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1 Wstęp  

 

 

Dokument Informacyjny 

 

1.1 Nazwa i siedziba Emitenta 

 

Firma emitenta: Hollywood 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj Siedziby: Polska 

Siedziba: Sierpc 

Adres:  ul. Bojanowska 2a  

  09-200 Sierpc 

 

Telefon: + 48 (24) 275 81 29 

Faks: + 48 (24) 275 81 29 

Strona internetowa: www.hollywoodsa.eu 

E-mail: biuro@hollywoodsa.pl 

 

Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 146351367 

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 7761698650 

Numer KRS: 0000438549 

 

 

 

1.2 Nazwa oraz siedziba Autoryzowanego Doradcy 

 

Nazwa (firma):    Corvus Corporate Finance 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Skrót firmy:    Corvus Corporate Finance sp. z o. o. 

Siedziba:    Józefosław, gm. Piaseczno 

Adres:     ul. Jasna 14/16a 

     00-041 Warszawa 

 

Telefon :    + 48 22 826 84 95 

Telefaks:    + 48 22 826 84 96 

Poczta elektroniczna:   corvuscf@corvuscf.pl 

Strona internetowa:   www.corvuscf.pl 

 

 

 

 

 

 

http://www.m4b.pl/
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1.3 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość, oznaczenie emisji instrumentów 

finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie 

 

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie do obrotu w systemie Alternatywnego Systemu Obrotu 

„NewConnect” następujących instrumentów finansowych:  

 

– 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 

 

Tabela nr 1 Kapitał zakładowy Emitenta  

 

 

Wartość 

nominalna 

(zł) 

Liczba akcji 

(szt.) 

Udział w 

kapitale 

zakładowym (%) 

Liczba głosów 

Udział w 

ogólnej liczbie 

głosów (%) 

Seria A 200.000 200.000 0,65% 400.000 0,82% 

Seria B 17.300.000 17.300.000 55,81% 34.600.000 71,34% 

Seria C 12.700.000 12.700.000 40,97% 12.700.000 26,19% 

Seria D 800.000 800.000 2,58% 800.000 1,65% 

Suma 31.000.000 31.000.000 100,00% 48.500.000 100,00% 

Źródło: Emitent 
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2 Czynniki ryzyka 
 

2.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz z otoczeniem, 

w którym działa Grupa Kapitałowa Emitenta 

 

1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski  

 
Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Hollywood jest uzależniona od sytuacji ekonomicznej w Polsce. Na 

wyniki finansowe generowane przez Grupę wpływ mają: poziom PKB, poziom średniego wynagrodzenia 

brutto, poziom inflacji, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek 

gospodarczych i gospodarstw domowych. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego, 

spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw, czy wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć 

negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Grupy, poprzez obniżenie popytu na usługi i 

produkty Grupy Kapitałowej Hollywood, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników 

finansowych Grupy. Czynnikiem ograniczającym ryzyko wpływu sytuacji gospodarczej Polski na działalność 

Grupy jest specyfika branży, w której działa Grupa tj. branży pralniczej, która jest odporna na wahania 

koniunktury gospodarczej. 

 

2. Ryzyko zwiększenia się konkurencji w branży  

 

Rynek, na którym działa Grupa Kapitałowa Hollywood charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. Cały czas 

powstają nowe podmioty działające w branży oraz upadają lub kończą działalność inne, które z różnych 

względów nie poradziły sobie na rynku. Taka sytuacja sprzyja wzmożonej konkurencji zarówno pod względem 

cen jak i poziomu świadczonych usług. Ograniczeniem powyższego ryzyka jest stale powiększający się 

wolumen rynku do zagospodarowania przez pralnie przemysłowe. W dalszym ciągu, stopniowo lecz 

sukcesywnie ze względów ekonomicznych likwidowane są pralnie własne dotychczas działające w strukturach 

szpitali, hoteli, wojska oraz domów pomocy społecznej. Likwidacja wyeksploatowanych i nierentownych pralni 

w zdecydowanej większości sektora publicznego, powoduje wprowadzenie na rynek dodatkowego potencjału 

wyrobów tekstylnych przeznaczonych do prania. Potencjalne powstanie nowych firm w branży pralniczej nie 

powoduje znaczącego zwiększenie się konkurencji z powody stale powiększającego się rynku usług 

pralniczych.   

 
3. Ryzyko wpływu konsolidacji branży 

 

Grupa Kapitałowa Hollywood narażona jest na ryzyko niekorzystnego wpływu konsolidacji w branży. 

Postępująca konsolidacja może mieć negatywny wpływ na konkurencję i powodować spadek marż, w efekcie 

czego wyniki, sytuacja finansowa lub perspektywy rozwoju Grupy mogą ulec pogorszeniu. Grupa Kapitałowa 

Hollywood ogranicza niniejsze ryzyko między innymi poprzez umacnianie pozycji na obecnych rynkach tj. 

rynku hotelowym, zakładach opieki zdrowotnej oraz zakładach przemysłowych wraz z dywersyfikacją 

obszarów działalności oraz poprzez wysoką jakość świadczonych usług. 

 

4. Ryzyko związane z celami strategicznymi 

 

Rynek usług pralniczych, na którym działa Grupa Kapitałowa Hollywood, podlega ciągłym zmianom dlatego 

sytuacja finansowa Grupy zależy od zdolności do opracowania skutecznej długoterminowej strategii działania. 

Wszelkie błędne decyzje podjęte w wyniku niezdolności do dostosowania się do zmieniających się warunków 

rynkowych lub niepowodzenie planów strategicznych związanych z poszerzaniem Grupy Kapitałowej o nowe 

podmioty miałyby negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Grupy. Powyższe ryzyko jest 

ograniczane m.in. wieloletnim doświadczeniem Zarządu Emitenta. Dodatkowo Emitent zakłada, iż strategia 

Grupy będzie przygotowywana i konsultowana w kooperacji ze specjalistycznymi podmiotami doradczymi np. 

doradcami finansowymi oraz doradcami prawnymi. 
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5. Ryzyko związane ze strategią dotyczącą akwizycji 

  
Efektywność działań akwizycyjnych zależy od zdolności do określenia i realizowania odpowiedniej strategii. 

Ewentualne podjęcie nietrafionych decyzji akwizycyjnych, wynikających z dokonania niewłaściwej oceny 

nabywanego podmiotu oznaczać może nieprzewidziane, negatywne skutki finansowe. Przed podjęciem 

ostatecznej decyzji inwestycyjnej Emitent przeprowadza due deligence podmiotu posiłkując się doradcami 

finansowymi i prawnymi. Ponadto, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia takiego zagrożenia Emitent 

prowadzi bieżącą analizę branży, czynników mających wpływ na jej rozwój oraz występowania lub zmiany 

trendów rynkowych tak, aby możliwe było jak najbardziej precyzyjne określenie kierunku i charakteru zmian 

otoczenia rynkowego, a w konsekwencji nabywanie podmiotów zgodnych z kierunkiem tych zmian.  

 
6. Ryzyko związane z realizacją przejęć innych podmiotów 

 

Istnieje ryzyko, że przejęte podmioty nie wypracują przewidywanych wyników i/lub nie wystąpią wszystkie 

przewidywane efekty synergii. Ponadto, poza powyższym ryzykiem istnieją również ryzyka związane z samym 

procesem przejęcia o charakterze finansowy, prawno- podatkowy oraz organizacyjnym. W rezultacie 

urzeczywistnienia ryzyk jednego bądź obu wymienionych rodzajów Grupa może nie osiągnąć zakładanego 

wzrostu obrotów realizowanych zysków w wyniku działań konsolidacyjnych. W celu ograniczenia tego ryzyka 

Emitent, jeśli uzna, że będzie taka potrzeba to będzie zatrudniać każdorazowo doradców prawnych i 

finansowych, którzy wesprą spółki w przeprowadzeniu akwizycji oraz procesu integracji nowego podmiotu z 

Grupą Kapitałową Hollywood.  

 

7. Ryzyko związane ze specyfiką spółki holdingowej 

 

Emitent pełni w Grupie Kapitałowej Hollywood rolę spółki holdingowej, której główne aktywa obejmują udziały 

w poszczególnych spółkach składających się na Grupę Kapitałową Hollywood. Emitent ma funkcję nadrzędną 

w zakresie organizacji, koordynacji oraz nadzoru nad działalnością operacyjną, handlową i finansową spółek z 

Grupy Kapitałowej. Emitent nie prowadzi działalności operacyjnej umożliwiającej pozyskiwanie przychodów z 

innych źródeł niż w postaci dywidend od podmiotów z Grupy Kapitałowej Hollywood. W związku z tym 

wykonywanie przez Emitenta zobowiązań wobec podmiotów trzecich, w tym zobowiązań finansowych, a także 

wypłata dywidendy, uzależnione są od wyników finansowych podmiotów podporządkowanych i organizacji 

transferu środków pieniężnych u tych podmiotów, jak i pomiędzy spółkami z Grypy Kapitałowej Hollywood. 

 

8. Ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi 

 

Emitent zawierał i będzie zawierał w przyszłości transakcje z podmiotami powiązanymi. W opinii Emitenta 

wszystkie takie transakcji zostały zawarte na warunkach rynkowych. Nie można jednak wykluczyć ryzyka 

zakwestionowania przez organy podatkowe rynkowego charakteru w/w transakcji, co mogłoby skutkować 

wzrostem zobowiązań podatkowych, a tym samym mogłoby mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację 

finansową i wyniki Emitenta. 

 

9. Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza  

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Państwo Adam i Renata Konieczkowscy 

posiadają łącznie 83,87% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 89,69% udziału w głosach na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta. W związku z powyższym wpływ większościowego akcjonariusza na działalność 

Emitenta jest znacznie większy niż pozostałych akcjonariuszy, w szczególności w związku z art. 415 oraz art. 

416 Ksh, rodzi to ryzyko, że pozostali akcjonariusze nie będą w stanie wpływać na sposób zarządzania i 

funkcjonowania Spółki. Czynnikiem ograniczającym powyższe ryzyko i zabezpieczeniem mniejszościowych 

akcjonariuszy jest działanie Spółki zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. 

  



 

Dokument Informacyjny Hollywood S.A.   
9 

 

 

10. Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi pomiędzy członkami organu nadzoru Emitenta 

a członkiem Zarządu i większościowym akcjonariuszem  

 

Pomiędzy Prezesem Zarządu Emitenta, będącym równocześnie większościowym akcjonariuszem Emitenta 

Panem Adamem Andrzejem Konieczkowskim, a jednym z członków Rady Nadzorczej, Panem Cezariuszem 

Konieczkowskim, istnieją powiązania rodzinne (Pan Cezariusz Konieczkowski jest synem Pana Adama 

Andrzeja Konieczkowskiego). W związku z powyższym istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia konfliktu 

interesów w szczególności w aspekcie związanym z prawidłowym sprawowaniem nadzoru, co przejawiać się 

może np. oddziaływaniem na funkcjonowanie organów Spółki przez osoby będące rodziną.  

 

11. Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji i pozyskiwaniem środków finansowych  

 
Emitent zakłada, że środki pozyskane w drodze emisji akcji serii D umożliwią mu dostosowanie wielkości 

kapitału obrotowego do wysokości umożliwiającej realizację założonych celów strategicznych wskazanych w 

niniejszym Dokumencie Informacyjnym. Istnieje jednak ryzyko, że w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych 

okoliczności Emitent będzie musiał przeprowadzić dodatkową emisję lub szukać innych źródeł finansowania 

realizowanych celów. Niepozyskanie nowych źródeł finansowania, w przypadku wykorzystania przez Emitenta 

dotychczas posiadanych środków finansowych, mogłoby wpłynąć na spowolnienie rozwoju Grupy. 

 

12. Ryzyko ewentualnego odejścia kluczowych członków kadry kierowniczej  

 
Na działalność Grupy Kapitałowej Hollywood duży wpływ wywiera jakość pracy kadry zarządzającej. 

Ewentualna utrata niektórych członków kadry będzie mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację 

finansową i wyniki Grupy. Wraz z odejściem kluczowych osób z kierownictwa, Grupa Kapitałowa Hollywood 

mogłaby zostać pozbawiona personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i 

działalności operacyjnej. Grupa kładzie szczególny nacisk na zaimplementowanie systemów motywacyjnych 

dla jej kluczowych pracowników, które będą uzależniały ich wynagrodzenie od efektów pracy oraz 

zaangażowania w działalność operacyjną. Grupa na bieżąco monitoruje zmiany na rynku pracy i 

systematycznie koryguje politykę płacową. 

 

13. Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego i podatkowego 

 

Na działalność Grupy Kapitałowej mają wpływ zmieniające się przepisy prawa i różne jego interpretacje, w 

szczególności w zakresie przepisów podatkowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ochrony 

środowiska oraz prawa handlowego. Każde wejście w życie nowej, istotnej dla obrotu gospodarczego 

regulacji, może wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niejednolitym orzecznictwem sądów oraz 

niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej. 

 

14. Ryzyko różnic kursowych  

 

Działalność Grupy Kapitałowej Hollywood cechuje wrażliwość na zmianę kursu euro i dolara w relacji do 

złotówki, co jest związane z zakupami importowanych produktów (min. środków piorących), pochodzących od 

producentów m.in. z Niemiec. Znaczące wahania kursów mogą narazić Grupę na straty z powodu spadku 

rentowności świadczonych usług. W celu minimalizacji tego ryzyka Grupa nabywa towary w dużych ilościach 

od sprawdzonych producentów, co ma wpływ na cenę nabywanych produktów.  
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Czynniki ryzyka związane działalnością oraz z otoczeniem, w którym działają spółki zależne 

 

15. Ryzyko wzrostu cen nośników energii 

 

Technologia wykorzystywana w Zespole Pralni „HOLLYWOOD” należącym do Hollywood Textile Service sp. z 

o. o. cechuje się bardzo korzystnym współczynnikiem energochłonności. Pomimo tego, znaczącymi kosztami 

działalności zakładu jest koszt gazu oraz koszt energii elektrycznej. Istnieje zatem ryzyko wzrostu cen 

podstawowych nośników energii, które należy uznać za znaczące z punktu widzenia prowadzenia 

działalności. Czynnikiem ograniczającym powyższe ryzyko jest m.in. wdrażanie przez spółkę wielu autorskich 

rozwiązań technicznych pozwalających na znaczne ograniczenie kosztów wykonywanych usług m.in.:  

a) Opracowany w ramach samodzielnie prowadzonych badań, zintegrowany system odzysku, energii 

cieplnej z urządzeń, do podgrzewu wody technologicznej, 

b) System odzysku ciepła z wody popralniczej, 

c) System recyrkulacji wody technologicznej, 

d) System wykorzystania zrzutu wody popralniczej do wytwarzania energii elektrycznej. 

 
16. Ryzyko uzależnienia się od kluczowych dostawców  

 

Hollywood Textile Service sp. z o. o., podmiot którego wyniki finansowe są najistotniejsze z punktu widzenia 

skonsolidowanych wyników Grupy, posiada zdywersyfikowany portfel dostawców. W ocenie spółki poziom 

rozproszenia zapewnia bezpieczeństwo działalności, jednakże pomimo dużego rozdrobnienia producentów w 

grupie dostawców istnieje kilku dostawców z dużym udziałem, którzy mogą wywierać np. presję cenową na 

spółkę. Powyższe ryzyko jest ograniczane długoletnią współpracą z dostawcami oraz silną pozycją spółki na 

rynku, a także dużą wartością zamówień. 

 

17. Ryzyko związane z umowami realizowanymi w trybie przepisów Ustawy – Prawo zamówień 

publicznych 

 

Część realizowanych przez spółkę Hollywood Textile Service sp. z o. o., umów zawieranych jest z podmiotami 

zobligowanymi stosować przy udzielaniu zamówień przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

Umowy te z zasady nie podlegają możliwości negocjowania ich warunków, co częstokroć wymusza zgodę 

Hollywood Textile Service sp. z o. o., na postanowienia nie w pełni odpowiadające jej interesom. Ponadto, 

zgodnie przepisami art. 145 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. W związku z powyższym, należy podkreślić, że realizacja umów 

zawieranych w trybie przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych niesie ze sobą ryzyko nieosiągnięcia 

zakładanych przy ich zawieraniu przychodów tak z powodu możliwości odstąpienia od nich przez 

zamawiającego w warunkach wynikających z  powołanego przepisu, jak również ze względu na konieczność 

akceptacji postanowień umów w istocie narzuconych przez zamawiającego np. w zakresie kar umownych. 

 

18. Ryzyko związane z możliwością utraty statusu Zakładu Pracy Chronionej 

 

Przedsiębiorstwo należące do Hollywood Textile Service sp. z o. o. posiada status Zakładu Pracy Chronionej. 

Z tego tytułu spółka ma prawo do korzystania z wielu ulg, zwolnień podatkowych oraz możliwość ubiegania 

się o dofinansowanie zakupu niektórych środków trwałych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Istnieje jednak ryzyko, że w wyniku wprowadzenia przez Unię Europejską niekorzystnych 

zmian w prawie pracy, spółka może stracić status Zakładu Pracy Chronionej, co wiązałoby się z utratą wielu 

przywilejów z których do tej pory spółka korzystała, co może wpłynąć na osiągane wyniki finansowe. 
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19. Ryzyko związane z odpowiedzialnością w zakresie ochrony środowiska  

 

W związku z nadrzędnością prawa unijnego nad krajowym i koniecznością ciągłego dostosowywania polskich 

norm do standardów europejskich, nie można wykluczyć, iż w przyszłości wejdą w życie przepisy, które 

zmienią obowiązujące uwarunkowania środowiskowe i zmuszą spółkę zależną Hollywood Textile Service sp. z 

o. o.  do poniesienia dalszych nakładów inwestycyjnych. Wzrost kosztów, ponoszonych przez Hollywood 

Textile Service sp. z o. o., związanych z ochroną środowiska, może doprowadzić do wzrostu kosztów 

działalności. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Zespół Pralni „HOLLYWOOD”, dzięki 

nowoczesnym rozwiązaniom m.in. najnowszej generacji urządzeniom i instalacji z zamkniętym obiegiem 

wody, zamontowanymi filtrami wraz z systemem neutralizującym sprawiają, że powstające ścieki spełniają 

wszystkie normy ochrony środowiska. 

 

20. Ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń 

 

Hollywood Textile Service sp. z o. o., jak każdy inny podmiot gospodarczy, narażony jest na ryzyko związane 

ze zdarzeniami losowymi. Zaistnienie znaczących zdarzeń lub czynników, których spółka nie jest w stanie 

przewidzieć może wpłynąć negatywnie na prowadzoną działalność i jej sytuację finansową. Spółka 

zabezpiecza się przed nieprzewidzianymi stratami m.in. poprzez umowy ubezpieczenia. Zespół Pralni 

„HOLLYWOOD” oraz zainstalowane w nim maszyny są ubezpieczone na pełną wartość od ognia i innych 

żywiołów. Spółka posiada także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Również majątek obrotowy w 

postaci towarów oraz środków trwałych jest w pełni ubezpieczony. 

 

21. Ryzyko związane z utworzeniem sieci pralniomatów 

 

Spółka zależna Pralmed  sp. z o.o. realizuje na rynku polskim nowatorski projekt dotyczący utworzenia sieci 

automatów bezobsługowych do przyjmowania i wydawania garderoby dla klientów indywidualnych. Automaty 

będą instalowane w dużych biurowcach, apartamentowcach, ekskluzywnych osiedlach itp. Istnieje jednak 

ryzyko, że tego rodzaju innowacyjna usługa nie spotka się z zainteresowaniem klientów, którzy nadal będą 

korzystać z tradycyjnych usług pralniczych. Zarząd spółki przed wprowadzeniem usługi pralniomatów do 

Polski przeprowadził szczegółową analizę potrzeb konsumenckich zarówno w kraju jak też za granicą.  Z 

przeprowadzonej analizy wynika, że tego rodzaju nowinki techniczne zdobywają coraz większą popularność w 

Europie Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych, gdzie społeczeństwo oczekuje świadczenia usług na 

najwyższym poziomie przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów oraz czasu wykonania usługi.  

 

 

 

2.2 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 
 

 

1. Ryzyko związane z zawieszeniem notowań lub wykluczeniem instrumentów finansowych 

wprowadzonych do obrotu 

 

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW S.A. w Warszawie jako Organizator 

Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 

miesiące: 

1) Na wniosek emitenta, 

2) Jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników. 

 

Zgodnie z § 11 Regulaminu ASO , w przypadkach określonych przepisami prawa Giełda jako Organizator 

ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, Giełda jako Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami 

finansowymi przed podjęciem decyzji o wykluczeniu tych instrumentów finansowych z obrotu. Do terminu 

zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1 Regulaminu ASO. 
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Zgodnie z § 17c ust. 3 pkt. 3 Regulaminu ASO, Giełda jako Organizator ASO może zawiesić obrót 

instrumentami finansowymi Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej 

nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obroru lub 

nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie 

wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2 Regulaminu ASO. 

 

Na podstawie § 18 ust. 7 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót 

instrumentami finansowymi Emitenta, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym 

systemie lub interes uczestników tego obrotu, w przypadku: 

a) Rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu 3 lat od dnia 

pierwszego notowania, z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia,  

b) zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie,  

c) skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy autoryzowanych doradców.  

 

Na podstawie § 20 ust. 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2b 

Regulaminu ASO, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, a także w 

przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie 

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta do czasu 

zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku.  

 

Zgodnie z art. 78 ust. 2 w zw. art. 16 ust. 3 Ustawy o obrocie, w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo 

obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator 

alternatywnego systemu obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do 

obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami 

finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.  

 

Zgodnie z art. 78 ust. 3 w zw. art. 16 ust. 3 Ustawy o obrocie, w przypadku gdy obrót określonymi 

instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia 

prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w 

tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Giełda jako 

organizator alternatywnego systemu obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie 

dłuższy niż miesiąc.  

 
Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW może wykluczyć instrumenty 
finansowe z obrotu:  

a) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od 

spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,  

b) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  

c) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o 

ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów 

postępowania,  

d) wskutek otwarcia likwidacji emitenta, 

e) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 

przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może 

nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału 

(wydzielenia) albo z dniem przekształcenia. 

 

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW obligatoryjnie wykluczane są z 

alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect instrumenty finansowe emitenta w następujących 

sytuacjach:  

 

a) w przypadkach określonych przepisami prawa,  

b) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 

c) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów lub,  
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d) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości 

emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o 

ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów 

postępowania.  

 
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, GPW może zawiesić obrót tymi 

instrumentami finansowymi. W takiej sytuacji zawieszenie obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące.  

Zgodnie z § 17 c ust. 3 pkt 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, GPW może wykluczyć instrumenty 

finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie, jeżeli ten nie wykonuje nałożonej na niego kary lub 

pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie 

obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub 

też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17 c ust. 2 Regulaminu ASO. 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 4 w zw. art. 16 ust. 3 Ustawy o obrocie, na żądanie Komisji, Giełda jako organizator 

alternatywnego system obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w 

przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu 

obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje 

naruszenie interesów inwestorów.  

 

W przypadku, gdy decyzja o zawieszeniu instrumentów finansowych emitenta jest wydawana jako sankcja za 

niewykonywanie przez emitenta obowiązków określonych w Regulaminie ASO, okres zawieszenia obrotu 

może trwać dłużej niż 3 miesiące. 

 

Emitent nie może zagwarantować, iż powyżej opisane sytuacje nie będą miały miejsca w odniesieniu do jego 

instrumentów finansowych. 

 
 

2. Ryzyko związane z karami administracyjnymi nakładanymi przez KNF 
 

Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej, emitent jest zobowiązany w terminie 14 dni od 

wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu w ASO, do przekazania zawiadomienia do Komisji o 

wprowadzeniu instrumentów finansowych celem dokonania wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 10 ust. 1 

ustawy o ofercie. W przypadku, gdy Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie wskazany obowiązek, 

Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 100 000 PLN. 

 

Zgodnie z art. 176 Ustawy o obrocie, w przypadkach gdy emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie 

obowiązki, o których mowa w art. 157, 158 lub 160 Ustawy o obrocie, w tym w szczególności wynikające z 

przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, Komisja może: 

1. wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu, 

2. nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 PLN, albo 

3. wydać decyzję o wykluczeniu na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z 

obrotu, nakładając jednocześnie karę pieniężną określoną w pkt 2. 

 
Zgodnie z art. 176a Ustawy obrocie, w przypadku gdy emitent lub wprowadzający nie wykonuje lub 

nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z art. 5, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 

1 000 000 PLN. 

Stosownie do art. 96 Ustawy o ofercie publicznej , w przypadkach, gdy emitent nie dopełnia obowiązków 

wymaganych przepisami prawa, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o 

ofercie publicznej, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów 

wartościowych emitenta z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 

PLN, albo zastosować obie kary łącznie. 

 

Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że powyższe sytuacje mogą zdarzyć się w przyszłości w 

odniesieniu do Emitenta. 
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3. Ryzyko związane z karami pieniężnymi nakładanymi przez GPW 

 

Jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie 

wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO, GPW może m.in. w 

zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: 

1. upomnieć Emitenta (§ 17 c ust. 1 pkt 1 Regulaminu ASO),   

2. nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 PLN (§ 17 c ust. 1 pkt 2 Regulaminu 

ASO). 

 

Zgodnie z § 17 c ust. 2 Regulaminu ASO GPW, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary 

pieniężnej może wyznaczyć Emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie 

działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać 

Emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w 

alternatywnym systemie obrotu.  

 

Zgodnie z § 17 c ust. 3 pkt 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, GPW może nałożyć na Emitenta 

karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie § 17 c ust. 1 pkt 2 

Regulaminu ASO nie może przekroczyć 50.000 PLN, jeżeli Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub 

pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie 

obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub 

też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17 c ust. 2 Regulaminu ASO.  

Zgodnie z § 17 c ust. 7 Regulaminu ASO GPW może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej łącznie z karą 

zawieszenia obrotu albo karą wykluczenia z obrotu. 

 

4. Ryzyko związane z płynnością instrumentów finansowych Emitenta 

 

Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu ani na żadnym innym rynku 

zorganizowanym. Nie ma pewności, że papiery wartościowe Spółki będą przedmiotem aktywnego obrotu po 

ich wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. Cena akcji może być niższa niż cena nabycia 

na skutek szeregu czynników, w tym między innymi: okresowych zmian wyników operacyjnych Spółki, liczby 

oraz płynności notowanych papierów wartościowych, poziomu inflacji, zmiany globalnych, regionalnych lub 

krajowych czynników ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych światowych rynkach papierów 

wartościowych. Akcje przeważającej większości spółek notowanych w ASO na rynku NewConnect 

charakteryzują się relatywnie niską płynnością. Z tego względu mogą występować trudności w sprzedaży 

dużej liczby akcji w krótkim okresie czasu, co może powodować dodatkowo obniżenie cen akcji będących 

przedmiotem obrotu. 

 

5. Ryzyko związane z liczbą akcji objętych wnioskiem i ich udziale w kapitale zakładowym i 

głosach  

 

Emitent ubiega się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 800.000 akcji serii D, które stanowią 

2,58% udziału w kapitale zakładowym oraz 1,65% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki. Liczba akcji wprowadzanych do obrotu może stanowić ryzyko związane z możliwością wykonywania 

przez akcjonariuszy przysługujących im uprawnień korporacyjnych, a także ryzyko niskiej płynności 

notowanych akcji.  
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3 Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje 

zawarte w Dokumencie Informacyjnym 

3.1 Emitent 

 
 

Firma:  Hollywood Spółka Akcyjna 

Skrót firmy  Hollywood S.A. 

Siedziba:  Sierpc 

Adres:  ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc 

Telefon:  + 48 (24) 275 81 29 

Faks:  + 48 (24) 275 81 29 

Adres poczty elektronicznej:  biuro@hollywoodsa.pl 

Strona internetowa:  www.hollywoodsa.eu  

NIP:  7761698650 

Regon:  146351367 

Sąd rejestrowy:  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział 
Gospodarczy KRS 

Data rejestracji:  31.10.2012r. 

Numer KRS:  0000438549 

 
W imieniu Emitenta działa:  

 
 

Prezes Zarządu – Adam Konieczkowski 
 
Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zamieszczone w treści Dokumentu Informacyjnego.  
 

 
Oświadczenie Emitenta 

 

 
Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki 

stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 

faktycznym, oraz nie pominięto w jego treści żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i 

wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka 

związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.m4b.pl/
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3.2 Autoryzowany Doradca  

 
Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy 

 
Nazwa (firma):    Corvus Corporate Finance 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Skrót firmy:    Corvus Corporate Finance sp. z o. o. 
Siedziba:    Józefosław, gm. Piaseczno 
Adres biura:    00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16 A 
Telefon :     + 48 22 826 84 95 
Telefaks:    + 48 22 826 84 96 
Poczta elektroniczna:   corvuscf@corvuscf.pl 
Strona internetowa:   www.corvuscf.pl 

 
Osoby fizyczne działające w imieniu Autoryzowanego Doradcy: 

 
Bogdan Małachwiej – Prezes Zarządu 
 
 

Autoryzowany Doradca, na podstawie informacji i danych udzielonych przez Emitenta, brał udział w 

sporządzaniu całego Dokumentu Informacyjnego.  

 

 

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy 

 
Oświadczam, że niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w 

Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 roku (z późn. zm.), oraz że według 

mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi przez Emitenta, informacje 

zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie 

pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów 

finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem 

w obrocie tymi instrumentami.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

                                  

 

 

 



 

Dokument Informacyjny Hollywood S.A.   
17 

 

4 Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych 

do Alternatywnego Systemu Obrotu 

 

4.1 Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej 

wartości instrumentów finansowych z wyszczególnieniem 

rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do 

przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz 

zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 
 

Informacja o wprowadzanych do obrotu instrumentach finansowych 

 

Emitent ubiega się o wprowadzenie do obrotu w systemie Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect) następujących instrumentów 

finansowych: 

 

- 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łączna wartość nominalna akcji serii D wynosi 800.000,00  

zł.  

 

Z instrumentami finansowymi wskazanymi powyżej nie są związane żadne szczególne przywileje ani 

uprawnienia. Z akcjami Emitenta nie są związane również żadne świadczenia dodatkowe. 

 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta żadne jego akcje nie stanowią przedmiotu zabezpieczenia ani nie są 

obciążone innymi prawami osób trzecich. Akcje Emitenta serii D nie są akcjami uprzywilejowanymi w 

rozumieniu art. 351 do art. 353 k.s.h.  

 

Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych 

 

Ograniczenia Umowne 

Akcje serii D nie są objęte umownym zobowiązaniem do ich niezbywania. 

 

Ograniczenia wynikające ze Statutu Emitenta 

Statut Emitenta nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami serii D 

 

Ograniczenia wynikające z Regulaminu ASO 

Obrót akcjami Emitenta, podlega zasadom i ograniczeniom określonym w Regulaminie Alternatywnego 
Systemu Obrotu.  
 

Ograniczenia i obowiązki wynikające z Ustawy o ofercie publicznej  

Zgodnie z art. 4 pkt 20 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent stanie się spółką publiczną. Ustawa o ofercie 

publicznej nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których 

udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn szereg 

restrykcji i obowiązków odnoszących się do takich czynności i zdarzeń.  

 

W art. 69 Ustawy o ofercie publicznej na podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 

33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 

10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku 

zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 
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90% lub mniej ogólnej liczby głosów został nałożony obowiązek zawiadomienia KNF oraz spółki, o zaistnieniu 

powyżej opisywanych okoliczności. Obowiązek zawiadamiania powstaje również w przypadku zmiany 

dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. 

Do realizacji tych obowiązków podmiotowi został wyznaczony termin 4 dni roboczych od dnia zmiany udziału 

w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej 

staranności mógł się o niej dowiedzieć.  

 
W myśl art. 69a Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, 

który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:  

1. zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;  

2. nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 

obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej;  

3. pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

 
Dodatkowo, w przypadku, o którym mowa w pkt 2 powyżej, zawiadomienie powinno zawierać również 

informacje o:  

 

1. liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu 

finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji;  

2. dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji;  

3. dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. 

 

Ustawa o ofercie publicznej stwierdza także, że obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku 

gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie 

dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo 

głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do 

podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie. 

 

Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy 

o ofercie publicznej. Ponadto w przypadku składania zawiadomienia w związku z osiągnięciem lub 

przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów podmiot je składający ma obowiązek dodatkowego zamieszczenia 

informacji dotyczącej zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy 

od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania. Zmiana zamiarów lub celu skutkuje obowiązkiem 

niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformowania przez akcjonariusza 

KNF oraz spółki o przedmiotowej zmianie.  

 

Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie publicznej naruszenie obowiązków opisanych powyżej skutkuje 

zakazem wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem przywołanych 

powyżej obowiązków. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników 

głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia.  

 

Do ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych zalicza się również zakaz obrotu akcjami 

obciążonymi zastawem do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej), z wyjątkiem 

przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia 

finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 

2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb 

postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi.  

 

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie 

 

Obowiązki i ograniczenia dotyczące obrotu akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej, wynikają z 
Ustawy o obrocie.  
Art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie określa, jakie podmioty obowiązane są do niewykorzystywania informacji 

poufnej. Zgodnie z postanowieniami tego artykułu są to m. in. osoby posiadające informację poufną w związku 
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z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do 

informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku 

prawnego o podobnym charakterze. Są to w szczególności:  

– członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego 

pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w 

stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub  

– osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa wyżej, w podmiocie zależnym lub 

dominującym wobec emitenta, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym 

stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub  

– akcjonariusze spółki publicznej, lub  

– maklerzy lub doradcy. 

 
 

Art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie zobowiązuje osoby wymienione powyżej do nieujawniania informacji poufnej 

oraz do nieudzielania rekomendacji lub nakłaniania innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia 

lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja.  

W przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej Ustawa o obrocie, w art. 156 ust. 3, rozszerza zakaz wykorzystywania informacji poufnej, 

o którym mowa w art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie także na osoby fizyczne, które uczestniczą w 

podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej.  

 

Zgodnie z art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie, wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub 

zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną 

będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności 

prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli 

instrumenty te:  

1. są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, 

niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w 

tym alternatywnym systemie obrotu, albo  

2. nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny 

instrumentu finansowego określonego w pkt 3 powyżej.  

Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie, ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie 

lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej:  

1. jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 4 

pkt 1 Ustawy o obrocie;  

2. jednego lub kilku instrumentów finansowych określonych w art. 156 ust. 4 pkt 1 Ustawy o obrocie;  

3. nabywania albo zbywania instrumentów finansowych określonych w ust. 4 pkt 1 Ustawy o obrocie.  

 

Art. 159 ust. 1 Ustawy o obrocie stanowi, że osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie mogą, w czasie 

trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Emitenta, 

praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz 

dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących 

powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie 

okresem zamkniętym jest:  

– okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a 

informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1, 

spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej informacji do publicznej 

wiadomości; 

– w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej 

wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego, a przekazaniem tego raportu do 

publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że 
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osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych 

finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport;  

– w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości 

lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do 

publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że 

osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych 

finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport;  

– w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej 

wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału, a przekazaniem tego raportu 

do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że 

osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych 

finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport. 

 

Osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o obrocie nie mogą także, w czasie trwania okresu 

zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie 

do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw 

pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo 

podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami 

finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.  

 

Przepisów powyższych nie stosuje się do czynności wskazanych w art. 159 ust. 1b Ustawy o obrocie, a w tym 

m.in. do czynności dokonywanych:  

1. w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych 

dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na 

piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego,  

2. w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo  

3. w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych 

organów emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna 

przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego. 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 2-4 Ustawy o obrocie, w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego 

systemu obrotu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów 

finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.  

Jednocześnie, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w 

okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego 

systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub 

naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu 

zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Na żądanie Komisji, Giełda 

jako organizator alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty 

finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu 

alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie 

obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.  

 

Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie osoby:  
1. wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego 

prokurentami,  

2. inne, pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały 

dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz 

kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy 

prowadzenia działalności gospodarczej  

 
– są obowiązane do przekazywania Komisji oraz emitentowi informacji o zawartych przez te osoby 

oraz osoby blisko z nimi związane (w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie), na własny 
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rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji 

emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi.  

 
Zgodnie z art. 161a Ustawy o obrocie, zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160, w tym wynikające z 

przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w przypadkach określonych w art. 39 

ust. 4, tj. dotyczą także instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
 

W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar 

koncentracji, w przypadku gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w 

koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 EUR, 

(1.000.000.000 euro dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców) został nałożony obowiązek zgłoszenia 

takiego zamiaru Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  

 

Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio 

uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do 

których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość euro podlega przeliczeniu 

na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku 

kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji.  

 

Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy 

zamiaru:  

1. połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,  

2. przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub 

części majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo 

częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców,  

3. utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 

4. nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części 

przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat 

obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

równowartość 10.000.000 euro. 

 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów):  

1. jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 

równowartości 10.000.000 euro,  

2. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu 

ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na 

własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod 

warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:  

a. instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, 
lub  

b. wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów,  

3. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub 

udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,  

4. następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający 

przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci 

przedsiębiorcy przejmowanego,  

5. przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:  
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1. wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o 

ochronie konkurencji i konsumentów,  

2. przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o 

ochronie konkurencji i konsumentów,  

3. wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - w 

przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

4.  przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w 

art. 13 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.  

 

W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch 

przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.  

 

W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w 

sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później, niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego 

wszczęcia.  

 

Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w 

jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są 

obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów).  

 

Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji w wyniku której konkurencja na 

rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej 

na rynku.  

 

Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może 

zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia 

określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:  

1. zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 

2.  wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez 

zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu 

zarządzającego lub kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców,  

3. udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 

 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 in fine oraz ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na 

przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych 

warunków.  

 

Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania 

koncentracja nie została dokonana.  

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 

pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym 

rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego 

zgody.  

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze 

decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, między innymi, jeżeli, 

choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, 

lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane.  

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze 

decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w 
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wykonaniu m.in. decyzji wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.  

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą 

funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku 

przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w 

szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.  

 

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie 

koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin 

jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających 

kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują 

wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W 

przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze 

decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 

KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek 

uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do 

sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu 

poprzedniego.  

 

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w 

szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.  

 

W zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorcy zobowiązani są również do przestrzegania obowiązków 

wynikających także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w 

sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Rozporządzenie Rady w sprawie koncentracji). Rozporządzenie 

to reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, dotyczy przedsiębiorstw i powiązanych z nimi 

podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie Rady w sprawie 

koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury 

własności w przedsiębiorstwie. W świetle przepisów powoływanego rozporządzenia obowiązkowi zgłoszenia 

do Komisji Europejskiej podlegają koncentracje wspólnotowe przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:  

1. zawarciu odpowiedniej umowy,  

2. ogłoszeniu publicznej oferty, lub  

3. przejęciu większościowego udziału. 

 

Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa 

posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie 

Komisji niezbędne jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji.  

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:  

1. łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej, 

niż 5 mld euro,  

2. łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 

przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.  

 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 
1. łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 

niż 2.500 mln euro,  

2. w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro,  

3. w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, z czego łączny obrót co najmniej 

dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi, co najmniej 25 mln euro, oraz  
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4. łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 

przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 
Na podstawie przepisów Rozporządzenia uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku gdy 

instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna 

działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek 

lub na rachunek innych, czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich 

odsprzedaży, pod warunkiem, że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w 

celu określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że wykonują te prawa 

wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych 

papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku od daty 

nabycia.  

 

 

4.1. a) informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów 

finansowych będących przedmiotem wniosku o 

wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 

miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o 

wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 

Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu 

 
Poniżej zamieszczono podstawowe informacje dotyczące przebiegu przeprowadzanej oferty prywatnej akcji 

serii D Emitenta: 

 

Typ przeprowadzonej oferty Oferta prywatna 

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub 

sprzedaży 

28 października 2013 roku do 4 grudnia 2013 roku 

Daty przydziału instrumentów finansowych 4 grudnia 2013 roku 

Liczba instrumentów finansowych objętych 

subskrypcją lub sprzedażą 

800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D 

Stopa redukcji 0% 

Liczba instrumentów finansowych, które zostały 

przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 

lub sprzedaży 

800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D 

Ceny, po jakie instrumenty finansowe były nabywane 

(obejmowane) 

1,00 zł 

Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty 

finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w 

poszczególnych transzach 

12 

Liczba osób, którym przydzielono instrumenty 

finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji 

lub sprzedaży w poszczególnych transzach 

12 

Subemitenci brak 

Koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji,                

w tym: 

121.185,72 zł 

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty 80.185,72 zł 
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b) wynagrodzenia subemitentów - 

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z 

uwzględnieniem kosztów doradztwa 

41.000,00 zł 

d) promocji oferty - 

Rozliczenie tych kosztów w księgach rachunkowych i 

sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym 

Emitenta 

Koszty emisji akcji serii D poniesione przy 

podwyższeniu kapitału zakładowego stanowią koszty 

finansowe 

 

 

4.2. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów 

finansowych, ze wskazaniem organu lub osób uprawnionych 

do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, daty 

i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, 

z przytoczeniem jej treści; 
 

Podstawą prawną emisji akcji serii D jest Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu, z dnia 22 października 2013 roku  (Akt notarialny z dnia 22 

października 2013 roku  Rep. A nr 13406/2013) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy oraz zmian w Statucie. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D 

zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS postanowieniem z dnia 16 grudnia 2013 roku. 

 

Wyciąg z Aktu notarialnego z dnia 22 października 2013 roku  Rep. A nr 13406/2013 

 

Uchwała Nr 3 

z dnia 22 października 2013 roku  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu 

 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela 

serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie 

 

 Działając na podstawie art.430 §1, art.431, art.432 i art.433 §2 oraz art.310 §2 w związku z art.431 

§7 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A  z 

siedzibą w Sierpcu uchwala co następuje: 

§1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 30.200.000 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście 

tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 30.200.001 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście tysięcy 

jeden złoty) i nie większej niż 31.000.000 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów złotych), to jest o kwotę 

nie mniejszą niż 1 zł (słownie: jeden złoty) i nie większą niż 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy 

złotych). 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane poprzez emisję 

nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

serii D o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja. 

3. Nowe akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie za rok 2013 na równi z pozostałymi akcjami. 

4. Akcją serii D nie będą przyznane szczególne uprawnienia. 
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§2 

1. Nowe akcje serii D zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w ramach oferty skierowanej 

do maksymalnie 149 adresatów osobom wskazanym przez Zarząd. 

2. Cena emisyjna akcji serii D zostaje ustalona na kwotę 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję i 

będzie równa wartości nominalnej. 

3. Akcje serii D opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną 

wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej. 

4. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii D nie może być dłuższy niż do dnia 31 

grudnia 2013 roku.  

 

§3 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do: 

1) ustalenia listy osób do których zostanie skierowana emisja akcji serii D, 

2) złożenia oferty wybranym przez siebie osobom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania 

wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną, 

3) wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii D, 

4) dokonania przydziału akcji serii D, 

5) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji 

prywatnej kapitału zakładowego, stosownie do art.310 §2 i §4 w związku z art.431 §7 Kodeksu spółek 

handlowych, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru – podwyższenie 

będzie dokonane w granicach ustalonych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej 

liczbie akcji objętej w drodze subskrypcji prywatnej, 

6) dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki w granicach ustalonych w § 1 

ust. 1 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji 

prywatnej. 

 

§4 

 Na podstawie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 

działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące dotychczasowym 

Akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą 

Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyla się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia 

prawa poboru akcji serii D. 

 

§5 

 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulega §7  Statutu Spółki i 

przyjmuje następujące brzmienie: 

„§7 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 30.200.001  zł (słownie: trzydzieści milionów 

dwieście tysięcy jeden złoty) i nie więcej niż 31.000.000 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów 

złotych) i dzieli się na: 

  200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 zł 

(słownie: jeden złoty) każda, 
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 17.300.000 (słownie: siedemnaście milionów trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B, o 

wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,  

 12.700.000 (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji imiennych serii C, o 

wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,  

 nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 800.000 (słownie osiemset tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,  

2. Akcje serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu, to jest na jedną akcję 

przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. 

3. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. 

4. Kapitał zakładowy zostanie w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.” 

 

§6 

 Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu. 

 

§7 

 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem 
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sadowym. 

 

Łączna liczba ważnych głosów: 47.700.000 (słownie: czterdzieści siedem milionów siedemset tysięcy) 

Liczba głosów „za”: 47.700.000 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HOLLYWOOD S.A.  

z dnia 22 października 2013 roku 

  

Opinia Zarządu HOLLYWOOD Spółka Akcyjna 

z dnia 21 października 2013r. 

w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy dla akcji serii D  

 

 

Zarząd spółki pod firmą HOLLYWOOD S.A., działając zgodnie z art. 433 2 Kodeksu spółek 

handlowych przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki opinię dotyczącą wyłączenia prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich nowych akcji serii D Akcje serii D zostaną 

zaoferowana Inwestorom wskazanym przez Zarząd. Celem emisji jest poszerzenie kręgu inwestorów 

zainteresowanych rozwojem Spółki, w tym inwestorów finansowych – co ma z kolei na celu zwiększenie 

wartości Spółki poprzez osiągnięcie efektu synergii w wyniku nawiązania relacji inwestorskich z tymi 

inwestorami. Poszerzenie grona inwestorów ma również na celu pozyskanie środków finansowych 

niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. 

 Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D i 

umożliwienie ich objęcia przez Inwestorów, w ocenie Zarządu jest uzasadnione i leżące w interesie Spółki a 

jednocześnie nie pozostaje w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.  

 

W związku z powyższym Zarząd rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za pozbawieniem prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do nowych akcji serii D. 
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Wyciąg z Aktu notarialnego z dnia 22 października 2013 roku  Rep. A nr 13406/2013 

 

Uchwała Nr 4 

z dnia 22 października 2013 roku  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu 

 

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą 

NewConnect akcji serii D i praw do akcji serii D oraz dematerializacji akcji serii D i praw do akcji serii D 

a także upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w Krajowym 

Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 

 

 

 Działając na podstawie art.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 

(Dz.U. z 2005r., nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). („Ustawa o Obrocie”), jak również mając na uwadze Uchwałę 

nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D 

z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu, uchwala co następuje: 

 

§1 

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

(„GPW”) akcji serii D oraz praw do akcji serii D. 

2. Wyraża się zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D zgodnie z 

Ustawą o Obrocie oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 

umów dotyczących rejestracji akcji serii D oraz praw do akcji serii D w depozycie papierów 

wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 

3. W przypadku wydania akcji serii D wyraża się zgodę na złożenie tych akcji do depozytu prowadzonego 

przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.  

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do:  

a) Podjęcia wszelkich czynności prawnych lub faktycznych, lub organizacyjnych mających na celu 

dokonanie dematerializacji akcji spółki serii D i praw do Akcji serii D, w tym m.in. do zawarcia 

umów, z wybranym biurem maklerskim lub, bezpośrednio z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych S.A. zmierzających do rejestracji akcji serii D  oraz praw do akcji serii D w 

depozycie prowadzonym przez KDPW, stosownie do art. 5 ust. 8 Ustawy o Obrocie.  

b) Dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych, lub organizacyjnych związanych z 

wprowadzeniem akcji serii D oraz praw do akcji serii D o których mowa w niniejszej uchwale, do 

obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Łączna liczba ważnych głosów: 47.700.000 (słownie: czterdzieści siedem milionów siedemset tysięcy) 
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Liczba głosów „za”: 47.700.000 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. 

 

 
W wykonaniu postanowień § 3 ust 5 uchwały nr 3 NWZ Hollywood S.A. z dnia 22 października 2013 r. Zarząd 

Spółki w dniu 4 grudnia 2013 roku złożył w formie aktu notarialnego (REP. A nr 15670/2013) Oświadczenie o 

wysokości objętego kapitału zakładowego oraz postanowienie o dookreśleniu wysokości objętego kapitału 

zakładowego. 

 

Wyciąg z Aktu notarialnego z dnia 4 grudnia 2013 roku  Rep. A nr 15670/2013 

 

Stawający Adam Andrzej Konieczkowski, działając jako Prezes Zarządu spółki pod firmą HOLLYWOOD 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Sierpcu, na podstawie: 

- art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych 

oraz w związku z art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, 

- Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOLLYWOOD Spółka Akcyjna z dnia 22 

października 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji 

zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy oraz 

zmian w Statucie (Akt Notarialny z dnia 22 października 2013 roku – Rep. A nr 13406/2013), 

w związku z objęciem przez nowych Akcjonariuszy, którym zaoferowane zostały w drodze subskrypcji 

prywatnej akcje serii D w liczbie 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) tj. wszystkich zaoferowanych akcji serii D 

oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, oświadcza, że: 

1) objęty w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D kapitał zakładowy wynosi 800.000 zł 

(słownie: osiemset tysięcy złotych),  

2) wkłady na akcje, o którym mowa w pkt 1) zostały wniesione w pełnej wysokości ich wartości 

nominalnej, 

-działając na podstawie art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu 

spółek handlowych Zarząd spółki HOLLYWOOD S.A. dookreśla wysokość kapitału zakładowego 

określoną w Statucie Spółki poprzez stwierdzenie w § 7 Statutu, że: 

 

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.000.000 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów złotych) i dzieli się na: -  

  200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: 

jeden złoty) każda, 

 17.300.000 (słownie: siedemnaście milionów trzysta tysięcy) akcji imienny serii B, o wartości 

nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, 

 12.700.000 (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji imiennych serii C, o wartości 

nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, 

 800.000 (słownie osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł 

(słownie: jeden złoty) każda, 

2. Akcje serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu, to jest na jedną akcję przypadają 

2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. 

3. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. 

4. Kapitał zakładowy zostanie w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.” 
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4.2. a) Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady 

pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z 

krótkim opisem sposobu ich pokrycia, z zastrzeżeniem § 12 

pkt 2a) 
 

Akcje serii D objęte zostały za gotówkę. Wpłaty za akcje dokonano po podpisaniu przez inwestorów umów 

objęcia akcji. 

 

 

4.3. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 
 

Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki będzie do podziału za rok 

obrotowy 2013. 

 

Poniesioną stratę w roku obrotowym 2012r. (tj. od dnia 19.10.2012r. do 31.12.2012r.) na podstawie uchwały 

nr 5  z dnia 24 lipca 2013r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, postanowiono pokryć z zysków 

Spółki, uzyskanych w przyszłych okresach. 

 

Akcje wszystkich serii wyemitowanych przez Spółkę są równe w prawach co do dywidendy.  

Statut Spółki nie ustanawia żadnego uprzywilejowania w tej kwestii. 

 

 

4.4. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich 

realizacji 
 

4.4.1 Prawa majątkowe  

 

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa majątkowe: 

 

Prawo do dywidendy 

 

Zgodnie art. 347 § 1 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wskazanym w sprawozdaniu 

finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do 

wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.  

 

Z uwagi na fakt, że Statut Emitenta nie przewiduje żadnych postanowień co do sposobu podziału zysku, 

zastosowanie ma rt. 347 § 2 KSH, zgodnie z którym zysk rozdziela się w stosunku do liczby posiadanych 

akcje. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. 

Zgodnie z art. 348 § 2 KSH uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym 

przysługiwały akcje w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku. W przypadku spółki publicznej dzień 

dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, 

licząc od dnia powzięcia uchwały. 

 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 

powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku 

kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy 

pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być 

przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 KSH).  
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Zwyczajne walne zgromadzenie ustala również termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 KSH). Dywidendę 

wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia 

takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą (art. 348 § 4 

KSH). W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają 

roszczenie o wypłatę dywidendy.  

 

Statut Emitenta przewiduje, że Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na 

poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z wymogami i w trybie określonym w KSH. 

 

Roszczenie o wypłatę dywidendy – jako roszczenie majątkowe – ulega przedawnieniu, zgodnie z art. 117, 118 

i 120 ust. 1 Kodeksu cywilnego, po upływie 10 lat licząc od dnia terminu wypłaty dywidendy. 

 
Prawo poboru  

 
Zgodnie z art. 433 § 1 KSH – akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych 

przez spółkę w związku z podwyższeniem jej kapitału zakładowego, w stosunku do liczby posiadanych akcji. 

Zgodnie z art. 433 § 2 KSH Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały pozbawić akcjonariuszy prawa 

poboru akcji w całości lub w części, jeżeli zostaną łącznie spełnione następujące przesłanki: 

– uchwała jest podjęta w interesie spółki,  

– uchwała jest podjęta większością co najmniej czterech piątych głosów, 

– uchwała wyraźnie została zapowiedziana w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

 
Zarząd obowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody 

pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. 

Powyższe wymogi nie mają zastosowania, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że: 

– uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję 

finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem 

umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale,  

– uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, 

którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.  

 
Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym 

 
Zgodnie z art. 454 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w majątku spółki, pozostałym po zaspokojeniu 

lub zabezpieczeniu jej wierzycieli. Majątek dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez 

każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy spółki. Wielkość wpłat dokonanych przez akcjonariusza na kapitał 

zakładowy spółki ustala się na podstawie liczby i wartości posiadanych przez niego akcji. 

Realizacja prawa do udziału w majątku likwidacyjnym uzależniona jest od spełnienia następujących 

przesłanek: 

– po pierwsze, muszą być zaspokojone lub zabezpieczone roszczenia wierzycieli spółki; zaspokojeniu 

podlegają roszczenia wymagalne i bezsporne, zabezpieczeniu zaś roszczenia sporne lub jeszcze 

niewymagalne (np. poprzez złożenie odpowiednich kwot do depozytu sądowego), 

– po drugie, wartość majątku spółki przewyższa wartość wszystkich zobowiązań, a więc po ich 

pokryciu pozostaje nadwyżka do podziału między akcjonariuszy, 

– po trzecie, musi upłynąć co najmniej rok od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i 

wezwaniu wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności wobec likwidowanej spółki. 

 
Żadne z akcji Emitenta nie są uprzywilejowane co do podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. Ponadto 

Statutu Spółki nie określa żadnych innych zasad podziało tego majątku, zatem posiadacze akcji Emitenta 

mają prawo do udziału w majątku likwidacyjnym spółki, proporcjonalnie do dokonanych wpłat na kapitał 

zakładowy. 
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Prawo do rozporządzania akcjami 

 

Przez rozporządzenie akcją należy rozumieć przede wszystkim jej zbycie (przeniesienie własności na 

nabywcę) oraz inne rozporządzenia, takie jak ustanowienie na niej zastawu lub prawa użytkowania oraz 

wydzierżawienie. 

Przedmiotem rozporządzenia są we wszystkich wyżej powołanych przypadkach prawa wynikające z akcji, nie 

zaś „rzecz”, czyli dokument akcji. Nie przekreśla to jednak faktu, że zbycie akcji jest czynnością realną, tzn. do 

skutecznego przeniesienia własności akcji na nabywcę niezbędne jest przeniesienie posiadania dokumentu 

akcji, zaś w przypadku akcji zdematerializowanych – dokonanie odpowiedniego zapisu na rachunku papierów 

wartościowych. 

Dopuszczalność zbycia akcji wynika wprost z art. 337 § 1 KSH, który brzmi: „Akcje są zbywalne”, ponadto jest 

on konsekwencją kapitałowego charakteru spółki akcyjnej. Dopuszczalność ustanowienia użytkowania na 

prawach (w tym na prawach z akcji) znajduje podstawę prawną w art. 265 § 1 Kodeksu cywilnego, zaś w 

przypadku zastawu rolę takiego przepisu pełni art. 327 Kodeksu cywilnego. 

Należy zaznaczyć, że w okresie, gdy akcje spółki publicznej (w tym akcje Emitenta), na których ustanowiono 

zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w 

banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi 

(art. 340 § 3 KSH). 

 
Prawo do umorzenia akcji 

 

Akcje mogą być umorzone, gdy statut tak stanowi (art. 359 § 1 KSH). Stosownie do § 10 Statutu akcje Spółki 

mogą być umarzane w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umarzanie dobrowolne) na warunkach 

określonych w KSH oraz w uchwale Walnego Zgromadzenia.  

Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Akcja może być umorzona albo za zgodą 

akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza 

(umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.  

 

4.4.2  Prawa korporacyjne  

 

Zgodnie z art. 412 § 1 KSH Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 

głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym 

zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela 

spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później 

niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot 

prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w 

walnym zgromadzeniu (art. 406
3
 § 2 KSH). 

 

Zaświadczenie, o którym mowa w art. 406
3
 § 2 KSH zawiera:  

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,  

2. liczbę akcji,  

3. rodzaj i kod akcji,  

4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,  

5. wartość nominalną akcji,  

6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,  

7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,  

8. cel wystawienia zaświadczenia,  

9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,  

10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.  

 
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami 

spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu) (Art. 406
1
 § 1 KSH).  
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Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje 

prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi 

akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406
1
 KSH). Dzień rejestracji 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.  

 

Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w 

walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia (art. 406
4
 KSH).  

 

Statut może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, co obejmuje w szczególności: 

1. transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,  

2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać 

się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego 

zgromadzenia,  

3. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego 

zgromadzenia (art. 406
5
 § 1 KSH).  

 
W przypadku, gdy statut dopuszcza udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, udział akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu może podlegać jedynie wymogom i 

ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji 

elektronicznej (art. 406
5
 § 2 KSH).  

 

Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do żądania 

umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia  

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą 

żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

tego zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art. 400 § 1 KSH). Statut 

Spółki nie upoważnia do żądania zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy mniej niż jedną 

dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć 

zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej (art. 400 § 2 KSH). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia 

przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy 

może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym 

żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 3 KSH). Zgromadzenie to, 

podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. 

Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o 

zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia (art. 400 § 4 KSH). W 

zawiadomieniach o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, w oparciu o upoważnienie sądu, 

należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego (art. 400 § 5 KSH). Akcjonariusz lub akcjonariusze 

reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych 

spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi 

nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W spółce publicznej termin 

ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 

proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 

KSH). Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym 

terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. 

W spółce publicznej termin ten wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla 

zwołania walnego zgromadzenia (art. 401 § 2 KSH). Jeżeli walne zgromadzenie jest zwoływane w trybie art. 

402 § 3 KSH, przepisów powyższych nie stosuje się. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej 

reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego 

zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty 

uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają 

zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej 
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(art. 401 § 4 KSH). Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał 

dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 KSH).  

 
 
Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia 
 

a) Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały 

 
Zgodnie z art. 422 KSH uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i 

godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze 

wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Zgodnie z art. 424 KSH, w przypadku spółki 

publicznej powództwo o uchylenie uchwały należy wnieść w terminie miesiąca od daty otrzymania wiadomości 

o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.  

 

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje:  

1. zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,  

2. akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania 

sprzeciwu, z tym że wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej,  

3. akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu,  

4. akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego 

zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad 

(art. 422 § 2 KSH).  

 
b) Prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały 

 
Zgodnie z art. 425 KSH uchwała walnego zgromadzenia może być zaskarżona w drodze wytoczonego 

przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z 

ustawą. Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym uprawniony 

powziął wiadomość o uchwale, nie później jednak niż z upływem dwóch lat od dnia powzięcia uchwały. 

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno zostać 

wniesione do sądu w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały, nie później jednak niż w terminie 

roku od powzięcia uchwały. Upływ wyżej wskazanych terminów nie wyłącza możliwości podniesienia zarzutu 

nieważności uchwały.  

 

Prawo do wytoczenia powództwa przysługuje podmiotom, o którym mowa w art. 422 § 2 KSH.  

 

 
Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce  

 
Jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia 

ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa 

w zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce (art. 486 § 1 

KSH).  

 
 
Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami  

 

Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady 

nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi 

grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej (art. 385 § 3 KSH). 

 

Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej przy głosowaniu oddzie lnymi 

grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, z 

wyjątkiem osób, o których mowa w art. 385 § 4 KSH.  
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Prawo żądania badania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia związanego  
z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych) 
 

Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby 

głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki, 

określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw – rewident do spraw 

szczególnych (art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej). Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku 

obrad najbliższego walnego zgromadzenia. W przypadku niepodjęcia uchwały zgodnej z treścią wniosku lub 

podjęcia uchwały z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, akcjonariusz może w terminie 14 

dni od dnia podjęcia uchwały wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako 

rewidenta do spraw szczególnych.  

 

 
Prawo do przeglądania dokumentów w związku z połączeniem, podziałem oraz przekształceniem 
Spółki  

 
Akcjonariusze mają prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki 

bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 

540 § 1 KSH (przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia spółki).  

 

 
Prawo żądania informacji o stosunku dominacji lub zależności 
 

Akcjonariusz, członek zarządu albo rady nadzorczej spółki kapitałowej może żądać, aby spółka handlowa, 

która jest akcjonariuszem w tej spółce, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub 

zależności wobec określonej spółki handlowej. Uprawniony może żądać również ujawnienia liczby akcji lub 

głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce kapitałowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, w tym także 

jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji 

oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 KSH). 

 
 
Prawo żądania udzielenia informacji dotyczących Spółki  

 
Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie 

informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad walnego 

zgromadzenia (art. 428 § 1 KSH).  

 

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce lub spółce z nią powiązanej, 

w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa 

(art. 428 § 2 KSH). Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby 

stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje 

się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu 

wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.  

 

W przypadku, o którym mowa w art. 428 § 1 KSH, zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym 

zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie 

później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. W 

przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji 

dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń 

wynikających z przepisu art. 428 § 2 KSH. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu 

zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem 

wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane 

najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej 

oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.  
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Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i 

który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do 

udzielenia informacji (art. 429 § 1 KSH). Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego 

zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do 

sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza 

walnym zgromadzeniem.  

 
 
Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu  

 
Zgodnie z art. 407 § 1 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, 

podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce 

zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być 

wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Osoba 

fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz ma prawo przeglądać 

listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.  

Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą 

elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.  

 

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie 

tygodnia przed walnym zgromadzeniem.  

 

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście 

akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.  

 

 
Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania 
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta  

 
Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem 

sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, 

najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem (art. 395 §4 KSH).  

 

 
Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu  

 
Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym 

walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną 

co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH).  

 

 
Prawo do przeglądania księgi protokołów Walnych Zgromadzeń oraz żądania wydania 
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał  

 
Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi 

przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, 

a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH).  

 
Prawo do imiennego świadectwa depozytowego oraz imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa 
w walnym zgromadzeniu spółki publicznej  

 
Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do 

imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia 

o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej (art. 328 § 6 KSH).  
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4.5. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do 

wypłaty dywidendy w przyszłości 
 

Zgodnie z art. 395 KSH uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy 

podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie 

każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok 

obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) oraz termin 

wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 KSH). W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie pozytywnej uchwały 

co do dywidendy dla akcjonariuszy, warunki i termin wypłaty dywidendy ustalane będą zgodnie z regulacjami 

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW).  

Statut Emitenta przewiduje, że Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na 

poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z wymogami i w trybie określonym w KSH. 

 

Zgodnie z §106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Emitent jest zobowiązany poinformować 

KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do dywidendy (dniu dywidendy – zgodnie z 

określeniem zawartym w przepisach KSH) oraz terminie wypłaty dywidendy. Dzień wypłaty dywidendy może 

przypadać najwcześniej dziesiątego dnia pod dniu ustalenia prawa do dywidendy (§ 106 ust. 2 

Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Z kolei zgodnie z § 112 Szczegółowych Zasad Działania KDPW – 

wypłata dywidendy przysługuje akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej (ta 

więc również akcjonariuszom Emitenta) następnie za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez 

pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na 

wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnych lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez 

KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na 

poszczególne rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). Rachunki 

te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie. 

 

Polityka dywidendy w następnych latach uzależniona będzie od przyszłej sytuacji finansowej Spółki oraz jej 

planów rozwojowych. Zarząd Emitenta będzie podejmował decyzję o wypłacie dywidendy mając na uwadze 

zarówno zapewnienie kapitału niezbędnego do rozwoju Spółki, jak i zapewnienie wysokiej rentowności 

prowadzonych projektów. Nadwyżki finansowe będą w pierwszej kolejności przeznaczane na reinwestycje w 

środki trwałe lub potencjalne przejęcia innych podmiotów znajdujących się w obrębie zainteresowania Spółki. 

Ostateczne decyzje o przeznaczeniu wypracowanego zysku będzie podejmować Walne Zgromadzenie 

Emitenta.  

Akcje Emitenta nie są uprzywilejowane co do dywidendy. 

 

 

4.6. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych 

z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi 

objętymi Dokumentem Informacyjnym, w tym wskazanie 

płatnika podatku.  
 

Ze względu na fakt, że informacje zamieszczone poniżej, dotyczące zasad opodatkowania dochodów z 

posiadanych instrumentów finansowych mają charakter ogólny, zaleca się, by rozstrzygnięcia poszczególnych 

problemów związanych z opodatkowaniem takich dochodów powierzyć wyspecjalizowanym doradcom 

podatkowym. 

 

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne 

 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, 

określonych w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych:  

a) Podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy,   
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b) podatek wynosi 19% otrzymanego przychodu (art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych), o ile odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi inaczej.  

 
Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych):  

1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 

będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,   

2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym 

niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,  

 

 spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale 
spółki, o której mowa w pkt 1,  

 odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych jest: 

 
a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo   
b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.  

 
Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz 

inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, mających siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której 

mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nieprzerwanie przez okres 

dwóch lat.  

 

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 

udziałów (akcji), przez spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę 

lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). 

W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w ustalonej wysokości, nieprzerwanie 

przez okres dwóch lat, spółka jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 

19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do 

zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze 

zwolnienia.  

 

Zwolnienie stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych.  

 
Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę zryczałtowanego podatku 

dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika urzędu 

skarbowego (art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).  

 
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne  

 
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się 

według następujących zasad, określonych przez przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych:  

a) podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy,   

b) przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych 

w art. 27 Ustawy o PDOF (art. 30a ust. 7 Ustawy o o podatku dochodowym od osób fizycznych),  

c) podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt 4 o podatku dochodowym od 

osób fizycznych),  
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d) płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku z 

przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu 

skarbowego.  

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, sformułowanym w piśmie z dnia 4 lipca 2007 r. 

skierowanym do KDPW, potwierdzającym stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 5 lutego 2002 r. oraz w 

piśmie z dnia 22 stycznia 2004 r., płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów 

wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda.  

 
Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym ze zbycia papierów wartościowych  

 
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób prawnych.  

 

Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, czyli kwotą uzyskaną ze 

sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na 

nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze sprzedaży papierów wartościowych łączy się z 

pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.  

 

Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które dokonały 

sprzedaży papierów wartościowych, zobowiązane są do wpłacania na rachunek właściwego urzędu 

skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. 

Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku 

roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku. Podatnik może również 

wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych.  

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie stawki podatkowej, 

wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 

pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o siedzibie za granicą dla celów 

podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej.  

 

Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym ze zbycia papierów 
wartościowych  

 
Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z 

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, podatek dochodowy wynosi 19% 

uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od 

przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów 

finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy 

się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.  

 
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest:  

a) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a 

kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 

1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,  

b) różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów 

wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. pkt 1 lit. b Ustawy o obrocie, a kosztami uzyskania 

przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,  

c) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 

finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, 

określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,  

d) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach 

mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 

ust. 1f pkt 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38,  
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e) różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość 

prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż 

przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na 

podstawie art. 22 ust. 1e,  

- osiągnięta w roku podatkowym.  
 
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 

45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku 

podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych 

instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia 

udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających 

osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż 

przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 

Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).  

 

Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki 

podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma 

zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu 

zamieszkania za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydanego przez właściwy organ 

administracji podatkowej.  

 

Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów zagranicznych  

 
Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa na podmiocie 

prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu zagranicznego w przypadku, gdy kwoty związane 

z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych, którzy podlegają w 

Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli:  

a) osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 

ust. 2 Ustawy o o podatku dochodowym od osób prawnych.) oraz   

b) osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3 

ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).  

Jednak zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych 

udziałów w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione 

postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i 

krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej.  

 

W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania 

dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia 

tej umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych.  

 

Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych., zastosowanie stawki 

podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo 

niedobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby 

podatnika do celów podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym 

przez właściwy organ administracji podatkowej. W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 

Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej 

umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest możliwe, pod 

warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji.  

Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z art. 22 ust.4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:  

 
1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 

będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,   
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2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym 

niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,  

3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale 

spółki, o której mowa w pkt 1,  

4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych jest:  

5. spółka, o której mowa w pkt 2, albo   

6. zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.  

 

 

Podatek od spadków i darowizn  

 
Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub 

darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, 

podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli: 

a) w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był 

obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub  

b) prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub 

powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy 

darczyńcą i obdarowanym. Stopień pokrewieństwa zostaje ustalony w oparciu o art. 14 Ustawy o podatku od 

spadków i darowizn. Ponadto zgodnie z art. 4a tej samej ustawy małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, 

rodzeństwo, ojczym i macocha, zostali zwolnieni od przedmiotowego podatku. Zwolnienie to jest obwarowane 

jednak określonymi przepisami obowiązkami informacyjnymi.  

 

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 105 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolny od 

podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo 

darowizny – w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.   

 

 
Podatek od czynności cywilnoprawnych  

 
Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych 

będących instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie firmom inwestycyjnym i 

zagranicznym firmom inwestycyjnym, sprzedaż dokonywana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej lub 

zagranicznej firmy inwestycyjnej, sprzedaż tych praw dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, czyli 

dokonywanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie 

np. w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (art. 3 pkt 9 Ustawy o obrocie) oraz sprzedaż 

poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te 

zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego, zwolniona jest od podatku od czynności 

cywilnoprawnych.  

 

W innych przypadkach zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od 

czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 

ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt 1 

wskazanej Ustawy, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w 

terminie 14 dni od dokonania transakcji.  

 
Odpowiedzialność płatnika podatku  

 
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim 

obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi 
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podatkowemu - odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za 

te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika.  

 

Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy 

stanowią inaczej, albo, jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 
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5 Dane o Emitencie 
 

5.1 Nazwa, forma prawna, kraj siedziby i adres Emitenta wraz 

z numerami telekomunikacyjnymi oraz identyfikatorem według 

właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numeru według 

właściwej identyfikacji podatkowej 
 

Firma emitenta: Hollywood 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj Siedziby: Polska 

Siedziba: Sierpc 

Adres:  ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc 

Telefon: + 48 (24) 275 81 29 

Faks: + 48 (24) 275 81 29 

Strona internetowa: www.hollywoodsa.eu 

E-mail: biuro@hollywoodsa.pl 

Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 146351367 

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 7761698650 

Numer KRS: 0000438549 

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

 

5.2 Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony 
 

Czas trwania Emitenta zgodnie z treścią jego Statutu (§4) jest nieoznaczony. 

 

 

5.3 Wskazanie przepisów prawa na podstawie których został 

utworzony Emitent 
 

Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej 

Polskiej, w szczególności na podstawie Kodeksu spółek handlowych. 

 

Emitent został utworzony w wyniku zawiązania spółki akcyjnej, stosownie do przepisu art. 301 i następnych 

Kodeksu spółek handlowych. 

 

 

5.4 Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do 

właściwego rejestru a w przypadku, gdy Emitent jest 

podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania 

zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia oraz wskazanie 

organu, który je wydał 
 

Postanowienie o wpisie Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wydał w dniu 31 

października 2012 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000438549 (sygn. akt WA.XIV NS-REJ.KRS/032484/12/746) 

http://www.m4b.pl/
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5.5 Krótki opis historii Emitenta 
 

W dniu 19 października 2012 roku Aktem Notarialnym rep. 8073/2012 została zawiązana spółka pod firmą 

Hollywood S.A. o kapitale zakładowym 200.000,00 zł złożonym z 200.000 sztuk akcji imiennych 

uprzywilejowanych co do głosu (2 do 1) serii A o wartości nominalnej 1 zł każda akcja.  Założycielem Emitenta był 

Pan Adam Konieczkowski.  Hollywood S.A. z siedzibą w Sierpcu została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla 

m. st. w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 października 2012 roku. 

 

W dniu 6 maja 2013 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 17.300.000,00 zł tj. 

poprzez emisję 17.300.000 sztuk akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do głosu 2 do 1. Akcje zostały 

pokryte aportem w postaci 17.300 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Hollywood Textile Service sp. 

z o.o.. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w dniu 27 maja 2013 roku. 

W dniu 24 czerwca 2013 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 12.700.000,00 zł 

tj. poprzez emisję 12.700.000 sztuk akcji imiennych zwykłych serii C. Akcje te zostały pokryte aportem w postaci 

12.700 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Hollywood Textile Service sp. z o.o.. Tym samym 

Emitent stał się właścicielem 100% udziałów odpowiadającym 100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników 

Hollywood Textile Service sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C zostało 

zarejestrowane w dniu 10 lipca 2013 roku. 

 

Z uwagi na fakt, iż Emitent jest podmiotem dominującym wobec spółek prowadzących działalność w obszarze 

rynku pralniczego oraz na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego podstawowa działalność Grupy 

Kapitałowej, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i lokalizacyjnym, prowadzona jest przez podmiot zależny od 

Emitenta pod firmą Hollywood Textile Service sp. z o. o. (dawniej: PHU  Hollywood Adam Konieczkowski, Renata 

Konieczkowska Spółka Jawna) poniżej opisano historię rozwoju działalności prowadzonej przez Państwa 

Konieczkowskich. 

 

W dniu 2 stycznia 1995 roku Pan Adam Konieczkowski założył spółkę cywilną. Przez kilka pierwszych lat firma 

prowadziła działalność w branży gastronomicznej (restauracje, żywienie zbiorowe – zakłady przemysłowe oraz 

szpitale, catering, produkcja garmażeryjna), usługi techniczne, reklama, usługi ogrodnicze.  

 

W 2000 roku Państwo Konieczkowscy zapoczątkowali działalność w branży pralniczej, a na przełomie lat 

2001/2002 podjęto decyzję, że firma będzie specjalizowała się w usługach pralniczych. Decyzja ta związana była 

bezpośrednio z oceną branży pralniczej w Polsce i jej wielkimi możliwościami. Pozostałe działalności zostały 

wygaszone, natomiast firma rozpoczęła ekspansję w branży pralniczej. W początkowym okresie działalności 

pralniczej firma dzierżawiła cztery zakłady pralnicze tj. w Sierpcu, Ciechanowie, Skępem, Rypinie. W 2005 roku 

oddano do użytku zakład w Sierpcu, gdzie przeniesiono całą produkcję, natomiast wynajmowane zakłady zostały 

zamknięte. 

 

W dniu 20 marca 2008 roku wspólnicy podjęli decyzję o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną.  

 

W latach 2007-2009 zakład w Sierpcu został rozbudowany i zaopatrzony w najlepsze urządzenia i technologie. 

Decyzja o rozbudowie podyktowana była obserwacją trendów w Zachodniej Europie oraz w Skandynawii, gdzie 

powstawały bardzo duże kompleksy pralnicze, które swoim zasięgiem obejmowały 50% terytorium państw. W 

odróżnieniu od innych zakładów pralniczych, w celu zdywersyfikowania swojej działalności oraz nabycia szerokiej 

praktycznej wiedzy branżowej Hollywood Textile Service sp. z o. o. swoją działalność skupiła na świadczeniu 

usług w trzech segmentach, tj. segmencie medycznym, segmencie hotelowym i segmencie zakładów 

przemysłowych.  

 

W dniu 21 grudnia 2012 roku PHU Hollywood Adam Konieczkowski Renata Konieczkowska Spółka Jawna 

przekształciła się w Hollywood Textile Service sp. z o. o., a od lipca 2013 roku stała się podmiotem w 100% 

zależnym od Emitenta. 
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5.6 Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych 

Emitenta oraz zasad ich tworzenia 
 

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce na kapitały własne 

składają się: 

- kapitał zakładowy, 

- kapitał zapasowy, 

- inne kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.  

 

Kapitał zakładowy  

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Spółka posiada kapitał zakładowy w kwocie 

31.000.000 zł, który dzieli się na:  

 

1) 200.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 

2) 17.300.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,  

3) 12.700.000 akcji imiennych zwykłych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 

4) 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 

 

Kapitał zapasowy 

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są również 

nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów ich 

wydania.  

 

Kapitał rezerwowy  

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent nie utworzył kapitałów rezerwowych.  

 

Inne kapitały  

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w Spółce nie utworzono innych kapitałów niż 

zakładowy i zapasowy. 

 

Tabela nr 2 Kapitały własne Emitenta tworzone są na zasadach wskazanych w Kodeksie spółek 

handlowych i Statucie Emitenta [w PLN]. 

 

Wyszczególnienie Stan na dzień 31 grudnia 2013 roku 

Kapitał (fundusz) podstawowy 31.000.000,00 

Kapitał zapasowy 0,00 

Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 

Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 

Wynik z lat ubiegłych  -35.325,06 

Wynik netto roku bieżącego 618.440,44 

Źródło: Emitent 

 

Tabela nr 3 Kapitały własne Grupy Kapitałowej Hollywood 

Wyszczególnienie Stan na dzień 31 grudnia 2013 roku 

Kapitał (fundusz) podstawowy 31.000.000,00 

Kapitał zapasowy 291.461,03 

Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 

Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 

Wynik z lat ubiegłych - 46.531,75 

Wynik netto roku bieżącego 114.092,06 

Źródło: Emitent 
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5.7 Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 
 

Dotychczasowy kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 

 

5.8 Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego 

w wyniku realizacji przez posiadaczy warrantów 

subskrypcyjnych i obligatariuszy uprawnień z warrantów 

i obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo 

do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem 

wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 

oraz terminu wygaśnięcia praw posiadaczy warrantów 

subskrypcyjnych i obligatariuszy do nabycia tych akcji 
 

Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia w przyszłości nowych 

emisji akcji. 

 

 

5.9 Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które 

na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do 

podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału 

docelowego może być podwyższony kapitał zakładowy, jak 

również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w 

terminie ważności Dokumentu Informacyjnego może być 

jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 
 

Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego 

w granicach kapitału docelowego. W związku z powyższym kapitał zakładowy Emitenta nie może być w tym trybie 

podwyższony w terminie ważności Dokumentu Informacyjnego. 

 

 

5.10  Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są 

lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub 

wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe 
 

Papiery wartościowe Emitenta lub wystawiane z nimi kwity depozytowe nie są i nie były dotychczas notowane na 

żadnym rynku instrumentów finansowych. Nie wystawiano również w związku z nimi żadnych kwitów 

depozytowych. 

 



 

Dokument Informacyjny Hollywood S.A.   
47 

 

5.11  Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych 

emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze 

wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z 

podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy 

(firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i 

udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie 

głosów;  

 
HOLLYWOOD S.A. tworzy Grupę Kapitałową Hollywood, w skład której wchodzą następujące podmioty zależne 

od Emitenta: 

 

1) HOLLYWOOD  TEXTILE  SERVICE  sp. z o. o. z siedzibą w Sierpcu (Emitent posiada 100% udziałów). 

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie kompleksowych usług prania 

i czyszczenia wyrobów włókienniczych na rzecz odbiorców działających w różnych branżach. 

 

2) HOLLYWOOD RENTAL sp. z o. o. z siedzibą w Sierpcu (Emitent posiada 100% udziałów). Spółka 

prowadzi specjalistyczną działalność w zakresie serwisu i wynajmu odzieży roboczej dla zakładów 

przemysłowych, mat wejściowych, ręczników wielokrotnego użytku oraz czyściwa.  

 

3) PRAL SERWIS WARSZAWA sp. z o. o. z siedzibą w Sierpcu (Emitent posiada 100% udziałów). 

Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie zakładów pralniczych na terenie Polski z 

przeznaczeniem wykonywania usług pralniczych dla małych instytucjonalnych klientów oraz klientów 

indywidualnych. 

 

4) PRALMED  sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (Emitent posiada 75% udziałów). Zamiarem spółki jest 

utworzenie sieci automatów bezobsługowych do przyjmowania i wydawania garderoby klientów 

indywidualnych.  

 

5) POLTEXTIL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Emitent posiada 16,4% udziałów). Spółka skupia siedem 

firm działających w branży pralniczej oraz tekstylnej. Udziałowcami są polskie firmy z bogatymi 

tradycjami i długoletnim doświadczeniem, będące jednymi z największych i najprężniej rozwijających się 

w zakresie produkcji oraz świadczenia usług serwisowania bielizny i odzieży roboczej. Działalność spółki 

polega na współpracy podmiotów z Grupy Kapitałowej Hollywood oraz podmiotów współpracujących z 

Grupą w walce z nieuczciwą konkurencją, która stosuje ceny dumpingowe przy wykonywaniu usług, 

dokonywaniu wspólnych zakupów, wspólnej promocji, prowadzeniu działań edukacyjnych dla klientów. 

 

6) HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE  DEUTSCHLAND GmbH z siedzibą w Berlinie (Emitent posiada 

100% udziałów). Spółka prowadzi biuro handlowe, którego zadaniem jest pozyskiwanie kontrahentów 

pralniczych i rentalowych z rynku niemieckiego w segmencie hotelowym, zakładów przemysłowych i 

segmentu medycznego. Zadaniem spółki jest również sprzedaż tekstyliów na rynku niemieckim oraz 

oferowanie wysokospecjalistycznych usług technicznych, które są przedmiotem działalności spółki 

MEDIJ sp. z o. o. w Pępowie.  

 

7) MEDIJ sp. z o.o. z siedzibą w Pępowie (Emitent posiada 75 % udziałów). Działalność spółki polega na 

świadczeniu usług pralnictwa, utrzymania czystości, utrzymywania terenów zielonych  oraz gastronomi a 

także hurtowej i detalicznej sprzedaży środków chemicznych związanych z utrzymaniem czystości. 
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5.11.a) Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych  

i organizacyjnych pomiędzy: 

 

a) emitentem, a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 

emitenta 

 

Pan Cezariusz Konieczkowski (Członek Rady Nadzorczej Emitenta) jest synem Prezesa Zarządu Emitenta – 

Adama Konieczkowskiego. 

 

b) emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 

emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta 

 

Prezes Zarządu Emitenta – Pan Adam Konieczkowski wraz z Panią Renatą Konieczkowską na dzień 

sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego posiadają łącznie 26.000.000 akcji, stanowiących 83,87% 

udziału w kapitale zakładowym oraz 89,69% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

 

c) emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta 

oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami 

wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych) 

 

Prezes Zarządu Autoryzowanego Doradcy posiada akcje Emitenta w ilości nie przekraczającej 5% 

udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.  

 

5.12  Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, 

wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz 

udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług 

albo, jeżeli to istotne, poszczególnych produktów, towarów 

i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy 

kapitałowej Emitenta, w podziale na segmenty działalności 

5.12.1. Opis działalności, główne segmenty i dziedziny działalności 

 

HOLLYWOOD S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Hollywood. Grupa Kapitałowa posiada 

strukturę holdingową, w której Emitent  prowadzi działalność za pomocą spółek zależnych. Spółki wchodzące w 

skład Grupy Kapitałowej prowadzą działalność w różnych obszarach pralnictwa. W skład Grupy Kapitałowej 

Hollywood wchodzą następujące spółki zależne: 

 

1) HOLLYWOOD  TEXTILE  SERVICE  sp. z o. o. 

 

Hollywood Textile Service sp. z o. o. powstała z przekształcenia P.H.U. Hollywood Adam Konieczkowski, Renata 

Konieczkowska spółka jawna. Spółka posiada zakład usługowy zlokalizowany w Sierpcu przy ul. Bojanowskiej 2a 

- Zespół Pralni „HOLLYWOOD”. Zakład został oddany do użytku w 2005 roku, natomiast w latach 2007 - 2009 

został znacząco rozbudowany. Obecna powierzchnia zakładu wynosi ponad 4.000 m2. Zakład jest w 100% 

wyposażony w nowe urządzenia i instalacje, co powoduje, że w najbliższych kilkunastu latach nie ma potrzeby 

przeprowadzania większych inwestycji.  

 

Zakład składa się z kilku hal, gdzie każda hala przeznaczona jest dla oddzielnego segmentu branży:     

a. branża hotelowa - hala A    

b. branża zakładów przemysłowych (odzież robocza) – hala B   

c. branża segmentu medycznego – hala C   
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Zespół Pralni „HOLLYWOOD” jest najnowocześniejszym tego rodzaju obiektem w kraju oraz jednym z 

najnowocześniejszych  w Europie. Działalność Hollywood Textile Service sp. z o. o. została szczegółowo opisana 

w dalszej części Dokumentu Informacyjnego. 

 

2) HOLLYWOOD RENTAL sp. z o. o. 

 

Hollywood Rental sp. z o.o. powstała w celu wykonywania specjalistycznej działalności w zakresie serwisu i 

wynajmu odzieży roboczej dla zakładów przemysłowych, serwisu i wynajmu mat wejściowych, serwisu i wynajmu 

ręczników wielokrotnego użytku oraz czyściwa. Obszarem działalności spółki jest teren całej Polski. W 2011 roku 

spółka zakupiła nieruchomość przy ul. Płockiej w Sierpcu, na której do końca 2015 roku powstanie zakład 

usługowy.  Firma zamierza wykorzystać do realizacji inwestycji dotacje unijne przewidziane na lata 2014 – 2020. 

 

3) PRAL SERWIS  WARSZAWA sp. z o. o. 

 

Firma powstała z przekształcenia działalności Polservis Adam Konieczkowski. Projekt Pral Serwis zakłada 

powstanie w dużych miastach na terenie całej Polski zakładów pralniczych z przeznaczeniem wykonywania usług 

pralniczych dla małych instytucjonalnych klientów oraz klientów indywidualnych. Segment klientów 

indywidualnych oraz małych klientów instytucjonalnych jest w Polsce słabo zorganizowany. Takim klientem nie są 

zainteresowane duże zakłady pralnicze, ponieważ w dużej masie bielizny taki klient może się zagubić. Trudno 

jest również osiągnąć w dużym zakładzie przemysłowym dobrą jakość dla małego klienta z uwagi na brak 

powtarzalności w małych partiach. Założeniem Pral Serwisu jest wykonywanie usług o bardzo wysokiej jakości w 

atrakcyjnej cenie. Powierzchnia planowanych zakładów pralniczych będzie wynosić pomiędzy 400 a 600 m 2. 

Pierwszy zakład znajdujący się w Hotelu Mariiott w Warszawie oferuje innowacyjną, skuteczną i wydajną 

procedurę czyszczenia w zakresie przemysłowej pielęgnacji tkanin. Najważniejszym atrybutem tej usługi jest 

zastąpienie rakotwórczego środka piorącego rozpuszczalnikiem, SOLVONK4, który jest związkiem biologicznie 

degradowanym i dermatologicznie przetestowanym. 

 

4) PRALMED  sp. z o.o. 

 

PRALMED  sp. z o.o. została założona w 2012 roku. Projekt PRALMED przewiduje powstanie sieci automatów 

bezobsługowych do przyjmowania i wydawania garderoby klientów indywidualnych. Automaty będą instalowane 

w dużych biurowcach, apartamentowcach, ekskluzywnych osiedlach itp. Klienci będą mieli możliwość płacenia za 

wykonana usługę kartą płatniczą lub opcjonalnie bilonem bezpośrednio w automacie. Automaty będą podłączone 

on-line z pralniami spółki Pral Serwis Warszawa sp. z o.o., które dwa razy dziennie będą odbierać bieliznę do 

serwisu i jednocześnie dostarczą  ją po wykonaniu usługi.  

 

5) POLTEXTIL sp. z o. o.  

 

Poltextil sp. z o.o. powstała we wrześniu 2011 roku. Spółka skupia 7 podmiotów działających w branży pralniczej 

oraz tekstylnej, których dewizą jest hasło „Solidny Partner”. Udziałowcami spółki są polskie firmy z bogatymi 

tradycjami i długoletnim doświadczeniem, będące jednymi z największych i najprężniej rozwijających się w 

zakresie produkcji oraz świadczenia usług serwisowania bielizny i odzieży roboczej. Działalność spółki polega na 

współpracy podmiotów z Grupy Kapitałowej Hollywood oraz podmiotów współpracujących z Grupą, walce z 

nieuczciwą konkurencją, która stosuje ceny dumpingowe przy wykonywaniu usług, dokonywaniu wspólnych 

zakupów, wspólnej promocji, prowadzeniu działań edukacyjnych dla klientów - związane z promowaniem rentalu, 

systemu RFID umożliwiającego automatyczną identyfikację inaczej rozpoznanie obiektu przy użyciu fal radiowych 

i innych rozwiązań branżowych. 

 

6) HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE DEUTSCHLAND GmbH  

 

Spółka została zarejestrowana w dniu 29 listopada 2013 roku. Spółka prowadzi biuro handlowe, którego 

zadaniem jest pozyskiwanie kontrahentów pralniczych z rynku niemieckiego w segmencie hotelowym, zakładów 

przemysłowych i medycznym. Zadaniem spółki jest również sprzedaż tekstyliów na rynku niemieckim oraz 

oferowanie wysokospecjalistycznych usług technicznych, które są przedmiotem działalności spółki zależnej od 

Emitenta - MEDIJ sp. z o. o. w Pępowie. 
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Spółka ma siedzibę w Berlinie, który w ciągu roku odwiedza 25 mln turystów usytuowanych w 730 hotelach. 

Według danych spółki w najbliższym czasie w Berlinie zostanie oddanych do użytku 60 nowych hoteli, co stwarza 

szanse dla polskich firm, które mają na tym rynku dobrą renomę. 

  

7) MEDIJ sp. z o.o. 

 

Spółka Medij sp. z o.o. powstała z dniem 1 lipca 2013r. z przekształcenia jednoosobowej działalności 

gospodarczej podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą DANUTA ŁAPAWA 

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MEDIJ. Podstawowym obszarem działalności spółki są trzy główne segmenty 

tj. pralnictwa, utrzymania czystości i gastronomi na które składają się: 

 pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich, 

 niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 

 specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 

 restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 

 przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 

 sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 

 sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, 

 zbieranie odpadów niebezpiecznych. 

 

W zakresie utrzymania czystości spółka oferuje sprzątanie zarówno pomieszczeń biurowych, jak i socjalnych 

oraz przemysłowych w tym m.in.: mycie ścian, posadzek, konstrukcji oraz hal produkcyjnych i magazynów, 

polerowanie podłóg, nakładanie powłoki polimerowej, mycie okien i ciągów komunikacyjnych. Nadto Spółka 

oferuje mycie witryn fasad i elewacji zewnętrznych metodą ciśnieniową. nie sprawia nam problemu także 

sprzątanie po remontach. 

W ramach swojej oferty spółka oferuje również, czyszczenie suchym lodem, która to metoda jest szczególnie 

polecana do: czyszczenia turbin i transformatorów w energetyce, czyszczenia wszelkiego rodzaju form, maszyn 

i urządzeń (w przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym, gumowym, metalowym, tworzyw sztucznych, 

aluminiowych, itp.), czyszczenia maszyn drukarskich, czyszczenia elewacji w budownictwie. Zaletom tej 

technologii jest oszczędność czasu, bowiem nie wymaga ona zatrzymania produkcji, proces czyszczenia 

odbywa się „na sucho” co umożliwia prace pod napięciem.  

 

Rysunek: Schemat Grupy Kapitałowej Hollywood 
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HOLLWYOOD S.A., podmiot dominujący Grupy Kapitałowej koncentrującej podmioty z branży pralniczej, 

rozpoczął działalność w październiku 2012 roku. W czerwcu  2013 roku Emitent zakończył proces przejęcia 100% 

udziałów w kapitale i głosach spółki Hollywood Textile Service sp. z o. o. z siedzibą w Sierpcu, do której należy 

Zespół Pralni „HOLLYWOOD”. W związku z faktem, iż jest to kluczowe aktywo Emitenta, działalność tej spółki 

zależnej będzie właściwie prezentować i tłumaczyć specyfikę działalności Emitenta.  

 

Hollywood Textile Service sp. z o.o. powstała z przekształcenia PHU Hollywood Adam Konieczkowski, Renata 

Konieczkowska spółka jawna. Podstawowym przedmiotem działalności Hollywood Textile Service sp. z o.o. jest 

świadczenie kompleksowych usług prania i czyszczenia wyrobów włókienniczych na rzecz odbiorców 

działających w różnych branżach. Usługi realizowane są przez Zespół Pralni „HOLLYWOOD” mieszczący się w 

Sierpcu. Spółka zajmuje się również zakupem i wynajmem tekstyliów do hoteli i restauracji biorąc na siebie całą 

związaną z tym logistykę administrowania łącznie z nadzorem i kontrolą jakości. 

 

Zespół Pralni „HOLLYWOOD” jest najnowocześniejszym w kraju oraz jednym z najnowocześniejszych  

w Europie, kompleksem pralni przemysłowych o łącznej powierzchni ponad 4.000 m2  i mocach  sięgających 

powyżej 1.000 ton przerobu miesięcznie.  

 

Usługi wykonywane są w oparciu o najnowocześniejsze  technologie z wykorzystaniem środków i urządzeń 

przyjaznych środowisku. Większość czynności składających się na proces technologiczny prania wykonywany 

jest automatycznie, a udział czynnika ludzkiego ograniczony został do niezbędnego minimum.  

 

Ponadto, Zespół Pralni „HOLLYWOOD” dysponuje własną kolumną transportu opartą w całości na samochodach 

marki Mercedes, składającą się  łącznie z 16 specjalistycznych samochodów do przewozu bielizny i odzieży. 

Wszystkie posiadane pojazdy posiadają pozytywną opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

 

 

HOLLYWOOD S.A. 

"HOLLYWOOD TEXTILE 
SERVICE" Sp. z o.o.  

100% 

HOLLYWOOD RENTAL 
Sp. z o.o. 

 100% 

PRALMED Sp. z o.o  

75% 

PRAL SERWIS 
WARSZAWA Sp. z o.o. 

100% 

POLTEXTIL Sp. z o.o.  

16,04% 

HOLLYWOOD TEXTILE 
SERVICE  

DEUTSCHLAND GmbH 
100%  

MEDIJ Sp. z o.o.  

75% 
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Oferta  

 

Hollywood Textile Service sp. z o. o. wykonuje usługi w następującym zakresie: 

 

 usługi pralnicze (cały asortyment bielizny pościelowej i gastronomicznej), 

 usługi prania chemicznego (konfekcja i odzież), 

 usługi w zakresie dezynfekcji (m.in. materace, koce, kołdry, poduszki), 

 drobne naprawy krawieckie, 

 dzierżawa i wypożyczanie (rental) bielizny, odzieży i mat, 

 transport bielizny. 

 

W Zespole Pralni „HOLLYWOOD” wykonywane są usługi prania wodnego oraz czyszczenia chemicznego dla: 

 

 hoteli, 

 ośrodków konferencyjnych, 

 akademików,  

 ośrodków wypoczynkowych,  

 zakładów przemysłowych, 

 jednostek wojskowych, 

 zakładów opieki zdrowotnej. 

 

Hollywood Textile Service sp. z o. o. oferuje także usługę prania połączoną z leasingiem pościeli i odzieży. 

Zasady działania spółki opierają się na myśleniu o klientach w kontekście bliskiej relacji opartej na dialogu, 

wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu. Spółka uważnie wsłuchuje się w potrzeby odbiorców, ponieważ widzi w nich 

cennych doradców. W miarę rozwoju wzajemnych kontaktów i identyfikowania potrzeb klientów, oferta jest 

uzupełniana o dalsze, zadowalające obie strony rozwiązania. 

 

Park maszynowy 

 

Zespół Pralni „HOLLYWOOD” wyposażony jest w najnowocześniejsze urządzenia i maszyny pralnicze, wymiana 

parku maszynowego miała miejsce na przełomie 2009/2010 roku. Całość wyposażenia pralni stanowią maszyny 

pralnicze niemieckiej firmy Kannegiesser. Znaczne moce przerobowe dają możliwość jednoczesnej obsługi wielu 

usługobiorców przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych. 

Niewątpliwie dodatkowym atutem Zespołu Pralni „HOLLYWOOD” jest posiadanie zabezpieczenia w rezerwowe 

źródła zasilania pozwalające na utrzymanie ciągłości procesu technologicznego nawet w sytuacjach awaryjnych: 

 

 podwójne niezależne zasilanie w wodę, 

 dwie niezależne kotłownie wytwarzające parę technologiczną, 
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 dwa różne i niezależne od siebie źródła zasilania kotłowni, 

 podwójne niezależne zasilanie energią elektryczną. 

 

W obiekcie pracują maszyny i urządzenia pralnicze, które wykorzystują najnowsze rozwiązan ia i trendy 

obowiązujące aktualnie w branży pralniczej. Zespół pralni jest wyposażony w urządzenie do suszenia odzieży 

fasonowej w pozycji wiszącej i prasowania bezdotykowego oraz bezdotykowego składania i sztaplowania bielizny 

fasonowej. Procesy technologiczne są w całości sterowane komputerowo. Maszyny pralnicze wyposażone są w 

automatyczny system dozujący środki piorące i dezynfekujące oraz urządzenia kontrolujące parametry procesów 

prania i dezynfekcji. System „Trans Line” jest wyposażony w automatyczne sortowanie asortymentu. Nad całością 

czuwa innowacyjny system „HELIOS” do zarządzania całą technologią i kadrą pracowniczą, planowania i kontroli 

z jednego miejsca. Dodatkowym atutem wyposażenia są stacje uzdatniania i zmiękczania wody. Pralnia posiada 

także agregaty do czyszczenia chemicznego. 

 

Zespół Pralni „HOLLYWOOD” wykonuje również – przy wykorzystaniu własnej komory dezynfekcyjnej – usługi 

dezynfekcji kocy, poduszek, kołder, materacy oraz odzieży, która za względu na skład surowcowy tkanin musi 

zostać poddana czyszczeniu chemicznemu. 

W Zespole Pralni „HOLLYWOOD” funkcjonuje wiele autorskich rozwiązań technicznych pozwalających na 

znaczne ograniczenie kosztów wykonywanych usług m.in.: 

 

 Opracowany w ramach samodzielnie prowadzonych badań, zintegrowany system odzysku, energii 

cieplnej z urządzeń, do podgrzewu wody technologicznej, 

 System odzysku ciepła z wody popralniczej, 

 System recyrkulacji wody technologicznej, 

 System wykorzystania zrzutu wody popralniczej do wytwarzania energii elektrycznej. 

 

Działania w zakresie innowacyjnych rozwiązań nie zamykają się na kwestiach technicznych. Spółka prowadzi 

także szeroko zakrojone badania dotyczące samych procesów technologicznych prania bielizny o zróżnicowanej 

gramaturze. W tym zakresie spółka współpracuje z laboratoriami producentów środków piorących oraz 

producentów tkanin i konfekcji: Szeroki zakres badań w zakresie optymalizacji technologii pralniczych spółka 

prowadzi także na podstawie umowy o stałej współpracy z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich 

Oddział Przędzalnictwa Tkactwa i Wykończalnictwa w Żyrardowie posiadającym status Jednostki Badawczo-

Rozwojowej. 

 

Środowisko naturalne 
 
Hollywood Textile Service sp. z o. o.  dba o środowisko naturalne. Stosowane technologie pralnicze oraz 

wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych czyni ze spółki firmę przyjazną środowisku.  

 

Maszyny i instalacje – wszystkie urządzenia spełniają normy ekologiczne, dowodem są posiadane certyfikaty. 

Najnowsza generacja urządzeń i instalacji  z zamkniętym obiegiem wody, zamontowanymi filtrami wraz 

z systemem neutralizującym sprawia, że ścieki spełniają wszystkie normy ochrony środowiska. 

 

Para technologiczna – służąca do funkcjonowania maszyn i urządzeń pozyskiwana jest z własnej kotłowni 

opalanej gazem ziemnym, spełnia wszystkie normy europejskie określone dla emisji spalin. 

 

Proces technologiczny – używane środki piorące produkowane są przez czołowego światowego lidera 

przemysłu chemicznego – Firmę ECOLAB. Posiadają one wszelkie świadectwa bezpieczeństwa ekologicznego. 

Procesy technologiczne prania opracowane są przez technologów Firmy ECOLAB i przez nich w trybie ciągłym 

są nadzorowane. 

 

Certyfikaty i nagrody 
 

Hollywood Textile Service sp. z o. o.  posiada wdrożone i certyfikowane systemy: 
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 ISO 9001:2008 zarządzania jakością,  

 ISO 14001:2005 zarządzania środowiskowego, 

 ISO 14065:2005/RABC system kontroli skażenia biologicznego. 

 

Hollywood Textile Service sp. z o. o. posiada także przydzielony przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i 

Kodyfikacji – Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej – NCAGE 1348H. 
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5.12.2. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Hollywood 

 

Grupa Kapitałowa Hollywood wszystkie przychody ze sprzedaży osiąga na rynku krajowym. 

 

Tabela nr 4 Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy 

Kapitałowej Hollywood 

 Rodzaje działalności  
IV kwartały 2013 ** 

 

2012* 

 

Wartość (w zł) Wartość (w zł) 

Przychody netto ze sprzedaży produktów: 15.356.417,14 542.569,50 

Usługi pralnicze 14.603.443,74 542.569,50 

Usługi pozostałe 752.973,40 - 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów: 
988.487,62 363.127,00 

sprzedaż materiałów 
988.487,62 363.127,00 

sprzedaż towarów 
- - 

Razem 
16.344.904,76 905.696,50 

* Dane od października 2012 roku tj. od rozpoczęcia konsolidacji wyników finansowych 

** Dane skonsolidowane narastające za IV kwartały 2013 roku jedynie częściowo uwzględniają wyniki Hollywood Textile Service 

sp. z o. o,. gdyż nabycie 57,67 % udziałów nastąpiło w maju 2013 roku a pozostałe 42,33 % udziałów zostało nabyte w czerwcu 

2013 roku oraz jedynie częściowo uwzględniają wyniki Medij sp. z o.o., gdyż nabycie 75% udziałów nastąpiło w listopadzie 2013 

roku. 

 

Źródło: Emitent 
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Tabela nr 5 Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży Hollywood Textile Service sp. z o. o. 

Rodzaje działalności  

IV kwartały 2013 

 

2012* 

Wartość (w zł) Wartość (w zł) 

Przychody netto ze sprzedaży produktów:  17.972.160,09 14.110.658,08 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów: 
408.086,00 1.649.733,95 

Razem 
18.380.246,09 15.760.392,03 

* Dane do dnia 20 grudnia 2012 roku tj. dnia przekształcenia spółki jawnej w sp. z o.o. 

Źródło: Emitent 

 

5.12.3. Struktura organizacyjna, struktura zatrudnienia, polityka kadrowa Grupy 

Kapitałowej Hollywood 

 

Tabela nr 6 Struktura zatrudnienia w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej Hollywood 

 

Źródło: Emitent 

*- na dzień 31.12.2012r. Medij sp. z o.o. nie była członkiem Grupy Kapitałowej Hollywood S.A. 

 

 

Tabela nr 7 Struktura zatrudnienia w Hollywood Textile Service sp. z o. o. 

 

Zatrudnienie  

w poszczególnych spółkach 

Na dzień sporządzenia  

Dokumentu Informacyjnego 

 

Na dzień  

31.12.2012 roku 

Hollywood Textile Service sp. z o. o.   217 275 

 

Hollywood Rental sp. z o. o. 223 48 

 

Pral Serwis Warszawa sp. z o. o. 44  

47 

Pralmed sp. z o.o. 0  

- 

Medij sp. z o.o.  

 

183 -* 

Poltextil sp. z o. o.  

 

1 5 

Razem 668  

375 

Zatrudnienie  

w poszczególnych działach 

Na dzień sporządzenia Dokumentu 

Informacyjnego 

Na dzień  

31.12.2012 roku 

 

Administracja 

 

16 

 

18 

 

Produkcja  

 

173 

 

232 

 

Transport  

 

15 

 

12 
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Źródło: Emitent 

5.12.4. Strategia Grupy Kapitałowej Hollywood 

 

Główne założenia strategii Grupy obejmują: 

 powstanie nowych zakładów zorganizowanych w ramach Pral Serwis sp. z o.o. zlokalizowanych                       

w największych miastach na terenie Polski, obsługujących klienta indywidualnego, 

 powstanie sieci pralniomatów w ramach spółki zależnej Pralmed sp. z o.o., 

 konsolidacja rynku poprzez przejmowanie większościowych pakietów (akcji, udziałów) w istniejących 

zakładach pralniczych, 

 uruchomienie nowego zakładu Hollywood Rental sp. z o. o. w Sierpcu przy ul. Płockiej, który będzie się 

specjalizował w wynajmie i serwisie odzieży roboczej, 

 zwiększenie udziału w rynku usług pralniczych, 

 pozyskanie większej ilości klientów z sektora hotelowego, 

 wzrost rozmiarów działalności w zakresie usług wynajmu bielizny w służbie zdrowia, 

 wzrost rozmiarów działalności w zakresie usług wynajmu bielizny dla hotelarstwa, 

 zwiększenie wolumenu usług w sektorze rentalu i serwisu odzieży roboczej dla zakładów 

przemysłowych, 

 stosowanie nowych technologii: 

- system RFID (system wykorzystujący chipy do radiowej identyfikacji bielizny i odzieży), 

- system K4 (przyjazny dla środowiska i absolutnie bezpieczny proces czyszczenia), 

 wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych i technologicznych ograniczających koszty w zakładzie, 

 zwiększenie wolumenu obrotów poprzez maksymalne wykorzystanie wolnych mocy przerobowych. 

5.12.5. Opis rynku, analizy rynku, tendencje panujące na rynku, konkurencja, rynek 

odbiorców i dostawców, sezonowość 

 

Rynek, na którym działa Grupa Kapitałowa Hollywood charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. Cały czas 

powstają nowe podmioty działające w branży oraz upadają lub kończą działalność inne, które z różnych 

względów nie poradziły sobie na rynku. Na przestrzeni ostatnich lat, rynek szeroko rozumianej branży pralniczej, 

wykazuje tendencję rosnącą, z uwagi na fakt, iż stale powiększa się wolumen rynku do zagospodarowania przez 

pralnie przemysłowe. W dalszym ciągu, stopniowo lecz sukcesywnie ze względów ekonomicznych likwidowane 

są pralnie własne dotychczas działające w strukturach szpitali, hoteli, wojska oraz domów pomocy społecznej. 

Likwidacja wyeksploatowanych i nierentownych pralni własnych w zdecydowanej większości działających w 

strukturach podmiotów sektora publicznego, powoduje wprowadzenie na rynek dodatkowego potencjału wyrobów 

tekstylnych przeznaczonych do prania. Potencjalne powstanie nowych firm w branży pralniczej nie powoduje 

znaczącego zwiększenia się konkurencji z powodu stale powiększającego się rynku usług pralniczych. 

Cały czas są likwidowane pralnie szpitalne, hotelowe, wojskowe oraz pralnie własne w zakładach przemysłowych, 

dzięki czemu coraz więcej usług jest zlecanych przez służbę zdrowia, hotele, wojsko i zakłady przemysłowe 

podmiotom zewnętrznym takim jak Hollywood Textile Service sp. z o.o.. 

 

 Coraz mniej instytucji i podmiotów gospodarczych posiada własne pralnie, tendencja ogólno-rynkowa polega na 

outsourcingu usług pralniczych. 

 

Techniczno-gospodarczy  

 

13 

 

13 

Razem 217 275 
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Dającą się wyraźnie zauważyć, w ostatnich latach, tendencją wśród odbiorców rynku pralniczego jest szczególna 

dbałość o jakość usług. Fakt ten sprawia, że klient szuka i coraz częściej wybiera wykonawców profesjonalnych 

dających pewność prawidłowego i terminowego wykonania zlecenia. Wieloletnie doświadczenia przedsiębiorców 

przekładają się na świadomość, że cena nie może być jedynym kryterium wyboru dostawcy. Tendencja ta 

sprawia, że przemysłowe zakłady pralnicze o znacznym stopniu zaawansowania technologicznego,  wygrywają w 

„grze” rynkowej z małymi niedoinwestowanymi pralniami. 

Bardzo wyraźnie rysuje się również tendencja polegająca na odchodzeniu przez zakłady przemysłowe od 

zarządzania odzieżą roboczą swoich pracowników. Pracodawcy coraz częściej wolą odzież pracowniczą 

wydzierżawić i powierzyć zarządzanie nią firmie zewnętrznej. Rozwiązanie takie daje wiele korzyści, począwszy 

od obniżenia kosztów, a kończąc na budowaniu lepszego wizerunku. 

 

Rynek usług pralniczych ze względu na sposób wykonywania i stosowane technologie można podzielić na: 

 pranie wodne, 

 czyszczenie chemiczne, 

 uszlachetnianie wyrobów gotowych, 

 rental bielizny i odzieży. 

 

Uwzględniając specyficzne potrzeby i uwarunkowania poszczególnych branż gospodarczych oraz występujące w 

nich zróżnicowanie wyrobów tekstylnych podział rynku odbiorców przedstawia się następująco: 

 rynek sektora medycznego, 

 rynek hotelowy i gastronomiczny, 

 rynek odzieży roboczej zakładów przemysłowych, 

 rynek klientów indywidualnych. 

 

Sezonowość 
 
W działalności pralniczej nie występuje zjawisko sezonowości, obłożenie przez cały rok jest na podobnym 

poziomie.  

 

Konkurencja  
 

Hollywood Textile Service sp. z o. o.  jest jednym z największych przedsiębiorstw na krajowym rynku usług 

pralniczych. Na rynku działa bardzo dużo zakładów pralniczych o zasięgu lokalnym. Do największych firm 

w branży należą: 

 Konsorcjum Pralnicze sp. z o.o. w Gdyni, 

 VECTOR S.A. w Luboniu, 

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Profil A sp. z o.o. w Krakowie, 

 Krakpol sp. z o.o. w Krakowie, 

 Tom – Marg sp. z o.o. w Krakowie, 

 Citonet – Bydgoszcz S.A. w Bydgoszczy, 

 Piwowar sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, 

 Prawol S.J. w Warszawie, 

 Zakład Usług Pralniczych S.J. w Mielenku, 

 DGP Dozorbud Grupa Polska sp. z o.o. w Legnicy, 

 Unipral sp. z o.o. w Olsztynie, 
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 Pralnia Sonia w Pile, 

 Pralnia Wod – Chem S.C. w Częstochowie, 

 Pralmag Serwis w Katowicach, 

 Grupa Impel we Wrocławiu,  

 Pralnia MAX we Wrocławiu, 

 Eko-Styl w Leżajsku, 

 Baxter w Tykocinie, 

 Pralnia Zofia Siąkowska w Luboniu, 

 Unitechnika w Poznaniu. 

 

Odbiorcy  
 

Największymi odbiorcami Pralni „HOLLYWOOD” w 2012 roku były poniższe zakłady: 

 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. W. Biegańskiego w Grudziądzu, 

 Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, 

 LIM sp. z o.o. sp. k. a. w Warszawie, 

 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. 

 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, 

 Mazowiecki Szpital Wojewódzki sp. z o.o. w Warszawie. 

 Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, 

 Szpital Bielański w Warszawie 

 

Największymi odbiorcami Pralni „HOLLYWOOD” w 2013 roku były poniższe zakłady: 

 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. W. Biegańskiego w Grudziądzu, 

 Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, 

 LIM sp. z o.o. sp. k. a. w Warszawie, 

 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. 

 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, 

 Mazowiecki Szpital Wojewódzki sp. z o.o. w Warszawie. 

 Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, 

 Szpital Bielański w Warszawie, 

 Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu 

 Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie 

 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w Warszawie 

 NZOZ Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie, 

 Mazowieckie Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, 

 Międzyleski Szpital Specjalistyczny - Warszawa Międzylesie, 

 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy, 

 Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, 

 Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, 

 Szpital Grochowski im. dr med. R. Masztaka Sp. z o.o. w Warszawie. 

5.12.6. Cel emisji akcji serii D 

 

W wyniku emisji akcji serii D Emitent pozyskał środki w łącznej kwocie 800.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę 

pierwszej raty z tytułu nabycia udziałów w spółce Medij sp. z o.o. z siedzibą w Pępowie. W dniu 26 listopada 2013 



 

Dokument Informacyjny Hollywood S.A.   
60 

 

roku Emitent nabył 5.100 udziałów za łączną kwotę 2,1 mln zł, płatne w ratach. Nabyte udziały w Medij sp. z o.o. 

stanowią 75% kapitału zakładowego i głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 

 

 

5.13 Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, 

w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem 

finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem 

finansowym, zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym 
 

W okresie objętym sprawozdaniem  finansowym tj. w 2012 roku oraz za okres IV kwartałów 2013 roku Emitent 

dokonał następujących inwestycji: 

 

Tabela nr 8 Wielkość inwestycji Emitenta (w zł) 

 

Wyszczególnienie 

 

 

IV kwartały 2013 

 

2012 

Aktywa rzeczowe w tym: 0,00 0,00 

a) Środki transportu 0,00 0,00 

b) Maszyny i urządzenia techniczne 0,00 0,00 

c) Umorzenia środków trwałych w leasingu 0,00 0,00 

Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

Źródło: Emitent 

 

Poniżej przedstawiono inwestycje Hollywood Textile Service sp. z o.o.. 

 

Tabela nr 9 Wielkość inwestycji Hollywood Textile Service sp. z o.o. (w zł) 

 

Wyszczególnienie 

 

IV kwartały 2013 

 

2012 

Aktywa rzeczowe w tym: 703.826,73 3.759.093,83 

a) Środki transportu 0 3.009,02 

b) Maszyny i urządzenia techniczne 651.161,73 525.506,56 

c) Umorzenia środków trwałych w leasingu 0 0,00 

Wartości niematerialne i prawne 0 787,98 

Źródło: Emitent 

 

5.13a) Ogólny opis planowanych działań i inwestycji emitenta oraz 

planowany harmonogram ich realizacji po wprowadzeniu jego 

instrumentów do alternatywnego systemu obrotu – w 

przypadku emitenta, który nie osiąga regularnych przychodów 

z prowadzonej działalności operacyjnej 
 

Emitent jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Hollywood. Grupa Kapitałowa posiada strukturę 

holdingową, w której Emitent prowadzi działalność za pomocą spółek zależnych. Emitent będzie osiągał 

przychody roczne z tytułu otrzymywanych dywidend od spółek zależnych. 

Spółki zależne osiągają regularne przychody z działalności operacyjnej, co jest widoczne w skonsolidowanych 

sprawozdaniach finansowych Grupy. Konsolidacji podlegają wszystkie spółki Grupy Kapitałowej Hollywood.  
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5.14 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: 

upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym 
 

Wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania: upadłościowe, układowe ani likwidacyjne. Według 

najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie istnieją 

jakiekolwiek okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowania upadłościowego, 

układowego lub likwidacyjnego. 

 

5.15  Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: 

ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych 

postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla 

działalności Emitenta 
 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka nie uczestniczy również w postępowaniach: 

ugodowym, arbitrażowym, ani nie jest wobec niej prowadzone postępowanie egzekucyjne.  

 

5.16  Informacja na temat wszystkich innych postępowań przed 

organami rządowymi, postępowań sądowych lub 

arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za 

okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, 

które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to 

postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, 

lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta 
 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wobec Spółki nie toczą się żadne postępowania przed 

organami rządowymi, jak również przeciwko Emitentowi nie toczą się postępowania sądowe lub arbitrażowe. 

 

W dniu 27 stycznia 2014 roku spółka Hollywood Textile Service sp. z o.o. złożyła pozew wraz z powództwem 

wzajemnym na kwotę 498.202,80 zł tytułem poniesionej szkody w związku z niezasadnym rozwiązaniem przez 

Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy umowy o świadczenie usług pralniczych z dnia 

30.09.2011r. Szpital Uniwersytecki złożył pozew o zapłatę kwoty 482.874,00 zł tytułem kary umownej naliczonej 

w związku z rozwiązaniem umowy świadczenia usług pralniczych z dnia 30.09.2011r. W przedmiotowym piśmie 

Hollywood Textile Service sp. z o.o. wniosła o oddalenie powództwa Szpitala Uniwersyteckiego oraz o 

zasądzenie na jej rzecz kwoty 498.202,80 zł, zastrzegając jednocześnie możliwość rozszerzenia powództwa 

wzajemnego o utracone korzyści. Obecnie sprawa jest w toku. 

 

Poza powyższą sprawą na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie toczą się żadne inne 

postępowania sądowe lub  arbitrażowe mogące mieć istotny wpływ na sytuacje finansową Emitenta. 

 

5.17  Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji 

zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, 

które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego 

sytuacji ekonomicznej i finansowej 
 

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Emitent posiadał zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 1.274.011,32 zł. 

Największą pozycją jest zobowiązanie dotyczące zapłaty drugiej części wynagrodzenia za nabycie udziałów w 
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Medij sp. z o.o. w wysokości 1.100.000,00 zł. Jedynym zobowiązaniem długoterminowym Emitenta jest pożyczka 

otrzymana od Hollywood Textile Service sp. z o.o. w wysokości 700.000,00 zł. 

 

Grupa Kapitałowa Hollywood na dzień 31 grudnia 2013 roku posiadała zobowiązania długoterminowe i 

krótkoterminowe w łącznej wysokości 42.839.432,25 zł. Główne zobowiązania Grupy Kapitałowej Hollywood na 

dzień 31.12.2013 r.: 

 Kredyty i pożyczki długoterminowe – 16.687.881,85 zł, 

 Leasing długoterminowy – 6.241.239,99 zł, 

 Kredyty krótkoterminowe – 7.820.913,03 zł, 

 Leasing krótkoterminowy – 1.962.188,51 zł, 

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  – 7.979.882,10 zł 

 

W dniu 20 grudnia 2013 roku Spółka wraz z Panem Eugeniuszem Łapawa (Prezes Zarządu spółki Medij Sp. z 

o.o. – podmiot zależny w 75% od Emitenta) zawarli umowę zobowiązującą oraz przedwstępną umowę nabycia 

udziałów przedsiębiorstwa spółki cywilnej prowadzonego pod nazwą PRALNIA PRZEMYSŁOWA “AMA” 

R.RATAJCZAK, R. RATAJCZAK, A. WROBIŃSKI z siedzibą w Poznaniu. Zgodnie z zawartą umową 

dotychczasowi wspólnicy spółki cywilnej zobowiązali się do jej przekształcenia w spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością („Spółka Przekształcona”), a następnie przy spełnieniu warunków określonych w 

umowie do sprzedaży udziałów Spółki Przekształconej na rzecz Emitenta oraz Pana Eugeniusza 

Łapawy, odpowiednio w liczbie udziałów odpowiadającej 75% i  25% kapitału zakładowego oraz 

głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przekształconej. 

Strony określiły jako dzień graniczny zawarcia transakcji dzień 31 marca 2014 roku. W następstwie realizacji w/w 

umowy i nabycia 75% udziałów Spółki Przekształconej Emitent będzie również zobowiązany wobec 

dotychczasowych wspólników do zwolnienia ich z odpowiedzialności osobistej za zobowiązania wynikające z 

zawartej umowy kredytowej i umów leasingu. Maksymalna wysokość zobowiązań wynikających z zawartej 

umowy kredytu oraz umów leasingu nie przekracza łącznie kwoty 425.000,00 zł. 

Za wyjątkiem powyższej umowy Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie posiada innych zobowiązań, które 

mogłyby istotnie wpłynąć na realizację zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych Emitenta. 

 

5.18  Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach 

mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za 

okres objęty sprawozdaniem finansowym, lub 

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 

zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym 
 

W opinii Emitenta nie nastąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności 

gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym za 

wyjątkiem czynników związanych z procesem tworzenia Grupy Kapitałowej.  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hollywood obejmujące narastająco IV kwartały 2013 

roku nie w pełni prezentuje wyniki osiągane przez Grupę Kapitałową w całym 2013 roku, ponieważ spółki 

osiągające największe przychody objęte zostały konsolidacją odpowiednio Hollywood Textile Service sp. z o.o. od 

maja 2013 roku i Medij sp. z o.o. od listopada 2013 roku. W dniu 6 maja 2013 roku Emitent przejął 57,67% 

udziałów w Hollywood Textile Service sp. z o.o.  Pozostałe 42,33% udziałów zostało nabyte przez Emitenta w 

dniu 24 czerwca 2013 roku. Natomiast, w dniu w dniu 26 listopada 2013 roku Emitent nabył 75% udziałów w 

Medij sp. z o.o.  

Poniżej zaprezentowano skonsolidowane dane finansowe pro-forma Grupy Kapitałowej Emitenta obejmujące IV 

kwartały 2013 roku narastająco. Dane finansowe zostały przygotowane w celu zaprezentowania sytuacji 

finansowej Grupy Kapitałowej przy założeniu, że Hollywood Textile Service sp. z o.o. byłaby objęta konsolidacją 

w 100% od dnia 1 stycznia 2013 roku, natomiast Medij sp. z o.o. byłaby objęta konsolidacją w 100% od dnia 26 

listopada 2013 roku.  
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Tabela nr 10 Wybrane dane pro - forma z rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Hollywood S.A. (w zł) 

Rachunek zysków i strat (dane pro-forma) 01.01.2013 - 31.12.2013 

Przychody ze sprzedaży 24.284.675,56 

Amortyzacja 2.550.063,33 

Zysk / Strata ze sprzedaży -1.596.407,91 

Zysk / Strata z działalności operacyjnej 2.541.145,55 

Zysk / Strata brutto 1.962.872,34 

Zysk/ Strata netto 1.149.162,49 

Źródło: Emitent 

Tabela nr 11 Wybrane dane pro – forma z bilansu Grupy Kapitałowej Hollywood S.A. (w zł) 

Bilans (dane pro-forma) Na dzień 31.12.2013 roku 

Kapitał Własny 32.393.590,98 

Należności długoterminowe 0,00 

Należności krótkoterminowe 7.619.354,71 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 784.547,90 

Zobowiązania długoterminowe 7.293.692,16 

Zobowiązania krótkoterminowe 19.910.310,41 

Źródło: Emitent 

 

5.19  Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, 

majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz 

innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po 

sporządzeniu danych finansowych 
 

W dniu 26 listopada 2013 roku Emitent nabył 5.100 udziałów w spółce pod firmą MEDIJ sp. z o.o. z siedzibą w 

Pępowie, które stanowią 75% kapitału zakładowego i głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Wobec powyższego 

ww spółka będzie objęta konsolidacją i będzie miała wpływ na wyniki osiągane przez Grupę Kapitałową w IV 

kwartale 2013 roku. 

W dniu 28 stycznia 2014 roku spółka zależna Hollywood Textile Service sp. z o. o. podpisała aneks do umowy 

kredytowej z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem 

aneksu jest odnowienie wielocelowego limitu kredytowego w kwocie 3.000.000 zł. Limit został udzielony do dnia 

29 grudnia 2016 roku. Jako zabezpieczenie kredytu Emitent udzielił Bankowi poręczenia wekslowego. 

W ramach limitu kredytowego w łącznej wysokości 3.000.000 Bank udzielił: 

a) kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 1.500.000 zł, 

b) Kredytu obrotowego do kwoty 1.500.000 zł, 

c) gwarancji bankowych do kwoty 1.500.000 zł. 

Jednocześnie w dniu 28 stycznia 2014 roku spółka zależna Hollywood Textile Service sp. z o. o. podpisała 

umowę leasingu z PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi. Przedmiotem umowy jest leasing w wysokości 

7.560.000 zł na urządzenia pralnicze do sortowania i składowania bielizny oraz linii maglowniczej (przy 20% 

udziale własnym). Kwota leasingu 2.762.323,90 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu inwestycyjnego. 

Umowa leasingu została zawarta na okres do dnia 31 stycznia 2019 roku. Jako zabezpieczenie umowy leasingu 

Emitent udzielił PKO Leasing S.A. poręczenia wekslowego. 

 

5.20  Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób 

nadzorujących emitenta, obejmujące w szczególności:  
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Zarząd 

 
Zgodnie z postanowieniami Statutu (§39), Zarząd Emitenta liczy od jednego do trzech członków, w tym Prezesa 

Zarządu a w przypadku zarządu wieloosobowego, także Wiceprezesa Zarządu.  

Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. 

Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z 

wygaśnięciem mandatów pozostały członków Zarządu. 

Zgodnie z art. 369 § 4 KSH mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka 

Zarządu. Ponadto zgodnie z art. 369 § 5 KSH mandat członka Zarządu wygasa na skutek śmierci, rezygnacji albo 

odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu. 

 

Aktualnie działający Zarząd Emitenta, jest Zarządem pierwszej kadencji, która rozpoczęła się z dniem 19 

października 2012 roku (to jest z dniem zawiązania spółki akcyjnej) i zakończy się z dniem odbycia walnego 

zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2014 rok. 

 

Adam Andrzej Konieczkowski – Prezes Zarządu 

 

Wiek: 46 lat 

Pan Adam Andrzej Konieczkowski aktualną funkcję Prezesa Zarządu Spółki pełni od dnia 19 października 2012r. 

(moment zawiązania Spółki). Kadencja Pana Adama Andrzeja Konieczkowskegoi upłynie w dniu 19 października 

2015r. Wygaśnięcie mandatu nastąpi najpóźniej z dniem odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie 

finansowe Spółki za rok 2014. 

 
Wykształcenie: 

Absolwent Warszawskiego Collegium Varsioviene na kierunku Administracja  
 
Doświadczenie: 

Pan Adam Andrzej Konieczkowski pracował / pełnił funkcję w: 
- w latach 10.2012 – obecnie  Hollywood S.A. – Prezes Zarządu, 
- w latach 12.2012 – 02.2013    „Hollywood Textile Service” sp. z o.o. (dawniej PHU „Hollywood” 

A.Konieczkowski, R. Konieczkowska sp. jawna) „ – Prezes Zarządu, 
- w latach 2002 – 2012 PHU „Hollywood” A.Konieczkowski, R. Konieczkowska sp. jawna (dawniej  

PHU Hollywood A.Konieczkowski, R.Konieczkowska Spółka Cywilna) – 
wspólnik, 

- w latach 1995 – 2012 PHU Hollywood A.Konieczkowski, R.Konieczkowska Spółka Cywilna , 
- w latach 09.2011 – obecnie Poltextil sp. z o.o. – Prezes Zarządu 
- w latach 06.2012 – obecnie Pral Serwis Warszawa sp. z o.o. – Prezes Zarządu 
- w latach 06.2012 – obecnie Pralniomat sp. z o.o.  – Prezes Zarządu,  
- w latach 06.2012 – 01.2013 Hollywood Rental sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 
- w latach 08.2012 – 01.2013 Pracosław sp. z o.o. -  Prezes Zarządu, 
- w latach 12.2011 – 01.2013 Certus sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 
- w latach 06.2012 – 01.2013 Begreener sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 
- w latach 1995 – obecnie Polservis A.Konieczkowski – działalność gospodarcza 
- w latach 08.2010 - 2012 Hollywood Rental A.Konieczkowski, R.Konieczkowska Spółka Cywilna 
- w latach 1994 – 1995  Taj Mahal – Menadżer. 
- w latach 1991 – 1994  Policja – funkcjonariusz Policji, 
 
Pan Adam Andrzej Konieczkowski jest lub był wspólnikiem następujących spółek: Hollywood S.A., „Hollywood 

Textile Service” sp. z o.o. (dawniej PHU „Hollywood” A.Konieczkowski, R. Konieczkowska sp. jawna), PHU 

Hollywood A.Konieczkowski, R.Konieczkowska Spółka Cywilna, Pral Serwis Warszawa sp. z o.o.,  Pralniomat sp. 

z o.o.(obecnie Pralmed sp. z o.o.), Hollywood Rental sp. z o.o., Energofotowoltaika sp. z o.o., Pracosław sp. z 

o.o., Certus sp. z o.o., Begreener sp. z o.o. Begreener sp. z o.o. spółka komandytowa. 

 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Adam Andrzej Konieczkowski: 

– nie był i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, ani 

nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, 

– nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 
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– nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub 

prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu, 

– nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o 

Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat wobec podmiotów w których Pan Adam Andrzej 

Konieczkowski pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo był 

wspólnikiem, nie ogłoszono upadłości, nie ustanowiono zarządu komisarycznego i nie otwarto likwidacji.  

 

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym 

organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Panu Adamowi Andrzejowi Konieczkowskiemu oficjalnych 

oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na niego sankcji. 

 
 

Rada Nadzorcza 

 

Zgodnie ze Statutem Emitenta, (§ 29) Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 7 członków, 

przy czym w przypadku uzyskania przez Spółkę statutu spółki publicznej, Rada Nadzorcza liczy przynajmniej 5 

członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. 

 

Zgodnie z art. 369 § 2 KSH, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka 

Rady Nadzorczej. Nadto, zgodnie z art. 369 § 5 KSH w zw. z art. 386 § 2 KSH, mandat członka Rady Nadzorczej 

wygasa wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej. 

 

Aktualnie działająca Rada Nadzorcza jest to Radą pierwszej kadencji. Kadencja rozpoczęła się z dniem 19 

października 2012 roku (to jest z dniem zawiązania spółki akcyjnej) i zakończy się z dniem odbycia walnego 

zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2016 rok. W skład Rady Nadzorczej początkowo 

wchodziły następujące osoby: Paweł Mielczarek, Patrycja Buchowicz, Marcin Podsiadło, Paweł Kobierzycki, 

Jarosław Pardyka oraz Sylwester Kowalski. Na skutek rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki 

przez Pana Jarosława Pardyka oraz Sylwestra Kowalskiego, Rada Nadzorcza Spółki z dnia 26 kwietnia 2013r. w 

trybie § 29 ust. 4 Statutu Spółki dokoptowała do Rady Nadzorczej Pana Cezariusza Konieczkowskiego. Uchwałą 

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 maja 2013r. Pan Cezariusz Konieczkowski został powołany do Rady 

Nadzorczej Spółki. 

 

Aktualny skład Rady Nadzorczej jest następujący: 

 

Paweł Mielczarek – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Patrycja Buchowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

Marcin Podsiadło – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

Paweł Kobierzycki – Członek Rady Nadzorczej, 

Cezariusz Konieczkowski – Członek Rady Nadzorczej. 

 

 

Paweł Mielczarek – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 
Wiek: 40 lat 

Pan Paweł Mielczarek aktualną funkcję członka Rady Nadzorczej pełni od dnia 19 października 2012r. (moment 

zawiązania Spółki) a od 26 kwietnia 2013r. sprawuję również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

Kadencja Pana Pawła Mielczarka upłynie w dniu 19 października 2017r. Wygaśnięcie mandatu nastąpi najpóźniej 

z dniem odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016. 

 

Poza Emitentem Pan Paweł Mielczarek prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą INDEX obejmującą 

doradztwo gospodarcze, a ponadto jest specjalistą ds. zamówień publicznych w firmie Bazacom. Działalność 

prowadzona przez Pana Pawła Mielczarek nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. 

 



 

Dokument Informacyjny Hollywood S.A.   
66 

 

Wykształcenie: 
Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie: kierunek ekonomia (1999), oraz Podyplomowego Studium 

Rachunkowości Finansowej i Zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku (2002) 

 

Doświadczenie: 
Pan Paweł Mielczarek pracował / pełnił funkcję w: 
- w latach 2012 – obecnie   Własna działalność gospodarcza pod nazwą Index, 
- w latach 2012 – obecnie  Specjalista ds. zamówień publicznych w firmie BAZACOM 
- w larach 2009 – 2012 Zatrudnienie w spółkach w Grupy Kapitałowej Hollywood (tj. Poltextil sp. z o.o. 

– Dyrektor biura Zarządu / Prokurent, Hollywood Rental S.C. Dyrektor ds. 
handlowych, PHU Hollywood S.J. – Dyrektor ds. handlowych)  

- w latach 1998 – 2009 Praca w bankowości, w bankach komercyjnych, obsługa i finansowanie 

podmiotów gospodarczych (Bank BPH S.A. – starszy menedżer, PKO S.A, 

starszy menedżer, kierownik zespołu, doradca klienta, PNK S.A. - Inspektor)  

- w latach 1995 – 1998  MCF „Atut” – specjalista ds. kredytów i leasingu 

    Płockie Centrum Leasingu i Finansów – specjalista ds. leasingu, 

    PUH Wektra - handlowiec 

 

Pan Paweł Mielczarek obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek: HOLLYWOOD S.A. 

 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Paweł Mielczarek: 

– nie był i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, ani 

nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, 

– nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

– nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub 

prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu, 

– nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o 

Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat wobec podmiotów w których Pan Paweł 

Mielczarek pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo był 

wspólnikiem, nie ogłoszono upadłości, nie ustanowiono zarządu komisarycznego i nie otwarto likwidacji.  

 

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym 

organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Panu Pawłowi Mielczarkowi oficjalnych oskarżeń publicznych ani 

nie nałożyły na niego sankcji. 

 

 

Patrycja Buchowicz – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 

 

Wiek: 42 lat 

Pani Patrycja Buchowicz aktualną funkcję członka Rady Nadzorczej pełni od dnia 19 października 2012r. 

(moment zawiązania Spółki) a od 26 kwietnia 2013r. sprawuję również funkcję Wiceprzewodniczącej Rady 

Nadzorczej. Kadencja Pani Patrycji Buchowicz upłynie w dniu 19 października 2017r. Wygaśnięcie mandatu 

nastąpi najpóźniej z dniem odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016. 

 

Poza Emitentem Pani Patrycja Buchowicz prowadzi własną działalność gospodarczą obejmującą doradztwo 

finansowe na rynku kapitałowym. Działalność prowadzona przez Panią Patrycję Buchowicz nie jest 

konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. 

 
Wykształcenie: 

Absolwentka Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalizacja: 

rachunkowość finansowa. 

 
Doświadczenie: 

Pani Patrycja Buchowicz pracowała / pełniła funkcję w: 
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od 2004 roku – obecnie - własna działalność gospodarcza obejmująca doradztwo finansowe na rynku 

kapitałowym, w tym współpraca z Corvus Corporate Finance sp. z o.o., 

2012 - 2013 – Wiceprezes Zarządu Corvus Corporate Finance sp. z o. o., 

2011 – 2012 - Doradca Zarządu spółki LST CAPITAL S.A., 

1994 - 2001 - Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A., zatrudniona w pionie rynku 

pierwotnego jako specjalista oraz project manager,  

1993 - 1994 - Komisja Nadzoru Finansowego,  Biuro Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych, 

1992 pracownik Politechniki Warszawskiej, 

 

Pani Patrycja Buchowicz obecnie jest Członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek: SovereignFund TFI 

S.A., ATENDE S.A., Hollywood S.A., Drewex S.A., Bi Insight S.A., European Power Group S.A., Skippi Yachts 

S.A., Zakłady Stolarki Budowlanej Ferno sp. z o.o. Poza Emitentem Pani Patrycja Buchowicz prowadzi własną 

działalność gospodarczą, która nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. 

 

Pani Patrycja Buchowicz była Członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek: Eurosnack  S.A., Plastpack 

Company S.A., Green Power Resources S.A., Baltic Ceramics SA, Callypso Management sp. z o. o., Gymnasion 

S.A., Fargo Systems sp. z o.o.. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pani Patrycja Buchowicz: 
– nie była i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, ani 

nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, 

– nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

– nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub 

prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu, 

– nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o 

Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 
Pani Patrycja Buchowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej DREWEX SA w upadłości z możliwością 

zawarcia układu, oraz do 24 lipca 2013 roku pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej w Gymnasion SA w 

likwidacji. Upadłość Gymnasion SA obejmującą likwidację majątku ogłoszono 31 sierpnia 2010 roku. Upadłość 

DREWEX SA z możliwością zawarcia układu ogłoszono 28 listopada 2011 roku.  

 

Poza przypadkiem opisanym powyżej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat wobec 

podmiotów w których Pani Patrycja Buchowicz pełniła funkcje członka organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych albo była wspólnikiem, nie ogłoszono upadłości, nie ustanowiono zarządu 

komisarycznego i nie otwarto likwidacji. 

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym 

organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Pani Patrycji Buchowicz oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie 

nałożyły na niego sankcji. 

 

 
 
Marcin Podsiadło – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 
Wiek: 32 lat 

Pan Marcin Podsiadło aktualną funkcję członka Rady Nadzorczej pełni od dnia 19 października 2012r. (moment 

zawiązania Spółki) a od 26 kwietnia 2013r. sprawuję również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 

Kadencja Pana Marcina Podsiadło upłynie w dniu 19 października 2017r. Wygaśnięcie mandatu nastąpi 

najpóźniej z dniem odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016. 

 

Poza Emitentem Pan Marcin Podsiadło prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria 

Adwokacka Marcin Podsiadło. Działalność prowadzona przez Pana Marcina Podsiadło nie jest konkurencyjna w 

stosunku do działalności Emitenta. 

 

Wykształcenie: 
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Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2006), oraz Podyplomowego Studium 

Akademii Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2009). Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w 

Warszawie (2011) 

 

Doświadczenie: 
Pan Marcin Podsiadło pracował / pełnił funkcję w: 
- w latach 2012 – obecnie   Własna praktyka adwokacka w Kancelarii Adwokackiej Marcin Podsiadło 
- w latach 2007 – 2011  Kancelaria Prawnicza Professio Kamiński Spółka Komndytowa - prawnik 
- w larach 2004 – 2007  DELL sp. z o.o. – stanowisko Business Operations 
- w latach 2003 – 2004  Kancelaria Radców Prawnych J.Dąbrowski – praktykant 
 
Pan Marcin Podsiadło był członkiem Rady Nadzorczej spółki B3System S.A. (03.2012-03.2013). Ponadto był 

wspólnikiem spółki Enterprise Eight sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Marcin Podsiadło: 
– nie był i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, ani 

nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, 

– nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

– nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub 

prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu, 

– nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o 

Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat wobec podmiotów w których Pan Marcin 

Podsiadło pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo był 

wspólnikiem, nie ogłoszono upadłości, nie ustanowiono zarządu komisarycznego i nie otwarto likwidacji.  

 

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym 

organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Panu Marcinowi Podsiadło oficjalnych oskarżeń publicznych ani 

nie nałożyły na niego sankcji. 

 
 
Paweł Kobierzycki – Członek Rady Nadzorczej 

 
Wiek: 43 lat 

Pan Paweł Kobierzycki aktualną funkcję członka Rady Nadzorczej pełni od dnia 19 października 2012r. (moment 

zawiązania Spółki). Kadencja Pana Pawła Kobierzyckiego upłynie w dniu 19 października 2017r. Wygaśnięcie 

mandatu nastąpi najpóźniej z dniem odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016. 

 

Poza Emitentem Pan Paweł Kobierzycki prowadzi własną działalność gospodarczą obejmującą doradztwo 

gospodarcze. Działalność prowadzona przez Pana Pawła Kobierzyckiego nie jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności Emitenta. Wykształcenie średnie. 

 

Doświadczenie: 
Pan Paweł Kobierzycki pracował / pełnił funkcję w: 
- w latach 2011 – obecnie   Własna działalność gospodarcza, 
- w latach 1996 – 2011 CES-boco Polska sp. z o.o. Dyrektor  Handlowy, Dyrektor Serwisu, Dyrektor 

Pionu ds. Handlowych i  Marketingu, Prokurent 
 

 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Paweł Kobierzycki: 

– nie był i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, ani 

nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, 

– nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 
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– nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub 

prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu, 

– nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o 

Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat wobec podmiotów, w których Pan Paweł 

Kobierzycki pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo był 

wspólnikiem, nie ogłoszono upadłości, nie ustanowiono zarządu komisarycznego i nie otwarto likwidacji.  

 

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym 

organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Panu Pawłowi Kobierzyckiemu oficjalnych oskarżeń publicznych 

ani nie nałożyły na niego sankcji. 

 

 
Cezariusz Konieczkowski – Członek Rady Nadzorczej. 

 

Wiek: 20 lat 

Pan Cezariusz Konieczkowski aktualną funkcję członka Rady Nadzorczej pełni od dnia 24 kwietnia 2013. 

Kadencja Pana Cezariusza Konieczkowskiego upłynie w dniu 19 października 2017r. Wygaśnięcie mandatu 

nastąpi najpóźniej z dniem odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016. 

 

Poza Emitentem Pan Cezariusz Konieczkowski nie prowadzi żadnej innej działalności, obecnie jest studentem  

 

Wykształcenie: 

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu (2013), od 2013r. Student I roku Wojskowej  Akademii 

Technicznej w Warszawa – Wydział Logistyki. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Cezariusz Konieczkowski: 
– nie był i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, ani 

nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, 

– nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

– nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub 

prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu, 

– nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o 

Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat wobec podmiotów w których Pan Cezariusz 

Konieczkowski pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo był 

wspólnikiem, nie ogłoszono upadłości, nie ustanowiono zarządu komisarycznego i nie otwarto likwidacji.  

 

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym 

organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Panu Cezariuszowi Konieczkowskiemu oficjalnych oskarżeń 

publicznych ani nie nałożyły na niego sankcji. 

 

5.21 . Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem 

akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na 

Walnym Zgromadzeniu 
 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Spółki składa się z 31.000.000  akcji tj.: 

1) 200.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A,  

2) 17.300.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii B,  

3) 12.700.000 akcji imiennych zwykłych serii C,  
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4) 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,  

o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 

 

Tabela nr 12 Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w ogólnej liczbie 

głosów na WZ 

Akcjonariusz Seria akcji 
Liczba akcji 

(szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym (%) 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

(%) 

Adam i Renata 

Konieczkowscy 
A, B, C 26.000.000 83,87% 43.500.000 89,69% 

Pozostali C, D 5.000.000 16,13% 5.000.000 10,31% 

Suma A, B, C, D 31.000.000 100,00% 48.500.000 100,00% 

Źródło: Emitent  
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6 Sprawozdania finansowe 

6.1 Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 

2012 roku do 31 grudnia 2012, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami zawodowymi 
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6.2 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania 

finansowego  
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6.3 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 

Emitenta za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 

roku sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi 

Emitenta, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami zawodowymi 

 
 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

Grupy Kapitałowej Hollywood SA 

za okres 

od 01.01.2012 r.  do 31.12.2012 r. 

obejmujące: 

   

     

 

 

 

 

1.  WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO      

2.  BILANS      

3.  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT      

4.  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM       

5.  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH      

6.  DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA      

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie przedstawił Zarząd Spółki:    

Adam Konieczkowski – Prezes Zarządu       

 

Sprawozdanie sporządziła:  

Renata Borowska      
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Grupy Kapitałowej Hollywood SA 

za okres 

od 01.01.2012 r.  do 31.12.2012 r. 

 

 

 

         

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zarząd Spółki zapewnił 

sporządzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przedstawiającego rzetelnie i 

jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31.12.2012 r. 

jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.   Przy sporządzeniu 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki zapewnił wybór właściwych zasad 

wyceny oraz sporządzenia sprawozdania finansowego. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz 

ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Grupa Kapitałowa będzie kontynuowała w dającej się 

przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne 

ze stanem faktycznym i prawnym. Zarząd Spółki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie 

obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych przepisami prawa.    

    

    

  

                            Prezes Zarządu   

 

                         Adam Konieczkowski 

        

     

 

 

    

        

Warszawa, dnia 30 lipca 2013 roku   
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Grupa Kapitałowa Hollywood SA 

ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc 
 

 

 

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

ZA ROK KONCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012  

 

 

 

1. Spółką dominującą jest Hollywood SA z siedzibą  w Sierpcu  przy ulicy Bojanowskiej 2a  

2. Przedmiotem działalności  podstawowej spółki dominującej jest:    

-  działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych. 

Spółka zarejestrowana została w  XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000438549. 

3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.  

4. Konsolidacją metodą pełną zostały objęte następujące jednostki :    

  

Nazwa Spółki udział w 
kapitale 

charakter 
powiązania 

Podstawowy przedmiot 
działalności 

Siedziba 
spółki 

Hollywood SA 
 

jednostka 
dominująca 

działalność firm centralnych 
(head offices) i holdingów 

Sierpc 

PRAL SERWIS SP Z O.O. 83% jednostka zależna 
pranie i czyszczenie wyrobów   
włókienniczych i futrzarskich 

Sierpc 

PRALNIOMAT SP Z O.O. 100% jednostka zależna 
pranie i czyszczenie wyrobów   
włókienniczych i futrzarskich 

Sierpc 

POLTEXTIL SP Z O.O. 14% jednostka zależna 
pranie i czyszczenie wyrobów   
włókienniczych i futrzarskich 

Sierpc 

HOLLYWOOD RENTAL SP 
Z O.O. 

94% jednostka zależna 
pranie i czyszczenie wyrobów   
włókienniczych i futrzarskich 

Sierpc 

 

5. Konsolidacja metodą praw własności - nie wystąpiła.       

6. Czas trwania działalności jednostek powiązanych  objętych konsolidacją jest nieograniczony   

7. Konsolidacją nie objęto następujących spółek - nie wystąpiło.      

8. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez grupę 

kapitałową w nie zmniejszonym istotnie zakresie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy  i dłużej i nie istnieją 

okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 

9. Nie nastąpiło zbycie udziałów w jednostkach powiązanych.    

10. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z   

tym, że:      

a/ Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac 

rozwojowych, pomniejszone o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości. Wartości niematerialne i prawne stanowiące licencje na oprogramowanie komputerowe użytkowane 

przez spółkę odpisywane są w koszty z uwzględnieniem ich ekonomicznej przydatności. 

b/ Dla Środków trwałych spółka przyjęła zasady wyceny w wartościach  nabycia lub koszcie wytworzenia po 

aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz odpisy aktualizujące ich 

wartość. W uzasadnionych przypadkach  do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się 

różnice kursowe powstałe w wyniku rozbieżności pomiędzy datą  zakupu a datą zapłaty oraz odsetki od 

zobowiązań finansowych wytworzone zaciągniętych na wytworzenie lub nabycie środków trwałych. 
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c/ Dla celów naliczania odpisów amortyzacyjnych stosowane są stawki amortyzacyjne wyliczane zgodnie z 

ustaloną przydatnością ekonomiczną poszczególnych składników środków trwałych. 

d/  Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości 

początkowej nie przekraczającej  3500 zł  mogą być odpisywane  jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia ich 

do użytkowania, albo zaliczane do środków trwałych i jednorazowo amortyzowane, albo amortyzowane  z 

zastosowaniem ich ekonomicznej użyteczności.   

e/ Środki trwałe o wyższej wartości niż 3500 zł są umarzane według metody liniowej począwszy od miesiąca  

następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 

ekonomicznej użyteczności. 

f/ Inwestycje  w aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień nabycia według ceny nabycia 

albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy 

wycenia się je według ceny nabycia lub ceny rynkowej (wartości godziwej), zależnie od tego, która z nich jest 

niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek – według określonej w inny sposób 

wartości godziwej. 

g/ Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie 

wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Zakup materiałów obciąża koszty w miesiącu zakupu. 

h/ Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w zł wyceniane są w wartości nominalnej, a wyrażone w 

walutach obcych przeliczone są na zł według kursu średniego NBP obowiązującego dla danej waluty. 

i/ Należności  wycenia się na dzień ujęcia w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z zachowaniem 

zasady ostrożności. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, zaś zobowiązania 

w kwocie wymagającej zapłaty. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa 

ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego pomniejszającego wartość należności. 

j/ Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, z 

wyjątkiem zobowiązań których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki 

pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości 

godziwej. 

k/ Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wszystkie należności wyrażone w walutach obcych są 

wyceniane po średnim kursie NBP obowiązującym w tym dniu. Zasada ta dotyczy również zobowiązań 

wyrażonych w walutach obcych. 

l/ Rozliczenia międzyokresowe (aktywa) wyceniane są w wartości nominalnej poniesionych kosztów (wydatków). 

Rozliczenia międzyokresowe bierne stanowią koszty tworzonych rezerw działalności operacyjnej i finansowej i są 

wyceniane na poziomie szacowanej ich wielkości.  

m/ Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności i obejmują 

kwoty otrzymanych dotacji od wartości początkowej nabytego lub wytworzonego składnika aktywów trwałych ( 

zgodnie z § 24 MSR 20), których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.  

n/ Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa są wyceniane według wartości nominalnych. Kapitał  podstawowy  

Spółki wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w KRS.  Wycenia się go nie rzadziej niż na 

dzień jego zmiany w wartości nominalnej.  

o/  Przychody ze sprzedaży usług obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży towarów 

i usług, tj. pomniejszone o podatek od towarów i usług  (VAT) ujmowane są w okresach których dotyczą 

p/ Dochód spółki jest opodatkowany podatkiem od osób prawnych CIT w wysokości 19%. 

11. Dla celów ustalenia wartości firmy przyjmowano nabyty udział w kapitale ustalony w dacie, na którą możliwe 

było uzyskanie informacji, a jednocześnie najbliższej dacie nabycia wycenionych udziałów /akcji/. 

12. Za datę uzyskania kontroli przyjęto datę objęcia udziałów lub faktycznego wpływu na jednostkę powiązaną. 

13. W celu ustalenia odpisów amortyzacyjnych dodatniej wartości firmy przyjęto 5- letni okres amortyzacji. 

14. Zgodnie z art. 44b ust 11 ujemną wartość firmy, do wysokości nieprzekraczającej wartości godziwej 

wniesionych aportem aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na 

regulowanych rynkach, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. W celu ustalenia odpisów 

amortyzacyjnych ujemnej wartości firmy przyjęto okres amortyzacji odpowiadający średniemu ważonemu 

okresowi ekonomicznej użyteczności nabytych i podlegających amortyzacji aktywów. Dla poszczególnych nabyć 

przyjęto odpowiednio 3, 9, i 18 letni okres amortyzacji ujemnej wartości firmy. 

15. Spółka dominująca oraz spółki zależne i stowarzyszone sporządzają porównawczy rachunek zysków i strat. 

16. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzono na podstawie sprawozdania skonsolidowanego oraz 

danych spółek zależnych. 

17. W grupie kapitałowej  nie dokonano w roku obrotowym zmian metod rachunkowości 

18. Do przeliczeń waluty obcej zastosowano następujące kursy średnie NBP z 31.12.2012r. - 4,0882 kurs EUR 
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19. Wszystkie jednostki zależne objęte konsolidacją dokonały uzgodnień wzajemnych transakcji okresu 

sprawozdawczego oraz wzajemnych rozrachunków z podmiotem dominującym na dzień bilansowy. 

20. Dane jednostek zależnych zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą pełną, 

polegającą na sumowaniu odpowiednich pozycji sprawozdania tych jednostek z danymi sprawozdania jednostki 

dominującej oraz poprzez dokonanie odpowiednich wyłączeń i korekt konsolidacyjnych. 

21. Sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej obejmują ten sam okres 

sprawozdawczy. W przypadku spółek utworzonych w ciągu roku, dane finansowe obejmują okres od dnia 

utworzenia do 31 grudnia 2012.  W okresie objętym sprawozdaniem, nie miało miejsca połączenie jednostek 

wchodzących w skład Grupy. 

22. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 

września 1994 roku o rachunkowości (z późniejszymi zmianami), obowiązującymi jednostki kontynuujące 

działalność. 

23. Wszystkie spółki w grupie stosują jednakowe zasady rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. W 

przypadku odstępstwa sprawozdania takiej jednostki jest korygowane według zasad obowiązujących w Grupie 

Kapitałowej na potrzeby konsolidacji. 

24. Skonsolidowane sprawozdanie zostało sporządzone po raz pierwszy i prezentuje dane finansowe za rok 

obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2012 i kończący się 31 grudnia 2012 roku. Zgodnie z Rozdziałem 3, § 8 

pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.12.2001r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania 

przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych  danymi 

porównawczymi za poprzedzający rok obrotowy są dane jednostki dominującej. Jednak ze względu na fakt, iż 

jednostka dominująca została utworzona w 2012 roku dane porównawcze nie istnieją.   

 

 

Warszawa, dnia 30 lipca 2013 roku     

         

           Prezes Zarządu   

 

                            Adam Konieczkowski 
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Bilans w złotych 

AKTYWA 
Stan na  Stan na  

31.12.2011 31.12.2012 

  
A. AKTYWA TRWAŁE 0,00 6 481 275,04 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 4 480,77 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 

2. Wartość firmy 0,00 0,00 

3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 4 480,77 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 2 888,17 

1. Wartość firmy - jednostki zależne 0,00 2 888,17 

2. Wartość firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 

3. Wartość firmy- jednostki stowarzyszone 0,00 0,00 

III. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 6 383 784,76 

1. Środki trwałe 0,00 6 383 784,76 

  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 2 250 682,00 

  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 2 153 096,51 

  c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 1 710 733,90 

  d) środki transportu 0,00 232 431,83 

  e) inne środki trwałe 0,00 36 840,52 

2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

IV.  Należności długoterminowe 0,00 0,00 

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 

V. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

1. Nieruchomości 0,00   

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

  
a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach 
współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej i proporcjonalnej 

0,00 0,00 

      - udziały lub akcje     

      - inne papiery wartościowe     

      - udzielone pożyczki     

      - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00   

  
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą 
praw własności 

0,00 0,00 

      - udziały lub akcje     

      - inne papiery wartościowe     

      - udzielone pożyczki     

      - inne długoterminowe aktywa finansowe     

  c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

      - udziały lub akcje     

      - inne papiery wartościowe     

      - udzielone pożyczki     

      - inne długoterminowe aktywa finansowe     

4. Inne inwestycje długoterminowe     

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 90 121,34 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 9 049,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 81 072,34 

B. AKTYWA OBROTOWE 0,00 1 057 106,50 

I. Zapasy 0,00 12 164,13 
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1. Materiały   12 164,13 

2. Półprodukty i produkty w toku     

3. Produkty gotowe     

4. Towary   0,00 

5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 0,00 694 602,98 

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 

      - do 12 miesięcy 0,00 0,00 

      - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

  b) inne 0,00 0,00 

2. Należności od pozostałych jednostek 0,00 694 602,98 

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 597 551,32 

      - do 12 miesięcy 0,00 597 551,32 

      - powyżej 12 miesięcy     

  
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
świadczeń 

0,00 59 294,75 

  c) inne 0,00 37 756,91 

  d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 

III. Inwestycje krótkoterminowe 0,00 247 354,29 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 247 354,29 

  
a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach 
współzależnych 

0,00 0,00 

  
b) w jednostkach stowarzyszonych  i będących spółkami handlowymi jednostkach 
współzależnych 

0,00 0,00 

  c) w pozostałych jednostkach  0,00 0,00 

  d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0,00 247 354,29 

      - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 0,00 247 354,29 

      - inne środki pieniężne     

      - inne aktywa pieniężne     

2. Inne inwestycje krótkoterminowe     

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 102 985,10 

  AKTYWA RAZEM 0,00 7 538 381,54 
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PASYWA 
Stan na Stan na 

31.12.2011 31.12.2012 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 0,00 409 975,14 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 200 000,00 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)     

III. Udziały (akcje) własne (-)     

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny     

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe     

VII. Różnice kursowe z przeliczenia     

VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych    0,00 

IX. Zysk (strata) netto 0,00 209 975,14 

X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-) 0,00 0,00 

B. Kapitał mniejszości 0,00 312 576,52 

C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 2 865 279,82 

I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne   2 865 279,82 

II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne   0,00 

III. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone   0,00 

D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 0,00 3 950 550,06 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 799 776,79 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 627 933,14 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 

  - długoterminowa 0,00 0,00 

  - krótkoterminowa     

3. Pozostałe rezerwy 0,00 171 843,65 

  - długoterminowe     

  - krótkoterminowe 0,00 171 843,65 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 2 408 682,27 

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 2 408 682,27 

  a) kredyty i pożyczki 0,00 875 029,83 

  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

  c) inne zobowiązania finansowe   1 533 652,44 

  d) inne      

III. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 742 091,00 

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 

  b) inne 0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 742 091,00 

  a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

  c) inne zobowiązania finansowe 0,00 12 155,18 

  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 627 806,00 

      - do 12 miesięcy 0,00 627 806,00 

      - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

  e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 

  f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 

  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00 61 140,12 

  h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 

  i) inne 0,00 40 989,70 
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3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

  - długoterminowe 0,00 0,00 

  - krótkoterminowe 0,00 0,00 

  PASYWA RAZEM 0,00 7 538 381,54 

 

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) w złotych 

Lp. Wyszczególnienie 

Za okres Za okres 

01.01.2011- 
31.12.2011 

01.01.2012- 
31.12.2012 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym: 0,00 905 696,50 

                  - od jednostek powiązanych     

I.  Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 542 569,50 

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 363 127,00 

B. B. Koszty działalności operacyjnej 0,00 803 968,03 

I. Amortyzacja 0,00 31 652,57 

II.  Zużycie materiałów i energii 0,00 54 228,27 

III. Usługi obce 0,00 435 871,83 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 0,00 12 747,19 

       - podatek akcyzowy 0,00   

V. Wynagrodzenia 0,00 211 085,70 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 31 968,64 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 26 323,83 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 90,00 

C.  Zysk / Strata ze sprzedaży (A - B) 0,00 101 728,47 

G.  Pozostałe przychody operacyjne 0,00 1 818,52 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

II. Dotacje   550,24 

III. Inne przychody operacyjne 0,00 1 268,28 

H.  Pozostałe koszty operacyjne 0,00 19 564,43 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych 0,00 0,00 

III. Inne koszty operacyjne 0,00 19 564,43 

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) 0,00 83 982,56 

J.  Przychody finansowe 0,00 9 676,50 

      I.  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym 0,00 0,00 

  II.   Odsetki, w tym 0,00 4 547,25 

  III.    Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 

    IV.  Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 

     V.  Inne 0,00 5 129,25 

K.  Koszty finansowe 0,00 45 187,32 

      I.  Odsetki, w tym 0,00 33 738,36 

   II.  Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 

    III.  Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 
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 IV. Inne 0,00 11 448,96 

L.  
Zysk / Strata na sprzedaży całości lub cześci udziałów jednostek 
podporządkowanych 

0,00 0,00 

M.  Zysk / Strata z działalności gospodarczej (I + J - K+/-L) 0,00 48 471,74 

N.  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.I. - N.II.) 0,00 0,00 

I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 

II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 

O.  Odpis wartości firmy 0,00 99,59 

  I.  Odpis wartosci firmy - jednostki zależne 0,00 99,59 

    II.  Odpis wartości firmy - jednostki współzależne   0,00 

   III.  Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone 0,00 0,00 

P.  Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 152 937,50 

I. Odpis ujemnej wartosci firmy - jednostki zależne 0,00 152 937,50 

II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 

   III.  Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone 0,00 0,00 

Q.  Zysk / Strata brutto (M+/-N-O+P) 0,00 201 309,65 

R. Podatek dochodowy   13 380,38 

S. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00   

T. 
 Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych 
metodą praw własności 

0,00   

U.  Zyski (straty) mniejszości 0,00 -22 045,87 

W.  Zysk / Strata netto (Q-R-S+/-T+/-U) 0,00 209 975,14 

 

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) w złotych 

Lp. Wyszczególnienie 

Za okres Za okres 

01.01.2011- 
31.12.2011 

01.01.2012- 
31.12.2012 

    

 A.  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

I. Zysk / Strata netto 0,00 209 975,14 

II. Korekty razem  0,00 817 858,40 

1. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych   -22 045,87 

2. 
Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących 
spółkami handlowymi jednostkach współzależnych 

  0,00 

3. Amortyzacja   -121 185,33 

4. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych   0,00 

5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   29 191,11 

6. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej   0,00 

7. Zmiana stanu rezerw   799 776,79 

8. Zmiana stanu zapasów   -12 164,13 

9. Zmiana stanu należności   -635 308,23 

10. 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów 

  668 795,70 

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   102 985,10 

12. Inne korekty   7 813,26 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) 0,00 1 027 833,54 
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 B.  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     

I. Wpływy 0,00 0,00 

1. 
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 

    

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 

a) w jednostkach powiązanych   0,00 

b) w pozostałych jednostkach: 0,00 0,00 

   - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

   - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 

   - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 

   - odsetki 0,00 0,00 

   - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 

II. Wydatki 0,00 1 039 016,93 

1. 
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 

  1 039 016,93 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne     

3. Na aktywa finansowe, w tym:  0,00 0,00 

a) w jednostkach powiązanych     

b) w pozostałych jednostkach: 0,00 0,00 

   - nabycie aktywów finansowych     

   - udzielone pożyczki długoterminowe     

4. 
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom 
(akcjonariuszom) mniejszościowym 

    

5. Inne wydatki inwestycyjne     

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0,00 -1 039 016,93 

        

C.  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

I. Wpływy 0,00 355 447,37 

1. 
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

0,00 200 000,00 

2. Kredyty i pożyczki 0,00 155 447,37 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

4. Inne wpływy finansowe   0,00 

II. Wydatki 0,00 96 909,69 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku  0,00 0,00 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 17 220,60 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 

8. Odsetki  0,00 79 689,09 

9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 
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III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0,00 258 537,68 

        

D. Przepływy pieniężne netto razem 0,00 247 354,29 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 0,00 247 354,29 

   - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 

F. Środki pieniężne na początek okresu 0,00 0,00 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym 0,00 247 354,29 

   - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 
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Dodatkowe informacje i objaśnienia 

Nota nr 1: Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych 

Lp. Tytuł 

Koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

Wartość firmy 
Oprogramo-       

wanie  
Inne wartości 
niematerialne 

Zaliczki 
  

Razem 

Wartość brutto 

1 Stan na 31.12.2011           0,00 

2 Zwiększenia: 0,00 0,00 0,00 9 689,33 0,00 9 689,33 

a nabycie           0,00 

b przemieszczenia           0,00 

c darowizna           0,00 

d aport           0,00 

e 

powstanie grupy kapitałowej       9 689,33   9 689,33 

3 Zmniejszenia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a sprzedaż           0,00 

b przemieszczenie           0,00 

c darowizna           0,00 

d aport           0,00 

e likwidacja           0,00 

f inne           0,00 

4 Stan na 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 9 689,33 0,00 9 689,33 

  

Umorzenie 

5 Stan na 31.12.2011           0,00 

6 Zwiększenia: 0,00 0,00 0,00 5 208,56 0,00 5 208,56 

a amortyzacja            0,00 

b przemieszczenie           0,00 

c inne           0,00 
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d 
powstanie grupy kapitałowej       5 208,56     

7 Zmniejszenia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a sprzedaż           0,00 

b przemieszczenie           0,00 

c likwidacja           0,00 

8 Stan na 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 5 208,56 0,00 5 208,56 

  

Odpisy aktualizujące 

9 Stan na 31.12.2011           0,00 

10 Zwiększenia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Zmniejszenia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Stan na 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartość netto 

13 Stan na 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Stan na 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 4 480,77 0,00 4 480,77 
 

Nota nr 2: Zmiany w stanie własnych środków trwałych 

Lp. Tytuł 

Grunty (w tym 
prawo wieczystego 

użytkowania 
gruntów) 

Budynki, lokale 
i obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Urządzenia 
techniczne w 

leasingu 

Środki 
transportu 

Inne 
środki 
trwałe 

Zaliczki na  
środki trwałe 

Razem 

Wartość brutto 

1 
Stan na 
31.12.2011               0,00 

2 Zwiększenia: 2 250 682,00 2 170 908,54 1 799 079,37 0,00 294 250,02 163 595,26 0,00 6 678 515,19 

a z ST w budowie               0,00 

b zakup               0,00 

c przemieszczenia               0,00 

d darowizna               0,00 

e aport               0,00 

f zwiększenia z 2 250 682,00 2 170 908,54 1 799 079,37   294 250,02 163 595,26   6 678 515,19 
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konsolidacji 

g pozostałe               0,00 

h leasing               0,00 

3 Zmniejszenia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a sprzedaż               0,00 

b 
przemieszczenie 
wewnętrzne 

 
            0,00 

c darowizna               0,00 

d aport               0,00 

e likwidacja               0,00 

f pozostałe               0,00 

4 
Stan na 
31.12.2012 2 250 682,00 2 170 908,54 1 799 079,37 0,00 294 250,02 163 595,26 0,00 6 678 515,19 

                    

Umorzenie 

5 
Stan na 
31.12.2011               0,00 

6 Zwiększenia: 0,00 17 812,03 88 345,47 0,00 61 818,19 126 754,74 0,00 294 730,43 

a 
amortyzacja za 
okres               0,00 

b 
przemieszczenia 
wewnętrzne               0,00 

c leasing               0,00 

d 
zwiększenia z 
konsolidacji   17 812,03 88 345,47   61 818,19 126 754,74   294 730,43 

7 Zmniejszenia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a sprzedaż               0,00 

b 
przemieszenia 
wewnętrzne               0,00 

c 
zmniejszenia z 
konsolidacji               0,00 

d likwidacja               0,00 

8 
Stan na 
31.12.2012 0,00 17 812,03 88 345,47 0,00 61 818,19 126 754,74 0,00 294 730,43 
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Odpisy aktualizujące 

9 
Stan na 
31.12.2011               0,00 

10 Zwiększenia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Zmniejszenia
: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 
Stan na 
31.12.2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartość 
netto 

                  

13 
Stan na 
31.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 
Stan na 
31.12.2012 2 250 682,00 2 153 096,51 1 710 733,90 0,00 232 431,83 36 840,52 0,00 6 383 784,76 

 

Nota nr 3: Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczyście    

NIE WYSTĘPUJE   

 

Nota nr 4: Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów 

NIE WYSTĘPUJE 

 

Nota nr 5: Wartość amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu operacyjnego 

Lp. Tytuł 

Grunty (w tym 
prawo 

wieczystego 
użytkowania 

gruntów) 

Budynki, lokale 
i obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Razem 

1 Stan na 31.12.2011           0,00 

2 Stan na 31.12.2012           0,00 
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Nota nr 6: Środki trwałe w budowie  

Stan na 31.12.2011 

Poniesione 
nakłady             
w roku 

obrotowym 

Rozliczenie nakładów 

Stan na 
31.12.2012 

Budynki, lokale 
i obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Nota nr 7: Do największych realizowanych zadań wg stanu na dzień 31.12.2012 r. należą: 

NIE WYSTĘPUJE       

 

Nota nr 8: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe 

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w bieżącym roku wyniosły 0,00 zł, w tym na ochronę środowiska 0,00 zł. Planowane na następny rok nakłady wynoszą 200.000,00, w 

tym na ochronę środowiska 0,00 zł. 

 

Nota nr 9: Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu  uzyskania prawa własności  budynków i budowli 

NIE WYSTĘPUJE 

 

Nota nr 10: Zmiana stanu należności długoterminowych  

NIE WYSTĘPUJE       

 

Nota nr 11: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe 

NIE WYSTĘPUJE 
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Nota nr 12: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych w nieruchomości 

Lp. Tytuł Nieruchomości 
Wartości niematerialne    

i prawne 
Długoterminowe aktywa 

finansowe 
Inne inwestycje 
długoterminowe 

Razem inwestycje 
długoterminowe 

Wartość brutto  

1 Stan na 31.12.2011         0,00 

2 Zwiększenia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a zakup         0,00 

b przekwalifikowanie         0,00 

c inne         0,00 

3 Zmniejszenia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a sprzedaż         0,00 

b przemieszczenie         0,00 

4 Stan na 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Nota nr 13: Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych  - jednostki powiązane 

Lp. Tytuł Udziały i akcje 
Inne papiery 
wartościowe 

Udzielone pożyczki 
Inne długoterminowe 

aktywa finansowe 
Razem 

1 
Stan na 31.12.2011 (netto) 

  0,00     0,00 

2 Zwiększenia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a utworzenie spółek         0,00 

b darowizna         0,00 

c 
wycena met. Praw własności     0,00   0,00 

d udzielone pożyczki         0,00 

e inne - odsetki naliczenie         0,00 

f podmioty powiązane           

g 
wyłączenie aktywów mniejszości           

3 Zmniejszenia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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a sprzedaż         0,00 

b likwidacja         0,00 

c 
wycena met. Praw własności         0,00 

d spłacone pożyczki         0,00 

e inne tytuły         0,00 

4 
Stan na 31.12.2012 (netto) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących: w roku 2012 nie były dokonywane odpisy aktualizujące 

 

Nota nr 14: Pozycja wyeliminowana ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 

Nota nr 15: Wartość firmy jednostek objętych konsolidacją. 

Lp. Stan na Nazwa i siedziba Jednostki 
Dodatnia 

wartość firmy 
Odpisy dodatniej 

wartości firmy 

Dodatnia 
wartość 

firmy netto 

Ujemna 
wartość firmy 

Odpisy 
ujemnej 

wartości firmy 

Ujemna 
wartość 

firmy netto 

I 31.12.2011 

       
1 

        
II 31.12.2012 

 
2 987,76 99,59 2 888,17 3 018 216,90 

  
1 

 
PRALNIOMAT SP Z O.O., 
Sierpc 2 987,76 99,59 2 888,17       

2 
 

PRAL SERWIS SP Z O.O., 
Sierpc       316 925,66 2 934,50 313 991,16 

3 
 

POLTEXTIL SP Z O.O., 
Sierpc       1 855,98 34,37 1 821,99 

4 
 

HOLLYWOOD RENTAL SP Z 
O.O., Sierpc       2 699 435,26 149 968,59 2 549 466,67 

    Razem 2 987,76 99,59 2 888,17 3 018 216,90 152 937,46 2 865 279,82 
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Lp. Stan na Nazwa i siedziba Jednostki 
Odpisy dodatniej 

wartości firmy 
narastająco 

Odpisy dodatniej 
wartości firmy w 

okresie 

Odpisy ujemnej 
wartości firmy 

narastająco 

Odpisy ujemnej 
wartości firmy w 

okresie 

I 31.12.2011 

     1 
      

II 31.12.2012 

 
99,59 99,59 152 937,46 152 937,50 

1 
 

PRALNIOMAT SP Z O.O., Sierpc 99,59 99,59     

2 
 

PRAL SERWIS SP Z O.O., Sierpc     2 934,50 2 934,50 

3 
 

POLTEXTIL SP Z O.O., Sierpc     34,37 34,37 

4 
 

HOLLYWOOD RENTAL SP Z O.O., 
Sierpc     149 968,59 149 968,63 

    Razem 99,59 99,59 152 937,46 152 937,50 
 

Nota nr 16: Udziały i akcje w jednostkach zależnych 

Lp. Stan na 
Nazwa i siedziba 

Jednostki 

Wartość wg 
cen nabycia 

udziałów/akcji 

Wycena 
metoda 

praw 
własności 

Trwała utrata 
wartości 

Wartość 
bilansowa 

udziałów/akcji 

% udziału w 
kapitale 

jednostki 

% głosów w 
organie 

stanowiącym 
Spółki 

Zysk/strata 
netto 

Spółki za 
ostatni rok 
obrotowy 

I 31.12.2011 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 

   1 
 

 
        

   2 
 

 
        

   3 
 

 
        

   4 
 

 
        

   II 31.12.2012 

 
140 000,00 0,00 0,00 140 000,00 

   
1 

 
PRAL SERWIS SP Z 

O.O. 5 000,00     5 000,00 83% 83% -5 068,75 

2 
 

PRALNIOMAT SP Z O.O. 20 000,00     20 000,00 100% 100% -3 238,19 

3 
 

POLTEXTIL SP Z O.O. 15 000,00     15 000,00 14% 14% 8 604,47 

4 
 

HOLLYWOOD RENTAL 
SP Z O.O. 100 000,00     100 000,00 94% 94% 123 640,31 
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Nota nr 17: Udziały i akcje w jednostkach współzależnych  i stowarzyszonych 

Lp. Stan na 
Nazwa i siedziba 

Jednostki 

Wartość wg 
cen nabycia 

udziałów/akcji 

Wycena 
metoda 

praw 
własności 

Trwała utrata 
wartości 

Wartość bilansowa 
udziałów/akcji 

% udziału w 
kapitale 

jednostki 

% głosów w 
organie 

stanowiącym 
Spółki 

Zysk/strata 
netto 

Spółki za 
ostatni rok 
obrotowy 

I 31.12.2011 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 

   1 X 

 
      0,00 

   2 X 

 
      0,00 

   II 31.12.2012 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 

   1 
 

         

Nota nr 18: Pozycja wyeliminowana ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 

Nota nr 19: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

L.p. Tytuł ujemnej różnicy przejściowej 

       Kwota różnicy przejściowej Aktywa z tytułu 
podatku na 
31.12.2011 

      Kwota różnicy przejściowej Aktywa z tytułu 
podatku na 
31.12.2012 stan na 31.12.2011 stawka podatku stan na 31.12.2012 stawka podatku 

1 Odniesionych na wynik finansowy  
  

0,00 
  

9 049,00 

a Rezerwa na koszty 
 

19% 0,00 10 500,00 19% 1 995,00 

b 
Dodatkowa amortyzacja środków 
trwałych 

 
19% 0,00   19% 0,00 

c 
Zobowiązania z tyt. niewypłaconych 
wynagrodzeń i składek ZUS 

 
19% 0,00   19% 0,00 

d Należności krótkoterminowe 
 

19% 0,00   19% 0,00 

e Inne tytuły 
 

19% 0,00 37 126,44 19% 7 054,00 

2 Odniesionych na kapitał własny 
  

0,00 
  

0,00 

RAZEM 
  

0,00 
  

9 049,00 
 

Nota nr 20: Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - inne 

Lp. Tytuł Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2012 

1 Kaucje zabezpieczające     

2 inne   81 072,34 

RAZEM 0,00 81 072,34 
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Nota nr 21: Zapasy 

Lp. Rodzaj zapasu 

Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2012 

Wartość brutto Odpisy aktualizujące 
Wartość 

bilansowa 
Wartość brutto Odpisy aktualizujące Wartość bilansowa 

1 Materiały     0,00 12 164,13   12 164,13 

2 Półprodukty i produkty w toku     0,00     0,00 

3 Produkty gotowe     0,00     0,00 

4 Towary     0,00     0,00 

5 Zaliczki na poczet dostaw     0,00     0,00 

RAZEM 0,00 0,00 0,00 12 164,13 0,00 12 164,13 
 

Nota nr 22: Zapasy według okresów zalegania (stan na 31.12.2012) 

Lp. Wyszczególnienie 
Okres zalegania 

Razem 0-90 90-180 180-360 powyżej 360 

1 Materiały (brutto) 12 164,13       12 164,13 

2 Materiały (odpisy)         0,00 

3 Materiały netto 12 164,13 0,00 0,00 0,00 12 164,13 

4 Półprodukty i produkty w toku (brutto)         0,00 

5 Półprodukty i produkty w toku (odpisy)         0,00 

6 Półprodukty i produkty w toku (netto) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Produkty gotowe (brutto)         0,00 

8 Produkty gotowe (odpisy)         0,00 

9 Produkty gotowe (netto) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Towary (brutto)         0,00 

11 Towary (odpisy)         0,00 

12 Towary (netto) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Nota nr 23: Należności krótkoterminowe 

Lp. Tytuł 

Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2012 

wartość brutto 
odpisy 

aktualizujące 
wartość netto wartość brutto odpisy aktualizujące 

wartość 
netto 

1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a 
z tytułu dostaw i usług, w tym o 
okresie spłaty: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  -do 12 miesięcy     0,00     0,00 

  -powyżej 12 miesięcy     0,00     0,00 

b inne     0,00     0,00 

2 
Należności od pozostałych 
jednostek, z tego: 0,00 0,00 0,00 694 602,98 0,00 694 602,98 

a 
z tytułu dostaw i usług, w tym o 
okresie spłaty: 0,00 0,00 0,00 597 551,32 0,00 597 551,32 

  -do 12 miesięcy     0,00 597 551,32   597 551,32 

  -powyżej 12 miesięcy     0,00 0,00   0,00 

b 

z tytułu podatków, dotacji, ceł, 
ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych 
świadczeń      0,00 59 294,75   59 294,75 

c inne     0,00 37 756,91   37 756,91 

d dochodzone na drodze sądowej     0,00     0,00 

RAZEM 0,00 0,00 0,00 694 602,98 0,00 694 602,98 

 

Nota nr 24: Należności krótkoterminowe według wieku na 31.12.2012 

Lp. Wiek w dniach 0-90 90-180 180-360 powyżej 360 Razem 

I Od jednostek powiązanych: 

1 z tytułu dostaw i usług (brutto)         0,00 

2 z tytułu dostaw i usług (odpisy)         0,00 

3 z tytułu dostaw i usług (netto) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 inne (brutto)         0,00 

5 inne (odpisy)         0,00 

6 inne (netto) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II Od pozostałych jednostek: 

1 z tytułu dostaw i usług (brutto) 597 551,32       597 551,32 

2 z tytułu dostaw i usług (odpisy)         0,00 

3 z tytułu dostaw i usług (netto) 597 551,32 0,00 0,00 0,00 597 551,32 
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4 inne (brutto) 37 756,91       37 756,91 

5 inne (odpisy)         0,00 

6 inne (netto) 37 756,91 0,00 0,00 0,00 37 756,91 

7 dochodzone na drodze sądowej (brutto)         0,00 

8 dochodzone na drodze sądowej (odpisy)         0,00 

9 dochodzone na drodze sadowej (netto) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Nota nr 25: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności) 

Lp. Tytuł 

Odpisy aktualizujące 
należności z tytułu 
dostaw i usług od 

jednostek powiązanych 

Odpisy 
aktualizujące inne 

należności od 
jednostek 

powiązanych 

Odpisy aktualizujące 
należności z tytułu 
dostaw i usług od 

pozostałych 
jednostek 

Odpisy 
aktualizujące inne 

należności od 
jednostek 

pozostałych 

Odpisy aktualizujące 
należności dochodzone na 

drodze sądowej od 
jednostek pozostałych 

Razem 

1 Stan na 31.12.2011 0,00 0,00       0,00 

2 Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a 
utworzenie odpisów 
aktualizujących           

0,00 

b zwiększenia z konsolidacji           0,00 

3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a rozwiązanie odpisów           0,00 

b wykorzystanie odpisów           0,00 

c 
przesunięcia między 
należnościami           

0,00 

4 Stan na 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Nota nr 26: Krótkoterminowe aktywa finansowe (oprócz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych) 

Lp. Tytuł 
Pożyczki udzielone 

jednostkom 
powiązanym 

Pożyczki udzielone 
jednostkom 
pozostałym 

Udziały/akcje  
Inne krótkoterminowe 

aktywa finansowe 
Razem 

1 Stan na 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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a udzielenie pożyczek         0,00 

b zwiększenia z konsolidacji         0,00 

3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a rozwiązanie odpisów         0,00 

b wykorzystanie odpisów         0,00 

c przesunięcia między należnościami         0,00 

4 Stan na 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących: 

- należności przeterminowane powyżej 180 dni, o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności 

- należności dochodzone na drodze sądowej 

 

Nota nr 27: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych 

Lp. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2012 

1 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych: 0,00 247 354,29 

- Środki pieniężne w kasie   10 793,73 

- Bieżący rachunek bankowy   236 560,56 

- Rachunek lokat krótkoterminowych     

- Inne rachunki bankowe     

- środki pieniężne  spółek powiązanych     

2 Inne środki pieniężne: 0,00 0,00 

a Środki pieniężne w drodze     

3 Inne aktywa pieniężne: 0,00 0,00 

a 

nie zaliczone do środków pieniężnych w rozumieniu rachunku przepływów 
pieniężnych 0,00 0,00 

4 

Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku 
przepływów pieniężnych do środków pieniężnych 

0,00 0,00 

5 

Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych 
(1+2+3-3c+4) 0,00 247 354,29 
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Nota nr 28: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Lp. Tytuł Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2012 

1 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 102 985,10 

- 
Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe     

- Opłacone z góry prenumeraty     

- Przedpłaty za ogłoszenia     

- Koszty upublicznienia spółki     

- Niezafakturowana sprzedaż usług     

- Pozostałe   102 065,10 

- Wstępne opłaty leasingowe     

- Koszty rozliczane w czasie     

- VAT do przeniesienia na następny miesiąc   920,00 
 

Nota nr 29: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego 

Lp. 
Seria/emisja                                                                                  

Rodzaj akcji (udziałów) 
Liczba akcji (udziałów) % wartości 

Wartość serii/emisji wg 
wartości nominalnej 

1 Adam  Konieczkowski 200 000 100,00% 200 000,00 

  Kapitał razem 200 000 100,00% 200 000,00 

 

Nota nr 30: Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitału podstawowego. 

Lp. 
Seria/emisja                                                                                  

Rodzaj akcji (udziałów) 
Kapitały na 

początek okresu  
Zwiększenia Zmniejszenia 

Kapitały na 
koniec okresu  

1 Kapitał podstawowy 0 200 000   200 000 

Razem   0 200 000 0 200 000 
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Nota nr 31: Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych 

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 
  

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek 
okresu 0,00 

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 

zwiększenie (z tytułu) 0,00 zwiększenie (z tytułu) 0,00 

 - emisja udziałów powyżej wartości nominalnej    -   

 - podział zysku ponad wymaganą ustawowo minimalna wartość    -    

 - dopłaty wspólników (korekta konsolidacyjna)    -   

zmniejszenie (z tytułu) 0,00 zmniejszenie (z tytułu) 0,00 

 - wypłata dywidendy    - przeniesienie   

Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec 
okresu 0,00 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 
okresu 0,00 

 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek 
okresu 0,00 

Kapitał mniejszości na początek okresu 
0,00 

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 
0,00 

Zmiany kapitału mniejszości 
312 576,52 

zwiększenie (z tytułu) 

0,00 

zwiększenie z tyt. Powstania grupy kapitałowej 

334 622,39 

zmniejszenie (z tytułu) 0,00 zwiększenie z tyt. przypisania zysków 7 182,61 

zmniejszenie (z tytułu) 0,00 zmniejszenie z tyt. przypisania strat 29 228,48 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec 
okresu 0,00 

Kapitał mniejszości  na koniec okresu 
312 576,52 

 

Nota nr 32: Propozycja podziału zysku jednostki dominującej lub pokrycia straty za rok obrotowy 

Lp. Tytuł   

I Zysk / strata netto dominującej sp. z o. o.   

II Podział zysku / pokrycie straty 209 975,14    
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1 przeznaczenie na kapitał rezerwowy 209 975,14    

III Nie podzielony zysk / nie pokryta strata -35 325,00    

 

Nota nr 33: Zmiany w stanie rezerw z tytułu podatku odroczonego 

Lp. Tytuł Wartość 

1 Stan na 31.12.2011 0,00 

2 Utworzenie rezerw (tytuły) 627 933,14 

a w korespondencji z wynikiem finansowym   

b w korespondencji z kapitałem z aktualizacji   

c w korespondencji z niepodzielonym wynikiem   

d z wyceny do wartości godziwej nabytych aktywów 627 933,14 

3 Rozwiązania rezerw (tytuły) 0,00 

a w korespondencji z wynikiem finansowym   

b w korespondencji z kapitałem z aktualizacji   

c w korespondencji z niepodzielonym wynikiem   

4 Wykorzystanie rezerw 0,00 

a w korespondencji z wynikiem finansowym   

b w korespondencji z kapitałem z aktualizacji   

c w korespondencji z niepodzielonym wynikiem   

5 Stan na 31.12.2012 627 933,14 
 



      
 

Dokument Informacyjny Hollywood S.A.   
114 

Nota nr 34: Rezerwa  z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

L.p. Tytuł dodatniej różnicy przejściowej 

              Kwota różnicy 
przejściowej   

Rezerwa z 
tytułu podatku 
na 31.12.2011 

              Kwota 
różnicy 
przejściowej   

Rezerwa z tytułu 
podatku na 31.12.2012 

stan na 31.12.2011 
stawka 

podatku  
stan na 

31.12.2012 
stawka 

podatku  

1 
różnica miedzy wartością bilansową i 
podatkową środków transportu 0,00 19% 0,00   19% 0,00 

2 

różnica miedzy wartością bilansową i 
podatkową leasingowanych zestawów 
komputerowych 0,00 19% 0,00   19% 0,00 

3 
różnica miedzy wartością bilansową i 
podatkową udzielonej pożyczki 0,00 19% 0,00   19% 0,00 

4 
różnica z wyceny do wartości godziwej 
nabytych aktywów 0,00 19% 0,00 3 304 911,31 19% 627 933,14 

RAZEM 
  

0,00 
  

627 933,14 
 

Nota nr 35: Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne 

Lp. Tytuł długoterminowe krótkoterminowe RAZEM 

1 Stan na 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 

2 Utworzenie rezerw (tytuły) 0,00 0,00 0,00 

a na świadczenia emerytalne     0,00 

3 Rozwiązania rezerw (tytuły) 0,00 0,00 0,00 

4 Wykorzystanie rezerw     0,00 

5 Stan na 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 
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Nota nr 36: Zmiany w stanie pozostałych rezerw 

Lp. Tytuł długoterminowe krótkoterminowe RAZEM 

1 Stan na 31.12.2011   0,00 0,00 

2 Utworzenie rezerw (tytuły) 0,00 171 843,65 171 843,65 

a Koszty zafakturowane w roku 2013   171 843,65 171 843,65 

3 Rozwiązania rezerw (tytuły) 0,00 0,00 0,00 

a Koszty zafakturowane w roku 2012     0,00 

4 Rozwiązanie rezerw      0,00 

5 Stan na 31.12.2012 0,00 171 843,65 171 843,65 
 

Nota nr 37: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty 

Lp. 
Tytuł według pozycji bilansu do 1 roku 1 rok - 3 lata 3 - 5 lat powyżej 5 lat Razem 

Stan na 31.12.2011 

1 
Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
a) kredyty i pożyczki         0,00 

  
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych         0,00 

  
c) inne zobowiązania finansowe         0,00 

  
d) inne         0,00 

2 
Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
a) kredyty i pożyczki         0,00 

  
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych         0,00 

  
c) inne zobowiązania finansowe         0,00 

  
d) inne         0,00 
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RAZEM 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Stan na 31.12.2012 

1 
Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
a) kredyty i pożyczki         0,00 

  
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych         0,00 

  
c) inne zobowiązania finansowe         0,00 

  
d) inne         0,00 

2 
Wobec pozostałych jednostek 0,00 2 408 682,27 0,00 0,00 2 408 682,27 

  
a) kredyty i pożyczki   875 029,83     875 029,83 

  
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych         0,00 

  
c) inne zobowiązania finansowe   1 533 652,44     1 533 652,44 

  
d) inne         0,00 

RAZEM 
0,00 2 408 682,27 0,00 0,00 2 408 682,27 

 

 

Nota nr 38: Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych 

NIE WYSTĘPUJE    
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Nota nr 39: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek 

Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2011 
Stan na 

31.12.2012 

Zobowiązania przeterminowane 

od 0 do 90 dni 90-180 dni 
180-360 

dni 
powyżej 360 

dni 

1 kredyty i pożyczki   0,00   0,00 0,00 0,00 

2 
z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 inne zobowiązania finansowe 0,00 12 155,18 12 155,18 0,00 0,00 0,00 

- leasing 0,00 12 155,18 12 155,18       

4 z tytułu dostaw i usług: 0,00 627 806,00 627 806,00 0,00 0,00 0,00 

a do 12 miesięcy 0,00 627 806,00 627 806,00 0,00 0,00 0,00 

- z tytułu dostaw i usług:   627 806,00 627 806,00       

b powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- zaliczki otrzymane na dostawy   0,00         

6 zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 
społecznych 0,00 61 140,12 61 140,12 0,00 0,00 0,00 

- zobowiązania podatkowe   61 140,12 61 140,12       

8 z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00         

9 inne 0,00 40 989,70 40 989,70 0,00 0,00 0,00 

- rozrachunki z pracownikami   0,00         

- pozostałe   40 989,70 40 989,70       

10 Fundusze specjalne   0,00         

  Razem 0,00 742 091,00 742 091,00 0,00 0,00 0,00 
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Nota nr 40: Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Lp. Tytuł Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2012 

1 Długoterminowe 0,00 0,00 

- Wykonane niefakturowane usługi     

- Koszty napraw gwarancyjnych     

- pozostałe     

2 Krótkoterminowe 0,00 0,00 

- Niezafakturowane ogłoszenia WSPON     

- Niezafakturowane połączenia telefoniczne     

- niezafakturowane inne usługi     

- niezafakturowane media i inne     

RAZEM 0,00 0,00 
 

Nota nr 41: Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Lp. Tytuł Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2012 

1 Ujemna wartość firmy     

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

a długoterminowe 0,00 0,00 

- dofinansowanie PFRON 0,00 0,00 

- pozostałe 0,00 0,00 

b krótkoterminowe 0,00 0,00 

- Przychody przyszłych okresów 0,00   

- pozostałe     

RAZEM 0,00 0,00 
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Nota nr 42: Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółek (ze wskazaniem jego rodzaju) 

Lp. 
Zobowiązania 
zabezpieczone 

Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2012 

Kwota 
zobowiązania 

Kwota 
zabezpieczenia 

Rodzaj majątku, 
będącego 

zabezpieczeniem 

Kwota 
zobowiązania 

Kwota 
zabezpieczenia 

Rodzaj majątku, 
będącego 

zabezpieczeniem 

1 
Hipoteka zwykła na 
kapitał i kaucyjna na 
nieruchomości        875 029,83 1 500 000,00 

hipoteka na 
nieruchomości 

2 
Cesja praw z polisy 
ubezpieczeniowej AC             

3 
Weksel in blanco do 
umów leasingu       1 533 652,44   weksel in blanco 

4               

  RAZEM 0,00 0,00 X 2 408 682,27 1 500 000,00 X 
 

Nota nr 43: Zobowiązania warunkowe 

Lp. Rodzaj zobowiązania gwarancji, poręczeń 
Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2012 

kwota % aktywów kwota % aktywów 

1 Poręczenia 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

a Bank  - stanowiące zabezpieczenie kredytu       0,00% 

b Bank  - stanowiące zabezpieczenie kredytu         

2 Gwarancje 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

a Udzielona gwarancja na rzecz jednostek pozostałych 
(Kestrel, glaspo)       0,00% 

b Bank BPH - hipoteka kaucyjna       0,00% 

3 Inne 0,00   0,00 0,00% 

4 Razem 0,00   0,00 0,00% 
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Nota nr 44: Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (struktura rzeczowa) 

Lp. Przychody - tytuł 01.01.2011 - 31.12.2011 01.01.2012 - 31.12.2012 

1 Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje 
działalności): 0,00 542 569,50 

a usługi pralnicze   542 569,50 

b usługi pozostałe     

2 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - 
rodzaje działalności): 0,00 363 127,00 

a sprzedaż materiałów   363 127,00 

b sprzedaż towarów     

RAZEM 0,00 905 696,50 
 

Nota nr 45: Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (struktura terytorialna) 

Lp. Przychody - tytuł 01.01.2011 - 31.12.2011 01.01.2012 - 31.12.2012 

a Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 542 569,50 

  kraj   542 569,50 

  eksport     

b 
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 363 127,00 

  kraj   363 127,00 

  eksport     

RAZEM 0,00 905 696,50 
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Nota nr 46: Koszty według rodzaju 

Lp. Tytuł 01.01.2011 - 31.12.2011 01.01.2012 - 31.12.2012 

1 Koszty według rodzaju 0,00 803 878,03 

a amortyzacja    31 652,57 

b zużycie materiałów i energii   54 228,27 

c usługi obce   435 871,83 

d podatki i opłaty   12 747,19 

e wynagrodzenia   211 085,70 

f ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   31 968,64 

g pozostałe koszty rodzajowe   26 323,83 

2 Koszty według rodzaju, razem 0,00 803 878,03 

3 
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych     

4 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość 
ujemna)     

5 Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)     

6 Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)     

7 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0,00 803 878,03 
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Nota nr 47: Pozostałe przychody operacyjne 

Lp. Tytuł 
01.01.2011 - 31.12.2011 01.01.2012 - 31.12.2012 

1 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

- zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych     

2 Dotacje 0,00 550,24 

- Dofinansowanie    550,24 

3 Inne przychody operacyjne 0,00 1 268,28 

- rozliczanie odpisów aktualizujących należności     

- rozwiązane rezerw utworzonych na przewidywane straty     

- 
odszkodowania z  tytułu zdarzeń wynikłych w ramach zwykłej działalności 
gospodarczej     

- wpisy sądowe i spłaty należności     

- Pozostałe   1 268,28 

RAZEM 0,00 1 818,52 
 

Nota nr 48: Pozostałe koszty operacyjne 

Lp. Tytuł 01.01.2011 - 31.12.2011 01.01.2012 - 31.12.2012 

1 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

- wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych 0,00   

2 Aktualizacja wartosci aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

  odpisy aktualizujące należności     

3 Inne koszty operacyjne 0,00 19 564,43 

- umorzone należności     

- koszty egzekucji związane z dochodzeniem należności     

- składki ubezpieczeniowe środków transportu      

- darowizny     

- rezerwy     

- pozostałe   19 564,43 

RAZEM 0,00 19 564,43 
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Nota nr 49: Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 

Lp. płatne w okresie: 
wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych 

31.12.2011 31.12.2012 

  do jednego roku   12 155,18 

  od roku do 3 lat   1 533 652,44 

  od 3 lat do 5 lat     

  powyżej 5 lat     

Razem 0,00 1 545 807,62 

  Przyszły koszt odsetkowy (-)     

Razem wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych,  
z tego: 0,00 1 545 807,62 

  zobowiązania krótkoterminowe 0,00 1 545 807,62 

  zobowiązania długoterminowe 0,00   
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Nota nr 50: Przychody finansowe 

Lp. Tytuł 01.01.2011 - 31.12.2011 01.01.2012 - 31.12.2012 

1 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 

a od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

b od pozostałych jednostek 0,00 0,00 

2 Odsetki, w tym: 0,00 4 547,25 

a od jednostek powiązanych z tytułu: 0,00 0,00 

b od pozostałych jednostek z tytułu: 0,00 4 547,25 

- odsetki uzyskane   4 547,25 

- nie zrealizowane odsetki od pożyczek     

- odsetki os spraw skierowanych do sądu     

3 Zysk ze zbycia inwestycji: 0,00 0,00 

4 Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 

5 Inne 0,00 5 129,25 

- sprzedaż udziałów     

- pozostałe   5 129,25 

- sprzedaż wierzytelności     

RAZEM 0,00 9 676,50 
 

Nota nr 51: Koszty finansowe 

Lp. Tytuł 01.01.2011 - 31.12.2011 01.01.2012 - 31.12.2012 

1 Odsetki, w tym: 0,00 33 738,36 

a dotyczące jednostek powiązanych z tytułu: 0,00 0,00 

b dotyczące pozostałych jednostek z tytułu: 0,00 33 738,36 

- odsetki do budżetu Państwa     

- odsetki pozostałe     

- odsetki od kredytu   19 695,04 

- odsetki leasing   14 043,32 

2 Strata ze zbycia inwestycji: 0,00 0,00 

- Strata ze zbycia inwestycji:     

3 Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 
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4 Inne 0,00 11 448,96 

- sprzedaż udziałów     

- różnice kursowe     

- dopłaty     

- pozostałe   11 448,96 

RAZEM 0,00 45 187,32 
 

Nota nr 52: Zyski i straty nadzwyczajne z podziałem na losowe i pozostałe 

Zyski nadzwyczajne  

Lp. Tytuł 01.01.2011 - 31.12.2011 01.01.2012 - 31.12.2012 

1 losowe 0,00 0,00 

2 pozostałe 0,00 0,00 

Razem 0,00 0,00 

 

Straty nadzwyczajne 

Lp. Tytuł 01.01.2011 - 31.12.2011 01.01.2012 - 31.12.2012 

1 losowe 0,00 0,00 

2 pozostałe 0,00 0,00 

  Razem 0,00 0,00 
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Nota nr 53: Uzgodnienia przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej 

Lp. Tytuł Wartość 

1 Zysk (strata) netto 209 975,14 

2 Korekty razem  817 858,40 

- Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych -22 045,87 

- Amortyzacja  -121 185,33 

- (Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych  0,00 

- Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 29 191,11 

- (Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej 0,00 

- Zmiana stanu rezerw 799 776,79 

- Zmiana stanu zapasów  -12 164,13 

- Zmiana stanu należności -635 308,23 

- 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 

668 795,70 

- Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  102 985,10 

- Inne korekty 7 813,26 

  

3 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -607 883,26 

 

Bilansowa zmiana stanu rezerw 799 776,79 

korekty   

przemieszczenia   

wyłączenia   

Zmiana stanu rezerw przyjęta do przepływów 799 776,79 

  
Bilansowa zmiana stanu zapasów -12 164,13 

korekty   

przemieszczenia   

wyłączenia   

Zmiana stanu zapasów przyjęta do przepływów -12 164,13 
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Bilansowa zmiana stanu należności krótkoterminowych -635 308,23 

korekty   

przemieszczenia   

wyłączenia   

Zmiana stanu należności krótkoterminowych przyjęta do przepływów -635 308,23 

  
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 742 091,00 

korekty   

przemieszczenia   

wyłączenia   

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych przyjęta do przepływów 742 091,00 

  
Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 102 985,10 

korekty   

przemieszczenia   

wyłączenia   

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przyjęta do przepływów 102 985,10 

 

Nota nr 54: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto 

Lp. Tytuł Wartość 

1 Zysk brutto 201 309,65 

2 Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu (83 260,34) 

- odpisy aktualizujące należności art. 16 ust 26a ustawy   

- rezerwy art.. 16 ust 27 ustawy 10 500,00 

- składki członkowski art.. 16 ust 37   

- amortyzacja samochodu o wartości pow. 20 tyś.Euro 
art..16 ust. 1 pkt 1 ustawy   

- ubezpieczenie sam. Pow 20 tyś EURO art.. 16 ust 49 ustawy   
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- koszty założenia spółki kom. Akcyjnej   

- amortyzacja n.s.kup   

- podatek pfron   

- niezapłacony ZUS   

- należności nieściągalne   

- amortyzacja bilansowa leasingu   

- rezerwa na wynagrodzenia   

- reprezentacja   

- odsetki od pożyczek   

- pozostałe NKUP 80 840,21 

- nieodliczony podatek VAT   

- odsetki od pożyczki udziałowca i odsetki naliczone   

- odsetki od należności umorzonych   

- różnice kursowe niezrealizowane   

- należności art. 16 ust 25   

- koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu   

- korekty konsolidacyjne (174 600,55) 

- wyłączenia wzajemnych transakcji   

3 Koszty uzyskania przychodu wliczone statystycznie 0,00 

- zapłacone składki ZUS za 12/2011   

- amortyzacja podatkowa środków trwałych   

- wartość sprzedanych środków transportu   

- raty leasingu operacyjnego   

- podatkowa amortyzacja i ubezpieczenie środka transportu   

4 Przychody nie będące przychodami do opodatkowania 0,00 

- rozliczenie zbędnego odpisu aktualizacyjnego   

- odsetki zarachowane   

- dodatni odpis aktualizujący wartość aktywów niefinansowych   

- wyłączenia wzajemnych transakcji   

5 Zmniejszenia podstawy opodatkowania 0,00 

- strata podatkowa za rok 2007 i dalsze   

-     
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6 Dochód do opodatkowania (1+2-3-4-5) 118 049,31 

7 Odliczenia od dochodu 0,00 

- darowizny   

8 Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym (6-7) 118 049,30 

9 Podatek dochodowy (0,19) 22 429,37 

10 Zmiana stanu aktywa na odroczony podatek 9 049,00 

11 Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek 0,00 

12 Podatek dochodowy w RZiS (9+10-11) 13 380,38 
 

Nota nr 55: Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym  

NIE WYSTĘPUJE 

Nota nr 56: Informacje o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe 

Lp 

Wyszczególnienie 
01.01.2011 - 31.12.2011 01.01.2012 - 31.12.2012 

1 Pracownicy produkcyjni     

2 Pracownicy nieprodukcyjni   4 

  Razem 0 4 

 

Nota nr 57: Informacje o wynagrodzeniach osobowych, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów 

zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno). 

Lp Wyszczególnienie 01.01.2011 - 31.12.2011 01.01.2012 - 31.12.2012 

1 Organy zarządzające     

2 Organy nadzorujące     

  Razem 0,00 0,00 
 

 

Nota nr 58: Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład  organów zarządzających i 

nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) 

Lp. Wyszczególnienie 01.01.2012 - 31.12.2012 

1 Pożyczki 0,00 

a udzielone członkom organów zarządzających   

b udzielone członkom organów nadzorujących   



      
 

Dokument Informacyjny Hollywood S.A.   
130 

2 Inne świadczenia o podobnym charakterze 0,00 

a udzielone członkom organów zarządzających   

b udzielone członkom organów nadzorujących   

3 Razem 0,00 

 

Nota nr 59: Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego 

NIE WYSTAPIŁY     

 

Nota nr 60: Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 

NIE WYSTAPIŁY     

Nota nr 61: Konsolidacja      

Spółka  pod nazwą Hollywood S.A jako jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe      

 

Nota 68: Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres w którym nastąpiło połączenie      

NIE WYSTĄPIŁY      
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6.4. Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Emitenta za IV 

kwartał 2013 roku  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

GRUPA KAPITAŁOWA HOLLYWOOD 

SKONSOLIDOWANY RAPORT  

ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU  

 

 

 

 

 

 
 

Sierpc, dnia 14 lutego 2014 roku 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Firma emitenta:  HOLLYWOOD 

Forma prawna:  Spółka Akcyjna 

Kraj Siedziby:  Polska 

Siedziba:  Sierpc 

Adres:   ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc 

Telefon:   + 48 (24) 275 81 29 

Faks:   + 48 (24) 275 81 29 

Strona internetowa: www.hollywoodsa.eu 

E-mail:   biuro@hollywoodsa.pl 

REGON:  146351367 

NIP:   7761698650 

KRS:   0000438549 

 

 

HOLLYWOOD S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Hollywood. Grupa Kapitałowa 

posiada strukturę holdingową, w której Emitent  prowadzi działalność za pośrednictwem spółek 

zależnych. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej prowadzą działalność w różnych 

obszarach pralnictwa. W skład Grupy Kapitałowej Hollywood wchodzą następujące spółki zależne: 

 

HOLLYWOOD  TEXTILE  SERVICE  sp. z o. o. 

 

Hollywood Textile Service sp. z o. o. powstała z przekształcenia P.H.U. Hollywood Adam 

Konieczkowski, Renata Konieczkowska spółka jawna. Spółka posiada zakład usługowy 

zlokalizowany w Sierpcu przy ul. Bojanowskiej 2a - Zespół Pralni „HOLLYWOOD”. Zakład został 

oddany do użytku w 2005 roku, natomiast w latach 2007 - 2009 został znacząco rozbudowany. 

Obecna powierzchnia zakładu wynosi ponad 4.000 m2. Zakład jest w 100% wyposażony w nowe 

urządzenia i instalacje, co powoduje, że w najbliższych kilkunastu latach nie ma potrzeby 

przeprowadzania większych inwestycji.  

 

Zakład składa się z kilku hal, gdzie każda hala przeznaczona jest dla oddzielnego segmentu 

branży:     

a. branża hotelowa - hala A    

b. branża zakładów przemysłowych (odzież robocza) – hala B   

c. branża segmentu medycznego – hala C   

 

Zespół Pralni „HOLLYWOOD” jest najnowocześniejszym tego rodzaju obiektem w kraju oraz 

jednym z najnowocześniejszych  w Europie.  

 

HOLLYWOOD RENTAL sp. z o. o. 

 

Hollywood Rental sp. z o.o. powstała w celu wykonywania specjalistycznej działalności w zakresie 

serwisu i wynajmu odzieży roboczej dla zakładów przemysłowych, serwisu i wynajmu mat 

wejściowych, serwisu i wynajmu ręczników wielokrotnego użytku oraz czyściwa. Obszarem 

działalności spółki jest teren całej Polski. W 2011 roku spółka zakupiła nieruchomość przy ul. 

Płockiej w Sierpcu, na której do końca 2015 roku powstanie zakład usługowy.  Firma zamierza 

wykorzystać do realizacji inwestycji dotacje unijne przewidziane na lata 2014 – 2020. 
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PRAL SERWIS  WARSZAWA sp. z o. o. 

 

Firma powstała z przekształcenia działalności Polservis Adam Konieczkowski. Projekt Pral Serwis 

zakłada powstanie w dużych miastach na terenie całej Polski zakładów pralniczych z 

przeznaczeniem wykonywania usług pralniczych dla małych instytucjonalnych klientów oraz 

klientów indywidualnych. Segment klientów indywidualnych oraz małych klientów instytucjonalnych 

jest w Polsce słabo zorganizowany. Takim klientem nie są zainteresowane duże zakłady pralnicze, 

ponieważ w dużej masie bielizny taki klient może się zagubić. Trudno jest również osiągnąć w 

dużym zakładzie przemysłowym dobrą jakość dla małego klienta z uwagi na brak powtarzalności w 

małych partiach. Założeniem Pral Serwisu jest wykonywanie usług o bardzo wysokiej jakości w 

atrakcyjnej cenie. Powierzchnia planowanych zakładów pralniczych będzie wynosić pomiędzy 400 

a 600 m 2. Pierwszy zakład znajdujący się w Hotelu Mariiott w Warszawie oferuje innowacyjną, 

skuteczną i wydajną procedurę czyszczenia w zakresie przemysłowej pielęgnacji tkanin. 

Najważniejszym atrybutem tej usługi jest zastosowanie technologii czyszczenia opartej na 

całkowicie bezpiecznym i przyjaznym dla użytkownika oraz środowiska, innowacyjnym środku 

chemicznym o nazwie SOLVONK4. 

 

PRALMED  sp. z o.o. 

 

PRALMED  sp. z o.o. została założona w 2012 roku. Realizowany w ramach spółki projekt 

„Pralniomat” przewiduje powstanie sieci automatów bezobsługowych do przyjmowania i wydawania 

garderoby klientów indywidualnych. Automaty będą instalowane w dużych biurowcach, 

apartamentowcach, ekskluzywnych osiedlach itp. Klienci będą mieli możliwość płacenia za 

wykonana usługę kartą płatniczą lub opcjonalnie bilonem bezpośrednio w automacie. Automaty 

będą podłączone on-line z pralniami  Pral Serwis w różnych miastach, które dwa razy dziennie 

będą odbierać bieliznę do serwisu i jednocześnie dostarczą  ją po wykonaniu usługi.  

 

 

POLTEXTIL sp. z o. o.  

 

Poltextil sp. z o.o. powstała we wrześniu 2011 roku. Spółka skupia 7 podmiotów działających w 

branży pralniczej oraz tekstylnej, których dewizą jest hasło „Solidny Partner”. Udziałowcami spółki 

są polskie firmy z bogatymi tradycjami i długoletnim doświadczeniem, będące jednymi z 

największych i najprężniej rozwijających się w zakresie produkcji oraz świadczenia usług 

serwisowania bielizny i odzieży roboczej. Działalność spółki polega na skoordynowanej współpracy 

udziałowców w walce z nieuczciwą konkurencją, która stosuje ceny dumpingowe przy 

wykonywaniu usług, dokonywaniu wspólnych zakupów, wspólnej promocji, prowadzeniu działań 

edukacyjnych dla klientów - związane z promowaniem rentalu, systemu RFID umożliwiającego 

automatyczną identyfikację inaczej rozpoznanie obiektu przy użyciu fal radiowych i innych 

rozwiązań branżowych. 

 

HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE DEUTSCHLAND GmbH  

 

Spółka została zarejestrowana w dniu 29 listopada 2013 roku. Siedzibą firmy jest Berlin ul. 

Kurfurstendamm 194. Firma jest biurem handlowym, którego zadaniem jest pozyskanie 

kontrahentów pralniczych i rentalowych z rynku niemieckiego w segmencie hotelowym, zakładów 

przemysłowych i segmentu medycznego. Zadaniem spółki jest również sprzedaż tekstyliów na 

rynku niemieckim oraz oferowanie wysokospecjalistycznych usług technicznych, które są 

przedmiotem działalności spółki  MEDIJ sp. z o. o. w Pępowie. Swoją działalność spółka 

rozpoczęła od poszukiwania klientów segmentu hotelowego. Berlin w ciągu roku odwiedza 25 m ln 
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turystów do dyspozycji których jest 730 hoteli. W Berlinie w najbliższym czasie zostanie oddanych 

do użytku 60 nowych hoteli, których część może stanowić potencjalnych odbiorców usług 

pralniczych. 

  

MEDIJ sp. z o.o. 

 

Spółka MEDIJ sp. z o.o. powstała z dniem 1 lipca 2013 roku z przekształcenia jednoosobowej 

działalności gospodarczej podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej pod 

nazwą DANUTA ŁAPAWA FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MEDIJ. Podstawowym obszarem 

działalności spółki są trzy główne segmenty tj. pralnictwa, utrzymania czystości i gastronomi na 

które składają się: 

 pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich, 

 niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 

 specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 

 restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 

 przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), 

 sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 

 sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, 

 zbieranie odpadów niebezpiecznych. 

 

W zakresie utrzymania czystości spółka oferuje sprzątanie zarówno pomieszczeń biurowych, jak i 

socjalnych oraz przemysłowych w tym m.in.: mycie ścian, posadzek, konstrukcji oraz hal 

produkcyjnych i magazynów, polerowanie podłóg, nakładanie powłoki polimerowej, mycie okien i 

ciągów komunikacyjnych. Nadto Spółka oferuje mycie witryn fasad i elewacji zewnętrznych 

metodą ciśnieniową oraz sprzątanie po remontach. 

W ramach swojej oferty spółka oferuje również, czyszczenie suchym lodem, która to metoda jest 

szczególnie polecana do: czyszczenia turbin i transformatorów w energetyce, czyszczenia 

wszelkiego rodzaju form, maszyn i urządzeń (w przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym, 

gumowym, metalowym, tworzyw sztucznych, aluminiowych, itp.), czyszczenia maszyn 

drukarskich, czyszczenia elewacji w budownictwie. Zaletą tej technologii jest oszczędność czasu, 

bowiem nie wymaga ona zatrzymania produkcji, proces czyszczenia odbywa się „na sucho” co 

umożliwia prace pod napięciem.  
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Schemat Grupy Kapitałowej Hollywood 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLLYWOOD S.A. 

"HOLLYWOOD TEXTILE 
SERVICE" Sp. z o.o.  

100% 

HOLLYWOOD RENTAL 
Sp. z o.o. 

 100% 

PRALMED Sp. z o.o  

75% 

PRAL SERWIS 
WARSZAWA Sp. z o.o. 

100% 

POLTEXTIL Sp. z o.o.  

16,04% 

HOLLYWOOD TEXTILE 
SERVICE  

DEUTSCHLAND GmbH 
100%  

MEDIJ Sp. z o.o.  

75% 
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2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU 

 
Skonsolidowany bilans 
 

AKTYWA 
Stan na 

31.12.2013 

Stan na 

31.12.2012 

  

A. AKTYWA TRWAŁE 79 576 759,62 6 481 275,04 

I. Wartości niematerialne i prawne 124 728,86 4 480,77 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0 

2. Wartość firmy 0,00 0 

3. Inne wartości niematerialne i prawne 124 728,86 4 480,77 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0 

II. 

Wartość firmy jednostek 

podporządkowanych 6 285 708,53 2 888,17 

1. Wartość firmy - jednostki zależne 6 285 708,53 2 888,17 

2. Wartość firmy - jednostki współzależne 0,00 0 

3. Wartość firmy- jednostki stowarzyszone 0,00 0 

III. Rzeczowe aktywa trwałe 68 904 848,59 6 383 784,76 

1. Środki trwałe 68 904 848,59 6 383 784,76 

  

a) grunty (w tym prawo użytkowania 

wieczystego gruntu) 5 695 475,50 2 250 682,00 

  

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej 21 961 774,28 2 153 096,51 

  c) urządzenia techniczne i maszyny 39 383 642,50 1 710 733,90 

  d) środki transportu 1 173 303,12 232 431,83 

  e) inne środki trwałe 690 653,19 36 840,52 

2. Środki trwałe w budowie 0,00 0 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0 

IV.  Należności długoterminowe 0,00 0 

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0 

2. Od pozostałych jednostek 0,00 0 

V. Inwestycje długoterminowe 602 860,00 0 

1. Nieruchomości 602 860,00   

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0 

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0 

  

a) w jednostkach zależnych i niebędących 

spółkami handlowymi jednostkach 

współzależnych niewycenianych metodą 

konsolidacji pełnej i proporcjonalnej 0,00 0 

      - udziały lub akcje     

      - inne papiery wartościowe     

      - udzielone pożyczki     

      - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00   

  

b) w jednostkach zależnych, współzależnych i 

stowarzyszonych wycenianych metodą praw 

własności 0,00 0 
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      - udziały lub akcje     

      - inne papiery wartościowe     

      - udzielone pożyczki     

      - inne długoterminowe aktywa finansowe     

  c) w pozostałych jednostkach 0,00 0 

      - udziały lub akcje     

      - inne papiery wartościowe     

      - udzielone pożyczki     

      - inne długoterminowe aktywa finansowe     

4. Inne inwestycje długoterminowe     

VI. 

Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 3 658 613,64 90 121,34 

1. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 1 090 928,41 9 049,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 567 685,23 81 072,34 

B. AKTYWA OBROTOWE 12 719 590,12 1 057 106,50 

I. Zapasy 1 375 268,89 12 164,13 

1. Materiały 849 098,79 12 164,13 

2. Półprodukty i produkty w toku     

3. Produkty gotowe 579,00   

4. Towary 489 190,42 0 

5. Zaliczki na dostawy 36 400,68 0 

II. Należności krótkoterminowe 7 619 354,71 694 602,98 

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0 

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0 

      - do 12 miesięcy 0,00 0 

      - powyżej 12 miesięcy 0,00 0 

  b) inne 0,00 0 

2. Należności od pozostałych jednostek 7 619 354,71 694 602,98 

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7 619 354,71 597 551,32 

      - do 12 miesięcy 6 216 883,51 597 551,32 

      - powyżej 12 miesięcy     

  

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnych oraz innych 

świadczeń 863 898,06 59 294,75 

  c) inne 529 720,56 37 756,91 

  d) dochodzone na drodze sądowej 8 852,58 0 

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 784 547,90 247 354,29 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 247 354,29 

  

a) w jednostkach zależnych i niebędących 

spółkami handlowymi jednostkach 

współzależnych 0,00 0 

  

b) w jednostkach stowarzyszonych  i 

będących spółkami handlowymi jednostkach 

współzależnych 0,00 0 

  c) w pozostałych jednostkach  1 000 000,00 0 

  d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 784 547,90 247 354,29 
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      - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 783 672,08 247 354,29 

      - inne środki pieniężne 875,82   

      - inne aktywa pieniężne     

2. Inne inwestycje krótkoterminowe     

IV. 

Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 1 940 418,62 102 985,10 

  AKTYWA RAZEM 92 296 349,74 7 538 381,54 

 

PASYWA 
Stan na Stan na 

 

31.12.2012 31.12.2013 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 31 358 520,55 409 975,14 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 31 000 000,00 200 000,00 

II. 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy 

(-)     

III. Udziały (akcje) własne (-)     

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 291 461,03 0 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny     

VI. 

Pozostałe kapitały (fundusze) 

rezerwowe     

VII. Różnice kursowe z przeliczenia     

VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych  -46 531,75 0 

IX. Zysk (strata) netto 114 092,06 209 975,14 

X. 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku 

obrotowego(-) 0,00 0 

XI. 

Różnice kursowe z przeliczenia spółki 

zagranicznej -500,79   

B. Kapitał mniejszości 338 123,28 312 576,52 

C. 

Ujemna wartość firmy jednostek 

podporządkowanych 2 045 419,45 2 865 279,82 

I. 

Ujemna wartość firmy - jednostki 

zależne 2 045 419,45 2 865 279,82 

II. 

Ujemna wartość firmy - jednostki 

współzależne   0 

III. 

Ujemna wartość firmy - jednostki 

stowarzyszone   0 

D. 

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 

ZOBOWIĄZANIA 58 554 286,46 3 950 550,06 

I. Rezerwy na zobowiązania 7 293 692,16 799 776,79 

1. 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 5 940 044,86 627 933,14 

2. 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i 

podobne 0,00 0 

  - długoterminowa 0,00 0 
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  - krótkoterminowa     

3. Pozostałe rezerwy 1 353 647,30 171 843,65 

  - długoterminowe 13 974,62   

  - krótkoterminowe 1 339 672,68 171 843,65 

II. Zobowiązania długoterminowe 22 929 121,84 2 408 682,27 

1. Wobec jednostek powiązanych   0 

2. Wobec pozostałych jednostek 22 929 121,84 2 408 682,27 

  a) kredyty i pożyczki 16 687 881,85 875 029,83 

  

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych     

  c) inne zobowiązania finansowe 6 241 239,99 1 533 652,44 

  d) inne      

III. Zobowiązania krótkoterminowe 19 910 310,41 742 091,00 

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0 

  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 

wymagalności: 0,00 0 

  b) inne 0,00 0 

2. Wobec pozostałych jednostek 19 813 709,77 742 091,00 

  a) kredyty i pożyczki 7 820 913,03 0 

  

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych 0,00 0 

  c) inne zobowiązania finansowe 1 962 188,51 12 155,18 

  

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie 

wymagalności: 0,00 627 806,00 

      - do 12 miesięcy 6 851 375,97 627 806,00 

      - powyżej 12 miesięcy 1 128 506,13 0 

  e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0 

  f) zobowiązania wekslowe 0,00 0 

  

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i 

innych świadczeń 883 340,03 61 140,12 

  h) z tytułu wynagrodzeń 1 560,05 0 

  i) inne 1 165 826,05 40 989,70 

3. Fundusze specjalne 96 600,64 0 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 8 421 162,05 0 

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 8 421 162,05 0 

  - długoterminowe 0,00 0 
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  - krótkoterminowe 8 421 162,05 0 

  PASYWA RAZEM 92 296 349,74 7 538 381,54 

 
Skonsolidowany rachunek zysków i strat 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Za okres Za okres 
Narastająco  

za okres 

01.10.2013- 

31.12.2013 

01.10.2012- 

31.12.2012 * 

01.01.2013 – 

31.12.2013 

A. 

Przychody netto ze 

sprzedaży i zrównanie z 

nimi, w tym: 6 266 119,24 905 696,50 16 344 904,76 

  

 - od jednostek 

powiązanych       

I. 

 Przychody netto ze 

sprzedaży produktów 6 072 499,53 542 569,50 15 356 417,14 

II. 

Przychody netto ze 

sprzedaży towarów i 

materiałów 193 619,71 363 127,00 988 487,62 

B. 

B. Koszty działalności 

operacyjnej 7 107 502,38 803 968,03 17 581 830,86 

I. Amortyzacja 736 434,98 31 652,57 1 782 519,62 

II. 

 Zużycie materiałów i 

energii 1 990 529,50 54 228,27 4 509 186,87 

III. Usługi obce 1 895 174,36 435 871,83 4 954 142,73 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 71 638,65 12 747,19 197 645,03 

       - podatek akcyzowy 0,00     

V. Wynagrodzenia 1 907 766,38 211 085,70 4 819 898,45 

VI. 

Ubezpieczenia społeczne i 

inne świadczenia 330 362,90 31 968,64 702 570,45 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 126 106,40 26 323,83 196 379,53 

VIII. 

Wartość sprzedanych 

towarów i materiałów 50 123,52 90 419 488,18 

C. 

 Zysk / Strata ze 

sprzedaży (A - B) -841 383,14 101 728,47 -1 236 926,10 

G. 

 Pozostałe przychody 

operacyjne 976 716,90 1 818,52 1 995 751,03 

I. 

Zysk ze zbycia 

niefinansowych aktywów 84 822,74 0 157 030,92 
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trwałych 

II. Dotacje 678 766,28 550,24 1 656 520,57 

III. Inne przychody operacyjne 213 127,88 1 268,28 182 199,54 

H. 

 Pozostałe koszty 

operacyjne 138 482,00 19 564,43 188 138,36 

I. 

Strata ze zbycia 

niefinansowych aktywów 

trwałych 0,00     

II. 

Aktualizacja wartości 

aktywów niefinansowanych 0,00 0   

III. Inne koszty operacyjne 138 482,00 19 564,43 188 138,36 

I. 

Zysk (strata) z 

działalności operacyjnej 

(F+G-H) -3 148,24 83 982,56 570 686,57 

J.  Przychody finansowe 45 929,78 9 676,50 36 342,28 

      

I.  

Dywidendy i udziały w 

zyskach, w tym 0,00 0   

  II.   Odsetki, w tym 17 789,08 4 547,25 4 804,04 

  III. 

   Zysk ze zbycia 

inwestycji 5 109,02 0 5 109,02 

    

IV. 

 Aktualizacja wartości 

inwestycji 0,00 0   

     

V.  Inne 23 031,68 5 129,25 26 429,22 

K.  Koszty finansowe 449 174,80 45 187,32 876 590,27 

      

I.  Odsetki, w tym 358 868,55 33 738,36 774 950,45 

   II.  

Strata ze zbycia 

inwestycji 0,00 0   

    

III. 

 Aktualizacja wartości 

inwestycji 0,00 0   

 IV. Inne 90 306,25 11 448,96 101 639,82 

L.  

Zysk / Strata na 

sprzedaży całości lub 

części udziałów 

jednostek 

podporządkowanych 0,00 0   
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M.  

Zysk / Strata z 

działalności gospodarczej 

(I + J - K+/-L) -406 393,26 48 471,74 -269 561,42 

N. 

 Wynik zdarzeń 

nadzwyczajnych (N.I. - 

N.II.) 0,00 0   

I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0   

II. Straty nadzwyczajne 0,00 0   

O.  Odpis wartości firmy 138 145,78 99,59 287 646,81 

  I. 

 Odpis wartości firmy - 

jednostki zależne 138 145,78 99,59 287 646,81 

    

II.  

Odpis wartości firmy - 

jednostki współzależne   0   

   

III.  

Odpis wartości firmy - 

jednostki stowarzyszone 0,00 0   

P.  

Odpis ujemnej wartości 

firmy 237 843,36 152 937,50 948 207,14 

I. 

Odpis ujemnej wartości 

firmy - jednostki zależne 237 843,36 152 937,50 948 207,14 

II. 

Odpis ujemnej wartości 

firmy - jednostki 

współzależne 0,00 0   

   

III. 

 Odpis ujemnej wartości 

firmy - jednostki 

stowarzyszone 0,00 0   

Q. 

 Zysk / Strata brutto (M+/-

N-O+P) -306 695,68 201 309,65 390 998,91 

R. Podatek dochodowy -11 713,11 13 380,38 167 987,55 

S. 

Pozostałe obowiązkowe 

zmniejszenia zysku 

(zwiększenia straty) 0,00     

T. 

 Zysk (strata) z udziałów 

w jednostkach 

podporządkowanych 

wycenianych metodą 

praw własności 0,00     

U.  Zyski (straty) mniejszości -8 008,57 -22 045,87 -108 919,30 

W.  

Zysk / Strata netto (Q-R-

S+/-T+/-U) -302 991,14 209 975,14 114 092,06 
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Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Za okres 

 

01.10.2013- 

31.12.2013 

Za okres 

 

01.10.2012- 

31.12.2012 * 

Narastająco  

za okres 

 

01.01.2013- 

31.12.2013  

 A.  

Przepływy środków 

pieniężnych z 

działalności operacyjnej       

I. Zysk / Strata netto -302 991,14 209 975,14 114 092,06 

II. Korekty razem  6 977 108,54 817 858,40 10 160 208,54 

1. 

Zysk (strata) udziałowców 

mniejszościowych -8 008,57 -22 045,87 -108 919,30 

2. 

Zysk (strata) z udziałów 

(akcji) w jednostkach 

stowarzyszonych i 

będących spółkami 

handlowymi jednostkach 

współzależnych   0   

3. Amortyzacja 634 322,59 -121 185,33 1 119 544,48 

4. 

Zyski (straty) z tytułu różnic 

kursowych 0,00 0 0,00 

5. 

Odsetki i udziały w zyskach 

(dywidendy) 3 341 079,47 29 191,11 770 146,41 

6. 

Zysk (strata) z działalności 

inwestycyjnej 84 822,74 0 157 030,92 

7. Zmiana stanu rezerw 515 030,18 799 776,79 6 493 915,36 

8. Zmiana stanu zapasów -173 780,69 -12 164,13 -1 363 104,76 

9. Zmiana stanu należności -1 188 286,98 -635 308,23 -6 111 295,84 

10. 

Zmiana stanu zobowiązań 

krótkoterminowych, z 

wyjątkiem pożyczek i 

kredytów 5 758 599,09 668 795,70 7 348 406,32 

11. 

Zmiana stanu rozliczeń 

międzyokresowych 1 013 330,71 102 985,10 1 837 433,51 

12. Inne korekty 0,00 7 813,26 17 051,44 

III. 

Przepływy pieniężne 

netto z działalności 

operacyjnej (I-II) 6 674 117,40 1 027 833,54 10 274 300,60 

          

 B.  

Przepływy środków 

pieniężnych z       
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działalności 

inwestycyjnej 

I. Wpływy   0 0,00 

1. 

Zbycie wartości 

niematerialnych i prawnych 

oraz rzeczowych aktywów 

trwałych       

2. 

Zbycie inwestycji w 

nieruchomości oraz 

wartości niematerialne i 

prawne   0 0,00 

3. 

Z aktywów finansowych, w 

tym:   0 0,00 

a) 

w jednostkach 

powiązanych   0   

b) w pozostałych jednostkach:   0 0,00 

  

 - zbycie aktywów 

finansowych   0 0,00 

  

 - dywidendy i udziały w 

zyskach   0 0,00 

  

 - spłata udzielonych 

pożyczek 

długoterminowych   0 0,00 

   - odsetki   0 0,00 

  

 - inne wpływy z aktywów 

finansowych   0 0,00 

4. Inne wpływy inwestycyjne   0 0,00 

II. Wydatki 0,00 1 039 016,93 340 970,87 

1. 

Nabycie wartości 

niematerialnych i prawnych 

oraz rzeczowych aktywów 

trwałych   1 039 016,93 340 970,87 

2. 

Inwestycje w 

nieruchomości oraz 

wartości niematerialne i 

prawne       

3. 

Na aktywa finansowe, w 

tym:  0,00 0 0,00 

a) 

w jednostkach 

powiązanych       

b) w pozostałych jednostkach: 0,00 0 0,00 

  

 - nabycie aktywów 

finansowych 0,00     

   - udzielone pożyczki 0,00     
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długoterminowe 

4. 

Dywidendy i inne udziały w 

zyskach wypłacone 

udziałowcom 

(akcjonariuszom) 

mniejszościowym 0,00     

5. Inne wydatki inwestycyjne 0,00     

III. 

Przepływy pieniężne 

netto z działalności 

inwestycyjnej (I-II) 0,00 -1 039 016,93 340 970,87 

          

C.  

Przepływy środków 

pieniężnych z 

działalności finansowej       

I. Wpływy 0,00 355 447,37 522 948,52 

1. 

Wpływy netto z wydania 

udziałów (emisji akcji) i 

innych instrumentów 

kapitałowych oraz dopłat 

do kapitału 0,00 200 000,00 0,00 

2. Kredyty i pożyczki 0,00 155 447,37 522 948,52 

3. 

Emisja dłużnych papierów 

wartościowych 0,00 0 0,00 

4. Inne wpływy finansowe 0,00 0   

II. Wydatki 0,00 96 909,69 3 777 154,12 

1. 

Nabycie udziałów (akcji) 

własnych 0,00 0 0,00 

2. 

Dywidendy i inne wypłaty 

na rzecz właścicieli 0,00 0 0,00 

3. 

Inne, niż wypłaty na rzecz 

właścicieli, wydatki z tytułu 

podziału zysku  0,00 0 0,00 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 17 220,60 770 033,73 

5. 

Wykup dłużnych papierów 

wartościowych 0,00 0 0,00 

6. 

Z tytułu innych zobowiązań 

finansowych 0,00 0 0,00 

7. 

Płatności zobowiązań z 

tytułu umów leasingu 

finansowego 0,00 0 2 591 038,49 

8. Odsetki  0,00 79 689,09 416 081,90 

9. Inne wydatki finansowe 0,00 0 0,00 
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III. 

Przepływy pieniężne 

netto z działalności 

finansowej (I-II) 0,00 258 537,68 -3 254 205,60 

          

D. 

Przepływy pieniężne 

netto razem 6 674 117,40 247 354,29 6 679 124,13 

E. 

Bilansowa zmiana stanu 

środków pieniężnych, w 

tym 532 186,88 247 354,29 537 193,61 

  

 - zmiana stanu środków 

pieniężnych z tytułu różnic 

kursowych   0 0,00 

F. 

Środki pieniężne na 

początek okresu   0 247 354,29 

G. 

Środki pieniężne na 

koniec okresu (F+D), w 

tym 532 186,88 247 354,29 784 547,90 

  

 - o ograniczonej 

możliwości dysponowania 0,00 0 0,00 

 
 

 

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym  

 

Lp. Wyszczególnienie 

Za okres 

 

01.10.2013 

31.12.2013 

Za okres 

 

01.10.2012 

31.12.2012 * 

Narastająco 

za okres 

 

01.01.2013- 

31.12.2013 

  

I. 

Kapitał (fundusz) własny 

na początek okresu (BO)   0,00  409 975,14 

  

 - korekty błędów 

podstawowych       

I.a 

Kapitał (fundusz) własny 

na początek okresu (BO), 

po korektach   0 409 975,14 

  

1.   

Kapitał (fundusz) 

podstawowy na początek 

okresu    0,00 200 000,00 

1.1 

Zmiany kapitału (funduszu) 

podstawowego 800 000,00 200 000,00 30 800 000,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 800 000,00 200 000,00 30 800 000,00 

  

 - podwyższenie kapitału 

zakładowego 800 000,00 200 000,00 30 800 000,00 

b) zmniejszenie (z tytułu)   0,00 0,00 
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   - umorzenia udziałów (akcji)    0,00 0,00 

1.2 

Kapitał (fundusz) 

podstawowy na koniec 

okresu 800 000,00 200 000,00 31 000 000,00 

  

2.   

Należne wpłaty na kapitał 

podstawowy na początek 

okresu       

  

3. 

Udziały (akcje) własne na 

początek okresu       

  

4.   

Kapitał (fundusz) 

zapasowy na początek 

okresu   0  0,00 

4.1 

Zmiany kapitału (funduszu) 

zapasowego 65 666,79 0,00 291 461,03 

a) zwiększenie (z tytułu) 65 666,79 0,00 291 461,03 

  

 - emisji akcji powyżej 

wartości nominalnej  0,00  0,00 0,00 

  

 - z podziału zysku 

(ustawowo) 0,00     

  

 - z podziału zysku (ponad 

wymaganą ustawowo 

minimalną wartość) 0,00     

  

 - rozszerzenie Grupy 

Kapitałowej (korekty 

konsolidacyjne) 65 666,79 0,00 291 461,03 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

   - wypłata dywidendy 0,00     

4.2 

Stan kapitału (funduszu) 

zapasowego na koniec 

okresu 65 666,79 0,00 291 461,03 

  

5.   

Kapitał (fundusz) z 

aktualizacji wyceny na 

początek okresu       

5.2 

Kapitał (fundusz) z 

aktualizacji wyceny na 

koniec okresu   0,00 0,00 

  

6.   

Pozostałe kapitały 

(fundusze) rezerwowe na 

początek okresu   0,00 0,00 

6.1 

Zmiany pozostałych 

kapitałów (funduszy) 

rezerwowych   0,00 12 700 000,00 

a) zwiększenie (z tytułu)   0,00 0,00 
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 -  podwyższenie kapitału 

(niezarejestrowane)   0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu)   0,00 -12 700 000,00 

   - przeniesienie       

6.2 

Pozostałe kapitały 

(fundusze) rezerwowe na 

koniec okresu   0,00 0,00 

  

7.   

Zysk (strata) z lat 

ubiegłych na początek 

okresu       

7.1 

Zysk z lat ubiegłych na 

początek okresu -118 697,87 0,00  -46 531,75 

  

 - korekty błędów 

podstawowych       

7.2 

Zysk z lat ubiegłych na 

początek okresu, po 

korektach   0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) -15 936,80 0,00 71 665,33 

  

 - podziału zysku z lat 

ubiegłych       

  

 - zwiększenie z tytułu 

rozszerzenia Grupy 

kapitałowej -15 936,80 0,00 71 665,33 

b) zmniejszenie (z tytułu)   0,00 0,00 

  - korekty konsolidacyjne       

   -  podział zysku    0,00 0,00 

7.3 

Zysk z lat ubiegłych na 

koniec okresu -134 634,67 0,00 25 133,58 

7.4 

Strata z lat ubiegłych na 

początek okresu    0,00 0,00 

  

 - korekty błędów 

podstawowych       

7.5 

Strata z lat ubiegłych na 

początek okresu, po 

korektach   0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu)   0,00 0,00 

  

 - przeniesienia straty z lat 

ubiegłych do pokrycia        

b) zmniejszenie (z tytułu)   0,00 0,00 

  

 - przeniesienie straty z lat 

ubiegłych do pokrycia       

7.6 

Strata z lat ubiegłych na 

koniec okresu   0,00 -72 166,12 

7.7 

Strata z lat ubiegłych na 

koniec okresu -134 634,67 0,00 -47 032,54 

  

8. Zysk / Strata za rok -303 076,48 209 975,14 114 006,72 
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obrotowy 

a) Zysk netto -303 076,48 209 975,14 114 006,72 

b) Strata netto       

c) Odpisy z zysku   0,00 0,00 

  

II. 

Kapitał (fundusz) własny 

na koniec okresu (BZ) 427 955,64 409 975,14 31 358 435,21 

  

III. 

Kapitał akcjonariuszy 

mniejszościowych       

  

Kapitał akcjonariuszy 

mniejszościowych na 

początek okresu   0,00 0,00 

  udział mniejszości w zysku       

  

inne zwiększenia kapitału 

mniejszości       

  

zmniejszenia kapitału 

mniejszości       

  

Kapitał akcjonariuszy 

mniejszościowych na koniec 

okresu   0,00 0,00 

  

  

Kapitał (fundusz) własny 

razem na koniec okresu 

(BZ) 427 955,64 409 975,14 31 358 435,21 

 

* dane od dnia utworzenia Emitenta oraz rozpoczęcia konsolidacji wyników finansowych tj. od dnia 

19 października 2012 roku 

 

 

  



      
 

Dokument Informacyjny Hollywood S.A.   
151 

3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĄTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM 

INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI 

 

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z § 5 ust. 4.1 - 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect”. 

 

Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentuje dane finansowe za okres od 1 

stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Ze względu na utworzenie Emitenta oraz rozpoczęcie 

konsolidacji wyników finansowych, jako dane porównywalne zaprezentowano dane za okres od 19 

października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.  

 

Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było badane przez podmiot uprawniony do 

badania sprawozdań finansowych. Grupa Kapitałowa nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) 

rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w 2012 roku. 

 

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe stanowiące element niniejszego raportu okresowego 

zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 

(z późniejszymi zmianami).  

 

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 

Grupę Kapitałową w nie zmniejszonym istotnie zakresie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i 

dłużej i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.   

    

Sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej obejmują ten sam 

okres sprawozdawczy. W przypadku spółek utworzonych w ciągu roku, dane finansowe obejmują 

okres od dnia utworzenia do 31 grudnia 2013 roku. 

 

Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone zostały w złotych. 

 

 

4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W 

OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIESZYCH 

CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, 

MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

 

W IV kwartale 2013 roku przychody Grupy Kapitałowej osiągnęły wartość 6.266.119,24 zł, 

natomiast w III kwartale 2013 roku przychody Grupy wyniosły 2.405.162,40 zł. Narastająco od 1 

stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku przychody Grupy wyniosły 16.344.904,76 zł. Tak 

znaczący wzrost przychodów „kwartał do kwartału” wynika głownie z rozpoczęcia konsolidacji 

wyników spółki Medij sp. z o.o. oraz podpisania nowych kontraktów przez Hollywood Textile 

Service sp. z o.o. 

 

W IV kwartale 2013 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła stratę netto w wysokości 302.991,14 zł, 

natomiast w III kwartale 2013 roku Grupa osiągnęła zysk w wysokości 235.077,72 zł. Narastająco 

od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zysk netto Grupy wyniósł 114.092,06 zł. 

Zanotowana w IV kwartale 2013 roku strata netto wynika głównie z kosztów poniesionych na 

inwestycje przez Pral Serwis Warszawa sp. z o.o. oraz kosztów Hollywood Textile Service sp. z 

o.o. związanych z rozpoczęciem świadczenia usług dla nowych szpitali, a także kosztów 

wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu na NewConnect. 
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hollywood obejmujące narastająco IV 

kwartały 2013 roku nie w pełni prezentuje wyniki osiągane przez Grupę Kapitałową w całym 2013 

roku, ponieważ spółki osiągające największe przychody objęte zostały konsolidacją odpowiednio 

Hollywood Textile Service sp. z o.o. od maja 2013 roku i Medij sp. z o.o. od listopada 2013 roku.  

 

Największy wpływ na wyniki finansowe Grupy uzyskane w IV kwartale 2013 roku miały: 

 

1) Nabycie w dniu 26 listopada 2013 roku 5.100 udziałów w spółce Medij sp. z o.o. z siedzibą 

w Pępowie, które stanowią 75% kapitału zakładowego i głosów na Zgromadzeniu 

Wspólników. Wyniki finansowe spółki zostały objęte konsolidacja od dnia nabycia spółki. 

2) Systematyczne wprowadzanie systemów oszczędnościowych oraz efektywne zarządzanie 

zasobami ludzkimi tj. w IV kwartale wprowadzono monitoring produkcji polegający na 

elektronicznym systemie zarządzania produkcją w spółce Hollywood Textile Service sp. z 

o. o., który ma na celu poprawę sprawności i wydajności procesów produkcji. 

3) Rozpoczęcie przez Hollywood Textile Service sp. z o.o. realizacji usług dla 4 nowych 

szpitali, w tym dla Szpitala w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Otwocku oraz dla Szpitala 

Klinicznego Dzieciątka Jezus    w Warszawie. 

 

W dniu 29 listopada 2013 roku zarejestrowana została spółka Hollywood Textile Service 

Deutschland GmbH z siedzibą w Berlinie (Emitent posiada 100% udziałów). Spółka zajmuje się  

pozyskiwaniem klientów na terenie  Niemiec. Działalność spółki będzie miała wpływ na wyniki 

Grupy w 2014 roku. 

 

W dniu 20 grudnia 2013 roku Emitent wraz z Panem Eugeniuszem Łapawa (Prezes Zarządu spółki 

Medij sp. z o.o.) zawarli umowę zobowiązującą oraz przedwstępną umowę nabycia udziałów 

przedsiębiorstwa spółki cywilnej prowadzonego pod nazwą PRALNIA PRZEMYSŁOWA “AMA” 

R.RATAJCZAK, R. RATAJCZAK, A. WROBIŃSKI z siedzibą w Poznaniu. Zgodnie z zawartą 

umową dotychczasowi wspólnicy spółki cywilnej zobowiązali się do jej przekształcenia w spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przekształcona”), a następnie przy spełnieniu warunków 

określonych w umowie do sprzedaży udziałów Spółki Przekształconej na rzecz Emitenta oraz Pana 

Eugeniusza Łapawy, odpowiednio w liczbie udziałów odpowiadającej 75% i  25% kapitału 

zakładowego oraz głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przekształconej. 

Strony określiły jako dzień graniczny zawarcia transakcji dzień 31 marca 2014 roku. W następstwie 

realizacji w/w umowy i nabycia 75% udziałów Spółki Przekształconej Emitent będzie również 

zobowiązany wobec dotychczasowych wspólników do zwolnienia ich z odpowiedzialności osobistej 

za zobowiązania wynikające z zawartej umowy kredytowej i umów leasingu. 

 

 

5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH 

PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W 

RAPORCIE KWARTALNYM 

 

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych. 

 

 

6. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU 

ASO 

 

Nie dotyczy. 
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7. INCJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W 

PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 

W IV kwartale 2013 roku kontynuowane były działania związane z propagowaniem innowacyjnego 

systemu radiowej identyfikacji bielizny i odzieży tzw. Systemu RFID. Działania te podejmowały 

Hollywood Textile Service sp. z o. o. oraz Hollywood Rental sp. z o.o. Rezultatem tych działań jest 

wprowadzanie w coraz większej  liczbie szpitali i zakładów przemysłowych sytemu RFID jako 

nowoczesnego narzędzia do bezdotykowego identyfikowania i ewidencjonowania tekstyliów.  

 

Dodatkowo, w spółce Medij sp. z o.o. w Pępowie został rozszerzony system komputerowego 

zarządzania produkcją o moduł elektronicznego naważania tekstyliów oraz moduł identyfikacji za 

pomocą systemu kodów kreskowych. W Medij sp. z o.o. zostały podjęte również decyzje 

operacyjne dotyczące przygotowań do wyposażenia zakładu w urządzenia do Systemu RFID. 

Efektem wprowadzanych rozwiązań innowacyjnych będzie  podniesienie jakości świadczonych 

usług, podniesienie konkurencyjności oraz zmniejszenie kosztów pracy. 

 

8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK 

PODLEGAJĄCYH KONSOLIDACJI 

 

Hollywood S.A. tworzy Grupę Kapitałową, w skład której wchodzą następujące podmioty zależne 

od Emitenta: 

 

1) HOLLYWOOD  TEXTILE  SERVICE  sp. z o. o. z siedzibą w Sierpcu (Emitent posiada 

100% udziałów). Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie 

kompleksowych usług prania i czyszczenia wyrobów włókienniczych na rzecz odbiorców 

działających w różnych branżach. 

 

2) HOLLYWOOD RENTAL sp. z o. o. z siedzibą w Sierpcu (Emitent posiada 100% udziałów). 

Spółka prowadzi specjalistyczną działalność w zakresie serwisu i wynajmu odzieży 

roboczej dla zakładów przemysłowych, mat wejściowych, ręczników wielokrotnego użytku 

oraz czyściwa.  

 

3) PRAL SERWIS WARSZAWA sp. z o. o. z siedzibą w Sierpcu (Emitent posiada 100% 

udziałów). Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie zakładów pralniczych na 

terenie Polski z przeznaczeniem wykonywania usług pralniczych dla małych 

instytucjonalnych klientów oraz klientów indywidualnych. 

 

4) PRALMED  sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (Emitent posiada 75% udziałów). Zamiarem 

spółki jest utworzenie sieci automatów bezobsługowych do przyjmowania i wydawania 

garderoby klientów indywidualnych.  

 

5) POLTEXTIL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Emitent posiada 16,04% udziałów). 

Działalność spółki polega na współpracy Grupy Kapitałowej Hollywood z polskimi firmami z 

bogatymi tradycjami i długoletnim doświadczeniem w zakresie produkcji oraz świadczenia 

usług serwisowania bielizny i odzieży roboczej w zakresie rozwoju i promocji rynku 

pralniczego. 

 

6) HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE DEUTSCHLAND GmbH z siedzibą w Berlinie (Emitent 

posiada 100% udziałów). Działalność spółki polega na pozyskiwaniu klientów na terenie 

Niemiec. 
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7) MEDIJ sp. z o.o. z siedzibą w Pępowie (Emitent posiada 75 % udziałów). Działalność 

spółki polega na świadczeniu usług pralnictwa, utrzymania czystości, utrzymywania 

terenów zielonych  oraz gastronomi a także hurtowej i detalicznej sprzedaży środków 

chemicznych związanych z utrzymaniem czystości.  

 

 

9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA 

SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN 

NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ 

 

Emitent tworzy Grupę Kapitałową i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

obejmujące wszystkie podmioty z Grupy. 

 

 

10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM 

AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 

5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 

 

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym 

oraz głosach na WZA Emitenta na dzień przekazania raportu tj. 14 lutego 2014 roku. 

 

Akcjonariusz Seria akcji 
Liczba 

akcji (szt.) 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

(%) 

Liczba głosów 

Udział w 

ogólnej liczbie 

głosów (%) 

Adam i Renata 

Konieczkowscy 
A, B, C 26.000.000 83,87% 43.500.000 89,69% 

Pozostali C, D 5.000.000 16,13% 5.000.000 10,31% 

Suma A, B, C, D 31.000.000 100,00% 48.500.000 100,00% 

 

 

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W 

PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 

 

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Emitent zatrudniał łącznie 7 osób na umowę o pracę, w tym 3 

osoby w dziale technicznym,  2 osoby w dziale handlowym. 

 

Struktura zatrudnienia w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej Hollywood. 

 

Zatrudnienie w poszczególnych 

spółkach 

 

na dzień 31.12.2013 roku 

 

na dzień 31.12.2012 roku 

 Umowa o 

pracę (etat) 

Umowa 

zlecenie 

Umowa o 

pracę (etat) 

Umowa 

zlecenie 

Hollywood Textile Service sp. z o. o.   160 57 268 7 

Hollywood Rental sp. z o. o. 6,13 217 1 47 

Pral Serwis sp. z o. o. 25 19 32 15 
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Pralmed sp. z o.o. 0 0 - - 

Poltextil sp. z o. o.  0 1 5 - 

Hollywood Textile Deutschland GmbH 0 0 - - 

Medij sp. z o.o. 164,75 48 - - 

Razem 355,88 342 306 69 

Źródło: Emitent 

 

 

12. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU 

 
Jednostkowy bilans 

 

AKTYWA 
Stan na Stan na 

31.12.2012 31.12.2013 

  

A. AKTYWA TRWAŁE 148 287,00 32 482 563,00 

I. 

Wartości niematerialne i 

prawne     

1. 

Koszty zakończonych prac 

rozwojowych     

2. Wartość firmy     

3. 

Inne wartości niematerialne i 

prawne     

4. 

Zaliczki na wartości niematerialne 

i prawne     

II. 

Wartość firmy jednostek 

podporządkowanych     

1. Wartość firmy - jednostki zależne     

2. 

Wartość firmy - jednostki 

współzależne     

3. 

Wartość firmy- jednostki 

stowarzyszone     

III. Rzeczowe aktywa trwałe     

1. Środki trwałe     

  

a) grunty (w tym prawo 

użytkowania wieczystego gruntu)     

  

b) budynki, lokale i obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej     

  

c) urządzenia techniczne i 

maszyny     

  d) środki transportu     

  e) inne środki trwałe     

2. Środki trwałe w budowie     

3. 

Zaliczki na środki trwałe w 

budowie     

IV.  Należności długoterminowe     
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1. Od jednostek powiązanych     

2. Od pozostałych jednostek     

V. Inwestycje długoterminowe 140 000,00 32 434 395,50 

1. Nieruchomości     

2. Wartości niematerialne i prawne     

3. 

Długoterminowe aktywa 

finansowe 140 000,00 32 434 395,50 

  

a) w jednostkach zależnych i 

niebędących spółkami 

handlowymi jednostkach 

współzależnych niewycenianych 

metodą konsolidacji pełnej i 

proporcjonalnej 140 000,00 32 434 395,50 

      - udziały lub akcje  140 000,00 32 434 395,50 

      - inne papiery wartościowe     

      - udzielone pożyczki     

  

    - inne długoterminowe aktywa 

finansowe     

  

b) w jednostkach zależnych, 

współzależnych i 

stowarzyszonych wycenianych 

metodą praw własności     

      - udziały lub akcje     

      - inne papiery wartościowe     

      - udzielone pożyczki     

  

    - inne długoterminowe aktywa 

finansowe     

  c) w pozostałych jednostkach     

      - udziały lub akcje     

      - inne papiery wartościowe     

      - udzielone pożyczki     

  

    - inne długoterminowe aktywa 

finansowe     

4. Inne inwestycje długoterminowe     

VI. 

Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 8 287,00 48 180,00 

1. 

Aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego 8 287,00 48 180,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe     

B. AKTYWA OBROTOWE 171 812,04 107 957,15 

I. Zapasy   4 467,05 

1. Materiały     

2. Półprodukty i produkty w toku     

3. Produkty gotowe     
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4. Towary    4 467,05 

5. Zaliczki na dostawy     

II. Należności krótkoterminowe 5 948,00 99 329,38 

1. 

Należności od jednostek 

powiązanych   858 321,78 

  

a) z tytułu dostaw i usług, o 

okresie spłaty:   58 321,78 

      - do 12 miesięcy   58 321,78 

      - powyżej 12 miesięcy     

  b) inne   800 000,00 

2. 

Należności od pozostałych 

jednostek 5 948,00 24 896,38 

  

a) z tytułu dostaw i usług, o 

okresie spłaty:   753,38 

      - do 12 miesięcy   753,38 

      - powyżej 12 miesięcy     

  

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, 

ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz innych 

świadczeń 5 948,00 19 143,00 

  c) inne   5 000,00 

  

d) dochodzone na drodze 

sądowej     

III. Inwestycje krótkoterminowe 164 944,04 207 709,13 

1. 

Krótkoterminowe aktywa 

finansowe 164 944,04 207 709,13 

  

a) w jednostkach zależnych i 

niebędących spółkami 

handlowymi jednostkach 

współzależnych   5 000,00 

  

b) w jednostkach 

stowarzyszonych  i będących 

spółkami handlowymi 

jednostkach współzależnych     

  c) w pozostałych jednostkach      

  

d) środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne 164 944,04 202 709,13 

  

    - środki pieniężne w kasie i na 

rachunkach 164 944,04 202 709,13 

      - inne środki pieniężne     

      - inne aktywa pieniężne     

2. Inne inwestycje krótkoterminowe     

IV. 

Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 920 3 134,85 

  AKTYWA RAZEM 320 099,04 33 581 092,19 
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PASYWA 

Stan na Stan na 

31.12.2012 31.12.2013 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 164 674,94 31583115,38 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 200 000,00 31000000 

II. 

Należne wpłaty na kapitał 

podstawowy (-)     

III. Udziały (akcje) własne (-)     

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy   0 

V. 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji 

wyceny     

VI. 

Pozostałe kapitały (fundusze) 

rezerwowe   0 

VII. Różnice kursowe z przeliczenia     

VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych     -35 325,06 

IX. Zysk (strata) netto -35 325,06 618 440,44 

X. 

Odpisy z zysku netto w ciągu 

roku obrotowego(-)     

B. Kapitał mniejszości     

C. 

Ujemna wartość firmy 

jednostek podporządkowanych     

I. 

Ujemna wartość firmy - 

jednostki zależne     

II. 

Ujemna wartość firmy - 

jednostki współzależne     

III. 

Ujemna wartość firmy - 

jednostki stowarzyszone     

D. 

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY 

NA ZOBOWIĄZANIA 155 424,10 187 996,10 

I. Rezerwy na zobowiązania 10 500,00 23 965,49 

1. 

Rezerwa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego     

2. 

Rezerwa na świadczenia 

emerytalne i podobne     

  - długoterminowa     

  - krótkoterminowa     

3. Pozostałe rezerwy 10 500,00 23 965,49 

  - długoterminowe     

  - krótkoterminowe 10 500,00 23 965,49 

II. Zobowiązania długoterminowe   700 000,00 

1. Wobec jednostek powiązanych   700 000,00 

2. Wobec pozostałych jednostek     

  a) kredyty i pożyczki     
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b) z tytułu emisji dłużnych 

papierów wartościowych     

  c) inne zobowiązania finansowe     

  d) inne      

III. Zobowiązania krótkoterminowe 144 924,10 1 274 011,32 

1. Wobec jednostek powiązanych 0 50 486,25 

  

a) z tytułu dostaw i usług, o 

okresie wymagalności: 0 0,00 

  b) inne   50 486,25 

2. Wobec pozostałych jednostek 144 924,10 1 223 537,57 

  a) kredyty i pożyczki     

  

b) z tytułu emisji dłużnych 

papierów wartościowych     

  c) inne zobowiązania finansowe     

  

d) z tytułu dostaw i usług, o 

okresie wymagalności: 4 920,00 114 283,55 

      - do 12 miesięcy 4 920,00 114 283,55 

      - powyżej 12 miesięcy     

  e) zaliczki otrzymane na dostawy   0,00 

  f) zobowiązania wekslowe     

  

g) z tytułu podatków, ceł, 

ubezpieczeń i innych świadczeń   7 654,11 

  h) z tytułu wynagrodzeń   1 559,91 

  i) inne 140 004,10 1 100 040,00 

3. Fundusze specjalne     

IV. Rozliczenia międzyokresowe     

1. Ujemna wartość firmy     

2. Inne rozliczenia międzyokresowe     

  - długoterminowe     

  - krótkoterminowe     

  PASYWA RAZEM 320 099,04 33 581 092,19 

 

 

Jednostkowy rachunek zysków i strat 

 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Za okres 

 

01.10.2013-

31.12.2013 

Za okres 

 

01.10.2012 

31.12.2012 * 

Narastająco 

za okres 

 

01.01.2013- 

31.12.2013 

A. 

Przychody netto ze sprzedaży 

i zrównanie z nimi, w tym: 132 370,14 0,00 537 237,73 

   - od jednostek powiązanych 132131,54   297 425,23 
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I. 

 Przychody netto ze sprzedaży 

produktów 132 370,14   537 237,73 

II. 

Przychody netto ze sprzedaży 

towarów i materiałów       

B. 

B. Koszty działalności 

operacyjnej 197 325,82 44 511,56 684 977,97 

I. Amortyzacja 0,00   1 418,03 

II.  Zużycie materiałów i energii 0,00 28,46 29,27 

III. Usługi obce 95 382,77 41 261,10 408 522,99 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 28 707,70 2 222,00 31 858,08 

       - podatek akcyzowy 0,00   0,00 

V. Wynagrodzenia 59 353,47 1 000,00 200 152,75 

VI. 

Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia 13 881,88   42 967,58 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00   29,27 

VIII. 

Wartość sprzedanych towarów i 

materiałów       

C. 

 Zysk / Strata ze sprzedaży (A 

- B) -64 955,68 -44 511,56 -147 740,24 

G. 

 Pozostałe przychody 

operacyjne 4 010,36 0,55 18 251,43 

I. 

Zysk ze zbycia niefinansowych 

aktywów trwałych       

II. Dotacje 4 010,16   18 249,42 

III. Inne przychody operacyjne 0,20 0,55 2,01 

H.  Pozostałe koszty operacyjne 2 574,48   6 504,18 

I. 

Strata ze zbycia niefinansowych 

aktywów trwałych       

II. 

Aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowanych       

III. Inne koszty operacyjne 2 574,48   6 504,18 

I. 

Zysk (strata) z działalności 

operacyjnej (F+G-H) -63 519,80 -44 511,01 -135 992,99 

J.  Przychody finansowe 800 000,00 898,95 800 000,00 

      I.  

Dywidendy i udziały w 

zyskach, w tym 800 000,00   800 000,00 

  II.   Odsetki, w tym 0,06 898,95 281,92 

  III.    Zysk ze zbycia inwestycji       

    IV. 

 Aktualizacja wartości 

inwestycji       

     V.  Inne       

K.  Koszty finansowe 84 291,55   84 291,55 

      I.  Odsetki, w tym 67,55   67,55 

   II.  Strata ze zbycia inwestycji       

    III.  Aktualizacja wartości       
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inwestycji 

 IV. Inne 84 224,00   84 224,00 

L.  

Zysk / Strata na sprzedaży 

całości lub cześci udziałów 

jednostek 

podporządkowanych       

M.  

Zysk / Strata z działalności 

gospodarczej (I + J - K+/-L) 652 188,71 -43 612,06 579997,44 

N. 

 Wynik zdarzeń 

nadzwyczajnych (N.I. - N.II.)       

I. Zyski nadzwyczajne       

II. Straty nadzwyczajne       

O.  Odpis wartości firmy       

  I. 

 Odpis wartosci firmy - 

jednostki zależne       

    II.  

Odpis wartości firmy - 

jednostki współzależne       

   III.  

Odpis wartości firmy - 

jednostki stowarzyszone       

P.  Odpis ujemnej wartości firmy       

I. 

Odpis ujemnej wartości firmy 

- jednostki zależne       

II. 

Odpis ujemnej wartości firmy 

- jednostki współzależne       

   III. 

 Odpis ujemnej wartości firmy 

- jednostki stowarzyszone       

Q. 

 Zysk / Strata brutto (M+/-N-

O+P) 652 188,71 -43 612,06 579 997,44 

R. Podatek dochodowy -39 893,00 -8 287,00 -38 443,00 

S. 

Pozostałe obowiązkowe 

zmniejszenia zysku 

(zwiększenia straty)       

T. 

 Zysk (strata) z udziałów w 

jednostkach 

podporządkowanych 

wycenianych metodą praw 

własności       

U.  Zyski (straty) mniejszości       

W.  

Zysk / Strata netto (Q-R-S+/-

T+/-U) 692 081,71 -35 325,06 618 440,44 
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Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych 

 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Za okres 

 

01.10.2013 

31.12.2013 

Za okres 

 

01.10.2012 

31.12.2012 * 

Narastająco 

za okres 

 

01.01.2013- 

31.12.2013 

 A.  

Przepływy środków pieniężnych z 

działalności operacyjnej       

I. Zysk / Strata netto 692 081,71 -35 325,06 618 440,44 

II. Korekty razem  298 729,51 269,10 302 944,15 

1. 

Zysk (strata) udziałowców 

mniejszościowych 0,00   0,00 

2. 

Zysk (strata) z udziałów (akcji) w 

jednostkach stowarzyszonych i 

będących spółkami handlowymi 

jednostkach współzależnych  0,00    0,00 

3. Amortyzacja 0,00   1 418,03 

4. 

Zyski (straty) z tytułu różnic 

kursowych  0,00    0,00 

5. 

Odsetki i udziały w zyskach 

(dywidendy) 0,00   0,00 

6. 

Zysk (strata) z działalności 

inwestycyjnej  0,00   0,00  

7. Zmiana stanu rezerw -2 764,41 10 500,00 13 465,49 

8. Zmiana stanu zapasów 0,00   -4 467,05 

9. Zmiana stanu należności -850 811,26 -5 948,00 -877 270,16 

10. 

Zmiana stanu zobowiązań 

krótkoterminowych, z wyjątkiem 

pożyczek i kredytów 1 110 636,53 4 924,10 1 129 087,22 

11. 

Zmiana stanu rozliczeń 

międzyokresowych 41 647,85 -9 207,00 42 107,85 

12. Inne korekty 20,80   -1 397,23 

III. 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności operacyjnej (I-II) 990 811,22 -35 055,96 921 384,59 

          

 B.  

Przepływy środków pieniężnych z 

działalności inwestycyjnej  0,00    0,00 

I. Wpływy 0,00   0,00 

1. 

Zbycie wartości niematerialnych i 

prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych       

2. 

Zbycie inwestycji w nieruchomości 

oraz wartości niematerialne i prawne       

3. Z aktywów finansowych, w tym:       
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a) w jednostkach powiązanych       

b) w pozostałych jednostkach:       

   - zbycie aktywów finansowych       

   - dywidendy i udziały w zyskach       

  

 - spłata udzielonych pożyczek 

długoterminowych       

   - odsetki       

  

 - inne wpływy z aktywów 

finansowych       

4. Inne wpływy inwestycyjne       

II. Wydatki 2 204 512,50   2 299 395,50 

1. 

Nabycie wartości niematerialnych i 

prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych       

2. 

Inwestycje w nieruchomości oraz 

wartości niematerialne i prawne       

3. Na aktywa finansowe, w tym:  2 204 512,50   2 299 395,50 

a) w jednostkach powiązanych 2 204 512,50   2 299 395,50 

b) w pozostałych jednostkach:       

   - nabycie aktywów finansowych       

  

 - udzielone pożyczki 

długoterminowe       

4. 

Dywidendy i inne udziały w zyskach 

wypłacone udziałowcom 

(akcjonariuszom) mniejszościowym       

5. Inne wydatki inwestycyjne       

III. 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności inwestycyjnej (I-II) -2 204 512,50   -2 299 395,50 

          

C.  

Przepływy środków pieniężnych z 

działalności finansowej       

I. Wpływy 1 499 973,12 200 000,00 1 500 000,00 

1. 

Wpływy netto z wydania udziałów 

(emisji akcji) i innych instrumentów 

kapitałowych oraz dopłat do kapitału 800 000,00 200 000,00 800 000,00 

2. Kredyty i pożyczki 699 973,12   700 000,00 

3. 

Emisja dłużnych papierów 

wartościowych       

4. Inne wpływy finansowe       

II. Wydatki 84 224,00   84 224,00 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych       

2. 

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz 

właścicieli       

3. 

Inne, niż wypłaty na rzecz 

właścicieli, wydatki z tytułu podziału       
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zysku  

4. Spłaty kredytów i pożyczek       

5. 

Wykup dłużnych papierów 

wartościowych       

6. 

Z tytułu innych zobowiązań 

finansowych       

7. 

Płatności zobowiązań z tytułu umów 

leasingu finansowego       

8. Odsetki        

9. Inne wydatki finansowe 84 224,00   84 224,00 

III. 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności finansowej (I-II) 1 415 749,12 200 000,00 1 415 776,00 

          

D. Przepływy pieniężne netto razem 202 047,84 164 944,04 37 765,09 

E. 

Bilansowa zmiana stanu środków 

pieniężnych, w tym       

  

 - zmiana stanu środków 

pieniężnych z tytułu różnic 

kursowych       

F. 

Środki pieniężne na początek 

okresu 0,00 0,00 164 944,04 

G. 

Środki pieniężne na koniec 

okresu (F+D), w tym 202 047,84 164 944,04 202 709,13 

  

 - o ograniczonej możliwości 

dysponowania       

 

 

 

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym 

 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Za okres 

 

01.10.2013 

31.12.2013 

Za okres 

 

01.10.2012 

31.12.2012 * 

Narastająco 

za okres 

 

01.01.2013- 

31.12.2013 

  

I. 

Kapitał (fundusz) własny na 

początek okresu (BO) 0,00  0,00 164 674,94 

   - korekty błędów podstawowych       

I.a 

Kapitał (fundusz) własny na 

początek okresu (BO), po 

korektach 0,00 0,00 164 674,94 

 
1.   Kapitał (fundusz) podstawowy na  0,00 0,00 200 000,00 



      
 

Dokument Informacyjny Hollywood S.A.   
165 

początek okresu 

1.1 

Zmiany kapitału (funduszu) 

podstawowego 800 000,00 200 000,00 30 800 000,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 800 000,00 200 000,00 30 800 000,00 

  

 - podwyższenie kapitału 

zakładowego 800 000,00 200 000,00 17 300 000,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00   800 000,00 

   - umorzenia udziałów (akcji)       

1.2 

Kapitał (fundusz) podstawowy na 

koniec okresu 800 000,00 200 000,00 31 000 000,00 

  

2.   

Należne wpłaty na kapitał 

podstawowy na początek okresu       

  

3. 

Udziały (akcje) własne na 

początek okresu       

  

4.   

Kapitał (fundusz) zapasowy na 

początek okresu       

4.1 

Zmiany kapitału (funduszu) 

zapasowego       

a) zwiększenie (z tytułu)       

  

 - emisji akcji powyżej wartości 

nominalnej        

   - z podziału zysku (ustawowo)       

  

 - z podziału zysku (ponad 

wymaganą ustawowo minimalną 

wartość)       

  

 - rozszerzenie Grupy Kapitałowej 

(korekty konsolidacyjne)       

b) zmniejszenie (z tytułu)       

   - wypłata dywidendy       

4.2 

Stan kapitału (funduszu) 

zapasowego na koniec okresu       

  

5.   

Kapitał (fundusz) z aktualizacji 

wyceny na początek okresu       

5.2 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji 

wyceny na koniec okresu       

  

6.   

Pozostałe kapitały (fundusze) 

rezerwowe na początek okresu       
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6.1 

Zmiany pozostałych kapitałów 

(funduszy) rezerwowych     12 700 000,00 

a) zwiększenie (z tytułu)     12 700 000,00 

  

 -  podwyższenie kapitału 

(niezarejestrowane)       

b) zmniejszenie (z tytułu)     12 700 000,00 

   - przeniesienie       

6.2 

Pozostałe kapitały (fundusze) 

rezerwowe na koniec okresu     0,00 

  

7.   

Zysk (strata) z lat ubiegłych na 

początek okresu       

7.1 

Zysk z lat ubiegłych na początek 

okresu       

   - korekty błędów podstawowych       

7.2 

Zysk z lat ubiegłych na początek 

okresu, po korektach       

a) zwiększenie (z tytułu)       

   - podziału zysku z lat ubiegłych       

  

 - zwiększenie z tytułu rozszerzenia 

Grupy kapitałowej       

b) zmniejszenie (z tytułu)       

  - korekty konsolidacyjne       

   -  podział zysku       

7.3 

Zysk z lat ubiegłych na koniec 

okresu       

7.4 

Strata z lat ubiegłych na początek 

okresu       

   - korekty błędów podstawowych       

7.5 

Strata z lat ubiegłych na początek 

okresu, po korektach       

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00   -35 325,06 

  

 - przeniesienia straty z lat ubiegłych 

do pokrycia   0,00    -35 325,06 

b) zmniejszenie (z tytułu)       

  

 - przeniesienie straty z lat ubiegłych 

do pokrycia       

7.6 

Strata z lat ubiegłych na koniec 

okresu 0,00 0,00 -35 325,06 
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7.7 

Strata z lat ubiegłych na koniec 

okresu 0,00 0,00 -35 325,06 

  

8. Zysk / Strata za rok obrotowy 692 081,71 -35 325,06 618 440,44 

a) Zysk netto 692 081,71   618 440,44 

b) Strata netto   35 325,06 0,00 

c) Odpisy z zysku       

  

II. 

Kapitał (fundusz) własny na 

koniec okresu (BZ) 30 004 549,41 164 674,94 31 583 115,38 

  

III. 

Kapitał akcjonariuszy 

mniejszościowych       

  

Kapitał akcjonariuszy 

mniejszościowych na początek 

okresu       

  udział mniejszości w zysku       

  

inne zwiększenia kapitału 

mniejszości       

  zmniejszenia kapitału mniejszości       

  

Kapitał akcjonariuszy 

mniejszościowych na koniec okresu       

  

 

Kapitał (fundusz) własny razem 

na koniec okresu (BZ) 1 492 081,71 164 674,94 31 583 115,38 

 

* dane od dnia utworzenia Emitenta  tj. od 19 października 2012 roku 
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6.5. Opinia biegłego rewidenta z badania wartości wkładów 

niepieniężnych wniesionych w okresie ostatnich 2 lat 

obrotowych na pokrycie kapitału zakładowego Emitenta lub 

jego poprzednika prawnego, chyba że zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa badanie wartości tych wkładów nie było 

wymagane 
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7 Załączniki 
 

7.1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 
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7.2 Aktualny tekst statutu Emitenta  
 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

1. Spółka prowadzona jest pod firmą: "HOLLYWOOD" Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skrótu firmy: "HOLLYWOOD" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku 

firmowego. 

3. W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się odpowiednimi w danym języku pełnymi 

lub skróconymi określeniami spółki akcyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa kraju, 

na obszarze którego będzie prowadzona działalność. 

 

§ 2. 

Siedzibą Spółki jest miasto Sierpc. 

§ 3. 

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

2. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i 

wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i 

zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa 

handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, 

przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i 

faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo. 

 

§4. 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

 

§5. 

Założycielem Spółki jest Adam Andrzej Konieczkowski. 

 

II. PRZEDMIOT DZIAŁANOŚCI 

§ 6. 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) 13.30.Z PKD – Wykończanie wyrobów włókienniczych; 

2) 33.12.Z PKD –  Naprawa i konserwacja maszyn; 

3) 33.20.Z PKD – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; 

4) 35.11.Z PKD – Wytwarzanie energii elektrycznej; 

5) 35.12.Z PKD – Przesyłanie energii elektrycznej; 

6) 35.13.Z PKD – Dystrybucja energii elektrycznej 

7) 35.14.Z PKD – Handel energią elektryczną; 
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8) 41.20.Z PKD – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych  

i niemieszkalnych; 

9) 43.39.ZPKD – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; 

10) 46.90.Z PKD – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; 

11) 47.11.Z PKD – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z 

przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; 

12) 55.10.Z PKD – Hotele i inne podobne obiekty zakwaterowania; 

13) 55.20.Z PKD – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 

14) 55.30.Z PKD – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola 

namiotowe; 

15) 56.10.A PKD – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 

16) 56.10.B PKD – Ruchome placówki gastronomiczne; 

17) 56.21.Z PKD – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(katering); 

18) 56.29.Z PKD – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 

19) 66.30.Z PKD – Działalność związana z zarządzaniem funduszami; 

20) 68.20.Z PKD – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 

21) 68.31. Z PKD – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; 

22) 68.32. Z PKD – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; 

23) 70.10.Z PKD – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem 

holdingów finansowych; 

24) 70.22.Z PKD - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania; 

25) 74.10.Z PKD – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; 

26) 74.90.Z PKD – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

27) 77.21.Z PKD – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 

28) 77.39 PKD – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych 

gdzie indziej niesklasyfikowane; 

29) 78 PKD – Działalność związana z zatrudnieniem; 

30) 81.21.Z PKD – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; 

31) 81.22.Z PKD – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; 

32) 81.29.Z PKD – Pozostałe sprzątanie; 

33) 82.99.Z PKD - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie indziej niesklasyfikowana; 

34) 96.01.Z PKD – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich; 

35) 96.09.Z PKD –  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

2. Działalność, na której prowadzenie wymagana będzie licencja, koncesja lub zezwolenie, zostanie 

podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu. 

3. Spółka może dokonywać wszelkich czynności i podejmować wszelkie działania, które bezpośrednio lub 

pośrednio służą interesowi Spółki.  

4.  Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, z zachowaniem 

wymogów określonych w Ksh. 

 



      
 

Dokument Informacyjny Hollywood S.A.   
187 

III.  KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

 

§ 7. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście 

tysięcy złotych) i dzieli się na: 

  200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 zł 

(słownie: jeden złoty) każda, 

 17.300.000 (słownie: siedemnaście milionów trzysta tysięcy) akcji imienny serii B, o 

wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, 

 12.700.000 (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji imiennych serii C, o 

wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, 

 800.000 (słownie osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 

nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, 

2. Akcje serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu, to jest na jedną akcję 

przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. 

3. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. 

Kapitał zakładowy zostanie w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki 

1. . 

 

§8. 

1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. 

2. Akcje imienne mogą zostać na pisemny wniosek zainteresowanego Akcjonariusza zamienione 

na akcje na okaziciela. Zamiany dokonuje Zarząd w terminie do jednego miesiąca od dnia 

złożenia wniosku przez Akcjonariusza. 

3.  Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. 

 

§ 9. 

1. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych. 

2. Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie. 

 

§ 10. 

Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone w 

drodze jej nabycia przez Spółkę. (umorzenie dobrowolne). Wypłata wynagrodzenia za umorzone 

akcje dokonywana jest co najmniej według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni 

bilans roczny. 

 

§ 11. 

1. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.  

2. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym 

powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. 
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§ 12. 

Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji lub 

zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 

 

§13. 

1. Zbycie akcji imiennych jest dopuszczalne, z zastrzeżeniem prawa pierwokupu na rzecz 

pozostałych Akcjonariuszy posiadających akcje imienne. 

2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne („Zbywca”) składa je w Spółce i informuje na 

piśmie Zarząd Spółki o swym zamiarze. Uzyskaną od Zbywcy informację Zarząd przekazuje na 

piśmie pozostałym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, w terminie 7 (siedmiu) dni od 

jej uzyskania. Cena zbycia 1 (jednej) akcji ustalona zostaje według wartości bilansowej 

obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny. 

3. Informację, o której mowa w ust. 1 powyżej, uważa się za ofertę zbycia akcji kierowaną przez 

Zbywcę do pozostałych Akcjonariuszy posiadających akcje imienne. 

4. W terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przekazanej przez Zarząd informacji, każdy z 

Akcjonariuszy posiadających akcje imienne może przyjąć ofertę zbycia akcji w całości lub w 

części, składając odpowiednie oświadczenie Zarządowi Spółki. Oświadczenie o przyjęciu 

oferty Zbywcy ze zmianami (nie dotyczy to liczby zbywanych akcji) oraz oświadczenie o 

przyjęciu oferty złożone po upływie terminu, są bezskuteczne. 

5. Zarząd dokonuje przydziału akcji na rzecz zainteresowanych Akcjonariuszy proporcjonalnie do 

posiadanych przez nich akcji Spółki. Jeśli z uwagi na liczbę zbywanych akcji, niepodzielność 

jednej akcji oraz liczbę przyjmujących ofertę Akcjonariuszy i ich udział w kapitale zakładowym, 

proporcjonalne nabycie nie jest możliwe, Zarząd przydziela największą w danych 

okolicznościach liczbę akcji poddającą się proporcjonalnemu nabyciu, a pozostałą 

niepodzieloną część akcji przydziela według swego uznania zainteresowanym 

Akcjonariuszom, którzy złożyli oświadczenia o przyjęciu oferty. W terminie 14 (czternastu) dni 

od upływu terminu, o którym mowa w postanowieniu ust. 4, Zarząd przekazuje Zbywcy oraz 

nabywcy lub nabywcom oświadczenie o przydziale akcji. 

6. Każdy z Akcjonariuszy, którzy mogą nabyć akcje w trybie postanowień ust. 1–5 powyżej, 

obowiązany jest uiścić na rzecz Zbywcy cenę za akcje w terminie 7 (siedmiu) dni od 

otrzymania informacji o przydziale akcji. Własność akcji przechodzi na nabywcę z chwilą 

zapłaty ceny. 

7. W przypadku gdy wszystkie akcje nie zostaną nabyte przez Akcjonariuszy w trybie określonym 

w ust. 2-6 powyżej, Zarząd może wskazać innego nabywcę tych akcji, w terminie nie dłuższym 

niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia Spółce informacji o zamiarze zbycia akcji przez Zbywcę, 

przekazując Zbywcy oraz nabywcy lub nabywcom oświadczenie o przydziale akcji. Cena 

zbycia 1 (jednej) akcji ustalona zostaje według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o 

ostatni bilans roczny, a termin zapłaty na rzecz Zbywcy ceny za akcje wynosi 7 (siedem) dni od 

otrzymania informacji o przydziale akcji. 

8. Zbycie akcji, które nie zostały zbyte w trybie opisanym w ust. 2–7 powyżej, może nastąpić bez 
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ograniczeń.  

9. Zastawienie akcji imiennych bądź ustanowienie prawa użytkowania akcji imiennych wymaga 

pisemnej zgody Zarządu Spółki. Zastaw lub użytkowanie mogą być ustanowione bez 

ograniczeń, jeśli Spółka nie odmówi zgody w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystąpienia 

przez Akcjonariusza do Zarządu z wnioskiem o udzielenie zgody. 

10. Prawo głosu z akcji imiennych, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie może być 

przyznane zastawnikowi lub użytkownikowi akcji tylko za uprzednią zgodą Zarządu Spółki 

wyrażoną w formie pisemnej. 

 

§14. 

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami Kodeksu 

spółek handlowych. 

 

§15. 

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym w szczególności obligacje zamienne na akcje, a 

także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. 

 

§16. 

Akcje są zbywalne i niepodzielne. 

 

IV. ORGANY SPÓŁKI 

§ 17. 

Organami Spółki są:  

1. Walne Zgromadzenie, 

2. Rada Nadzorcza, 

3. Zarząd. 

Walne Zgromadzenie 

 

§18. 

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych 

Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy. 

 

§19. 

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 

2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 

osobiście lub przez pełnomocnika. 

 

§20. 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie 
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§21. 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych 

szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. 

2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 

 

§22. 

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a 

w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. 

Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się 

Przewodniczącego Zgromadzenia. 

 

§23. 

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.  

2. Osoby wymienione w ust.1 udzielają odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia w 

granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygania spraw omawianych 

przez Walne Zgromadzenie w zakresie informacji dotyczących Spółki. 

 

§24. 

1. Z zastrzeżeniem obligatoryjnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, 

uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów. 

2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia 

sprzeciwu. 

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 

Walnego Zgromadzenia z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych. 

 

§25. 

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością 2/3 (dwóch trzecich) 

głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni. Krótkie przerwy w obradach 

nie stanowiące odroczenia obrad, mogą być zarządzane przez Przewodniczącego w 

uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć jednak na celu utrudnianie akcjonariuszom 

wykonywania ich praw. 

 

§26. 

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach 

organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki 

lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, z 

zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się 

na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym 

Zgromadzeniu. 
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§27. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie 

sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. 

 

§28. 

Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego 

Zgromadzenia wymagają: 

1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,  

2) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 

3) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

 

 Rada Nadzorcza 

§29. 

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków.  

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. 

3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany lub zawieszony przez Walne Zgromadzenie w 

każdym czasie.  

4. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej 

powołanego przez Walne Zgromadzenie – Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji – ma 

prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka 

(nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo 

dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej 

wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) 

członków. Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

 

§30. 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach 

jej działalności. 

2. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu 

Zgromadzeniu: 

1) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz 

systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, 

2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy. 

 

§31. 

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek 

handlowych oraz określone poniżej, w szczególności: 

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 

obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym (dotyczy 

to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzone), 

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, 

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa 
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w pkt.1) i 2), 

4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, 

5) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, 

6) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, 

7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 

8) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Spółki, 

9) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, 

10) zatwierdzanie Regulaminu komitetów (o ile takie zostaną przez Radę powołane) oraz każdej ich 

zmiany, 

11) przyjmowanie corocznego sprawozdania z działalności komitetów powołanych przez Radę. 

2. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: 

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz zasad 

zawierania i wyrażania zgody na zawieranie wszelkich umów z członkami Zarządu, 

3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, 

4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, 

którzy nie mogą sprawować swoich czynności, 

5) udzielanie zgody na: 

a) tworzenie oddziałów Spółki, 

b) zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk we władzach innych spółek oraz prowadzenie 

działalności konkurencyjnej, w tym posiadania akcji lub udziałów w spółkach prowadzących 

działalność konkurencyjną.  

c) wystawianie weksli, zaciąganie kredytów lub pożyczek oraz udzielanie poręczeń lub gwarancji, 

przewyższających kwotę 1.000.000zł (jeden milion złotych), 

d) nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości 

niezależnie od wartości takiej nieruchomości, 

e) zawieranie wszelkich umów z członkami zarządu, ich współmałżonkami, krewnymi lub 

powinowatymi do drugiego stopnia lub z osobami prawnymi, w których członek zarządu 

samodzielnie lub łącznie ze współmałżonkiem, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia 

posiada pośrednio lub bezpośrednio udział powyżej 5% w kapitale zakładowym, 

f) na wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy. 

3. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. 

4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę 

Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej. 

5. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, gdy liczebność Rady Nadzorczej 

wynosić będzie przynajmniej 6 osób i tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, w 

ramach Rady Nadzorczej powoływany będzie komitet audytu. W przypadku gdy Rada Nadzorcza 

funkcjonować będzie w składzie 5 osobowym wykonywanie zadań komitetu audytu w rozumieniu ustawy 

z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do 

badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym powierza się in corpore Radzie 

Nadzorczej, 

6. Komitet audytu działać będzie zgodnie z postanowieniami art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 

roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649), oraz zgodnie 
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ze swoim regulaminem, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. 

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną  większością głosów Członków Rady 

Nadzorczej biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów 

rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

 

§32. 

1. W przypadku uzyskania statusu spółki publicznej, przynajmniej 2 (słownie: dwóch) członków 

Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów 

pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką (podmiotów powiązanych). Szczegółowe 

kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust.2 poniżej. 

2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba: 

1) niebędąca, w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat, pracownikiem Spółki ani podmiotu 

powiązanego; 

2) niebędąca, w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat, członkiem organów zarządzających Spółki 

albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych podmiotu powiązanego; 

3) niebędąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (słownie: pięć procent) głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego; 

4) niebędąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, 

dysponującego co najmniej 5% (słownie: pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub 

na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego; 

5) która nie otrzymuje i nie otrzymała w ciągu ostatniego roku obrotowego przed powołaniem od Spółki 

lub od podmiotu powiązanego wynagrodzenia w wysokości przekraczającej 100.000 zł (słownie: sto 

tysięcy złotych), z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako 

wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie; 

6) która nie utrzymuje i nie utrzymywała ze Spółką lub z podmiotem powiązanym ze Spółką w ciągu 

ostatniego roku obrotowego przed powołaniem stosunków handlowych o wartości przekraczającej 

100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych); 

7) która nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat wspólnikiem, członkiem organów 

lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub podmiotu 

powiązanego ze Spółką; 

8) która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż 3 (słownie: trzy) kadencje;  

9) niebędąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą 

pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od 1) do 

8). 

3. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres 

trwania mandatu. 

4. W celu powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust.1 do 

ust.3 powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas 

obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do uzasadnienia swoich 

propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia kandydata o spełnianiu lub 

niespełnianiu przez niego  kryterium „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu 

ust.1 do ust.3. 



      
 

Dokument Informacyjny Hollywood S.A.   
194 

5. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich 

powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko 

członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie) z akcjonariuszem dysponującym akcjami 

reprezentującymi nie mniej niż 5% (słownie: pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. 

 

§33. 

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona 

Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących. 

2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnienia funkcji Przewodniczącego. 

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 

jeden z Wiceprzewodniczących. 

4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są 

wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec jednego z 

Wiceprzewodniczących Rady. 

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej 

członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. 

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej 

biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

 

§34. 

Szczegółowe zasady zwoływania, odbywania posiedzeń określa Regulamin Rady Nadzorczej. 

 

§35. 

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. 

2. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach 

osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust.3 nie stosuje się. 

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności telefax, telefon, 

e-mail), z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowy tryb 

głosowania w tych przypadkach określa Regulamin Rady Nadzorczej. 

 

§36. 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 

2. Rada Nadzorcza może zasięgać opinii biegłych lub ekspertów na koszt Spółki. Zarząd jest 

zobowiązany do zawarcia stosownej umowy z wybranym przez Radę Nadzorczą biegłym lub 

ekspertem. 

3. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. 

4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne 

Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem 



      
 

Dokument Informacyjny Hollywood S.A.   
195 

w pracach Rady. 

5. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji 

bez ważnego powodu, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w 

szczególności mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie przez Radę Nadzorczą istotnej 

uchwały. 

6. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować 

pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz 

od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. 

7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się 

od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych, 

w szczególności zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz niewykorzystywania do działań konkurencyjnych 

wobec Spółki. 

 

Zarząd Spółki 

§37. 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i 

pozasądowych; w szczególności prowadzi sprawy Spółki w granicach przewidzianych przez 

prawo, Statut oraz Regulamin Zarządu. 

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa 

lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, 

należą do kompetencji Zarządu. 

3. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną  większością głosów członków Zarządu 

biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos 

Prezesa Zarządu. 

 

§38. 

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są: 

 Prezes Zarządu samodzielnie, 

 łącznie Wiceprezes Zarządu i prokurent lub łącznie członek Zarządu i Prokurent. 

 łącznie dwóch członków Zarządu  

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest 

jeden członek Zarządu. 

3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać 

prokurę może każdy członek Zarządu. 

4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i 

zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 

5. Postanowienia ust.4 nie mają zastosowania do Zarządu jednoosobowego. 
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§39. 

1. Zarząd Spółki składa się  od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków, w tym 

Prezesa Zarządu a w przypadku zarządu wieloosobowego – także Wiceprezesa Zarządu. 

2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. 

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. 

4. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne 

Zgromadzenie. 

 

V. GOSPODARKA SPÓŁKI 

§40. 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się wraz z rokiem kalendarzowym. 

 

§41. 

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 

1) kapitał zakładowy, 

2) kapitał zapasowy, 

3) kapitały rezerwowe. 

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych 

strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. 

 

§42. 

Zarząd Spółki jest obowiązany: 

1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok 

obrotowy w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia bilansowego, poddać sprawozdanie 

finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, 

2) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt.1, wraz z opinią i raportem 

biegłego rewidenta, 

3) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt.1, opinię wraz z 

raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w §31 ust.1 

pkt.3), w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego. 

 

§43. 

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia. 

2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się 

proporcjonalnie w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. 

3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: 

1) dywidendę dla akcjonariuszy, 

2) pozostałe kapitały i fundusze, 

3) inne cele. 

4. Dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie 

5. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinien być tak ustalony, aby czas 

przypadający pomiędzy nimi nie był dłuższy niż 15 (słownie: piętnaście) dni roboczych, o ile uchwała 
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Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami 

wymaga uzasadnienia. 

6. Zarząd jest uprawniony do wypłaty, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczek na poczet przewidywanej 

dywidendy zgodnie z wymogami i w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§44 

1. Spółka ulega rozwiązaniu z przyczyn przewidzianych przepisami prawa. 

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.  
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7.3 Definicje i objaśnienia skrótów 
 

Tabela nr 15 Definicje i objaśnienia 

 

Akcje serii A 
200.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A o wartości 

nominalnej 1,00 zł każda 

Akcje serii B 
17.300.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii B o wartości 

nominalnej 1,00 zł każda 

Akcje serii C 12.700.000 akcji imiennych zwykłych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda 

Akcje serii D 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda 

Akcjonariusz Uprawniony z akcji Spółki 

ASO, Alternatywny 

System Obrotu, 

NewConnect 

Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt. 2) Ustawy o obrocie, 

organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A 

Autoryzowany 

Doradca 

Corvus Corporate Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Józefosławiu 

Doradca Prawny 
PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Spółka komandytowa z siedzibą w 

Warszawie 

Dyrektywa 

2003/71/WE 

Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. 

w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub 

dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 

2001/34/WE 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Emitent, Hollywood 

Spółka Akcyjna 
Hollywood S.A. z siedzibą w Sierpcu 

EUR, EURO, euro Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 

Giełda, GPW, GPW 

S.A. 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Grupa Kapitałowa 

Hollywood, Grupa 

Grupa Kapitałowa w której jednostką dominującą jest Hollywood S.A., a jednostkami 

zależnymi: Hollywood Textile Service sp. z o. o., Hollywood Rental sp. z o. o., Pral 

Serwis Warszawa sp. z o. o., Pralmed sp. z o.o., Poltextil sp. z o. o., Medij sp. z o.o. 

Hollywood Textile Service  Deutschland GmbH 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

Jednostka 

dominująca 
Jednostka dominująca Grupy Kapitałowej Hollywood  - Hollywood S.A. 

Jednostka zależna 
Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Hollywood, w której jednostką 

dominującą jest Emitent 

KDPW, KDPW S.A., 

Depozyt 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Kodeks Cywilny, 

K.c. 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze 

zmianami) 
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Kodeks karny 
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 

z późniejszymi zmianami) 

Kodeks 

Postępowania 

Cywilnego, KPC 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, 

poz. 296, z późniejszymi zmianami) 

Kodeks Spółek 

Handlowych, Ksh 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 

1037 ze zmianami) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

Dokument 

Informacyjny 

Dokument zawierający informacje o sytuacji prawnej i finansowej Emitenta oraz o 

instrumentach finansowych, związany z akcjami serii D oraz wprowadzeniem ich do 

alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW. 

NBP Narodowy Bank Polski 

Ordynacja 

podatkowa 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 

roku, nr 8, poz. 60) 

Organizator ASO, 

Organizator 

Alternatywnego 

Systemu Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PKD 
Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 20 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 33, poz. 289)  

Pralnia 

„HOLLYWOOD”, 

Zespół Pralni  

„HOLLYWOOD” 

Zakład należący do Hollywood Textil Service sp. z o.o. mieszczący się w Sierpcu przy 

ul. Bujanowskiej 2a 

Prawo Bankowe 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 

roku, Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami) 

Prawo Dewizowe 
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe 

(Dz. U. Nr 141, poz. 1178 z późniejszymi zmianami) 

Rada Nadzorcza, 

RN 
Rada Nadzorcza Spółki Hollywood S.A. 

Regulamin ASO, 

Regulamin 

Alternatywnego 

Systemu Obrotu 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. 

(z późniejszymi zmianami) 

Spółka Hollywood Spółka Akcyjna z siedzibą w Sierpcu  

Spółka zależna 
Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Hollywood, w której jednostką 

dominującą jest Emitent 

UOKIK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
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Ustawa o KRS 
 
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209 ze zmianami)  

Ustawa o 

obligacjach 

 
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 
z późniejszymi zmianami)  

Ustawa o obrocie 

 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2010 roku, Nr 211, poz. 1384 z późniejszymi zmianami)  

Ustawa o ochronie 

konkurencji i 

konsumentów 

 
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 
r., Nr 50, poz. 331)  

Ustawa o ochronie 

niektórych praw 

konsumentów 

 
Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 
r. Nr 22, poz. 271, z późniejszymi zmianami)  

Ustawa o ofercie 

publicznej 

 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185 poz. 1439 z późniejszymi zmianami)  

Ustawa o opłacie 

skarbowej 

 
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 
roku, Nr 253 poz. 2532 z późniejszymi  zmianami)  

Ustawa o podatku 

dochodowym od 

osób fizycznych 

 
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176, z późniejszymi zmianami)  

Ustawa o podatku 

dochodowym od 

osób prawnych 

 
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 54, poz. 654, z późniejszymi zmianami)  

Ustawa o podatku 

od czynności 

cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 41, poz. 399 z późniejszymi zmianami)  

Ustawa o podatku 

od spadków i 

darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 roku, 

Nr 142, poz. 1514 z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o 

rachunkowości 

 
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 
roku, Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami)  

Ustawa o swobodzie 

działalności 

gospodarczej 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, 
poz. 1807 z późniejszymi zmianami)  

Ustawa – Prawo 

zamówień 

publicznych 

 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 
poz. 177 z późniejszymi zmianami) 

WZ, Walne 

Zgromadzenie 
Walne Zgromadzenie Spółki Hollywood S.A. 

Zarząd, Zarząd 

Spółki, Zarząd 

Emitenta 

Zarząd Spółki Hollywood S.A. 
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Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Złoty, zł, PLN 

Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od 

dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego 

(Dz. U. Nr 84, poz. 383, z późniejszymi zmianami) 

 


