
 

i2 Development S.A. 
(spółka akcyjna z siedzib� we Wrocławiu, adres ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław, wpisana do rejestru przedsi�biorców prowadzonego przez S�d Rejonowy dla 

Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem KRS 0000520460) 

 

Oferta publiczna nie mniej ni� 1 oraz nie wi�cej ni� 2.000.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii B o warto�ci nominalnej 1 PLN ka�da 
oraz ubieganie si� o dopuszczenie i wprowadzenie nie wi�cej ni� 10.000.000 akcji Spółki, w tym 8.000.000 akcji zwykłych imiennych Spółki serii A (akcje 
imienne zostan� zamienione na akcje na okaziciela z chwil� ich dematerializacji) oraz nie mniej ni� 1 oraz nie wi�cej ni� 2.000.000 akcji zwykłych na 
okaziciela Spółki serii B oraz nie mniej ni� 1 oraz nie wi�cej ni� 2.000.000 praw do akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) 
prowadzonym przez Giełd� Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A. 

Niniejszy prospekt emisyjny („Prospekt”) został sporz�dzony w zwi�zku z: (i) emisj� w drodze pierwotnej oferty publicznej nie wi�cej ni� 2.000.000 akcji zwykłych 

na okaziciela serii B spółki i2 Development S.A. z siedzib� we Wrocławiu („Spółka”) o warto�ci nominalnej 1 PLN (jeden złoty) ka�da („Akcje Oferowane” lub 

„Nowe Akcje”) („Oferta”), oraz (ii) w celu ubiegania si� o dopuszczenie i wprowadzenie 8.000.000 akcji zwykłych imiennych serii A Spółki, oraz nie mniej ni� 1 

oraz nie wi�cej ni� 2.000.000 Nowych Akcji oraz nie mniej ni� 1 oraz nie wi�cej ni� 2.000.000 praw do Nowych Akcji („Prawa do Akcji”, „PDA”) do obrotu na 

rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełd� Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Akcje”). 

Akcje Spółki nie były przedmiotem obrotu na �adnym rynku regulowanym. Po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisj� Nadzoru Finansowego („KNF”), Spółka 

zamierza zło�y� do Krajowego Depozytu Papierów Warto�ciowych S.A. („KDPW”) wnioski o rejestracj� w depozycie papierów warto�ciowych prowadzonym przez 

KDPW, Akcji i Praw do Akcji, b�d�cych przedmiotem ubiegania si� o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym, prowadzonym przez GPW. 

Wszystkie Akcje b�d� istniały w formie zdematerializowanej z chwil� ich rejestracji w depozycie papierów warto�ciowych, prowadzonym przez KDPW. 

Inwestowanie w papiery warto�ciowe obj�te Prospektem ł�czy si� z wysokim ryzykiem wła�ciwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze 
udziałowym oraz ryzykiem zwi�zanym z działalno�ci� Grupy oraz z otoczeniem, w jakim Grupa prowadzi działalno��. Szczegółowy opis czynników ryzyka 
znajduje si� w rozdziale Czynniki ryzyka. 

Niniejszy Prospekt stanowi prospekt w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art. 5 ust. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

(„Dyrektywa Prospektowa”) i art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, który został przygotowany w szczególno�ci zgodnie z Ustaw� o Ofercie Publicznej 

i Rozporz�dzeniem Komisji WE nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2001 r. wdra�aj�cym Dyrektyw� 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji 

zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, wł�czenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam 

(„Rozporz�dzenie 809/2004”).  

Inwestorzy powinni zwróci� uwag� na fakt, �e Oferta opisana w Prospekcie jest przeprowadzana wył�cznie na terytorium Polski, a jedynym prawnie wi���cym 

dokumentem ofertowym sporz�dzonym na potrzeby tej Oferty, zawieraj�cym informacje na temat Grupy oraz Akcji Oferowanych, jest Prospekt wraz 

z opublikowanymi aneksami do Prospektu, po ich zatwierdzeniu przez KNF, i komunikatami aktualizuj�cymi do Prospektu oraz informacj� o liczbie Akcji 

Oferowanych oraz cenie Akcji Oferowanych.  

AKCJE OFEROWANE NIE ZOSTAŁY ANI NIE ZOSTAN� ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKA�SK� USTAW� O PAPIERACH 
WARTO�CIOWYCH Z 1933 R., ZE ZM. (ANG. U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) („AMERYKA�SKA USTAWA O PAPIERACH 
WARTO�CIOWYCH”), ANI PRZEZ 	ADEN ORGAN REGULUJ�CY OBRÓT PAPIERAMI WARTO�CIOWYMI JAKIEGOKOLWIEK STANU LUB 
PODLEGAJ�CY JURYSDYKCJI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, I NIE MOG� BY
 OFEROWANE, SPRZEDAWANE, ZASTAWIANE, 
ANI W INNY SPOSÓB ZBYWANE NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, CHYBA 	E W RAMACH WYJ�TKU OD 
WYMOGU REJESTRACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO W AMERYKA�SKIEJ USTAWIE O PAPIERACH WARTO�CIOWYCH LUB W RAMACH 
TRANSAKCJI WYŁ�CZONYCH SPOD TEGO WYMOGU, POD WARUNKIEM ZACHOWANIA ZGODNO�CI Z WŁA�CIWYMI PRZEPISAMI 
PRAWA REGULUJ�CYMI OBRÓT PAPIERAMI WARTO�CIOWYMI W KTÓRYMKOLWIEK STANIE LUB JURYSDYKCJI W STANACH 
ZJEDNOCZONYCH AMERYKI. AKCJE OFEROWANE PODLEGAJ� OKRE�LONYM OGRANICZENIOM W ZAKRESIE SPRZEDA	Y, 
MO	LIWO�CI OFEROWANIA, SKŁADANIA ZAPISÓW I ROZPORZ�DZANIA NIMI. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE S� ZAMIESZCZONE 
W ROZDZIALE „OGRANICZENIA W ZAKRESIE OFEROWANIA AKCJI”. ANI KOMISJA PAPIERÓW WARTO�CIOWYCH I GIEŁD STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, ANI 	ADNA STANOWA KOMISJA PAPIERÓW WARTO�CIOWYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH 
AMERYKI NIE ZATWIERDZIŁA ANI NIE ZGŁOSIŁA SPRZECIWU WOBEC OFERTY PUBLICZNEJ, ANI NIE WYDAŁA UCHWAŁY W SPRAWIE 
ADEKWATNO�CI LUB RZETELNO�CI DOKUMENTU MARKETINGOWEGO, A SKŁADANIE JAKICHKOLWIEK O�WIADCZE� O ODMIENNEJ 
TRE�CI JEST PRZEST�PSTWEM.  

 

Oferuj�cy, Prowadz�cy Ksi�g� Popytu 

Dom Maklerski Banku Ochrony �rodowiska S.A. 
Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 30 marca 2016 r.



2 

SPIS TRE�CI 

PODSUMOWANIE ................................................................................................................................................ 7 

CZYNNIKI RYZYKA .......................................................................................................................................... 36 

Ryzyka zwi�zane z działalno�ci� Grupy i z otoczeniem rynkowym ...................................................... 36 

Ryzyka zwi�zane ze struktur� akcjonariatu, Ofert� oraz Akcjami ......................................................... 47 

ISTOTNE INFORMACJE .................................................................................................................................... 57 

Definicje i terminologia .......................................................................................................................... 57 

Zastrze�enia ............................................................................................................................................ 57 

Zmiany do Prospektu .............................................................................................................................. 57 

Prezentacja informacji finansowych i innych danych ............................................................................. 58 

Informacje finansowe, których podstaw� nie s� MSSF .......................................................................... 61 

Dane makroekonomiczne, bran�owe i statystyczne................................................................................ 61 

Stwierdzenia dotycz�ce przyszło�ci ........................................................................................................ 62 

Dokumenty zamieszczone w Prospekcie przez odniesienie ................................................................... 63 

Kursy wymiany walut ............................................................................................................................. 63 

WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z OFERTY .................................................................................................. 65 

Wysoko�� szacowanych wpływów z Oferty ........................................................................................... 65 

Informacje dotycz�ce wykorzystania wpływów z Oferty ....................................................................... 65 

DYWIDENDA I POLITYKA W ZAKRESIE DYWIDENDY ............................................................................ 68 

Dane historyczne na temat dywidendy ................................................................................................... 68 

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy ................................................................................................. 68 

Ograniczenia dotycz�ce wypłaty dywidendy .......................................................................................... 68 

Zasady wypłaty dywidendy .................................................................................................................... 70 

KAPITALIZACJA I ZADŁU�ENIE.................................................................................................................... 71 

O�wiadczenie o kapitale obrotowym ...................................................................................................... 71 

Kapitalizacja i zadłu�enie ....................................................................................................................... 71 

Zadłu�enie po�rednie i warunkowe ........................................................................................................ 72 

INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA ..................................................................................................... 73 

Wyniki działalno�ci ................................................................................................................................ 74 

Wielko�� i struktura aktywów i pasywów Grupy ................................................................................... 80 

Ocena struktury kapitałów i zadłu�enia Grupy ....................................................................................... 83 

Ocena płynno�ci Grupy .......................................................................................................................... 83 

Analiza rentowno�ci ............................................................................................................................... 83 

WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE ........................................................................... 85 

PRZEGL�D SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ .............................................................................. 94 

Przegl�d sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy .................................................................................. 94 

Wyniki działalno�ci ................................................................................................................................ 94 

Struktura kosztowa Grupy ...................................................................................................................... 99 

Wielko�� i struktura aktywów i pasywów Grupy ................................................................................. 101 

Ocena struktury kapitałów i zadłu�enia Grupy ..................................................................................... 104 



3 

Ocena płynno�ci Grupy ........................................................................................................................ 105 

Analiza rentowno�ci ............................................................................................................................. 105 

Wyja�nienie �ródeł i kwot oraz opis przepływów pieni��nych ............................................................ 106 

Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania .............................................. 107 

Ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych ................................................................... 110 

Nakłady inwestycyjne ........................................................................................................................... 111 

Zdarzenia po dacie zako	czenia ostatniego okresu obrotowego .......................................................... 117 

Przegl�d sytuacji operacyjnej i finansowej i2 Grupa sp. z o.o. i podmiotów od niej zale�nych ........... 117 

Nakłady inwestycyjne i2 Grupa sp. z o.o. i podmiotów od niej zale�nych ........................................... 180 

OPIS DZIAŁALNO
CI GRUPY ....................................................................................................................... 190 

Historia Grupy ...................................................................................................................................... 190 

Podsumowanie działalno�ci Spółki ....................................................................................................... 192 

Przewagi konkurencyjne ....................................................................................................................... 195 

Strategia ................................................................................................................................................ 198 

Główne produkty i usługi ..................................................................................................................... 198 

Nowe produkty i usługi......................................................................................................................... 215 

�ródła przychodów ............................................................................................................................... 215 

Sezonowo�� rynków zbytu Emitenta .................................................................................................... 225 

Czynniki nadzwyczajne maj�ce wpływ na działalno�� podstawow� Grupy......................................... 225 

Główni odbiorcy ................................................................................................................................... 225 

Główni dostawcy .................................................................................................................................. 225 

Badania i rozwój ................................................................................................................................... 225 

Istotne umowy ...................................................................................................................................... 225 

Istotne rzeczowe aktywa trwałe i warto�ci niematerialne ..................................................................... 243 

Ochrona �rodowiska ............................................................................................................................. 245 

Własno�� intelektualna ......................................................................................................................... 245 

Systemy informatyczne......................................................................................................................... 246 

Ubezpieczenia ....................................................................................................................................... 246 

Post�powania s�dowe, administracyjne i arbitra�owe .......................................................................... 247 

Pracownicy ........................................................................................................................................... 248 

OTOCZENIE RYNKOWE ................................................................................................................................. 251 

Wprowadzenie ...................................................................................................................................... 251 

Sytuacja makroekonomiczna ................................................................................................................ 251 

Rynek budowlano - monta�owy ........................................................................................................... 252 

Rynek mieszkaniowy ............................................................................................................................ 253 

Rynek kredytów hipotecznych .............................................................................................................. 257 

Rynek nieruchomo�ci komercyjnych .................................................................................................... 259 

Rynek nieruchomo�ci biurowych ......................................................................................................... 260 

Rynek nieruchomo�ci we Wrocławiu ................................................................................................... 262 

Pozycja konkurencyjna ......................................................................................................................... 267 



4 

OTOCZENIE PRAWNE .................................................................................................................................... 268 

Regulacje dotycz�ce nieruchomo�ci ..................................................................................................... 268 

Zarys głównych regulacji dotycz�cych nieruchomo�ci ........................................................................ 268 

Podatek od nieruchomo�ci, podatek rolny i podatek le�ny ................................................................... 277 

Prawnoadministracyjne aspekty realizacji procesu budowlanego ........................................................ 278 

OGÓLNE INFORMACJE O GRUPIE ............................................................................................................... 282 

Podstawowe informacje o Spółce ......................................................................................................... 282 

Przedmiot działalno�ci .......................................................................................................................... 282 

Kapitał zakładowy ................................................................................................................................ 283 

Grupa .................................................................................................................................................... 285 

Spółki Zale�ne ...................................................................................................................................... 285 

ZARZ�DZANIE I ŁAD KORPORACYJNY .................................................................................................... 293 

Zarz�d ................................................................................................................................................... 293 

Rada Nadzorcza .................................................................................................................................... 295 

Członkowie Rady Nadzorczej .............................................................................................................. 297 

Osoby zarz�dzaj�ce wy�szego szczebla ............................................................................................... 300 

Pozostałe informacje na temat członków Zarz�du oraz członków Rady Nadzorczej ........................... 300 

Wynagrodzenie i warunki umów o prac� członków Zarz�du oraz członków Rady Nadzorczej .......... 302 

Ład korporacyjny i Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW ...................................................... 303 

ZNACZNI AKCJONARIUSZE .......................................................................................................................... 306 

Znaczni Akcjonariusze ......................................................................................................................... 306 

Kontrola nad Spółk� ............................................................................................................................. 306 

Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty .............................................................................. 308 

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI�ZANYMI ....................................................................................... 309 

Transakcje Spółki ze Spółkami Zale�nymi ........................................................................................... 309 

Transakcje Spółki ze Znacznymi Akcjonariuszami i ich podmiotami powi�zanymi ........................... 313 

Transakcje Spółek Zale�nych z członkami organów Spółki oraz podmiotami powi�zanymi członków 

organów Spółki ..................................................................................................................................... 317 

Transakcje z członkami Zarz�du oraz członkami Rady Nadzorczej ..................................................... 318 

PRAWA I OBOWI�ZKI ZWI�ZANE Z AKCJAMI ORAZ WALNYM ZGROMADZENIEM ..................... 320 

Prawa i obowi�zki zwi�zane z Akcjami ............................................................................................... 320 

Prawa i obowi�zki zwi�zane z Walnym Zgromadzeniem .................................................................... 322 

Umorzenie Akcji ................................................................................................................................... 327 

Zamiana Akcji ...................................................................................................................................... 327 

Zmiana praw akcjonariuszy Spółki ....................................................................................................... 327 

Prawo do ��dania wyboru rewidenta do spraw szczególnych .............................................................. 327 

WARUNKI OFERTY ......................................................................................................................................... 329 

Oferta .................................................................................................................................................... 329 

Podział na transze ................................................................................................................................. 329 

Harmonogram oferty ............................................................................................................................ 330 

Opis procedury składania zapisów na Akcje Oferowane ...................................................................... 331 



5 

Warunki odwołania lub odst�pienia od przeprowadzenia Oferty lub te� jej zawieszenia .................... 336 

Opis zasad przydziału i mo�liwo�ci dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych 

kwot inwestorom .................................................................................................................................. 337 

Termin, w którym mo�liwe jest wycofanie zapisu ............................................................................... 338 

Sposób i terminy przewidziane na wnoszenie wpłat na akcje oraz dostarczenie akcji ......................... 339 

Opis sposobu podania wyników oferty do publicznej wiadomo�ci ...................................................... 340 

Metody przydziału, które b�d� stosowane w odniesieniu do transz w przypadku nadsubskrypcji w tych 

transzach ............................................................................................................................................... 341 

Mo�liwo�� składania wielokrotnych zapisów ....................................................................................... 342 

Procedura zawiadamiania inwestorów o liczbie przydzielonych akcji ................................................. 343 

Cena ...................................................................................................................................................... 343 

Notowanie akcji .................................................................................................................................... 343 

SUBEMISJA, STABILIZACJA I UMOWNE OGRANICZENIA ZBYWALNO
CI AKCJI (LOCK-UP) ...... 346 

Umowa o Gwarantowanie Oferty ......................................................................................................... 346 

Działania stabilizacyjne ........................................................................................................................ 346 

Plasowanie ............................................................................................................................................ 346 

Umowne ograniczenia zbywalno�ci Akcji ............................................................................................ 346 

RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE ORAZ OBOWI�ZKI ZWI�ZANE Z NABYWANIEM I ZBYWANIEM 

AKCJI  .............................................................................................................................................................. 348 

Giełda Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A. i Krajowy Depozyt Papierów Warto�ciowych S.A.

 .............................................................................................................................................................. 348 

Ustawy reguluj�ce działanie rynku kapitałowego ................................................................................ 350 

Ustawa o Ofercie Publicznej - prawa i obowi�zki zwi�zane z nabywaniem oraz zbywaniem znacznych 

pakietów akcji ....................................................................................................................................... 351 

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi ................................................................................... 356 

Obowi�zek zawiadomienia spółki o osi�gni�ciu stosunku dominacji zgodnie z Kodeksem Spółek 

Handlowych .......................................................................................................................................... 359 

Kontrola koncentracji - Rozporz�dzenie w Sprawie Kontroli Koncentracji ......................................... 359 

Kontrola koncentracji - Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów .......................................... 360 

OPODATKOWANIE ......................................................................................................................................... 362 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem dochodowym od osób 

prawnych .............................................................................................................................................. 362 

Zasady opodatkowania podatkiem od czynno�ci cywilnoprawnych .................................................... 370 

Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn .................................................................. 371 

Zasady odpowiedzialno�ci w zakresie podatku pobieranego u �ródła .................................................. 371 

INFORMACJE DODATKOWE ......................................................................................................................... 372 

Podstawa prawna ubiegania si� o dopuszczenie i wprowadzenia Akcji Spółki do obrotu na rynku 

równoległym GPW oraz o ich rejestracj� w KDPW ............................................................................. 372 

Dokumenty udost�pnione do wgl�du .................................................................................................... 372 

Biegli rewidenci .................................................................................................................................... 372 

Informacje pochodz�ce od osób trzecich .............................................................................................. 373 

Podmioty zaanga�owane w Ofert�........................................................................................................ 373 

Publiczne oferty przej�cia ..................................................................................................................... 374 



6 

Koszty Oferty........................................................................................................................................ 374 

Umowa z animatorem Spółki ............................................................................................................... 374 

Miejsce rejestracji Akcji ....................................................................................................................... 374 

O
WIADCZENIA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE 

W PROSPEKCIE ................................................................................................................................................ 375 

O�wiadczenie Spółki ............................................................................................................................ 375 

O�wiadczenie Oferuj�cego ................................................................................................................... 376 

O�wiadczenie Doradcy Prawnego ........................................................................................................ 377 

SKRÓTY I DEFINICJE ...................................................................................................................................... 378 

HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE ORAZ INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA ......... F-1 

ZAŁ�CZNIKI .................................................................................................................................................... A-1 

Zał�cznik 1 – Uchwała w Sprawie Podwy�szenia ................................................................................ A-2 

Zał�cznik 2 – Statut .............................................................................................................................. A-9 

Zał�cznik 3 – Lista  punktów .............................................................................................................. A-22 



7 

PODSUMOWANIE 

Podsumowanie składa si� z wymaganych informacji okre�lanych jako „Elementy”. Elementy zostały oznaczone 

jako Działy od A do E (A1 – E7). 

Niniejsze podsumowanie zawiera wszystkie Elementy, których uwzgl�dnienie w podsumowaniu jest 

obowi�zkowe dla tego typu papierów warto�ciowych oraz emitenta. Poniewa� niektóre Elementy nie musza by� 
uwzgl�dnione w przypadku Spółki, mo�liwe s� luki w numeracji kolejno�ci poszczególnych Elementów. 

W przypadku gdy jakikolwiek Element powinien by� uwzgl�dniony w podsumowaniu z uwagi na specyfik� 
papierów warto�ciowych lub emitenta, mo�e si� zdarzy�, �e nie ma istotnych danych dotycz�cych tego 

Elementu. W takim przypadku w podsumowaniu zamieszczony został krótki opis danego Elementu z adnotacj� 
„nie dotyczy”. 

Dział A - Wst�p i ostrze�enia 

A.1 Ostrze�enie. 

Niniejsze podsumowanie nale�y traktowa� jako wst�p do Prospektu. Ka�da decyzja o inwestycji w papiery 

warto�ciowe obj�te niniejszym Prospektem powinna by� oparta na rozwa�eniu przez inwestora cało�ci 

Prospektu. W przypadku wyst�pienia do s�du z roszczeniem odnosz�cym si� do informacji zawartych w 

Prospekcie, skar��cy inwestor mo�e, zgodnie z przepisami wła�ciwego prawa krajowego pa	stwa 

członkowskiego, mie� obowi�zek poniesienia kosztów ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpocz�ciem 

post�powania s�dowego. Odpowiedzialno�� cywiln� za wyrz�dzon� szkod� ponosz� wył�cznie osoby, które 

przedło�yły niniejsze podsumowanie, w tym jego tłumaczenie, jednak tylko w przypadku, gdy podsumowanie 

wprowadza w bł�d, jest nieprecyzyjne lub niespójne w wypadku czytania go ł�cznie z innymi cz��ciami 

Prospektu, b�d� gdy nie przedstawia, w przypadku czytania go ł�cznie z innymi cz��ciami Prospektu, 

najwa�niejszych informacji maj�cych pomóc inwestorom przy rozwa�aniu inwestycji w papiery warto�ciowe 

obj�te niniejszym Prospektem. 

A.2 Zgoda Emitenta. 

- Zgoda emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporz�dzenie prospektu emisyjnego na wykorzystanie 

prospektu emisyjnego do celów pó�niejszej odsprzeda�y papierów warto�ciowych lub ich ostatecznego 

plasowania przez po�redników finansowych. 

- Wskazanie okresu wa�no�ci oferty, podczas którego po�rednicy finansowi mog� dokonywa� 
pó�niejszej odsprzeda�y papierów warto�ciowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas którego 

udzielana jest zgoda na wykorzystywanie prospektu emisyjnego. 

- Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzale�niona jest zgoda, które maj� zastosowanie 

do wykorzystywania prospektu emisyjnego. 

- Wyró�niona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, �e po�rednik finansowy ma 

obowi�zek udziela� informacji na temat warunków oferty w chwili składania przez niego tej oferty. 

Nie dotyczy. Nie wyra�a si� takiej zgody. 

Dział B - Emitent i gwarant 

B.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta. 

Firma Spółki brzmi: i2 Development Spółka Akcyjna 

Spółka mo�e u�ywa� skrótu firmy w brzmieniu: i2 Development S.A. 

B.2 Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi swoj� 
działalno��, a tak�e kraj siedziby emitenta. 
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Spółka akcyjna utworzona i działaj�ca zgodnie z prawem polskim z siedzib� we Wrocławiu, przy ul. Szewskiej 

8, 50-122 Wrocław, Polska. 

B.3 Opis i główne czynniki charakteryzuj�ce podstawowe obszary bie��cej działalno�ci emitenta oraz 

rodzaj prowadzonej przez emitenta działalno�ci operacyjnej, wraz ze wskazaniem głównych kategorii 

sprzedawanych produktów lub �wiadczonych usług, wraz ze wskazaniem najwa�niejszych rynków, na 

których emitent prowadzi swoj� działalno��, Działalno�� developerska, Faza projektowania i 

uzyskiwania koniecznych decyzji administracyjnych. 

Emitent tworzy grup� kapitałow�, której przedmiotem działalno�ci jest przygotowywanie projektów 

architektonicznych, działalno�� deweloperska, działalno�� budowlana (jako generalny wykonawca), sprzeda�, 
przygotowywanie projektów wn�trz oraz ich aran�acji i administrowanie nieruchomo�ciami. Grupa prowadzi 

kompleksow� realizacj� procesów inwestycyjnych pocz�wszy od etapu planowania, poprzez przygotowanie 

projektu, jego realizacj� a ko	cz�c (po przekazaniu uko	czonego budynku do eksploatacji) na usługach 

projektowania i aran�acji wn�trz. Grupa prowadzi działalno�� w segmentach: nieruchomo�ci mieszkaniowych 

w standardzie premium (zlokalizowane stosunkowo blisko centrum miasta Wrocławia lub w zielonych 

dzielnicach Wrocławia lub w budynkach o wy�szym standardzie architektonicznym) oraz nieruchomo�ci 

komercyjnych oraz specjalizuje si� w zarz�dzaniu nieruchomo�ciami komercyjnymi. 

Główne produkty i usługi 

Działalno�� deweloperska 

Działalno�� deweloperska polega na realizacji projektów inwestycyjnych. Wszystkie fazy realizacji projektu 

inwestycyjnego realizowane s� przez Emitenta i spółki z Grupy. Fazy realizacji projektu inwestycyjnego 

obejmuj� nast�puj�ce etapy:  

• Faza przygotowawcza, 

• Faza projektowania i uzyskiwania koniecznych decyzji administracyjnych, 

• Faza realizacji, 

• Faza przekazania do eksploatacji. 

Faza przygotowawcza 

Faza ta polega na identyfikacji i analizie atrakcyjno�ci gruntów. Zespół pracowników Grupy poszukuje gruntów, 

ciekawych pod wzgl�dem lokalizacji (głównie w centrum Wrocławia). Istotnym atutem Emitenta jest: 

znajomo�� rynku wrocławskiego, znajomo�ci terenów oraz potrzeb klientów. Po wst�pnym wytypowaniu 

nieruchomo�ci przeprowadzana jest szczegółowa analiza obejmuj�ca m.in. stan formalno-prawny 

nieruchomo�ci, warunki geologiczne, stan techniczny terenu (np. dost�p do mediów), uwarunkowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ocena chłonno�ci terenu (mo�liwy stopie	 intensywno�ci 

zabudowy, analiza dost�pu do infrastruktury społecznej (jak np. szkoły, przedszkola, przychodnie), ewentualnie 

stan budynków i budowli znajduj�cych si� na gruncie. Na podstawie powy�szej analizy Zarz�d Spółki 

podejmuje decyzj� o przyst�pieniu do negocjacji w celu nabycia gruntu. Po ustaleniu satysfakcjonuj�cych dla 

stron warunków nabycia nieruchomo�ci (cena nabycia oraz warunki płatno�ci) zawierana jest zwykle umowa 

przedwst�pna. Podpisanie umowy przyrzeczonej zwykle uzale�nione jest od uzyskania pozwolenia na budow� 
lub uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Najcz��ciej zakup dokonywany jest ze �rodków 

własnych. 

Faza projektowania i uzyskiwania koniecznych decyzji administracyjnych, 

Projekty architektoniczno – budowlane dla projektów deweloperskich realizowanych przez Grup� 
przygotowywane s� przez spółk� z Grupy - Chamielec Architekci sp. z o.o. (zawieraj�ce: (1) projekt 

zagospodarowania działki lub terenu, okre�laj�cy m.in. granice działki oraz innych obiektów budowlanych, 

równie� miejsce podł�czenia mediów oraz odprowadzania �cieków; (2) projekt architektoniczno-budowlany; 

(3) o�wiadczenia jednostek odpowiedzialnych o zapewnieniu dostaw energii, gazu, wody, a tak�e o 

odprowadzeniu �cieków i przył�czeniu obiektu do sieci kanalizacyjnej, wodoci�gowej itp. (4) w zale�no�ci od 

potrzeb: wyniki bada	 geologiczno-in�ynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów 
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budowlanych). W trakcie przygotowywania projektu architektoniczno – budowlanego odbywaj� si� konsultacje 

z generalnym wykonawc� - Korfantowskim Przedsi�biorstwem Budowlanym sp. z o.o. w celu dostosowania 

projektu do technicznych mo�liwo�ci ich wykonania. Pracownicy Grupy zbieraj� a nast�pie składaj� w 

odpowiednim urz�dzie dokumenty w celu uzyskania pozwolenia na budow�. Po uzyskaniu pozwolenia na 

budow�, podpisywana jest zwykle umowa przyrzeczona nabycia gruntu.  

Faza realizacji 

Usługi budowalne realizowane s� przez Spółk� Zale�n� - Korfantowskie Przedsi�biorstw Budowlane sp. o.o., 

która pełni rol� generalnego wykonawcy dla wszystkich inwestycji realizowanych przez Grup�. Do ko	ca 

grudnia 2014 r. generalnym wykonawc� wi�kszo�ci realizowanych przez Grup� projektów była spółka 

Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowalne S.A. (poprzednia nazwa Emitenta). Od 1.01.2015 r. spółka 

Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowalne sp. z o.o. kontynuuje działalno�� spółki Korfantowskie 

Przedsi�biorstwo Budowalne S.A. Zadaniem generalnego wykonawcy jest kompleksowe zrealizowanie 

inwestycji. Do realizacji inwestycji generalny wykonawca korzysta z usług sprawdzonych podwykonawców.  

Działania promocyjne maj�ce na celu sprzeda� realizowanych przez Grup� projektów inwestycyjnych 

prowadzone s� przez pracowników Spółki Zale�nej - i2 Development sp. z o.o. przy wykorzystaniu 

ogólnodost�pnych no�ników informacji jak lokalna prasa i radio, reklama zewn�trzna, ogłoszenia na portalach 

internetowych. Do działa	 promocyjnych nale�y równie� udział w targach mieszkaniowych oraz organizacja dni 

otwartych na terenie projektu inwestycyjnego (mo�liwo�� obejrzenia projektu inwestycyjnego dla potencjalnych 

zainteresowanych nabyciem np. mieszkania, apartamentu itp.). 

Sprzeda� odbywa si� w biurze sprzeda�y i2 Development sp. z o.o. Umowy z nabywcami najcz��ciej przewiduj� 
ratalny system wpłat, w którym wielko�� i termin poszczególnych rat uzale�niona jest od stanu zaawansowania 

realizacji projektu inwestycyjnego. 
rodki wpłacane przez nabywców gromadzone s� na bankowych rachunkach 

powierniczych i udost�pnianie spółce celowej realizuj�cej projekt deweloperski (na warunkach opisanych 

w umowie z bankiem). W sytuacji dodatkowego zapotrzebowania na �rodki przez spółk� celow� realizuj�c� 
projekt deweloperski, spółka ta korzysta z kredytów bankowych.  

Faza przekazania do eksploatacji. 

Po oddaniu budynku do u�ytku, spółka celowa realizuj�ca projekt deweloperski przekazuje nieruchomo�ci 

nabywcom oraz przenosi ich własno�� (podpisuje umowy notarialne sprzeda�y nieruchomo�ci). Po przekazaniu 

nieruchomo�ci nabywcom Grupa (a dokładnie: Concept sp. z o.o.) �wiadczy zainteresowanym nabywcom usługi 

projektowania i aran�acji wn�trz. 

Ponadto w przypadku nieruchomo�ci komercyjnych po udost�pnieniu najemcom lokali, Grupa (a dokładnie 

Emitent) zajmuje si� zarz�dzaniem nieruchomo�ciami. Grupa �wiadczy usługi zarz�dzania nieruchomo�ciami 

dla nieruchomo�ci komercyjnych. 

Grupa w obszarze działalno�ci deweloperskiej prowadzi nast�puj�ce projekty we Wrocławiu : 

• w segmencie mieszkaniowym – obejmuj�cym zabudow� wielorodzinn� (apartamenty w stylu loft-ów, 

apartamenty, mieszkania) oraz zabudow� jednorodzinn� (bli�niacz� i szeregow�), 

• w segmencie komercyjnym – obejmuj�cym lokale usługowe i biurowce. 

Wszystkie realizowane przez Grup� projekty deweloperskie oferowane s� w standardzie premium 

(zlokalizowane stosunkowo blisko centrum miasta Wrocławia lub w zielonych dzielnicach Wrocławia lub w 

budynkach o wy�szym standardzie architektonicznym). Grupa stale monitoruje sytuacj� na rynku nieruchomo�ci 

i dostosowuje swoj� ofert� do potrzeb nabywców. Projekty deweloperskie w segmencie mieszkaniowym 

oferowane s� w tzw. standardzie deweloperskim. Standard deweloperski obejmuje mieszkania bez pełnego 

wyko	czenia i wyposa�ania, nie pozwalaj�ce na natychmiastowe zamieszkanie. W wi�kszo�ci projektów 

standard deweloperski obejmuje mieszkania: 

• z wylewk� betonow� na podłodze,  

• na �cianach tynki pomalowane na biało,  
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• na sufitach gładzie pomalowane na biało,  

• rozprowadzone wszystkie instalacje z wł�cznikami i kontaktami, 

• parapety granitowe,  

• drzwi zewn�trzne antywłamaniowe,  

• grzejniki,  

• wideodomofon.  

W zale�no�ci od inwestycji standard deweloperski mo�e obejmowa� ró�ne elementy, w zale�no�ci od 

specyfikacji projektu. Szczegółowy standard mieszkania ze specyfikacj� techniczn� mieszkania zał�czony jest 

ka�dorazowo do umowy zakupu mieszkania. 

Działalno�� budowlana 

Działalno�ci� budowlan� w Grupie zajmuje si� Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o. Do ko	ca 

grudnia 2014 r. generalnym wykonawc� wi�kszo�ci realizowanych przez Grup� projektów była spółka 

Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane S.A. (poprzednia nazwa Emitenta). Od 01.01.2015 r. spółka 

Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o. kontynuuje działalno�� spółki Korfantowskie 

Przedsi�biorstwo Budowlane S.A.  

Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o. realizuje usługi budowlane jako generalny wykonawca 

zarówno małych, jak i du�ych budynków mieszkalnych. Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o., 

na terenie Polski, zajmuje si� głównie realizowaniem projektów deweloperskich Grupy oraz kompleksowym ich 

wykonywaniem, jako inwestor zast�pczy (mened�er kontraktu) i generalny wykonawca. Posiadanie przez 

Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o. znacznego potencjału w zakresie usług budowlanych 

umo�liwia tak�e realizacj� projektów deweloperskich dla podmiotów zewn�trznych.  

W latach 2012-2014 Grupa �wiadczyła usługi budowalne dla Grupy oraz podmiotów spoza Grupy tzn. projekty 

realizowane były na gruntach nale��cych do inwestorów zewn�trznych (podmioty powi�zane z Panem 

Andrzejem Kowalskim – jednym ze Znacznych Akcjonariuszy). Projekty budowlane były realizowane w 

standardzie premium (tzn. zlokalizowane stosunkowo blisko centrum miasta Wrocławia lub w zielonych 

dzielnicach Wrocławia lub w budynkach o wy�szym standardzie architektonicznym). Realizacja takich 

projektów budowlanych dla inwestorów zewn�trznych (z wyj�tkiem projektu Racławicka Park – II etap) była 

zbli�ona zakresem do projektów deweloperskich Grupy, polegała na: 

• przygotowaniu projektów architektoniczno – budowlanych,  

• realizacji inwestycji jako generalny wykonawca, 

• kompleksowej pomocy w realizacji projektów inwestycyjnych obejmuj�cych prowadzenie niezb�dnych 

analiz, tworzeniu i aktualizacji harmonogramów, a tak�e pomocy w uzyskiwaniu kapitału 

zewn�trznego, 

• cało�ciowej obsłudze sprzeda�y nieruchomo�ci (firmowanych mark� Emitenta) m.in. polegaj�cej na 

prowadzeniu kampanii reklamowych nieruchomo�ci, obsłudze klientów oraz zawieraniu umów 

cywilno - prawnych oraz aktów notarialnych, 

• �wiadczeniu usług ksi�gowych (wystawianie dokumentów ksi�gowych oraz przygotowywanie 

dokumentów ksi�gowych dla biura rachunkowego prowadz�cego ksi�gowo�� spółki) oraz 

• pozostałych usługach takich jak: kompleksowa obsługa organizacyjna i administracyjna (np. 

prowadzenie korespondencji firmowej, przygotowywanie umów z podmiotami zewn�trznymi), 

zapewnienie obsługi informatycznej oraz obsługa prawna (m.in. przygotowywanie oficjalnych pism, 

pozwów oraz projektów uchwał). 
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Wysoko�� wynagrodzenia Grupy za przygotowanie projektów architektoniczno – budowlanych oraz realizacji 

inwestycji jako generalny wykonawca jest okre�lana indywidualnie i umownie dla ka�dego projektu. Wysoko�� 
wynagrodzenia za sprzeda� nieruchomo�ci oraz pozostałych usług okre�laj� umowy o współpracy. Standardowo 

wysoko�� wynagrodzenia Grupy za sprzeda� nieruchomo�ci wynosiła 2% od kwoty sprzedanej nieruchomo�ci, a 

za pozostałe wy�ej wymienione usługi była ustalana ryczałtowo 100-200 zł/h. 

W kolejnych latach Grupa zamierza rozwija� działalno�� budowlan� (zakres usług opisany powy�ej) tzn. 

prowadzi� projekty na gruntach nale��cych do inwestorów zewn�trznych, innych ni� podmiotów powi�zanych 

z Panem Andrzejem Kowalskim – jednym ze Znacznych Akcjonariuszy. Grupa planuje ograniczy� prowadzenie 

projektów budowlanych dla Pana Andrzeja Kowalskiego, a po zako	czeniu obecnie realizowanych projektów 

budowlanych zaprzesta� realizacji wszelkich projektów dla tego inwestora. 

Działalno�� architektoniczna 

Od 2014 r. działalno�ci� architektoniczn� w Grupie zajmuje si� biuro projektowe Chamielec Architekci sp. z o.o. 

Pracownia przygotowuje projekty architektoniczne (dotycz�ce budowy budynków, przebudowy, nadbudowy) na 

potrzeby Grupy oraz podmiotów zewn�trznych. Do 2014 r. Grupa współpracowała z pracowni� architektoniczn� 
Kuryłowicz&Associates z fili� we Wrocławiu, któr� przez 8 lat tworzył i zarz�dzał Arkadiusz Chamielec. 

Ponadto Arkadiusz Chamielec piastował w tej filii stanowisko głównego projektanta, architekta jak i associate 

director.  

Wybrane projekty osób obecnie zatrudnionych w Chamielec Architekci sp. z o.o. (autorzy i współautorzy) dla 

podmiotów zewn�trznych  

• 2009 – „Apartamenty Piaskowa” – budynek mieszkalno- usługowy we Wrocławiu, ul. Rydgiera, 

• 2009 – budynek uczelniany Geocentrum Politechniki Wrocławskiej przy ul. Na Grobli we Wrocławiu, 

• 2010 – centrum Biznesu Grafit we Wrocławiu, ul. Jedno�ci Narodowej, 

• 2012 – osiedle mieszkaniowe przy Słowia	skim Wzgórzu we Wrocławiu przy ul. Jedno�ci Narodowej 

• 2013 – budynek mieszkalny Solo 11 we Wrocławiu, przy ul. Ziemowita 11. 

Działalno�ci� architektoniczn� wn�trz zajmuje si� spółka z Grupy - Concept sp. z o.o. Działalno�� ta obejmuje: 

• projektowanie i aran�acja wn�trz cz��ci wspólnych budynków realizowanych przez Grup� (w ramach 

projektów deweloperskich i budowalnych) oraz podmiotów zewn�trznych, 

• projektowanie i aran�acja wn�trz dla nabywców lokali sprzedawanych przez Spółk�. 

Emitent działa na lokalnym rynku wrocławskim – gdzie jest w stanie dokładnie identyfikowa� potrzeby 

mieszkaniowe społeczno�ci. Wrocław jest miastem z du�ym potencjałem inwestycyjnym, szczególnie 

w interesuj�cych dla Emitenta centralnych i presti�owych lokalizacjach – znacz�ca cz��� wszystkich 

realizowanych inwestycji w centrum miasta to projekty Grupy. Bior�c powy�sze pod uwag�, Grupa głównie 

b�dzie koncertowa� swoj� działalno�� na rynku wrocławskim, w standardzie mieszka	 premium. Nie mniej 

jednak Emitent rozpoznaje sytuacj� na rynkach deweloperskich w kolejnych du�ych miastach Polski w celu 

ewentualnego rozpocz�cia działalno�ci na tych rynkach.  

B.4a Informacja na temat najbardziej znacz�cych tendencji z ostatniego okresu maj�cych wpływ na emitenta 

oraz na bran�e, w których emitent prowadzi działalno��. 

Identyfikuj�c preferencje klientów oraz bior�c pod uwag� czynniki makroekonomiczne (niskie stopy 

procentowe) Emitent zauwa�a wyra�ne zainteresowanie nieruchomo�ciami inwestycyjnymi o mniejszym 

metra�u, do 50 m
2
, zlokalizowanych w �cisłym centrum miasta. W zwi�zku z powy�szym znaczna cz��� oferty 

Emitenta to mieszkania 1-2 pokojowe. Dodatkowo oferta cenowa jest skalkulowana w taki sposób, aby 

uwzgl�dniaj�c obecnie niskie stopy procentowe zapewni� klientom inwestycyjnym odpowiedni� stop� zwrotu 

z najmu, a Emitentowi stop� zwrotu z inwestycji. Powy�sze tendencje wpisuj� si� w strategi� Spółki, która 

konsekwentnie poszukuje grunty w centrum miasta oraz gdzie realizuje inwestycje. 
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Od daty zako	czenia ostatniego sprawozdania finansowego do daty prospektu Emitent identyfikuje nast�puj�ce 

tendencje w obszarach: 

Sprzeda� 

Grupa przewiduje, i� do ko	ca roku obrotowego sprzeda� mieszka	 wzro�nie w stosunku do analogicznego 

okresu w 2015 r., w zwi�zku z wprowadzeniem do oferty nowych projektów deweloperskich. 

Ceny 

W analizowanym okresie ceny mieszka	 s� na stabilnych poziomach od pocz�tku 2015 r. 

Produkcja i zapasy 

Poziom zapasów, produkcji w toku oraz produkcji jest uzale�niona od skali prowadzonych inwestycji Grupy. Od 

dnia 30.06.2015 r. do Daty Prospektu Grupa rozpocz�ła lub kontynuowała nast�puj�ce projekty deweloperskie: 

Pomorska 44, The Avenue, Bulwar Staromiejski (kompleks mieszkalno-usługowy składaj�cy si� z 14 projektów 

deweloperskich), Ogrody Jordanowskie, Twelve, Zodiak III, Przy Ptasiej, Pi�kna 58. 

W dniu 28 sierpnia 2015 r. Grupa zakupiła grunt w projekcie Ksi�cia Witolda w cenie nabycia netto 10 342 tys. 

PLN. 

W dniu 01 wrze�nia 2015 r. Grupa podpisała wst�pn� umow� kupna gruntu przy ulicy Ibn Siny Awicenny, na 

którym planuje realizacj� projektu Ogrody Jordanowskie Etap II w cenie nabycia netto 10 000 tys. PLN. 

W dniu 20 pa�dziernika 2015 r. została podpisana umowa sprzeda�y gruntu przy ul. Pi�knej – cena sprzeda�y 

netto wynosi 3 800 tys. PLN.  

W dniu 31 grudnia 2015 r. Grupa zakupiła grunt w projekcie 
rutowa w cenie nabycia netto 1 324 tys. PLN. 

W zwi�zku z powy�szym, w miar� post�powania prac budowlanych oraz zakupy gruntów b�d� wpływa� na 

wzrost pozycji produkcja w toku lub wyroby gotowe w aktywach obrotowych. Natomiast oddawanie mieszka	 
w projektach zako	czonych b�dzie wpływa� na zmniejszenie si� aktywów obrotowych Grupy. 

Koszty 

W zakresie kosztowym bior�c pod uwag� czynniki makroekonomiczne (deflacj�) Emitent nie zauwa�a wzrostu 

kosztów usług budowalnych wykonywanych przez podwykonawców oraz wzrostu cen materiałów budowlanych 

w okresie od 30.06.2015 r. do Daty Prospektu. Dodatkowo intencj� przedsi�biorstwa budowlanego jest 

utrzymywanie długofalowych relacji ze sprawdzonymi kontrahentami w zakresie zakupu materiałów 

budowlanych, a tak�e podwykonawcami przez co mo�liwe jest dokładniejsze oszacowanie przyszłych kosztów 

nowych projektów oraz osi�gni�cie efektu synergii kosztowej, poprzez kumulacje zamówie	 na obsług� 
wi�kszej liczby inwestycji, przez co Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o. otrzymuje rabaty 

oraz upusty roczne od dostawców materiałów budowlanych. 

B.5 Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie - w przypadku emitenta, który jest 

cz��ci� grupy. 

Poni�szy schemat przedstawia struktur� organizacyjn� Grupy na Dat� Prospektu. 
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* Spółka  i2 Development sp. z o.o. jest jednocze�nie  komplementariuszem z udziałem w zyskach wynosz�cym 0,01% w poni�szych spółach : 

i2 Development sp. z o.o. M1 sp. k.  

i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp. k 

i2 Development sp. z o.o. M3 sp. k.  

i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp. k  

i2 Development sp. z o.o. M5 sp. k.  

i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale  

i2 Development sp. z o.o. Piłsudskiego sp. k.  

i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp. k.  

i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp. k.  

i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp. k.  

i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp. k. 

 

 



14 

B.6 W zakresie znanym emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, w sposób bezpo�redni lub 

po�redni, maj� udziały w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegaj�ce zgłoszeniu na mocy prawa 

krajowego emitenta, wraz z podaniem wielko�ci udziału ka�dej z takich osób. 

Nale�y wskaza�, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadaj� inne prawa głosu, je�li ma to 

zastosowanie. 

W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, nale�y poda�, czy emitent jest bezpo�rednio lub 

po�rednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz wskaza� podmiot posiadaj�cy lub 

kontroluj�cy, a tak�e opisa� charakter tej kontroli. 

Na Dat� Prospektu Znacznymi Akcjonariuszami Spółki, którzy posiadaj� przynajmniej 5% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu s�: 

Akcjonariusz Liczba akcji/głosów (szt.) Nominalna warto�� akcji (PLN) 
% 

kapitału/głosów 

Pan Andrzej Kowalski:    

- po�rednio przez Galtoco Investments Limited z 

siedzib� w Nikozji (Cypr)* 
3.640.000 3.640.000 PLN 45,50 % 

Pan Marcin Misztal:    

- po�rednio przez Acico Investments Limited z 

siedzib� w Nikozji (Cypr)** 
3.640.000 3.640.000 PLN 45,50 % 

Pozostali 720.000 720.000 PLN 9% 

Ogółem 8.000.000 8.000.000 PLN 100 % 

�ródło: Spółka 

* Pan Andrzej Kowalski po�rednio (wraz z mał�onk� poprzez spółki zale�ne) posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, 

uprawniaj�cych do wykonywania 100% głosów w spółce Galtoco Investments Limited 

** Pan Marcin Misztal bezpo�rednio posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, uprawniaj�cych do wykonywania 100% głosów w 

spółce Acico Investments Limited 

Wszystkie Akcje Istniej�ce s� akcjami imiennymi (akcje imienne stan� si� akcjami na okaziciela z chwil� ich 

dematerializacji), z których ka�da uprawnia do wykonywania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Znaczni 

akcjonariusze nie posiadaj� innych praw głosu ni� zwi�zane z akcjami okre�lonymi w tabeli powy�ej. Ponadto, 

z akcjami nie s� zwi�zane �adne szczególne uprawnienia i obowi�zki, poza wynikaj�cymi z przepisów Kodeksu 

Spółek Handlowych. Na Dat� Prospektu �adnemu ze znacznych akcjonariuszy Spółki nie zostały przyznane 

�adne przywileje osobiste. 

Na Dat� Prospektu Spółka jest podmiotem po�rednio kontrolowanym przez Znacznych Akcjonariuszy. 

Pan Andrzej Kowalski po�rednio, poprzez spółk� Galtoco Investments Limited z siedzib� w Nikozji (Cypr), 

posiada 45,50% akcji Spółki o ł�cznej warto�ci nominalnej 3.640.000 PLN, reprezentuj�cych 45,50% kapitału 

zakładowego Spółki i uprawniaj�cych do wykonywania 45,50% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Pan Marcin Misztal posiada po�rednio poprzez spółk� Acico Investments Limited z siedzib� w Nikozji (Cypr), 

45,50% akcji Spółki o ł�cznej warto�ci nominalnej 3.640.000 PLN, reprezentuj�cych 45,50% kapitału 

zakładowego Spółki i uprawniaj�cych do wykonywania 45,50% głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

Znaczni Akcjonariusze nie s� stron� jakiegokolwiek pisemnego lub ustnego porozumienia dotycz�cego 

nabywania akcji Emitenta lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki 

wobec Emitenta. 

W dniu 14 marca 2016 r. Acico Investment Limited i Galtoco Investment Limited,  sprzedały za po�rednictwem 

domu maklerskiego po 360.000 szt. Akcji za kwot� 9.000.000 PLN ka�dy co stanowi ł�cznie 9% głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki na rzecz osób fizycznych. 
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Na Dat� Prospektu nie istniej� �adne porozumienia pomi�dzy akcjonariuszami Emitenta, które mogłyby 

skutkowa� zmianami akcjonariatu w przyszło�ci.  

Kodeks Spółek Handlowych przewiduje szereg instytucji, których celem jest zapobieganie nadu�ywaniu pozycji 

dominuj�cej w spółce akcyjnej. Do katalogu tych instytucji nale�y m.in. prawo do zaskar�ania uchwał Walnego 

Zgromadzenia, zwoływania Walnego Zgromadzenia i składania wniosków o umieszczenie okre�lonych spraw 

w porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia, prawo do ��dania wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu 

oddzielnymi grupami czy zakaz wydawania wi���cych polece	 członkom Zarz�du. Tak�e Ustawa o Ofercie 

Publicznej zawiera pewne mechanizmy, które chroni� akcjonariuszy mniejszo�ciowych, w tym w szczególno�ci 

prawo do ��dania zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych okre�lonej sprawy, jak równie� obowi�zki 

ujawniania stanu posiada akcji spółki publicznej czy szczególne obowi�zki podmiotów przekraczaj�cych 

okre�lone progi liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej, w tym obowi�zki zwi�zane 

z ogłaszaniem wezwa	 do zapisywania si� na sprzeda� lub zamian� akcji. 

Statut nie zawiera szczególnych postanowie	 dotycz�cych nadu�ywania kontroli przez Znacznych 

Akcjonariuszy. 

B.7 Wybrane najwa�niejsze historyczne informacje finansowe dotycz�ce emitenta, przedstawione dla 

ka�dego roku obrotowego okresu obj�tego historycznymi informacjami finansowymi, jak równie� dla 

nast�puj�cego po nim okresu �ródrocznego, wraz z porównywalnymi danymi za ten sam okres 

poprzedniego roku obrotowego, przy czym wymóg przedstawiania porównywalnych informacji 

bilansowych uznaje si� za spełniony przez podanie informacji bilansowych na koniec roku. 

Nale�y doł�czy� opis znacz�cych zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego emitenta w okresie 

obj�tym najwa�niejszymi historycznymi informacjami finansowymi lub po zako	czeniu tego okresu. 

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy za lata 2014, 2013 i 2012 (w tys. PLN) 

 

Rok zako�czony  
31 grudnia 
(w tys. PLN) 

 2014 2013 2012 

Działalno�� kontynuowana    

Przychody ze sprzeda�y  48 276 17 432 338 

Pozostałe przychody operacyjne 317 23 0 

    

Amortyzacja 82 2 0 

Zu�ycie surowców i materiałów 17 209 5 247 86 

Usługi zwi�zane z podwykonawstwem prac budowlanych 31 728 12 671 259 

Pozostałe usługi  590 25 2 

Koszty �wiadcze	 pracowniczych 202 78 – 

Podatki i opłaty 6 2 0 

Pozostałe koszty operacyjne 96 7 – 

Pozostałe koszty rodzajowe 73 32 17 

Zmiana stanu produktów (1 642) (91) (28) 

    

Zysk/(strata) z działalno�ci operacyjnej 249 (519) 0,5 
    

Przychody finansowe 27 2 0,4 

Koszty finansowe  343 15 – 

    

Zysk/(strata) brutto (68) (532) 0,5 
    

Podatek dochodowy 6 -52 0,1 
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Zysk/(strata) netto z działalno�ci kontynuowanej (74) (480) 0,4 
    

Działalno�� zaniechana    

Zysk/(strata) za rok obrotowy z działalno�ci zaniechanej – – – 

    

Zysk/(strata) netto za rok obrotowy (74) (480) 0,4 
    

Inne całkowite dochody    

Pozycje podlegaj�ce przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych 

okresach sprawozdawczych 
– – – 

    

Inne całkowite dochody netto nie podlegaj�ce przeklasyfikowaniu do 

zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych 
– – – 

    

Inne całkowite dochody netto – – – 
    

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA ROK (74) (480) 0,4 
    

    

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

 

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy za 6 miesi�cy zako	czony 30 czerwca 

odpowiednio 2015 oraz 2014 roku (w tys. PLN) 

 Za 6 miesi�cy zako�czony 
30 czerwca 
(w tys. PLN) 

 2015 2014 
 (niebadane) 

   

Działalno�� kontynuowana   

Przychody ze sprzeda�y 32 382 17 385 

Pozostałe przychody operacyjne 200 103 

   

Amortyzacja 141 34 

Zu�ycie surowców i materiałów 7 431 7 598 

Usługi zwi�zane z podwykonawstwem prac budowlanych 22 532 13 055 

Pozostałe usługi  690 356 

Koszty �wiadcze	 pracowniczych 1 435 60 

Podatki i opłaty 180 3 

Pozostałe koszty rodzajowe 157 67 

Pozostałe koszty operacyjne 147 1 

Zmiana stanu produktów  6 262 (1 725) 

   

Zysk/(strata) z działalno�ci operacyjnej (6 393) (1 960) 
   

Przychody finansowe 52 2 

Koszty finansowe  1 116 30 

   

   

Zysk/(strata) brutto (7 457) (1 988) 

Podatek dochodowy (113) (367) 
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Zysk/(strata) netto z działalno�ci kontynuowanej (7 344) (1 622) 
   

Zysk/(strata) netto za rok obrotowy (7 344) (1 622) 
   

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA ROK (7 344) (1 622) 
   

�ródło: Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Skonsolidowany bilans Grupy za lata 2014, 2013 i 2012 (w tys. PLN) 

 

Rok zako�czony  
31 grudnia 
(w tys. PLN) 

 2014 2013 2012 

AKTYWA 

Aktywa trwałe 5 353 126 – 

Rzeczowe aktywa trwałe 322 – – 

Aktywa niematerialne 118 – – 

Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe) 4 492 67 – 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 421 59 – 

    

Aktywa obrotowe 12 969 5 074 115 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale�no�ci 6 491 4 340 18 

Nale�no�ci z tytułu podatku dochodowego 145 24 – 

Pozostałe aktywa finansowe  13 – – 

Pozostałe aktywa niefinansowe  3 305 469 80 


rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 3 014 242 16 

    

    

    

SUMA AKTYWÓW 18 322 5 200 115 
    

    

 

PASYWA    

Kapitał własny  (149) (475) 5 

Kapitał podstawowy 405 5 5 

Kapitał zapasowy 0,4 0,4 – 

Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty (554) (480) 0,4 

    

Zobowi�zania długoterminowe 3 487 323 7 

Oprocentowane kredyty i po�yczki 3 307 – – 

Pozostałe zobowi�zania niefinansowe – 323 7 

Pozostałe zobowi�zania finansowe 174 – – 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 – – 

    

 
Zobowi�zania krótkoterminowe 14 982 5 351
Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowi�zania 
7 285 4 638 102 

Bie��ca cz��� oprocentowanych kredytów i po�yczek 5 996 415 – 

Zobowi�zania z tytułu podatku dochodowego – 3 0,1 
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Kwoty nale�ne zamawiaj�cym z tytułu kontraktów 

długoterminowych 1 701 294 – 

    

 

Zobowi�zania razem 18 470 5 675 110 
    

SUMA PASYWÓW 18 321 5 200 115 
    

    

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

 

Skonsolidowany bilans Grupy za 6 miesi�cy zako	czony 30 czerwca 2015 r. oraz za rok 2014 (w tys. PLN) 

 Za 6 miesi�cy 
zako�czony 
30 czerwca 

Rok zako�czony  
31 grudnia 

 
 2015 

(w tys. PLN) 
2014 

(w tys. PLN) 

AKTYWA 

Aktywa trwałe 76 716 5 353 

Rzeczowe aktywa trwałe 1 391 322 

Aktywa niematerialne 177 114 

Warto�� firmy 50 558 4 

Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe) 379 4 492 

Nieruchomo�ci inwestycyjne 23 321 0 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 889 421 

   

Aktywa obrotowe 243 252 12 969 

Zapasy 220 700 0 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale�no�ci 2 537 6 491 

Nale�no�ci z tytułu podatku dochodowego 158 145 

Pozostałe aktywa finansowe  10 188 13 

Pozostałe aktywa niefinansowe  5 114 3 305 

Kwoty nale�ne od zamawiaj�cych z tytułu kontraktów długoterminowych 2 617 0 


rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 1 938 3 014 

   

SUMA AKTYWÓW 319 968 18 321 
   

 

PASYWA   

Kapitał własny  178 113 (149) 

Kapitał podstawowy 186 011 405 

Kapitał zapasowy 0,4 0,4 

Zyski zatrzymane/ (Niepokryte straty) (7 898) (554) 

Zobowi�zania długoterminowe 108 832 3 488 

Oprocentowane kredyty i po�yczki 68 749 3 307 

Pozostałe zobowi�zania niefinansowe 998 0 

Zobowi�zania z tytułu emisji obligacji 10 000 0 

Pozostałe zobowi�zania finansowe 346 175 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 28 738 6 
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Zobowi�zania krótkoterminowe 33 023 14 982 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowi�zania 11 916 7 126 

Bie��ca cz��� oprocentowanych kredytów i po�yczek 6 348 5 996 

Pozostałe zobowi�zania finansowe 527 160 

Przychody przyszłych okresów 12 911 0 

Kwoty nale�ne zamawiaj�cym z tytułu kontraktów długoterminowych 1 321 1 701 

   

 

Zobowi�zania razem 141 855 18 470 
   

SUMA PASYWÓW 319 968 18 321 
   

   

�ródło: Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Skonsolidowany rachunek przepływów pieni��nych Grupy za lata 2014, 2013 i 2012 (w PLN) 

 
Rok zako�czony  

31 grudnia 

 2014 2013 2012 

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci operacyjnej    

Zysk/(strata) brutto (68) (532) 0,5 
    

Korekty o pozycje: (1 625) 411 11 

Amortyzacja 82 2 – 

Zysk/strata z tytułu ró�nic kursowych – – – 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 258 15 – 

Zysk/strata na działalno�ci inwestycyjnej – – – 

Zwi�kszenie stanu nale�no�ci (4 761) (4 750) (82) 

Zwi�kszenie stanu zobowi�za	 z wyj�tkiem kredytów i 

po�yczek 1 803 4 855 110 

Zmiana stanu kwot nale�nych zamawiaj�cym z tytułu 

kontraktów długoterminowych 1 406 294 – 

Zmiana stanu rezerw i rozlicze	 mi�dzyokresowych (1) 1,5 (16) 

Podatek dochodowy zapłacony (354) (7) (0,1) 

Pozostałe (58) – – 

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej  (1 693) (120) 11 
    

    

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci 
inwestycyjnej 

 
  

Sprzeda� rzeczowych aktywów trwałych i aktywów 

niematerialnych 
– – – 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów 

niematerialnych (115) (2) – 

Sprzeda� pozostałych aktywów finansowych – – – 

Nabycie pozostałych aktywów finansowych (4 440) (52) – 

Dywidendy otrzymane – – – 

Odsetki otrzymane 11 – – 

Spłata udzielonych po�yczek 560 – – 

Udzielenie po�yczek (560) – – 

Pozostałe 4 – – 
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�rodki pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej (4 541) (54) – 

    

    

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci finansowej    

Wpływy z tytułu emisji akcji/ udziałów 400 – 5 

Wpływy z tytułu zaci�gni�cia po�yczek/ kredytów 14 079 400 – 

Spłata po�yczek/ kredytów (5 330) – – 

Dywidendy wypłacone  – – – 

Odsetki zapłacone (143) – – 

Pozostałe – – – 

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci finansowej 9 006 400 5 
    
    

Zwi�kszenie/(zmniejszenie) netto stanu �rodków pieni��nych i 
ich ekwiwalentów  2 772 226 16 

Ró�nice kursowe netto – – – 

�rodki pieni��ne na pocz�tek okresu 242 16 – 

    

�rodki pieni��ne na koniec okresu 3 014 242 16 
    

    

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Skonsolidowany rachunek przepływów pieni��nych Grupy za 6 miesi�cy zako	czony 30 czerwca odpowiednio 

2015 oraz 2014 roku (w tys. PLN) 

 Za 6 miesi�cy zako�czony 
30 czerwca 
(w tys. PLN) 

 2015 2014 
(niebadane) 

   

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci operacyjnej   

Zysk/(strata) brutto (7 457) (1 989) 

   

Korekty o pozycje: 10 223 (2 450) 

Amortyzacja 141 34 

(Zysk)/strata z tytułu ró�nic kursowych 0 0 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 046 30 

(Zysk)/strata na działalno�ci inwestycyjnej 0 0 

(Zwi�kszenie)/zmniejszenie stanu nale�no�ci 11 157 (3 608) 

(Zwi�kszenie)/zmniejszenie stanu zapasów 4 216 (1 879) 

Zwi�kszenie/(zmniejszenie) stanu zobowi�za	 z wyj�tkiem kredytów i po�yczek (6 408) 2 935 

Zmiana stanu rozlicze	 mi�dzyokresowych oraz rezerw  (32) (60) 

Zmiana stanu kwot nale�nych od zamawiaj�cych z tytułu kontraktów 

długoterminowych (2 617) 0 

Zmiana stanu kwot nale�nych zamawiaj�cym z tytułu kontraktów 

długoterminowych (379) 0 

Podatek dochodowy zapłacony (165) 98 

Pozostałe 3 263 0 

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej  2 766 (462) 
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Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci inwestycyjnej   

Sprzeda� rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 0 0 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych (60) (63) 

Nabycie jednostek zale�nych 2 147 0 

Nabycie pozostałych aktywów finansowych (1) 0 

Dywidendy otrzymane 0 0 

Odsetki otrzymane 1 036 0 

Spłata udzielonych po�yczek 439 0 

Udzielenie po�yczek (1 183) (560) 

Pozostałe 0 0 

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej 2 377 (623) 
   
   

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci finansowej   

Wpływy z tytułu emisji akcji/ udziałów 0 400 

Spłata zobowi�za	 z tytułu leasingu finansowego (199) 0 

Wpływy z tytułu zaci�gni�cia po�yczek/ kredytów 10 164 7 765 

Spłata po�yczek/ kredytów (14 507) (5 360) 

Dywidendy wypłacone  0 0 

Odsetki zapłacone (1 675) (23) 

Pozostałe 0 0 

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci finansowej (6 217) 2 782 
   
   

Zwi�kszenie/(zmniejszenie) netto stanu �rodków pieni��nych i ich ekwiwalentów  (1 075) (29) 

Ró�nice kursowe netto 0 0 

�rodki pieni��ne na pocz�tek okresu 3 013 242 

   

�rodki pieni��ne na koniec okresu 1 938 213 
   

   

�ródło: Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

B.8 Wybrane najwa�niejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich charakteru. 

Przy wybranych najwa�niejszych informacjach finansowych pro forma nale�y wyra�nie stwierdzi�, �e 

ze wzgl�du na ich charakter, informacje finansowe pro forma dotycz� sytuacji hipotetycznej, a tym 

samym nie przedstawiaj� rzeczywistej sytuacji finansowej spółki ani jej wyników. 

Informacje Finansowe Pro Forma oraz Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Pro Forma 

Informacje Finansowe Pro Forma oraz Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Pro Forma ze wzgl�du na swój 

charakter, dotycz� sytuacji hipotetycznej, a tym samym nie przedstawiaj� rzeczywistej sytuacji finansowej 

Grupy ani jej wyników. 

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy za okres 12 miesi�cy zako	czony dnia 31 

grudnia 2014 roku oraz za okres 6 miesi�cy zako	czony 30 czerwca 2015 r. (w tys. PLN) 

  

Okres 12 miesi�cy zako�czony  
dnia 31 grudnia 2014 r. 

(w tys. PLN) 

Okres 6 miesi�cy zako�czony 
dnia 30 czerwca 2015 

(w tys. PLN) 

Działalno�� kontynuowana 
 

 

Przychody ze sprzeda�y  62 031 29 273 
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Pozostałe przychody operacyjne 1 193 289 

Amortyzacja 637 224 

Zu�ycie surowców i materiałów 31 928 7 823 

Usługi zwi�zane z podwykonawstwem prac budowlanych 31 728 21 757 

Pozostałe usługi  567 921 

Koszty �wiadcze	 pracowniczych 1 934 1 887 

Podatki i opłaty 480 308 

Pozostałe koszty operacyjne 419 257 

Pozostałe koszty rodzajowe 414 193 

Zmiana stanu produktów (15 144) 438 

  
 

Zysk/(strata) z działalno�ci operacyjnej 10 261 (3 369) 

  
 

Przychody finansowe 891 160 

Koszty finansowe  6 124 2 398 

  
 

Zysk/(strata) brutto 5 027 (5 608) 

  
 

Podatek dochodowy (169) 72 

  
 

Zysk/(strata) netto z działalno�ci kontynuowanej 5 196 (5 679) 

  
 

Działalno�� zaniechana 
 

 

Zysk/(strata) za rok obrotowy z działalno�ci zaniechanej 0 0 

  
 

Zysk/(strata) netto za rok obrotowy 5 196 (5 679) 

�ródło: Informacje Finansowe Pro Forma, Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Pro Forma 

B.9 W przypadku prognozowania lub szacowania zysków nale�y poda� wielko�� liczbow�. 

Nie dotyczy. Emitent nie publikuje prognoz ani szacunków zysków. 

B.10 Opis charakteru wszystkich zastrze�e	 zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do 

historycznych informacji finansowych. 

Nie dotyczy. Raporty biegłego rewidenta w odniesieniu do historycznych informacji finansowych nie zawierały 

zastrze�e	. 

B.11 W przypadku gdy poziom kapitału obrotowego emitenta nie wystarcza na pokrycie jego obecnych 

potrzeb, nale�y zał�czy� wyja�nienie. 

Nie dotyczy. Zarz�d o�wiadcza, i� w jego ocenie poziom kapitału obrotowego posiadanego przez Grup� jest 

wystarczaj�cy dla pokrycia przez ni� bie��cych potrzeb i prowadzenia działalno�ci w okresie co najmniej 12 

miesi�cy od Daty Prospektu. 

Dział C - Papiery warto�ciowe 

C.1 Opis typu i klasy papierów warto�ciowych stanowi�cych przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, 

w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów warto�ciowych. 

W ramach Oferty oferowanych jest nie mniej ni� 1 oraz nie wi�cej ni� 2.000.000 nowo emitowanych akcji 

zwykłych na okaziciela serii B. 

Na podstawie Prospektu Spółka b�dzie ubiegała si� o dopuszczenie i wprowadzenie nie wi�cej ni� 10.000.000 

akcji Spółki w tym 8.000.000 akcji zwykłych imiennych Spółki serii A (akcje imienne zostan� zamienione na 

akcje na okaziciela z chwil� ich dematerializacji) oraz nie mniej ni� 1 oraz nie wi�cej ni� 2.000.000 akcji 

zwykłych na okaziciela Spółki serii B oraz nie mniej ni� 1 oraz nie wi�cej ni� 2.000.000 praw do akcji serii B do 
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obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW.  

Akcje, w tym Akcje Oferowane zostan� zarejestrowane w depozycie papierów warto�ciowych prowadzonym 

przez Krajowy Depozyt Papierów Warto�ciowych S.A. z siedzib� w Warszawie, ul. Ksi���ca 4, 00-498 

Warszawa, który b�dzie uczestniczył w obsłudze realizacji praw korporacyjnych akcjonariuszy Spółki na 

zasadach okre�lonych w stosownych regulacjach. Z chwil� rejestracji w KDPW Akcjom zostanie nadany kod 

ISIN. 

C.2 Waluta emisji papierów warto�ciowych. 

Walut� Akcji jest złoty polski (PLN). 

C.3 Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni. 

Warto�� nominalna akcji lub wskazanie, �e akcje nie maj� warto�ci nominalnej. 

W Dacie Prospektu kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.000.000 zł i dzieli si� na 8.000.000 akcji zwykłych 

imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 8.000.000 o warto�ci nominalnej 1 zł ka�da. 

Wszystkie akcji w kapitale zakładowym Emitenta zostały w pełni opłacone. 

C.4 Opis praw zwi�zanych z papierami warto�ciowymi. 

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz 

Ustawy o Ofercie Publicznej, z Akcjami zwi�zane s�, w szczególno�ci, nast�puj�ce prawa: 

• prawo do rozporz�dzania Akcjami; 

• prawo do dywidendy; 

• prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu; 

• prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyznaczenia przewodnicz�cego tego 

Walnego Zgromadzenia, przysługuj�ce akcjonariuszom reprezentuj�cym co najmniej połow� kapitału 

zakładowego lub co najmniej połow� ogółu głosów w Spółce; 

• prawo do ��dania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia okre�lonych 

spraw w porz�dku jego obrad, przysługuj�ce akcjonariuszom reprezentuj�cym co najmniej 
1
/20 kapitału 

zakładowego; 

• prawo do przegl�dania lub ��dania przesłania listy akcjonariuszy; 

• prawo ��dania sprawdzenia listy obecno�ci akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu; 

• prawo do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotycz�cych spraw 

wprowadzonych do porz�dku obrad; 

• prawo do ��dania wydania odpisów wniosków w sprawach obj�tych porz�dkiem obrad najbli�szego 

Walnego Zgromadzenia; 

• prawo ��dania wydania odpisów rocznego sprawozdania finansowego; 

• prawo do uzyskania podczas obrad Walnego Zgromadzenia informacji dotycz�cych Spółki; 

• prawo do ��dania wyboru składu Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami przysługuj�ce akcjonariuszom 

reprezentuj�cym co najmniej jedn� pi�t� kapitału zakładowego; 

• prawo akcjonariusza do wyst�pienia z powództwem o uchylenie lub o stwierdzenie niewa�no�ci 

uchwały Walnego Zgromadzenia; 

• prawo pierwsze	stwa obj�cia nowych akcji (prawo poboru); 

• prawo do udziału w podziale maj�tku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 

wierzycieli w przypadku jego likwidacji; 

• prawo do ��dania wyboru rewidenta do spraw szczególnych przysługuj�ce akcjonariuszom 
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posiadaj�cym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów; 

• prawo ��dania od pozostałych akcjonariuszy sprzeda�y wszystkich posiadanych przez nich akcji; oraz 

• prawo ��dania wykupienia przez innego akcjonariusza wszelkich akcji posiadanych przez akcjonariusza 

mniejszo�ciowego. 

C.5 Opis wszystkich ogranicze	 dotycz�cych swobodnej zbywalno�ci papierów warto�ciowych. 

Z zastrze�eniem zachowania wymogów, o których stanowi art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusz 

mo�e zosta� pozbawiony w interesie Spółki w cało�ci lub w cz��ci prawa poboru moc� uchwały Walnego 

Zgromadzenia podj�tej wi�kszo�ci� co najmniej 
4
/5 głosów. Wymóg uzyskania wi�kszo�ci co najmniej 

4
/5 

głosów nie ma zastosowania, gdy uchwała o podwy�szeniu kapitału zakładowego stanowi, �e nowe akcje maj� 
by� obj�te w cało�ci przez instytucj� finansow� (subemitenta), z obowi�zkiem oferowania ich nast�pnie 

akcjonariuszom celem umo�liwienia im wykonania prawa poboru na warunkach okre�lonych w uchwale oraz 

gdy uchwała stanowi, �e nowe akcje maj� by� obj�te przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym 

słu�y prawo poboru, nie obejm� cz��ci lub wszystkich oferowanych im akcji. Ponadto pozbawienie 

akcjonariuszy prawa poboru akcji mo�e nast�pi� w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porz�dku obrad 

Walnego Zgromadzenia. 

Ograniczenia swobodnej zbywalno�ci wynikaj� równie� z przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi oraz Ustawy o Ofercie Publicznej, nale�� do nich: 

• zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w czasie trwania okresu zamkni�tego; 

• zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych przez osoby b�d�ce w posiadaniu informacji 

poufnych; 

• obowi�zki informacyjne członków zarz�dów i rad nadzorczych, prokurentów i osób pełni�cych funkcje 

kierownicze; oraz 

• obowi�zek ogłoszenia wezwania do zapisywania si� na sprzeda� lub zamian� akcji w przypadku: 

� nabycia akcji uprawniaj�cych do wykonywania ponad 10% lub 5% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu, 

� przekroczenia progu 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, lub 

� przekroczenia progu 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Nie wyst�puj� �adne ograniczenia co do przenoszenia praw z Akcji. 

C.6 Wskazanie, czy oferowane papiery warto�ciowe s� lub b�d� przedmiotem wniosku o dopuszczenie do 

obrotu na rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których papiery 

warto�ciowe s� lub maj� by� przedmiotem obrotu. 

Spółka b�dzie wnioskowała o dopuszczenie nie wi�cej ni� 10.000.000 akcji Spółki w tym 8.000.000 akcji 

zwykłych imiennych Spółki serii A (akcje imienne zostan� zamienione na akcje na okaziciela z chwil� ich 

dematerializacji) oraz nie mniej ni� 1 oraz nie wi�cej ni� 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii B 

oraz nie mniej ni� 1 oraz nie wi�cej ni� 2.000.000 praw do akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym (rynku 

równoległym) prowadzonym przez GPW. Na Dat� Prospektu Akcje nie s� przedmiotem obrotu na jakimkolwiek 

rynku regulowanym. 

C.7 Opis polityki dywidendy. 

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy 

Holdingowy charakter Spółki, a tak�e struktura holdingowa Grupy wywieraj� wpływ na zdolno�� Spółki do 

wypłaty dywidendy. Zdolno�� do wypłaty dywidendy przez Spółk� zale�y w du�ym stopniu od zysku oraz 

posiadania innych kapitałów, które mo�na przeznaczy� na wypłat� dywidendy, jak równie� od zysków 

osi�ganych przez Spółki Zale�ne i ich przepływów pieni��nych, a tak�e zdolno�ci Spółek Zale�nych do wypłaty 

dywidendy na rzecz Spółki. Poniewa� Spółka posiada, bezpo�rednio lub po�rednio, 100% udziału w kapitale 

zakładowym Spółek Zale�nych, Spółka jest uprawniona do otrzymania dywidendy wypłacanej przez te spółki. 

Jednocze�nie z uwagi na holdingowy charakter Spółki, w �wietle obowi�zuj�cych przepisów prawa wypłata 
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dywidendy przez Spółk� mo�e ulec opó�nieniu. 

W zakresie polityki dywidendy, Zarz�d kieruje si� zasad� realizowania wypłat stosownie do wielko�ci 

wypracowanego zysku, sytuacji finansowej Spółki, jak równie� potrzeb kapitałowych Grupy. Zarz�d, zgłaszaj�c 

propozycje w przedmiocie wypłaty dywidendy, uwzgl�dnia konieczno�� zapewnienia Spółce odpowiedniego 

poziomu płynno�ci finansowej oraz kapitału niezb�dnego do rozwoju jej działalno�ci. Na Dat� Prospektu Zarz�d 

zamierza w kolejnych latach rekomendowa� Walnemu Zgromadzeniu podj�cie uchwał w sprawie wypłaty 

dywidendy, w szczególno�ci wypłat� dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysoko�ci nie ni�szej ni� 50% 

osi�gni�tego zysku netto, a nast�pnie w kolejnych latach zwi�ksza� poziom rekomendowanej wypłaty 

dywidendy. Jednak�e, ostateczn� decyzj� w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmie jednak 

Walne Zgromadzenie. 

Polityka Spółki w zakresie wypłaty dywidendy mo�e podlega� zmianom, w tym w szczególno�ci przegl�dowi 

przez Zarz�d. Zarz�d b�dzie przedstawiał swoje rekomendacje przy uwzgl�dnieniu szeregu ró�nych czynników 

dotycz�cych Spółki, Grupy oraz rynku, w tym perspektyw dalszej działalno�ci, przyszłych zysków, potrzeb 

kapitałowych, sytuacji finansowej, planów rozwoju, a tak�e przepisów prawa w tym zakresie. Decyzje dotycz�ce 

podziału zysku oraz wypłaty dywidendy podejmowane s� w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie. 

Ograniczenia dotycz�ce wypłaty dywidendy 

Poza wskazanymi poni�ej oraz wynikaj�cymi z art. 396 KSH, na Dat� Prospektu, nie istniej� �adne inne 

ograniczenia, jak równie� Emitent nie jest stron� umów kredytowych zawieraj�cych ograniczenia w zakresie 

wypłaty dywidendy przez Emitenta. 

Istotne umowy kredytowe zawarte przez Spółki Zale�ne oraz warunki emisji obligacji wyemitowanych przez 

Emitenta zawieraj� ograniczenia w wypłacie dywidendy, tj.: 

• umowa kredytu z dnia 6 maja 2015 r. zawarta pomi�dzy i2 Development sp. z o.o. Ogrody 

Jordanowskie sp.k. oraz mBankiem Hipotecznym S.A. przewiduje m.in., �e bez zgody mBanku 

Hipotecznego S.A. i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp.k. nie mo�e dokona� wypłaty 

zysku na rzecz wspólników; 

• umowa kredytu z dnia 16 czerwca 2015 r. zawarta pomi�dzy i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 

sp.k. oraz mBankiem Hipotecznym S.A. przewiduje m.in., �e bez zgody mBanku Hipotecznego S.A. i2 

Development sp. z o.o. Oławska 12 sp.k. w fazie deweloperskiej (od dnia zawarcia umowy do dnia 

poprzedzaj�cego dzie	 konwersji kredytu) nie mo�e dokona� wypłaty zysku na rzecz wspólników; 

• umowa kredytu nieodnawialnego z dnia 11 sierpnia 2015 r. zawarta pomi�dzy i2 Development sp. z o.o. 

Zodiak III sp.k. oraz Alior Bankiem S.A. przewiduje m.in., �e bez uprzedniej pisemnej zgody Alior 

Banku S.A. i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp.k. nie mo�e dokona� wypłaty lub przekaza� 
w jakiejkolwiek innej formie udziałowcom/wła�cicielom spółki lub innym uprawnionym osobom 

�adnych kwot pieni��nych tytułem dywidend lub innych wypłat zwi�zanych z udziałem w kapitale 

zakładowym, jak równie� przekazywa� tym osobom �adnych innych �wiadcze	 maj�tkowych 

wynikaj�cych z posiadanych przez nich udziałów; 

• umowa kredytu odnawialnego z dnia 11 sierpnia 2015 r. zawarta pomi�dzy i2 Development sp. z o.o. 

Zodiak III sp.k. oraz Alior Bankiem S.A. przewiduje m.in., �e bez uprzedniej pisemnej zgody Alior 

Banku S.A. i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp.k. nie mo�e dokona� wypłaty lub przekaza� 
w jakiejkolwiek innej formie udziałowcom/wła�cicielom spółki lub innym uprawnionym osobom 

�adnych kwot pieni��nych tytułem dywidend lub innych wypłat zwi�zanych z udziałem w kapitale 

zakładowym, jak równie� przekazywa� tym osobom �adnych innych �wiadcze	 maj�tkowych 

wynikaj�cych z posiadanych przez nich udziałów; 

• umowa kredytu budowlano-hipotecznego z dnia 29 pa�dziernika 2015 r. zawarta pomi�dzy i2 

Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. oraz mBankiem Hipotecznym S.A. przewiduje m.in., �e bez 

zgody mBanku Hipotecznego S.A. i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp. k. nie mo�e wypłaci� 
wspólnikom zysku; 

• umowa kredytu inwestorskiego Nowy Dom z dnia 18 listopada 2015 r. zawarta pomi�dzy Powszechn� 
Kas� Oszcz�dno�ci Bankiem Polskim S.A. a i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. przewiduje m.in., �e 
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bez zgody Powszechnej Kasy Oszcz�dno�ci Banku Polskiego S.A. i2 Development sp. z o.o. M1 sp. k., 

za wyj�tkiem wypłaty zysku za rok 2014, nie mo�e wypłaci� dla wspólników zysku; 

• umowa obrotowego odnawialnego z dnia 18 listopada 2015 r. zawarta pomi�dzy Powszechn� Kas� 
Oszcz�dno�ci Bankiem Polskim S.A. a i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. przewiduje m.in., �e bez 

zgody Powszechnej Kasy Oszcz�dno�ci Banku Polskiego S.A. i2 Development sp. z o.o. M1 sp. k., za 

wyj�tkiem wypłaty zysku za rok 2014, nie mo�e wypłaci� dla wspólników zysku; 

• Warunki emisji obligacji z dnia 29 lutego 2016 r. przewiduj�, �e wypłata zysku (dywidendy) lub 

zaliczki na poczet zysku (dywidendy) o warto�ci przekraczaj�cej jednostkowo lub ł�cznie w danym 

roku kalendarzowym (w okresie kolejnych 12 miesi�cy kalendarzowych) 50% zysku netto Emitenta, 

wykazanego w ostatnim rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta, stanowi 

podstaw� wcze�niejszego wykupu. 

Ponadto, zawarte przez Grup� istotne umowy kredytowe, zawieraj� postanowienia dotycz�ce utrzymywania 

wska�ników finansowych na okre�lonym w tych umowach poziomie. Tego rodzaju postanowienia mog� równie� 
wpływa� na zdolno�� Grupy w zakresie wypłaty dywidendy. 

Spółka nie posiada wiedzy o istnieniu jakichkolwiek innych ogranicze	 umownych w zakresie wypłaty 

dywidendy przez Spółk� lub Spółki Zale�ne. 

Dział D - Ryzyko 

D.1 Najwa�niejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta lub jego 

bran�y. 

Kluczowe czynniki ryzyka charakterystyczne dla Emitenta lub jego bran�y  

• Ryzyko zwi�zane z koniunktur� w bran�y deweloperskiej - Działalno�� Grupy oraz osi�gane przez 

Grup� wyniki finansowe w du�ym stopniu uzale�nione s� od stanu koniunktury gospodarczej panuj�cej 

przede wszystkim na rynku krajowym, a w szczególno�ci od czynników makroekonomicznych; 

• Ryzyko zwi�zane z realizacj� projektów deweloperskich - Działalno�� Grupy w du�ej mierze 

uzale�niona jest od bie��cej i przyszłej koniunktury w bran�y deweloperskiej deweloperzy s� nara�eni 

na niekorzystn� zmian� czynników kształtuj�cych popyt na mieszkania lub powoduj�cych ograniczenie 

poda�y mieszka	; 

• Ryzyko odst�pienia od zawartych umów deweloperskich przez nabywców lokali - Nabywcom lokali 

mieszkalnym przysługuje prawo odst�pienia od zawartych umów deweloperskich, na warunkach 

okre�lonych w Ustawie Deweloperskiej. Odst�pienie zarówno od umowy deweloperskiej, jak równie� 
przedwst�pnej umowy sprzeda�y mo�e wi�za� si� z konieczno�ci� zwrotu dokonanych przez nabywc� 
lokalu wpłat oraz rozliczeniem kar umownych i innych kosztów zwi�zanych z zawart� umow�; 

• Ryzyko zwi�zane z bł�dami w dokumentacji architektonicznej - W ramach prowadzonej działalno�ci, 

Grupa �wiadczy równie� usługi projektowe, realizowane przez wewn�trznych projektantów. 

Projektowanie mo�e wi�za� si� z ryzykiem popełnienia bł�du w dokumentacji architektonicznej 

projektu; 

• Ryzyko zmiany cen sprzedawanych lokali - Grupa jest uzale�niona od cen sprzedawanych lokali, na 

które nie ma bezpo�redniego wpływu; 

• Ryzyko zwi�zane z wadami prawnymi nieruchomo�ci gruntowych - W ramach prowadzonej 

działalno�ci Grupa nabywa nieruchomo�ci gruntowe poło�one głównie na terenie Wrocławia. Grupa nie 

mo�e jednak wykluczy�, i� nabywane nieruchomo�ci obci��one s� wadami prawnymi, w szczególno�ci 

stanowi� własno�� innego ni� sprzedaj�cy podmiotu lub s� obci��one prawami osób trzecich; 

• Ryzyko koncentracji kluczowych decyzji - Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej wi�kszo�ciowy 

pakiet akcji b�dzie nadal w r�kach osób, które posiadaj� decyduj�cy wpływ na podejmowanie przez 

Spółk� kluczowych decyzji, b�d�cych jednocze�nie akcjonariuszami Spółki, z czym nale�y liczy� si� 
tak�e w przyszło�ci; 

• Ryzyko zmiany cen oraz dost�pno�ci materiałów, surowców i towarów - Istnieje ryzyko, i� braki 

materiałów, ograniczona dost�pno�� lub znaczny wzrost ich cen mog� powodowa� opó�nienia terminu 
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zako	czenia projektu deweloperskiego lub te� spowodowa� zmiany w zało�onych uprzednio kosztach 

bud�etowych realizowanych projektów; 

• Ryzyko koncentracji działalno�ci deweloperskiej Grupy na rynku lokalnym - Dominuj�cym rynkiem 

działalno�ci Grupy jest rynek wrocławski. Realizowane przychody ze sprzeda�y oraz osi�gane zyski s� 
uzale�nione od sytuacji na tym rynku; 

• Ryzyko zwi�zane z usterkami i wadami zrealizowanych obiektów budowlanych, r�kojmi� oraz 

podwykonawcami - Ujawnienie si� usterek lub wad mo�e mie� negatywny wpływ na wizerunek 

rynkowy Grupy oraz na jej wynik finansowy, w zwi�zku z konieczno�ci� poniesienia dodatkowych 

kosztów zwi�zanych z usuni�ciem usterki lub wady; 

• Ryzyko zwi�zane z d�wigni� finansow� - W skrajnym przypadku, w celu zaspokojenia zobowi�za	, 
Grupa mo�e by� zmuszona do sprzeda�y cz��ci aktywów, co mogłoby negatywnie wpłyn�� na sytuacje 

finansow� Grupy oraz mo�liwo�ci dalszego rozwoju; 

• Ryzyko zwi�zane z wypłat� dywidendy - Mo�liwo�� wypłaty dywidendy w przyszło�ci oraz jej 

wysoko�� b�dzie zale�e� od szeregu czynników, w tym: dost�pnej do podziału kwoty zysku i kapitałów 

rezerwowych, wydatków i planów inwestycyjnych, zysków, stopnia rentowno�ci oraz współczynnika 

zadłu�enia; 

• Ryzyko zwi�zane ze zło�on� histori� finansow� Emitenta - W zwi�zku z dokonanymi 

przekształceniami Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe oraz Półroczne Skonsolidowane 

Sprawozdanie Finansowe, mog� niedokładnie przedstawia� sytuacj� całej zorganizowanej działalno�ci 

Grupy; 

• Ryzyko zwi�zane z zawieraniem umów z podmiotami powi�zanymi - W toku prowadzonej przez siebie 

działalno�ci, podmioty z Grupy zawieraj� transakcje z innymi podmiotami z Grupy, w tym z 

podmiotami powi�zanymi w rozumieniu Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych; 

• Ryzyko zmiany sposobu wykorzystania wpływów z emisji Nowych Akcji -Cele emisji Nowych Akcji 

zostały opisane w rozdziale „Wykorzystanie wpływów z Oferty”. Istnieje kilka czynników 

niezale�nych od Grupy, które mog� mie� wpływ na realizacj� tych celów. Nie ma pewno�ci, �e 

powy�sze czynniki nie wpłyn� na realizacj� niektórych lub wszystkich zało�e	 dotycz�cych 

wykorzystania �rodków pozyskanych z emisji Nowych Akcji; 

• Ryzyko nieosi�gni�cia zakładanych wpływów z emisji Nowych Akcji - Emitent nie mo�e 

zagwarantowa�, i� wszystkie Nowe Akcje zostan� obj�te przez inwestorów. W konsekwencji Spółka 

mo�e pozyska� z emisji Nowych Akcji wpływy ni�sze, ni� wskazane w rozdziale „Wykorzystanie 

wpływów z Oferty” punkt „Wysoko�� szacowanych wpływów z Oferty”, co mo�e mie� wpływ na 

realizacj� zało�onych wy�ej wymienionym rozdziale celów.  

D.3 Najwa�niejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów 

warto�ciowych. 

Kluczowe czynniki ryzyka charakterystyczne dla papierów warto�ciowych.  

• Ryzyko zwi�zane ze wstrzymaniem Oferty lub wstrzymaniem ubiegania si� o dopuszczenie Akcji lub 

Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym w zwi�zku z naruszeniem przepisów prawa - W 

wypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnienia podejrzenia naruszenia przepisów prawa w 

odniesieniu do Oferty lub wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji lub PDA do obrotu na rynku 

regulowanym KNF mo�e m.in. zakaza� przeprowadzenia Oferty lub zawiesi� Ofert�, a tak�e nakaza� 
wstrzymanie ubiegania si� lub zakaza� ubiegania si� o dopuszczenie lub wprowadzenie akcji do obrotu 

na rynku regulowanym; 

• Ryzyko poniesienia przez inwestorów straty w przypadku niedoj�cia Oferty do skutku lub odst�pienia 

przez Spółk� od Oferty - W przypadku odst�pienia od przeprowadzenia lub zawieszenia przez Spółk� 
Oferty, �rodki finansowe wpłacone przez inwestorów mog� zosta� na pewien czas zamro�one, a 

inwestorzy mog� ponie�� straty; 

• Ryzyko zwi�zane z mo�liwo�ci� niespełnienia warunków dopuszczenia lub wprowadzenia Praw do 

Akcji lub Akcji do obrotu giełdowego na rynku regulowanym (rynku równoległym) GPW - 

Dopuszczenie do obrotu giełdowego Praw do Akcji i Akcji wymaga uchwały Zarz�du GPW oraz 

rejestracji Praw do Akcji i Akcji w KDPW. W przypadku stwierdzenia, �e Akcje nie spełniaj� 
warunków Regulaminu GPW, Zarz�d GPW podejmuje uchwał� o odmowie dopuszczenia ich do obrotu 
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giełdowego; 

• Ryzyko zwi�zane z PDA - W przypadku gdy Zarz�d, w ci�gu 6 miesi�cy od daty wydania przez KNF 

decyzji w sprawie zatwierdzenia Prospektu nie zło�y w s�dzie rejestrowym wniosku o rejestracj� 
podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki wynikaj�cego z emisji Nowych Akcji, albo gdy s�d 

rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji podwy�szenia kapitału zakładowego w 

zwi�zku z emisj� Nowych Akcji, emisja nie dojdzie do skutku; 

• Ryzyko opó�nienia wprowadzenia Nowych Akcji do obrotu - Istnieje mo�liwo��, �e przed terminem 

wyga�ni�cia Praw do Akcji i zast�pienia ich Nowymi Akcjami, pozostałe Akcje nie zostan� 
wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. 

Dział E - Oferta 

E.1 Wpływy pieni��ne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe 

koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferuj�cego. 

Wpływy netto z Oferty 

Spółka oczekuje, �e wpływy netto z emisji Nowych Akcji wynios� ok. 58 mln PLN. Ostateczna kwota tych 

wpływów b�dzie zale�ała od ostatecznej liczby Nowych Akcji przydzielonych inwestorom w Ofercie oraz 

ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznych kosztów Oferty.  

Szacunkowe koszty Oferty 

Prowizja Oferuj�cego 

Kwota prowizji z tytułu plasowania b�dzie uzale�niona od warto�ci Oferty. Na dzie	 prospektu nie jest zanana 

ostateczna liczba akcji serii B, która zostanie obj�ta ani cena Akcji Oferowanych. Kwota prowizji z tytułu 

plasowania publicznej oferty b�dzie uzale�niona od ostatecznie uplasowanej emisji akcji serii B i nie b�dzie 

wi�ksza ni� 2,00% jej warto�ci. 

Emitent opublikuje informacje dot. ostatecznych kosztów Oferty w formie raportu bie��cego zgodnie z par. 33 

Rozporz�dzenia Min. Finansów z 19.11.2009 w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów warto�ciowych oraz warunków uznawania za równowa�ne informacji wymaganych 

przepisami prawa pa	stwa nieb�d�cego pa	stwem członkowskim. 

Pozostałe koszty Oferty 

Poza cz��ci� prowizji Oferuj�cego, któr� zobowi�zała si� zapłaci� Spółka, zgodnie z opisem zawartym 

w podtytule „Prowizja Oferuj�cego” powy�ej, w ocenie Spółki, ł�czne pozostałe koszty zwi�zane z Ofert� 
ukształtuj� si� na poziomie około 0,3 mln zł netto i b�d� obejmowa� nast�puj�ce koszty: (i) przygotowanie 

i przeprowadzenie Oferty, (ii) sporz�dzenie Prospektu, z uwzgl�dnieniem wynagrodzenia na rzecz doradców 

zewn�trznych Spółki, (iii) promocj� Oferty wraz z drukiem Prospektu, oraz (iv) koszty pozostałe, w tym opłaty 

na rzecz GPW i KDPW. 

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych kosztów Oferty zostan� przekazane przez Spółk� do publicznej 

wiadomo�ci w formie raportu bie��cego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Emitent nie b�dzie pobiera� �adnych opłat od podmiotów składaj�cych zapisy na Akcje Oferowane. Kwota 

wpłacona przez inwestora przy składaniu zapisu mo�e zosta� jednak powi�kszona o ewentualn� prowizj� firmy 

inwestycyjnej przyjmuj�cej zapis, zgodnie z regulacjami tej firmy inwestycyjnej. 

E.2a Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieni��nych, szacunkowa warto�� netto wpływów 

pieni��nych. 

Celem przeprowadzenia emisji Nowych Akcji jest pozyskanie �rodków finansowych niezb�dnych do realizacji 

planu rozwoju Grupy, które zostan� przeznaczone na: 

1. Kwota do 10 mln PLN przekazana zostanie na maj�tek obrotowy spółki i2 Development Sp. z o. o. Przy 

Arsenale Sp. k. realizuj�cej projekt „Bulwar Staromiejski” w II kw. 2016 r. – �rodki te maj� zapewni� 
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optymalizacj� realizacji projektu, w tym mo�liwo�� wcze�niejszego wykonywania prac budowlanych i 

opłacania faktur za wykonywane prace (które zostan� refinansowane z kredytu). Spółka chce zapewni� 
sobie wystarczaj�c� płynno�� i wypłacalno�� przy maksymalnej optymalizacji czasu realizacji projektu. 

Bulwar Staromiejski to kompleks mieszkalno-usługowy poło�ony jest przy pl. Jana Pawła II we 

Wrocławiu (nad Odr�, centrum miasta). Na działce mieszcz� si� budynki po dawnym szpitalu. W 

planowanej inwestycji zmianie ulegnie zagospodarowanie terenu i jego funkcje. Kompleks zakłada 

stworzenie zespołu 14 projektów deweloperskich o przeznaczeniu mieszkalno – biurowych (PUM 20 113 

m2, PUU 8 765 m2) wraz z usługami kompleksowym zagospodarowaniem terenu oraz podziemnymi 

miejscami postojowymi. Całkowita warto�� tego projektu deweloperskiego wynosi ok. 120 mln PLN. 

Budowa budynków zostanie sfinansowania ze �rodków zewn�trznych z kredytu bankowego. Planowany 

termin zako	czenia budowy całego kompleksu to IV kw. 2018 r. Działka pod t� inwestycje została w 

cało�ci ju� opłacona ze �rodków pochodz�cych z po�yczki – 35,8 mln PLN. 

2. Dofinansowanie inwestycji w postaci m. in. nabycia gruntu oraz wymaganego wkładu własnego 

(niezb�dnego do uruchomienia kredytu inwestycyjnego) pod projekt deweloperski „Ogrody Jordanowskie 

(Etap II)” (działka nr 1/8 przy ul. Ibn Siny Awicenny we Wrocławiu) oraz dofinansowanie inwestycji w 

trakcie jej realizacji w ł�cznej wysoko�ci do 10 mln PLN. Emitent planuje, i� kwota ta zostanie 

rozdysponowana: do 7,9 mln PLN na nabycie gruntu (II kw. lub III kw. 2016 r.), a do 2,1 mln PLN (II 

kw. lub III kw. 2016 r.), na wkład własny do uruchomienia kredytu inwestycyjnego. 

Ogrody Jordanowskie II - projekt przewiduje budow� zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

(PUM ok. 15 500 m2) z parkingami podziemnymi. W dniu 1 wrze�nia 2015 r. została podpisana 

(01.09.2015) przedwst�pna umowa kupna działki nr 1/8 przy ul. Ibn Siny Awicenny z ustalon� cen� 
nabycia w kwocie 10 mln zł. Na Dat� Prospektu spółka zapłaciła ju� za działk� 2,1 mln zł, a pozostała 

cz��� ceny nabycia zostanie uregulowana przed zawarciem umowy przerzeczonej – zawartej nie pó�niej 

ni� do dnia 30.08.2016 r. Planowany termin rozpocz�cia budowy to II kw. lub III kw. 2016 r. Planowany 

termin zako	czenia budowy to IV kw. 2018 r. Budowa budynków zostanie finansowana ze �rodków 

zewn�trznych pochodz�cych z kredytu bankowego. Całkowita warto�� tego projektu deweloperskiego 

wynosi ok. 55 mln PLN. 

3. Dofinansowanie inwestycji w postaci m. in. wymaganego wkładu własnego (niezb�dnego do 

uruchomienia kredytu inwestycyjnego) pod projekt deweloperski „Ksi�cia Witolda” (działka nr 48/3 i 

48/4, 48/6 przy ul. Ksi�cia Witolda 46 i 48-50 we Wrocławiu) oraz dofinansowanie inwestycji w trakcie 

jej realizacji w ł�cznej wysoko�ci do 8 mln PLN. Emitent planuje, i� uzupełnienie wkładu własnego 

nast�pi w II kw. 2016 r. a dofinansowanie inwestycji w trakcie jej realizacji do II kw. 2018 r. 

Spółka zale�na – i2 Development Sp. z o. o. Ksi�cia Witolda Sp. k. podpisała ju� umow� kupna wy�ej 

wymienionego gruntu w dniu 28.08.2015 r. w cenie nabycia 10,3 mln PLN – w cało�ci opłacona. Projekt 

przewiduje budow� budynku mieszkalnego wielorodzinnego (PUM ok. 8 400 m2) z usługami w parterze 

(PUU ok. 5 700 m2) i gara�em. Znajduj�cy si� na nieruchomo�ci zabytkowy spichlerz zostanie 

przeznaczony na usługi. Planowany termin rozpocz�cia budowy to II kw. 2016 r. Planowany termin 

zako	czenia budowy to II kw. 2018 r. Budowa budynku zostanie finansowana ze �rodków zewn�trznych 

z kredytu bankowego. Całkowita warto�� tego projektu deweloperskiego wynosi ok. 51 mln PLN. 

4. Dofinansowanie inwestycji w postaci m. in. nabycia gruntu, uzupełnienie wymaganego wkładu własnego 

(niezb�dnego do uruchomienia kredytu inwestycyjnego) pod projekt deweloperski „Pi�kna” (działka nr 

13/12 przy ul. Pi�knej 58 we Wrocławiu) oraz dofinansowanie inwestycji w trakcie jej realizacji w 

ł�cznej wysoko�ci do 9 mln PLN. Emitent planuje, i� uzupełnienie wymaganego wkładu własnego 

nast�pi w II kw. 2016 r., zapłata pozostałej kwoty za grunt w II lub III kw. 2016 r. a dofinansowanie 

inwestycji w trakcie jej realizacji w terminie do IV kw. 2017 r. 

Spółka zale�na – i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp. k. podpisała umow� kupna wy�ej wymienionego 

gruntu w dniu 20.10.2015 (szczegółowo umowa została opisana w rozdziale „Opis działalno�ci Spółki” 

podtytuł „Istotne umowy sprzeda�y”) oraz wpłaciła ju� zadatek w wysoko�ci 0,5 mln PLN, pierwsz� rat� 
w wysoko�ci 0,5 mln PLN oraz drug� rat� w wysoko�ci 0,5 mln PLN. Na Dat� Prospektu do zapłaty 

pozostało 2,3 mln PLN. Na wy�ej wymienionym gruncie Grupa przewiduje budow� trzech budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych (PUM ok. 5 574 m2) z parkingiem podziemnym. Planowany termin 

zako	czenia budowy to IV kw. 2017 r. Budowa budynków zostanie finansowana ze �rodków 

zewn�trznych z kredytu bankowego. Całkowita warto�� tego projektu deweloperskiego wynosi ok. 34 
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mln PLN. 

5. Dofinansowanie inwestycji w postaci m. in. wymaganego wkładu własnego (niezb�dnego do 

uruchomienia kredytu inwestycyjnego) pod projekt deweloperski „Legnicka” (działka gruntu nr 6 przy ul. 

Przedmiejskiej nr 2 i Legnickiej nr 43 we Wrocławiu) oraz dofinansowanie inwestycji w trakcie jej 

realizacji w ł�cznej wysoko�ci do 11 mln PLN. Emitent planuje, i� uzupełnienie wymaganego wkładu 

własnego nast�pi w II kw. 2016 r. a dofinansowanie inwestycji w trakcie jej realizacji w terminie do IV 

kw. 2017 r.  

Projekt przewiduje budow� budynku mieszkalnego wielorodzinnego (PUM ok. 10 165 m2) z usługami w 

parterze (PUU ok. 1 598 m2) i gara�em podziemnym. Planowany termin rozpocz�cia budowy to II kw. 

2016 r. Planowany termin zako	czenia budowy to IV kw. 2017 r. Na Dat� Prospektu została podpisana 

(03.02.2015) przedwst�pna umowa kupna działki nr 6 przy ul. Przedmiejskiej 2 i Legnickiej 43 we 

Wrocławiu z okre�lon� cen� nabycia w kwocie 9,7 mln PLN. Z powy�szej kwoty zostało ju� zapłacone 

0,5 mln PLN, a reszta zostanie uregulowana w terminie 18 miesi�cy od dnia zawarcia przyrzeczonej 

umowy sprzeda�y. Budowa budynku zostanie finansowana ze �rodków zewn�trznych z kredytu 

bankowego. Całkowita warto�� tego projektu deweloperskiego wynosi ok. 38 mln PLN. 

6. Kwota do 10 mln PLN przekazana zostanie na maj�tek obrotowy spółki Korfantowskie Przedsi�biorstwo 

Budowlane Sp. z o. o. (KPB Sp. z o. o.) b�d�cej Generalnym Wykonawc� wszystkim projektów w 

Grupie. Na dzie	 29.02.2016 r. KPB Sp. z o. o. posiada podpisanych 8 umów o generalne wykonawstwo 

na ł�czn� kwot� 177,5 mln PLN. 
rodki pochodz�ce z emisji maj� usprawni� terminowe regulowanie 

zobowi�za	 na rzecz podwykonawców – obecnie KPB Sp. z o. o. jest uzale�niona od terminu płatno�ci 

otrzymywanych od inwestorów, pochodz�cych z kredytów bankowych. 

Pozyskane �rodki zostan� wykorzystane bezpo�rednio przez Spółk� lub zostan� przekazane przez Spółk� do jej 

spółek zale�nych, współzale�nych i stowarzyszonych w formie wpłat podwy�szaj�cych kapitał zakładowy tych 

spółek, dopłat lub po�yczek. Spółki zale�ne, współzale�ne i stowarzyszone wykorzystaj� wpływy z emisji 

Nowych Akcji przekazane przez Spółk� zgodnie z celami przyj�tymi przez Spółk� w zakresie wykorzystania 

tych funduszy. 

Do czasu pełnego wykorzystania wpływów z emisji, zgodnie z planami w tym zakresie, Emitent b�dzie lokowa� 
�rodki w bezpieczne instrumenty finansowe, tj. lokaty bankowe, bony skarbowe oraz obligacje Skarbu Pa	stwa, 

gwarantowane papiery dłu�ne przedsi�biorstw.  

W przypadku, gdy uzyskane wpływy z emisji b�d� wy�sze ni� niezb�dne do realizacji planowanych projektów, 

Emitent podejmie dodatkowe działania w celu szybszego rozwoju na rynku deweloperskim, w szczególno�ci 

przeznaczy �rodki na zakup gruntów w celu realizacji nowych projektów budowlanych lub przeznaczy �rodki na 

kapitał obrotowy. 

Gdyby wpływy z emisji były ni�sze, ni� niezb�dne do realizacji planowanych projektów, Emitent rozwa�y 

wszelkie istniej�ce uwarunkowania i mo�liwo�ci do podj�cia ostatecznych decyzji inwestycyjnych, w tym 

mo�liwo�� zaci�gni�cia kredytu, wyemitowania obligacji korporacyjnych oraz wydłu�enia w czasie realizacji 

planów biznesowych.  

Emitent zastrzega sobie mo�liwo�� zmiany celów emisji, w przypadku gdyby realizacja niektórych celów 

okazała si� niemo�liwa lub niecelowa, b�d� wyst�piłyby nieprzewidziane zjawiska, których zaistnienie 

w �wietle zakładanych celów emisji mogłoby negatywnie wpłyn�� na działalno�� Grupy. Ponadto Emitent nie 

jest w stanie wykluczy�, �e zakładane przez Emitenta na Dat� Prospektu cele emisji nie ulegn� zmianie. 

Informacja o zmianie celów emisji zostanie przekazana do publicznej informacji niezwłocznie po powzi�ciu 

ewentualnej decyzji przez Zarz�d Spółki w tym zakresie w formie raportu bie��cego lub Aneksu do Prospektu. 

E.3 Opis warunków oferty. 

Oferta 

Na podstawie Prospektu przedmiotem oferty publicznej jest nie mniej ni� 1 i nie wi�cej ni� 2.000.000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii B Spółki o warto�ci nominalnej 1 PLN ka�da oferowanych przez Spółk�. 

Oferta przeprowadzana jest z wył�czeniem prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. 
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Prospekt został sporz�dzony ponadto w zwi�zku z ubieganiem si� przez Spółk� o dopuszczenie i wprowadzenie 

do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW 8.000.000 akcji zwykłych 

imiennych Spółki serii A (akcje imienne zostan� zamienione na akcje na okaziciela z chwil� ich 

dematerializacji) oraz nie mniej ni� 1 i nie wi�cej ni� 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki oraz 

nie mniej ni� 1 i nie wi�cej ni� 2.000.000 PDA. 

Obecnie akcje serii A s� akcjami zwykłymi imiennymi. Zgodnie ze Statutem Emitenta akcje imienne serii A, 

ulegaj� zamianie na akcje na okaziciela z dniem dematerializacji akcji serii A, zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy 

o Obrocie Instrumentami Finansowymi.  

Z Akcjami Oferowanymi nie s� zwi�zane obowi�zki �wiadcze	 dodatkowych. 

Zgodnie z upowa�nieniem zawartym w Uchwale w Sprawie Podwy�szenia Zarz�d mo�e okre�li� ostateczn� 
liczb� oferowanych Akcji Oferowanych. Ostateczna liczba Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarz�d, 

w uzgodnieniu z Oferuj�cym. Je�li Zarz�d nie skorzysta z powy�szego upowa�nienia, oferowan� liczb� Akcji 

Oferowanych b�dzie 2.000.000 Akcji Oferowanych. Informacja o skorzystaniu b�d� nieskorzystaniu przez 

Zarz�d z upowa�nienia, o którym mowa powy�ej, jak równie� informacja o ostatecznej liczbie Akcji 

Oferowanych oraz liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej 

wiadomo�ci w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, najpó�niej w dniu 

rozpocz�cia przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych.  

Inwestorom, którzy zło�� zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomo�ci informacji 

o Cenie Akcji Oferowanych oraz informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty 

i o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnym transzach, przysługiwa� b�dzie uprawnienie do 

uchylenia si� od skutków prawnych zło�onego zapisu poprzez zło�enie o�wiadczenia na pi�mie, zło�one w 

dowolnym punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej przyjmuj�cej zapisy na Akcje Oferowane, w terminie 

dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomo�ci takiej informacji, stosownie do art. 54 ust. 

1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Intencj� Spółki jest zaoferowanie w Transzy Inwestorów Indywidualnych nie wi�cej ni� 200.000 sztuk akcji 

serii B. Inwestorzy powinni zwróci� uwag� na fakt, �e jedynym prawnie wi���cym dokumentem ofertowym 

sporz�dzonym na potrzeby tej Oferty, zawieraj�cym informacje na temat Grupy oraz Akcji Oferowanych jest 

Prospekt wraz z opublikowanymi aneksami do Prospektu, po ich zatwierdzeniu przez KNF, i komunikatami 

aktualizuj�cymi do Prospektu oraz informacj� o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w Ofercie, ostatecznej 

liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach oraz Cenie Akcji Oferowanych. 

Walut� emitowanych papierów warto�ciowych tj. Akcji Oferowanych jest polski złoty. 

Uprawnieni inwestorzy 

Akcje Oferowane b�d� oferowane w nast�puj�cych transzach:  

• Transza Inwestorów Indywidualnych oraz 

• Transza Inwestorów Instytucjonalnych. 

Inwestorami uprawnionymi do nabywania Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy 

Inwestorów Instytucjonalnych, na zasadach okre�lonych w Prospekcie s� nast�puj�cy rezydenci i nierezydenci 

w rozumieniu Prawa Dewizowego: osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty nieposiadaj�ce osobowo�ci 

prawnej, posiadaj�ce zdolno�� do zaci�gania zobowi�za	 i nabywania praw we własnym imieniu, z wył�czeniem 

osób ameryka	skich w rozumieniu Regulacji S. 

Zwraca si� uwag�, �e w przypadku Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, inwestorzy, którzy zostali zaproszeni 

do udziału w procesie budowy Ksi�gi Popytu a nast�pnie otrzymali wezwanie do zło�enia zapisu s� zobowi�zani 

do zło�enia i opłacenia zapisu w tej transzy na liczb� akcji okre�lon� w wezwaniu. 

Poni�ej przedstawiono informacje na temat przewidywanego harmonogramu Oferty według czasu 

warszawskiego. Rozpocz�cie Oferty nast�pi w dniu publikacji Prospektu. 
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Czynno�� Termin 

Otwarcie Publicznej Oferty W dniu publikacji prospektu 

Podanie do publicznej wiadomo�ci informacji o 

Przedziale Cenowym lub Cenie Maksymalnej 
11 kwietnia 2016 r. 

Budowa Ksi�gi Popytu dla inwestorów w Transzy 

Inwestorów Instytucjonalnych 
12-13 kwietnia 2016 r. 

Podanie do publicznej wiadomo�ci Ceny Emisyjnej 

oraz ostatecznej liczby oferowanych akcji serii B w 

poszczególnych transzach 
13 kwietnia 2016 r. 

Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów 

Indywidualnych 
14-19 kwietnia 2016 r. 

Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów. 

Instytucjonalnych 
14-19 kwietnia 2016 r. 

Planowany termin przydziału i zako	czenia 

Publicznej Oferty 
21 kwietnia 2016 r. 

 

Powy�szy harmonogram mo�e ulec zmianie. Niektóre zdarzenia, które zostały w nim przewidziane, s� 
niezale�ne od Spółki. Spółka, w uzgodnieniu z Oferuj�cym, zastrzega sobie prawo do zmiany powy�szego 

harmonogramu Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Informacja o zmianie 

poszczególnych terminów Oferty zostanie przekazana w trybie przewidzianym w art. 52 Ustawy o Ofercie 

Publicznej, tj. w formie komunikatu aktualizuj�cego w sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt, o 

ile bezwzgl�dnie obowi�zuj�ce przepisy prawa nie b�d� wymagały upublicznienia takiej informacji w formie 

aneksu do Prospektu (po jego uprzednim zatwierdzeniu przez KNF). 

Zmiany terminów realizacji Publicznej Oferty mog� odbywa� si� tylko w okresie wa�no�ci Prospektu i termin 

ten nie mo�e by� dłu�szy ni� trzy miesi�ce od dnia otwarcia Publicznej Oferty. 

Cena Emisyjna 

Cena Emisyjna w Publicznej Ofercie, zostanie ustalona przed rozpocz�ciem zapisów na Akcje Oferowane. Cena 

Emisyjna akcji b�dzie stała i jednakowa dla obydwu transz.  

Informacja na temat ostatecznej Ceny Emisyjnej zostanie przekazana przez Spółk� do publicznej wiadomo�ci 

przed rozpocz�ciem przyjmowania zapisów, w trybie okre�lonym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, tj. w sposób, 

w jaki zostanie opublikowany Prospekt emisyjny. 

 

Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych 

Przed rozpocz�ciem procesu budowy Ksi�gi Popytu Emitent, na podstawie rekomendacji Oferuj�cego, ustali 

Przedział Cenowy lub Cen� Maksymaln�. Przedział Cenowy lub Cena Maksymalna zostan� podane do 

publicznej wiadomo�ci w formie aneksu do Prospektu. 

W przypadku ustalenia przedziału cenowego - górna granica Przedziału Cenowego stanowi� b�dzie cen� 
maksymaln� Akcji serii B w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie. 

W trakcie trwania procesu budowy Ksi�gi Popytu na Akcje Oferowane Zarz�d Emitenta mo�e postanowi� o 

zmianie dolnej granicy Przedziału Cenowego. Powy�sza zmiana przekazana zostanie w trybie okre�lonym w art. 

54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, tj. w sposób, w jaki zostanie opublikowany Prospekt emisyjny.  
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W przypadku ustalenia Przedziału Cenowego wszystkie Deklaracje Zainteresowania Nabyciem Akcji 

Oferowanych, które w wyniku opublikowania aneksu dotycz�cego zmiany dolnej granicy Przedziału Cenowego 

zawiera� b�d� propozycj� ceny za Akcje Oferowane spoza nowego Przedziału Cenowego zostan� automatycznie 

anulowane. Zarz�d Emitenta wska�e w ww. aneksie nowe terminy przyjmowania Deklaracji.  

Na podstawie zestawienia wielu Deklaracji Zarz�d Spółki uzyska informacj� na temat rynkowej wyceny Akcji 

Oferowanych oraz ustali ich Cen� Emisyjn� na takim poziomie, który zapewni Spółce niezb�dne wpływy z 

emisji przy uwzgl�dnieniu rozproszenia akcjonariatu. Jednak�e niezale�nie od wyniku przeprowadzonego 

procesu budowy Ksi�gi Popytu, Zarz�d Emitenta, zastrzega sobie prawo do ustalenia Ceny Emisyjnej Akcji Serii 

B w oparciu o rekomendacj� Oferuj�cego.  

Cena Emisyjna w Publicznej Ofercie, zostanie ustalona przed rozpocz�ciem zapisów na Akcje Oferowane. Cena 

Emisyjna akcji b�dzie stała i jednakowa dla obydwu transz.  

Informacja na temat ostatecznej Ceny Emisyjnej zostanie przekazana przez Spółk� do publicznej wiadomo�ci 

przed rozpocz�ciem przyjmowania zapisów, w trybie okre�lonym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, tj. w sposób, 

w jaki zostanie opublikowany Prospekt emisyjny. 

 

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty 

Po dokonaniu ewentualnych przesuni�� akcji serii B pomi�dzy transzami i zmian wielko�ci transz, przydział 

akcji serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonany na mocy postanowie	 umowy zawartej 

pomi�dzy Emitentem, Oferuj�cym oraz GPW. Na podstawie prawidłowo zło�onych i opłaconych zapisów na 

akcje  serii B domy maklerskie wystawi� do systemu informatycznego GPW odpowiednie zlecenia kupna akcji. 

W tym samym dniu Oferuj�cy wystawi zlecenie sprzeda�y. 

Nie przewiduje si� docelowej minimalnej wielko�ci pojedynczego przydziału w Transzy Inwestorów 

Indywidualnych. 

Po dokonaniu ewentualnych przesuni�� pomi�dzy transzami, Zarz�d Emitenta, w oparciu o opłacone zapisy 

dokona ostatecznego przydziału Akcji Oferowanych w transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Ostateczny 

Przydział Akcji Oferowanych zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 

• w pierwszym etapie zostan� przydzielone Akcje Oferowane inwestorom, którzy zostali umieszczeni na 

Li�cie Wst�pnego Przydziału i którzy opłacili zapis zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie. Przydział 

dla tych inwestorów nast�pi w liczbie zgodnej ze zło�onymi zapisami. W przypadku, gdy wszystkie Akcje 

Oferowane przeznaczone do obj�cia w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zostan� nale�ycie opłacone 

ostateczny przydział Akcji Oferowanych zako	czy si� na pierwszym etapie. 

• je�eli pierwszy etap przydziału zostanie dokonany na liczb� Akcji Oferowanych mniejsz� ni� przeznaczona 

do obj�cia w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (z uwzgl�dnieniem ewentualnych przesuni��) – 

nast�puje drugi etap ostatecznego przydziału Akcji Oferowanych. 

• w drugim etapie zostan� przydzielone Akcje Oferowane inwestorom, którzy nie zostali umieszczeni na 

Li�cie Wst�pnego Przydziału, a którzy zło�yli i opłacili zapisy w dniach trwania zapisów w Transzy 

Inwestorów Instytucjonalnych. Liczba Akcji Oferowanych, na któr� Emitent mo�e dokona� przydziału w 

drugim etapie, stanowi ró�nic� pomi�dzy liczb� zaoferowanych Akcji Oferowanych (po dokonaniu 

ewentualnych przesuni��) a liczb� Akcji Oferowanych przydzielonych w pierwszym etapie ostatecznego 

przydziału. Takim inwestorom Akcje Oferowane zostan� przydzielone zgodnie z uznaniem Emitenta. 

Ułamkowe cz��ci Akcji Oferowanych nie b�d� przydzielane, podobnie jak nie b�d� przydzielane Akcje 

Oferowane ł�cznie kilku inwestorom. Emitent mo�e odmówi� dokonania przydziału Akcji Oferowanych w 

przypadku, gdy zapis zostanie zło�ony przez lub w imieniu inwestora prowadz�cego działalno�� konkurencyjn� 
wobec Emitenta. 

O liczbie przydzielonych akcji serii B inwestor b�dzie poinformowany w POK, w którym zło�ył zapis oraz 

ewentualnie w innym trybie uzgodnionym indywidualnie. 

Nie wyst�puje sposób preferencyjnego traktowania okre�lonych rodzajów inwestorów  lub okre�lonych grup 

powi�zanych przy przydziale Akcji Oferowanych. 
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E.4 Opis interesów, wł�cznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty. 

Wskazane poni�ej podmioty s� zaanga�owane w Ofert�. U podmiotów zaanga�owanych w Ofert� nie wyst�puje 

konflikt interesów. 

Oferuj�cy 

Oferuj�cym jest Dom Maklerski Banku Ochrony 
rodowiska S.A. z siedzib� we Wrocławiu i adresem: ul. 

Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa. Zgodnie z zawart� umow� o pełnienie funkcji doradcy przy realizacji 

Oferty Publicznej, Oferuj�cy pełni równie� funkcj� Zarz�dzaj�cego Ofert� oraz budow� ksi�gi popytu w 

procesie budowania ksi�gi popytu w�ród Inwestorów Instytucjonalnych, doradza w zakresie przygotowania 

Oferty Publicznej, co obejmuje doradztwo w zakresie struktury, organizacji i zasad przeprowadzenia Oferty oraz 

jest sporz�dzaj�cym Prospekt w zakresie wskazanym w o�wiadczeniu Oferuj�cego. 

Doradca Prawny 

W zwi�zku z Ofert� kancelaria prawna CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki spółka komandytowa z 

siedzib� w Warszawie, adres: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa („CMS”), �wiadczy na rzecz Emitenta 

usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa polskiego. Wynagrodzenie doradcy prawnego nie jest powi�zane 

z wielko�ci� �rodków uzyskanych z Oferty. 

Ponadto, CMS �wiadczył i mo�e �wiadczy� w przyszło�ci inne usługi prawne na rzecz Spółki lub Grupy 

w zakresie prowadzonej przez Spółk� lub Grup� działalno�ci na podstawie odpowiednich umów o �wiadczenie 

usług prawnych. CMS nie posiada istotnych interesów w Spółce, w tym w szczególno�ci na Dat� Prospektu nie 

posiada Akcji Spółki. 

E.5 Imi� i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferuj�cego papier warto�ciowy do sprzeda�y. 

Umowy zakazu sprzeda�y akcji typu „lockup”: strony, których to dotyczy oraz wskazanie okresu 

obj�tego zakazem sprzeda�y. 

Akcjonariusze sprzedaj�cy 

Nie dotyczy. Przedmiotem Oferty s� wył�cznie Akcje Oferowane. 

Umowne ograniczenia zbywalno�ci Akcji 

Spółka 

Spółka zobowi��e si� wobec Oferuj�cego, �e w okresie nie dłu�szym ni� 360 dni od dnia ustalenia ostatecznej 

Ceny Akcji Oferowanych, przy zachowaniu okre�lonych wyj�tków, bez uprzedniej pisemnej zgody Oferuj�cego, 

nie b�dzie dokonywa� emisji, oferowa�, sprzedawa�, obci��a� ani w inny sposób rozporz�dza�, ani publicznie 

ogłasza� emisji, oferty, sprzeda�y ani zbycia lub zamiaru podj�cia takich działa	 lub podejmowa� działa	 
zmierzaj�cych do lub mog�cych skutkowa� emisj�, ofert�, sprzeda�� lub zbyciem akcji Spółki lub papierów 

warto�ciowych wymiennych lub zamiennych na akcje Spółki lub umo�liwiaj�cych ich uzyskanie w drodze 

realizacji praw zwi�zanych z takimi papierami warto�ciowymi, innych praw umo�liwiaj�cych nabycie akcji 

Spółki, ani innych papierów warto�ciowych lub instrumentów finansowych, których warto�� jest ustalana 

bezpo�rednio lub po�rednio przez odniesienie do ceny powy�szych papierów warto�ciowych stanowi�cych ich 

instrument bazowy, wł�cznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami. 

Spółka zobowi��e si� równie� wobec Oferuj�cego, �e w okresie nie dłu�szym ni� 360 dni od dnia ustalenia 

ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych nie b�dzie, bez pisemnej zgody Oferuj�cego, nabywa� lub publicznie 

ogłasza� zamiaru nabycia akcji Spółki ani obni�a� lub publicznie ogłasza� zamiaru obni�enia swojego kapitału 

zakładowego. 



35 

Znaczni Akcjonariusze 

Znaczni Akcjonariusze zobowi��� si� wobec Oferuj�cego, �e w okresie nie dłu�szym ni� 360 dni od dnia 

ustalenia ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych, przy zachowaniu okre�lonych wyj�tków, bez uprzedniej 

pisemnej zgody Oferuj�cego, nie b�d�, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Oferuj�cego, z 

uwzgl�dnieniem wyj�tków okre�lonych poni�ej, oferowa�, sprzedawa� lub w inny sposób rozporz�dza� (lub 

ogłasza� zamiaru takiego rozporz�dzania) pozostałymi w ich posiadaniu akcjami Spółki lub te� oferowa�, 
emitowa�, sprzedawa� lub w inny sposób rozporz�dza� (lub ogłasza� zamiaru takiego rozporz�dzenia) 

jakimikolwiek instrumentami finansowymi wymiennymi lub zamiennymi na takie akcje Spółki lub 

uprawniaj�cymi do nabycia lub obj�cia takich akcji Spółki ani bra� udziału w transakcjach z wykorzystaniem 

instrumentów pochodnych, których skutek ekonomiczny byłby równowa�ny ze skutkiem takiej sprzeda�y, 

przekazania lub rozporz�dzenia, bez wzgl�du na to, czy transakcja taka byłaby rozliczana gotówkowo, czy w 

inny sposób. 

Pisemna zgoda Oferuj�cego nie b�dzie wymagana w przypadku odpowiedzi na wezwanie do zapisywania si� na 

sprzeda� akcji Spółki ogłoszone zgodnie z art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz skupu przez Spółk� akcji 

własnych w drodze wezwania do zapisywania si� na sprzeda� akcji Spółki, a tak�e do ich Spółek Zale�nych 

w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych lub innego podmiotu bezpo�rednio lub po�rednio kontrolowanego 

lub współkontrolowanego przez Znacznych Akcjonariuszy („Podmiot Zale�ny”), z zastrze�eniem, �e w tym 

przypadku Podmiot Zale�ny zawrze przed takim przeniesieniem z Oferuj�cym umow� ograniczenia zbywalno�ci 

akcji typu lock-up o tre�ci to�samej z zobowi�zaniem Znacznego Akcjonariusza. 

Informacje o podpisaniu umów ograniczenia zbywania akcji zostan� podane do publicznej wiadomo�ci w formie 

aneksu do Prospektu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

E.6 Wielko�� i warto�� procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofert�. 

W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, nale�y poda� 
wielko�� i warto�� procentow� natychmiastowego rozwodnienia, je�li nie dokonaj� oni subskrypcji na 

now� ofert�. 

W tabeli poni�ej przedstawiono struktur� akcjonariatu Spółki na Dat� Prospektu oraz spodziewan� struktur� 
akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty. 

 Stan na Dat� Prospektu* Stan po przeprowadzeniu Oferty* 

 Liczba Akcji (szt.) % głosów na WZ Liczba Akcji (szt.) % głosów na WZ 

Pan Andrzej Kowalski:  

- po�rednio przez Galtoco Investments 

Limited z siedzib� w Nikozji (Cypr)** 
3.640.000 45,50% 3.640.000 36,40%

Pan Marcin Misztal:  

- po�rednio przez Acico Investments 

Limited z siedzib� w Nikozji 

(Cypr)*** 

3.640.000 45,50% 3.640.000 36.40% 

Pozostali 720.000 9% 2.720.000 27,20%

Razem 8.000.000 100,00% 10.000.000 100,00%

* przy zało�eniu zaoferowania w Ofercie 2.000.000 Akcji Oferowanych oraz obj�cia 2.000.000 Akcji Oferowanych w Ofercie 

** Pan Andrzej Kowalski po�rednio (wraz z mał�onk� poprzez spółki zale�ne) posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, 

uprawniaj�cych do wykonywania 100% głosów w spółce Galtoco Investments Limited 

*** Pan Marcin Misztal bezpo�rednio posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, uprawniaj�cych do wykonywania 100% głosów w 

spółce Acico Investments Limited 

E.7 Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferuj�cego. 

Emitent nie b�dzie pobiera� �adnych opłat od podmiotów składaj�cych zapisy na Akcje Oferowane. Kwota 

wpłacona przez inwestora przy składaniu zapisu mo�e zosta� jednak powi�kszona o ewentualn� prowizj� firmy 

inwestycyjnej przyjmuj�cej zapis, zgodnie z regulacjami tej firmy inwestycyjnej. 
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CZYNNIKI RYZYKA 

Przed podj�ciem decyzji o inwestycji w Akcje Oferowane lub PDA potencjalni inwestorzy powinni starannie 

przeanalizowa� czynniki ryzyka przedstawione poni�ej oraz inne informacje zawarte w niniejszym Prospekcie. 

Wyst�pienie jakiegokolwiek lub kilku z wymienionych ryzyk samodzielnie lub wraz z innymi okoliczno�ciami 

mo�e mie� istotny, niekorzystny wpływ w szczególno�ci na działalno�� Spółki, jej sytuacj� finansow�, wyniki 

działalno�ci i cen� rynkow� Akcji lub PDA, co z kolei mo�e skutkowa� poniesieniem przez inwestorów straty 

równej cało�ci lub cz��ci inwestycji w Akcje lub PDA. 

Nie mo�na wykluczy�, �e z upływem czasu lista ryzyk okre�lonych poni�ej nie b�dzie kompletna ani 

wyczerpuj�ca, i w zwi�zku z tym na Dat� Prospektu przedstawione poni�ej ryzyka nie mog� by� traktowane jak 

jedyne, na które Grupa jest nara�ona. Kolejno��, w jakiej ryzyka zostały przedstawione poni�ej, nie 

odzwierciedla prawdopodobie�stwa ich wyst�pienia ani ich potencjalnego wpływu na działalno�� Grupy lub 

znaczenia dla Grupy. Grupa mo�e by� nara�ona na dodatkowe ryzyka i niewiadome, które nie s� obecnie znane 

Grupie. 

Ryzyka zwi�zane z działalno�ci� Grupy i z otoczeniem rynkowym 

Ryzyko zwi�zane z sytuacj� makroekonomiczn� Polski  

Działalno�� Grupy oraz osi�gane przez Grup� wyniki finansowe w du�ym stopniu uzale�nione s� od stanu 

koniunktury gospodarczej panuj�cej przede wszystkim na rynku krajowym, a w szczególno�ci od takich 

czynników makroekonomicznych jak: dynamika wzrostu PKB, inflacja, stopa bezrobocia, polityka monetarna i 

fiskalna pa	stwa, dost�pno�� programów rz�dowych wspieraj�cych zakup nowych mieszka	, poziom inwestycji 

przedsi�biorstw, dost�pno�� kredytów, wysoko�� dochodów gospodarstw domowych oraz wysoko�� popytu 

konsumpcyjnego. Zarówno wy�ej wymienione czynniki, jak i kierunek i poziom ich zmian, maj� wpływ na 

działalno��, perspektywy rozwoju, sytuacj� finansow� lub wyniki Grupy. Istnieje ryzyko, �e w przypadku 

pogorszenia si� w przyszło�ci tempa rozwoju gospodarczego w kraju oraz na innych rynkach lub zastosowania 

instrumentów kształtowania polityki gospodarczej pa	stwa negatywnie wpływaj�cych na pozycj� rynkow� 
Grupy, mo�e nast�pi� obni�enie poziomu popytu oraz wzrost kosztów Grupy, a tym samym na pogorszenie si� 
wyników finansowych. Opisane powy�ej pogorszenie wska�ników makroekonomicznych w Polsce i w innych 

krajach mo�e zatem mie� negatywny wpływ na działalno��, perspektywy rozwoju, sytuacj� finansow� lub 

wyniki Grupy. 

Ryzyko zwi�zane z programami wsparcia dla nabywców mieszka� 

Na Dat� Prospektu jedynym aktywnym programem rz�dowym wspieraj�cym zakup mieszka	 jest program 

„Mieszkanie dla młodych”. Program wprowadza ułatwienia dla osób zamierzaj�cych kupi� mieszkania 

w zakresie m.in. dofinasowania wkładu własnego. Mo�liwo�� skorzystania z programu zale�y od spełnienia 

warunków le��cych po stronie nabywców mieszka	 (m.in. wiek, wielko�� nabywanego mieszkania, struktura 

finansowania mieszkania, długo�� okresu kredytowania) oraz deweloperów (cena za 1 m
2
 mieszkania, 

powierzchnia mieszkania). Program ma trwa� do 2018 r. Ł�czna warto�� �rodków przewidziana na realizacj� 
wy�ej wymienionego programu wynosi 3,6 mld zł, w tym 715 mln zł w 2015 r. �ródłem finansowania programu 

s� �rodki bud�etowe. W dniu 1 wrze�nia 2015 r. zacz�ła obowi�zywa� nowelizacja ustawy reguluj�cej działanie 

programu „Mieszkania dla młodych” (Ustawa z dnia 27 wrze�nia 2013 r. o pomocy pa	stwa w nabyciu 

pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Dz. U. z 2013 r., poz. 1304 ze zm.). Jedna z głównych zmian wy�ej 

wymienionej ustawy dotyczy obj�cia wy�ej wymienionym programem równie� mieszka	 z rynku wtórnego. 

Nowelizacja wprowadziła równie� szereg udogodnie	 dla rodzin wielodzietnych np. podwy�szenie mno�nika 

słu��cego do wyliczenia dofinansowania zwi�kszył si� z 15% do 20% w przypadku rodzin z dwójk� dzieci i do 

30% dla wychowuj�cych troje lub wi�cej dzieci. Ponadto zmiana ustawy umo�liwiła tak�e wspólne skorzystanie 

z kredytu przez osoby niespokrewnione i nie pozostaj�ce w zwi�zkach mał�e	skim. 

Jednym z warunków skorzystania z programu jest cena za 1 m
2
 nabywanego mieszkania, która mo�e by� 

maksymalnie o 10% wy�sza od �redniej dwóch ostatnich wska�ników przeliczeniowych w danej gminie. 

Z uwagi na fakt, i� ceny wi�kszo�ci oferowanych przez Grup� mieszka	 na Dat� Prospektu, nie spełniaj� 
powy�szego warunku, program „Mieszkanie dla młodych” ma ograniczony wpływ na Grup�. Nie mo�na 

równie� wykluczy�, i� wyga�ni�cie tego programu oraz zmiany w programie, brak kolejnych tego typu 

programów mo�e skutkowa� wzrostem konkurencji w bran�y (poszukiwanie przez deweloperów nowych grup 

nabywców mieszka	) oraz pogorszeniem koniunktury w bran�y deweloperskiej, spadkiem sprzeda�y mieszka	, 
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co mo�e wpłyn�� na działalno�� spółek deweloperskich, ich perspektywy rozwoju, sytuacj� finansow� lub 

wyniki, w tym równie� Grupy. 

Ryzyko zwi�zane z koniunktur� w bran�y deweloperskiej 

Działalno�� Grupy w du�ej mierze uzale�niona jest od bie��cej i przyszłej koniunktury w bran�y deweloperskiej. 

Koniunktur� w bran�y deweloperskiej kształtuje popyt na mieszkania oraz mo�liwo�� zapewnienia 

odpowiedniego (do popytu) poziomu poda�y przez deweloperów. Poziom popytu na mieszkania uzale�niony jest 

od m.in. poziomu �redniego wynagrodzenia brutto, dost�pno�ci kredytów hipotecznych (w tym równie�: 
wysoko�� stóp procentowych i mar� kredytowych), rz�dowych programów wspieraj�cych nabywanie mieszka	. 
Na mo�liwo�� zapewnienia odpowiedniego poziomu poda�y przez deweloperów ma wpływ m.in. dost�pno�� 
gruntów inwestycyjnych i ich lokalizacja, poziom cen mo�liwych do uzyskania za 1 m

2
 Na powy�sze czynniki 

popytowe i poda�owe spółki deweloperskie nie maj� wpływu lub maj� ograniczony wpływ. W efekcie 

deweloperzy s� nara�eni na niekorzystn� zmian� czynników kształtuj�cych popyt na mieszkania lub 

powoduj�cych ograniczenie poda�y mieszka	. Powy�sze niekorzystne tendencje mog� powodowa� spadek 

sprzeda�y w�ród deweloperów oraz mog� mie� wpływ na działalno��, perspektywy rozwoju, sytuacj� finansow� 
lub wyniki Grupy. 

Ryzyko zwi�zane z konkurencj�  

Podmioty w bran�y konkuruj� ze sob� w szczególno�ci na nast�puj�cych płaszczyznach: (i) lokalizacji 

nieruchomo�ci; (ii) cen lokali; (iii) zaawansowania budowy; (iv) proponowanej oferty kredytowej przez banki 

współpracuj�ce z deweloperem. Dalszy wzrost konkurencji mo�e wpłyn�� na konieczno��: dostosowania oferty 

do warunków rynkowych (w tym: na obni�enie cen mieszka	, wzrostu cen za nowe grunty), dokonywania 

wzmo�onych inwestycji, przejmowania wykwalifikowanych pracowników i ewentualnie skierowania 

działalno�ci poza Wrocław. Powy�sze czynniki prowadzi� mog� do zwi�kszania kosztów, a zatem mie� 
negatywny wpływ na działalno��, perspektywy rozwoju, sytuacj� finansow� lub wyniki Grupy. 

Ryzyko zwi�zane z realizacj� projektów deweloperskich  

Cykl projektu deweloperskiego jest cyklem długotrwałym (powy�ej 24 miesi�cy), charakteryzuj�cym si� 
konieczno�ci� ponoszenia znacznych nakładów finansowych i całkowitym zwrotem poniesionych nakładów 

dopiero po upływie minimum 2 lat. Na długo�� projektu deweloperskiego mog� mie� wpływ w szczególno�ci 

nast�puj�ce zdarzenia: (i) bie��ce zmiany projektowe i wykonawcze na ka�dym etapie realizacji projektu; (ii) 

konieczno�� poniesienia dodatkowych kosztów (równie� w efekcie bł�dnego ich oszacowania lub wyst�pienia 

okoliczno�ci powoduj�cych istotn� zmian� kosztów; (iii) brak dost�pu do finansowania; (iv) warunki pogodowe; 

(v) opó�nienie w uzyskaniu zgody na u�ytkowanie; (vi) opó�nienia w skompletowaniu dokumentacji niezb�dnej 

do podpisania aktów notarialnych sprzeda�y; (vii) bł�dy dokonane w zarz�dzaniu całym procesem budowlanym 

lub zwi�zane ze zastosowanymi rozwi�zaniami technicznymi i technologicznymi. W przypadku wyst�pienia 

któregokolwiek z wy�ej wymienionych czynników, mo�e doj�� do opó�nienia w realizacji projektu 

deweloperskiego, zwi�kszenia jego kosztów, a w skrajnym przypadku do braku mo�liwo�ci uko	czenia 

inwestycji. Powy�sze mo�e mie� negatywny wpływ na działalno��, perspektywy rozwoju, sytuacj� finansow� 
lub wyniki Grupy. 

Ryzyko odst�pienia od zawartych umów deweloperskich przez nabywców lokali 

Nabywcy lokali mieszkalnych zawieraj� ze spółkami z Grupy przedwst�pne umowy sprzeda�y oraz umowy 

deweloperskie (umowy zobowi�zuj�ce do wybudowania budynku, ustanowienie odr�bnej własno�ci lokalu 

mieszkalnego i przeniesienia na własno�� lokalu oraz praw niezb�dnych do korzystania z lokalu) i zgodnie 

z ustalonym harmonogramem dokonuj� wpłat na poczet ceny za nabywane lokalne mieszkalne. Nabywcom 

lokali mieszkalnym przysługuje prawo odst�pienia od zawartych umów deweloperskich, na warunkach 

okre�lonych w Ustawie Deweloperskiej. Warunki odst�pienia przez nabywców lokali mieszkalnych od 

zawartych umów przedwst�pnych sprzeda�y lokali wynikaj� z zawartych w tych umowach postanowie	. Nale�� 
do nich m.in. niezawarcie z nabywc� lokalu umowy przyrzeczonej sprzeda�y lokalu w terminie okre�lonym 

w umowie czy te� zmiana stawki VAT. Nale�y jednak zaznaczy�, i� zawierane umowy przedwst�pne sprzeda�y 

nie podlegaj� przepisom Ustawy Deweloperskiej. Odst�pienie zarówno od umowy deweloperskiej, jak równie� 
przedwst�pnej umowy sprzeda�y mo�e wi�za� si� z konieczno�ci� zwrotu dokonanych przez nabywc� lokalu 

wpłat oraz rozliczeniem kar umownych i innych kosztów zwi�zanych z zawart� umow�. Odst�pienie od 

zawartych umów przez znaczn� liczb� nabywców lokali mo�e skutkowa� niezrealizowaniem lub opó�nieniem 

w realizacji zakładanych przychodów Grupy. Powy�sze mo�e mie� negatywny wpływ na działalno��, 
perspektywy rozwoju, sytuacj� finansow� lub wyniki Grupy. 
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Ryzyko zwi�zane ze zdolno�ci� kredytow� nabywców lokali 

Grupa prowadzi działalno�� na rynku mieszkaniowym. Popyt na tym rynku zale�y w szczególno�ci od 

dost�pno�ci kredytów mieszkaniowych dla nabywców lokali mieszkalnych i zdolno�ci do ich obsługi. 

Ewentualny spadek dost�pno�ci takich kredytów, jak równie� pogorszenie zdolno�ci kredytowej potencjalnych 

nabywców lokali mieszkalnych mo�e negatywnie wpłyn�� na wielko�� przychodów Grupy. Ponadto, zmiany 

w polityce regulacyjnej wywołuj�cej wpływ na ocen� zdolno�ci kredytowej przez banki oraz polityki banków 

w tym zakresie mog� spowodowa� spadek popytu na nowe mieszkania, a tym samym mo�e mie� negatywny 

wpływ na działalno��, perspektywy rozwoju, sytuacj� finansow� lub wyniki Grupy. 

Ryzyko zwi�zane z bł�dami w dokumentacji architektonicznej  

W ramach prowadzonej działalno�ci, Grupa �wiadczy równie� usługi projektowe, realizowane przez 

wewn�trznych projektantów. Projektowanie mo�e wi�za� si� z ryzykiem popełnienia bł�du w dokumentacji 

architektonicznej projektu. W konsekwencji mo�e doj�� do powstania budynków z wadami konstrukcyjnymi, co 

mo�e skutkowa� konieczno�ci� poniesienia znacz�cych kosztów oraz wydłu�eniem terminu realizacji projektu. 

Grupa nie mo�e wykluczy� ryzyka, i� sporz�dzane, a nawet ju� zaakceptowane projekty architektoniczne 

zawieraj� uchybienia techniczne. Powy�sze mo�e mie� negatywny wpływ na działalno��, perspektywy rozwoju, 

sytuacj� finansow� lub wyniki Grupy. 

Ryzyko zwi�zane ze zmniejszeniem si� całkowitej powierzchni u�ytkowej 

W ramach prowadzonej działalno�ci, Grupa realizuje projekty deweloperskie w oparciu o uprzednio 

przygotowane projekty architektoniczne. Projekty takie zakładaj� realizacj� inwestycji mieszkaniowej w ramach 

poszczególnych etapów o okre�lonej powierzchni u�ytkowej. Projekty deweloperskie Grupy planowane s� 
jednak z wyprzedzeniem, w zwi�zku z czym Grupa nie mo�e wykluczy� konieczno�ci wprowadzenia zmian do 

przygotowanych projektów architektonicznych. Zmiany takie mog� skutkowa� zmniejszeniem całkowitej 

powierzchni u�ytkowej mieszka	 przeznaczonych do sprzeda�y, a tym samym przyczyni� si� do osi�gni�cia 

mniejszych ni� zakładane przychodów ze sprzeda�y mieszka	. Powy�sze mo�e mie� negatywny wpływ na 

działalno��, perspektywy rozwoju, sytuacj� finansow� lub wyniki Grupy. 

Ryzyko zmiany cen sprzedawanych lokali  

Grupa jest uzale�niona od cen sprzedawanych lokali, na które nie ma bezpo�redniego wpływu. Na aktualny 

popyt na mieszkania i poziom cen główny wpływ maj� poziom zamo�no�ci społecze	stwa, dost�pno�� kredytów 

(w tym równie�: wysoko�� stóp procentowych i mar� kredytowych) oraz działania konkurencji. Niekorzystna 

zmiana czynników kształtuj�cych popyt i cen� mieszka	 mo�e mie� negatywny wpływ na działalno��, 
perspektywy rozwoju, sytuacj� finansow� lub wyniki Grupy. 

Ryzyko zwi�zane z gruntami nabywanymi przez Grup� 

W ramach prowadzonej działalno�ci Grupa nabywa grunty, na których planuje realizacje projektów 

deweloperskich. Istnieje ryzyko wyst�pienia sytuacji, gdy w wyniku obni�enia si� cen rynkowych, ceny nabycia 

kupionych wcze�niej przez Grup� gruntów oka�� si� nieatrakcyjne, co mo�e w konsekwencji spowodowa� 
zmniejszenie planowanej rentowno�ci wybranych projektów lub wstrzymanie ich realizacji. Z kolei wzrost cen 

gruntów w przyszło�ci mo�e utrudnia� rozwój nowych projektów deweloperskich ze wzgl�du na ich wy�szy 

koszt realizacji. 

Ponadto, lokalizacja gruntu ma istotne znaczenie dla projektu deweloperskiego. Bł�dna ocena lokalizacji 

nieruchomo�ci z punktu widzenia jej przeznaczenia mo�e utrudni� lub uniemo�liwi� sprzeda� mieszka	 w tej 

lokalizacji po zakładanej przez Grupie cenie lub wynajem powierzchni usługowo-biurowych po zakładanych 

stawkach. Grupa mo�e te� nie osi�gn�� oczekiwanych przychodów ze sprzeda�y lub uzyska� gorsze od 

zakładanych mar�e.  

Zakup cz��ci gruntów został sfinansowany kredytami bankowymi. Ponoszenie przez dłu�szy czas kosztów 

finasowania zwi�zanych z finansowaniem zaci�gni�tym na nabycie gruntu mo�e spowodowa� spadek 

rentowno�ci przyszłych projektów deweloperskich Grupy realizowanych na tych gruntach. Zarówno wzrost cen 

gruntów, jak równie� spadek warto�ci gruntów posiadanych przez Grup� w przyszło�ci mo�e niekorzystnie 

wpłyn�� na rentowno�� projektów deweloperskich realizowanych przez Grup�, a tym samym mo�e mie� 
negatywny wpływ na działalno��, perspektywy rozwoju, sytuacj� finansow� lub wyniki Grupy. 
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Ryzyko zwi�zane z wadami prawnymi nieruchomo�ci gruntowych 

W ramach prowadzonej działalno�ci Grupa nabywa nieruchomo�ci gruntowe poło�one głównie na terenie 

Wrocławia. W ocenie Emitenta nieruchomo�ci, na których Grupa obecnie realizuje projekty 

deweloperskie nie s� obci��one wadami prawnymi. Grupa nie mo�e jednak wykluczy�, i� nabywane w 

przyszło�ci nieruchomo�ci mog� by� obci��one wadami prawnymi, w szczególno�ci stanowi� własno�� innego 

ni� sprzedaj�cy podmiotu lub s� obci��one prawami osób trzecich. Powy�sze mo�e mie� negatywny wpływ na 

działalno��, perspektywy rozwoju, sytuacj� finansow� lub wyniki Grupy. 

Ryzyko nie pozyskania finansowania kredytowego  

Banki maj� bezpo�redni wpływ na mo�liwo�� zakupu mieszka	 przez klienta ko	cowego, gdy� zdecydowana 

wi�kszo�� nowych lokali jest nabywana na kredyt. Ekspansywna polityka sprzeda�owa banków w poł�czeniu 

z mniej restrykcyjnym badaniem zdolno�ci kredytowej ma wpływ na wzrost dost�pno�ci kredytów dla 

potencjalnych nabywców mieszka	. Odwrotnie, restrykcyjna polityka sprzeda�owa banków w poł�czeniu 

z bardziej restrykcyjnym badaniem zdolno�ci kredytowej przez instytucje finansowe, czy te� bardziej 

konserwatywnymi rekomendacjami stosowanymi przez regulatorów, powoduje ograniczenie dost�pno�ci 

finansowania, a w dalszej konsekwencji skutkuje zmniejszeniem liczby sprzedanych mieszka	. Do�wiadczenia 

ostatnich kilku lat pokazuj�, �e zarówno pierwsza sytuacja wywołana niekontrolowan� walk� banków o klienta, 

skutkuj�ca gwałtownym wzrostem cen mieszka	, jak i druga, wywołana ogólno�wiatowym kryzysem, który 

w konsekwencji spowodował awersj� banków do ryzyka i powa�ne spowolnienie na rynku mieszkaniowym, nie 

s� korzystne ani dla konsumentów, ani dla deweloperów.  

Podobne relacje mo�na zaobserwowa� w przypadku kredytów korporacyjnych udzielanych bezpo�rednio 

deweloperom na realizowane projekty. Ograniczenie finansowania kredytowego przyczynia si� do 

wstrzymywania projektów, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie poda�y oferowanych mieszka	. Sytuacja 

taka mo�e doprowadzi� do zwi�kszenia waha	 cen mieszka	, czy te� ograniczenia oferty, co mo�e mie� 
negatywny wpływ na działalno��, perspektywy rozwoju, sytuacj� finansow� lub wyniki Grupy. 

Ryzyko zwi�zane z niezrealizowaniem strategii  

Strategia Grupy zakłada koncentracj� głównie na lokalnym rynku wrocławskim. Strategia równie� zakłada 

dywersyfikacj� działalno�ci tzn. dwutorowy rozwój Grupy z prowadzeniem projektów deweloperskich 

w podziale: do 75% przychodów z projektów deweloperskich mieszkaniowych, do 25% przychodów 

z projektów deweloperskich komercyjnych. Emitent nie mo�e zapewni�, �e cele strategiczne zostan� osi�gni�te. 

Na osi�gniecie zamierzonych celów strategicznych przez Grup� ma wpływ wiele czynników zewn�trznych, 

których wyst�pienie jest niezale�ne od decyzji Grupy np. wyst�pienie nieprzewidzianych zdarze	 rynkowych, 

zmiany w przepisów prawnych lub ich interpretacji, kl�ski �ywiołowe, problemy w pozyskiwaniu gruntów, 

ograniczenia dost�pno�ci finansowania itd. Nie mo�na równie� wykluczy� przy realizacji celów strategicznych, 

podj�cia decyzji w oparciu o niewła�ciw� ocen� sytuacji w poszczególnych bran�ach.  

Ponadto dopiero w 2015 roku Grupa wprowadziła do swojej oferty inwestycje komercyjne, rozpoczynaj�c 

budow� biurowca przy ulicy Oławska 12 (Twelve). Trudno jest jednoznacznie stwierdzi�, �e rozwój Grupy w 

tym segmencie b�dzie zgodny z jej zało�eniami. Wyst�pienie powy�szych okoliczno�ci oraz ewentualne 

trudno�ci w sprzeda�y inwestycji komercyjnych mog� mie� wpływ na działalno��, perspektywy rozwoju, 

sytuacj� finansow� lub wyniki Grupy. 

Ryzyko koncentracji kluczowych decyzji  

Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej wi�kszo�ciowy pakiet akcji b�dzie nadal w r�kach osób, które posiadaj� 
decyduj�cy wpływ na podejmowanie przez Spółk� kluczowych decyzji, b�d�cych jednocze�nie akcjonariuszami 

Spółki, z czym nale�y liczy� si� tak�e w przyszło�ci. Poniewa�, nie ma gwarancji, �e powy�sze osoby pozostan� 
w przyszło�ci znacz�cymi akcjonariuszami, nale�y wzi�� równie� pod uwag�, �e ewentualna ich rezygnacja 

z aktywnego udziału w zarz�dzaniu działalno�ci� Spółki mo�e mie� niekorzystny wpływ na działalno��, 
perspektywy rozwoju, sytuacj� finansow� lub wyniki Grupy. 

Ryzyko zwi�zane z brakiem mo�liwo�ci zatrudnienia oraz utrzymania wykwalifikowanych pracowników 

Mo�liwo�� rozwoju Emitenta zale�y od mo�liwo�ci utrzymania pracowników, którzy posiadaj� odpowiednie 

kwalifikacje i do�wiadczenie. Grupa mo�e mie� w przyszło�ci trudno�ci z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry 
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pracowniczej posiadaj�cej odpowiedni� wiedz�, do�wiadczenie oraz uprawnienia. Utrata odpowiednio 

wykwalifikowanej kadry mo�e opó�ni� lub uniemo�liwi� realizacj� strategii Grupy oraz ograniczy� mo�liwo�ci 

Grupy do realizacji poszczególnych projektów. Ponadto, w przypadku gdy Grupa straci lub nie b�dzie w stanie 

zatrudni� niezb�dnych wykwalifikowanych pracowników do obsługi jej bie��cej działalno�ci, mo�e to mie� 
istotny negatywny wpływ na rozwój i wykonywanie działalno�ci operacyjnej. W takiej sytuacji Grupa mo�e by� 
zmuszona do zaoferowania wy�szych stawek wynagrodzenia dla kadry pracowników lub przyznania im 

dodatkowych �wiadcze	. Ponadto kluczowi pracownicy mog� w dowolnym czasie zrezygnowa� z pełnionych 

funkcji. To mo�e znacz�co wpłyn�� na mo�liwo�ci dalszego rozwoju Grupy i wdra�ania jej strategii. Powy�sze 

okoliczno�ci mog� mie� negatywny wpływ na działalno��, sytuacj� finansow�, wyniki lub perspektywy rozwoju 

Grupy. 

Ryzyko zmiany cen oraz dost�pno�ci materiałów, surowców i towarów  

W zwi�zku z realizowanymi projektami budowlanymi Grupa dokonuje zakupów materiałów, surowców 

i towarów. Istnieje ryzyko, i� braki materiałów, ograniczona dost�pno�� lub znaczny wzrost ich cen mog� 
powodowa� opó�nienia terminu zako	czenia projektu deweloperskiego lub te� spowodowa� zmiany 

w zało�onych uprzednio kosztach bud�etowych realizowanych projektów. Sytuacja taka, w przypadku jej 

zaistnienia, mo�e mie� tak�e negatywny wpływ na działalno��, perspektywy rozwoju, sytuacj� finansow� lub 

wyniki Grupy. 

Ryzyko koncentracji działalno�ci deweloperskiej Grupy na rynku lokalnym  

Dominuj�cym rynkiem działalno�ci Grupy jest rynek wrocławski. Realizowane przychody ze sprzeda�y oraz 

osi�gane zyski s� uzale�nione od sytuacji na tym rynku. Zmniejszenie poziomu inwestycji, wysoko�ci dochodów 

gospodarstw domowych oraz wysoko�ci popytu konsumpcyjnego na rynku wrocławskim oraz wzrost 

aktywno�ci konkurencji na tym rynku mo�e mie� negatywny wpływ na działalno��, perspektywy rozwoju, 

sytuacj� finansow� lub wyniki Grupy. 

Ryzyko zwi�zane z usterkami i wadami zrealizowanych obiektów budowlanych, r�kojmi� oraz 

podwykonawcami 

Jednym z czynników maj�cych wpływ na przebieg realizacji projektu deweloperskiego jest współpraca 

z podwykonawcami. Pomimo współpracy Grupy z renomowanymi i sprawdzonymi podwykonawcami oraz 

prowadzenia bie��cego nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych, nie jest ona w stanie w pełni 

zagwarantowa� niewyst�powania usterek lub wad wybudowanych obiektów. Ujawnienie si� usterek lub wad 

mo�e mie� negatywny wpływ na wizerunek rynkowy Grupy oraz na jej wynik finansowy, w zwi�zku 

z konieczno�ci� poniesienia dodatkowych kosztów zwi�zanych z usuni�ciem usterki lub wady. Nie mo�na 

równie� wykluczy�, �e materiały u�yte do realizacji robót budowlanych b�d� miały ukryte wady, które mog� 
wpłyn�� na jako�� budowanych obiektów. Pojawienie si� którego� z wy�ej wymienionych czynników mo�e 

powodowa� opó�nienia w realizacji projektu inwestycyjnego, kreowa� dodatkowe koszty oraz mie� równie� 
wpływ na reputacj� Grupy. Ponadto ograniczona dost�pno�� podwykonawców, mo�e równie� powodowa� 
wzrost kosztów ponoszonych na rzecz podwykonawców. 

Na Grupie ci���, wynikaj�ce z Kodeksu Cywilnego, obowi�zki z tytułu r�kojmi. Wywi�zanie si� przez Grup� 
z tych obowi�zków mo�e by� zwi�zane z poniesieniem dodatkowych kosztów, co z kolei mo�e mie� istotny 

negatywny wpływ na działalno��, perspektywy rozwoju, sytuacj� finansow� lub wyniki Grupy. 

Dodatkowo, zgodnie z przepisem art. 647
1
 § 5 KC, generalny wykonawca w trakcie realizacji poszczególnych 

przedsi�wzi��, ponosi solidarn� odpowiedzialno�� za wypłat� wynagrodze	 za roboty budowlane przez 

podwykonawców. Powy�szy przepis rozszerza odpowiedzialno�� generalnego wykonawcy obejmuj�c jej 

zakresem wynagrodzenie na rzecz podwykonawców, mimo �e odpowiedzialno�� taka nie wynika z zawartej 

mi�dzy wykonawc� a podwykonawc� umowy. Nie mo�na wykluczy� ryzyka, i� spółka z Grupy prowadz�ca 

roboty budowlane w charakterze generalnego wykonawstwa b�dzie ponosiła konsekwencje finansowe zwi�zane 

z solidarn� odpowiedzialno�ci� za wypłat� wynagrodze	 podwykonawcom. Powy�sze mo�e mie� wpływ na 

działalno��, perspektywy rozwoju, sytuacj� finansow� lub wyniki Grupy. 

Ryzyko zwi�zane z wpływem czynników atmosferycznych na proces realizacji projektów  

Realizacja projektów budowlanych jest szczególnie uzale�niona od czynników atmosferycznych. Czynniki 

atmosferyczne maj� wpływ nie tylko na realizacj� projektów budowlanych, ale równie� na sezonowo�� 
uzyskiwanych przychodów ze sprzeda�y. Anomalie pogodowe mog� mie� niekorzystny wpływ na termin 
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realizacji projektów, którego przedłu�enie mo�e spowodowa� wzrost kosztów projektów i roszczenia klientów 

z tytułu niedotrzymania warunków umownych. Ponadto nie mo�na wykluczy� powstania na budowach szkód 

materialnych spowodowanych działaniem czynników atmosferycznych. Powy�sze mo�e mie� wpływ na 

działalno��, perspektywy rozwoju, sytuacj� finansow� lub wyniki Grupy. 

Ryzyko wypadków na terenie budowy  

Grupa, jako prowadz�ca roboty budowlane w charakterze generalnego wykonawstwa w trakcie realizacji 

poszczególnych przedsi�wzi��, jest odpowiedzialna za swoich pracowników. Wył�czeniu podlega 

odpowiedzialno�� za pracowników podwykonawców, poza przypadkami wynikaj�cymi z zawinionego działania, 

czy zaniechania ze strony Grupy. Jednak�e nie mo�na wykluczy� ryzyka zwi�zanego z ewentualnymi 

roszczeniami odszkodowawczymi w przypadku zaistnienia wypadku na terenie budowy, mog�cymi jednocze�nie 

mie� wpływ na terminowo�� realizowanych prac. Powy�sze mo�e mie� wpływ na działalno��, perspektywy 

rozwoju, sytuacj� finansow� lub wyniki Grupy. 

Ryzyko zwi�zane z infrastruktur� 

Realizacja projektu deweloperskiego wymaga zapewnienia odpowiedniej, wymaganej przez przepisy prawa 

infrastruktury technicznej, w szczególno�ci dróg wewn�trznych, urz�dze	 utylizacyjnych czy przył�czy mediów. 

Brak tego typu infrastruktury na terenie budowy, mo�e skutkowa� wstrzymaniem wydania pozwolenia na 

budow� do czasu jej zapewnienia. Nie mo�na równie� wykluczy�, i� wła�ciwe organy za��daj� od danej spółki 

z Grupy stworzenia odpowiedniej infrastruktury w ramach prac zwi�zanych z danym projektem deweloperskim, 

co w konsekwencji mo�e przyczyni� si� do wzrostu kosztów robót budowlanych. Ponadto, nie mo�na 

wykluczy�, i� zgodna z oczekiwaniami wła�ciwych organów infrastruktura nie b�dzie wymagana z perspektywy 

danego projektu. Konieczno�� realizacji ��danej przez wła�ciwe organy infrastruktury mo�e skutkowa� 
opó�nieniem w realizacji danego projektu, jak równie� wzrostem kosztów zwi�zanych z budow� infrastruktury 

technicznej. Powy�sze mo�e mie� wpływ na działalno��, perspektywy rozwoju, sytuacj� finansow� lub wyniki 

Grupy. 

Ryzyko awarii, zniszczenia lub uraty maj�tku 

W ramach prowadzonej działalno�ci, Grupa wykorzystuje specjalistyczn� infrastruktur� techniczn�. Grupa nie 

mo�e wykluczy� ryzyka wyst�pienia awarii, zniszczenia lub utraty rzeczowego maj�tku trwałego Grupy 

w przyszło�ci, skutkuj�cych czasowym wstrzymaniem realizacji projektów deweloperskich Grupy. Powy�sze 

mo�e mie� wpływ na działalno��, perspektywy rozwoju, sytuacj� finansow� lub wyniki Grupy. 

Ryzyko zwi�zane z brakiem mo�liwo�ci nabywania w przyszło�ci dostatecznej ilo�ci gruntów  

Mo�liwo�� realizacji strategii Grupy w obszarze działalno�ci deweloperskiej zale�y w znacznym stopniu od 

mo�liwo�ci pozyskiwania odpowiednich gruntów niezb�dnych do realizacji projektów deweloperskich we 

Wrocławiu.  

Pozyskiwanie gruntów pod zabudow� mieszkaniow� zale�y z jednej strony od sprawno�ci działania Grupy, 

z drugiej natomiast od obiektywnych czynników zewn�trznych. Czynnikami zewn�trznymi, które mog� 
wpływa� negatywnie na skuteczno�� pozyskiwania przez Grup� gruntów s� przede wszystkim: konkurencja na 

rynku nieruchomo�ci, brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ograniczony zasób terenów 

z odpowiedni� infrastruktur� oraz przewlekłe procedury zwi�zane z uzyskiwaniem wymaganych decyzji.  

Grupa nie jest w stanie zagwarantowa�, i� w przyszło�ci nie wyst�pi� trudno�ci w procesie pozyskiwania 

terenów pod projekty deweloperskie. Ewentualne zakłócenia w zakresie nabywania odpowiedniej ilo�ci gruntu 

spowodowałyby spowolnienie rozwoju działalno�ci Grupy w obszarze realizacji projektów deweloperskich. 

Powy�sze mo�e mie� wpływ na działalno��, perspektywy rozwoju, sytuacj� finansow� lub wyniki Grupy. 

Ryzyko zwi�zane z niekorzystnymi warunkami gruntowymi  

W procesie pozyskiwania działek w celu realizacji projektów deweloperskich Grupa przeprowadza analiz� 
nabywanego gruntu. Ze wzgl�du na ograniczony zakres tej analizy oraz mo�liwo�� wyst�powania trudnych do 

zidentyfikowania wła�ciwo�ci gruntu, nie mo�na wykluczy� wyst�pienia w trakcie realizacji projektu trudno�ci, 

powoduj�cych opó�nienie oraz konieczno�� poniesienia dodatkowych kosztów przygotowania terenu w celu 
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realizacji budowy. W�ród niekorzystnych warunków gruntowych znajduj� si� np. wysoki poziom wód 

gruntowych, niestabilno�� ni�szych partii gruntu, zanieczyszczenia oraz znaleziska archeologiczne.  

Powy�sze czynniki mog� spowodowa� opó�nienie i wzrost kosztów budowy projektów lub w skrajnym 

przypadku uniemo�liwi� realizacj� projektu.  

Ryzyko zwi�zane z d�wigni� finansow�  

Grupa finansuje swoja działalno�� z wykorzystaniem �rodków pochodz�cych z kredytów bankowych i emisji 

obligacji. Na Dat� Prospektu nie ma przesłanek wskazuj�cych na mo�liwo�� wyst�pienia trudno�ci 

z wywi�zywaniem si� Grupy ze zobowi�za	 wynikaj�cych z umów kredytowych i wyemitowanych obligacji. 

Nie mo�na jednak całkowicie wyeliminowa� pojawienia si� tego typu problemów w przyszło�ci. W skrajnym 

przypadku, w celu zaspokojenia zobowi�za	, Grupa mo�e by� zmuszona do sprzeda�y cz��ci aktywów, co 

mogłoby negatywnie wpłyn�� na sytuacje finansow� Grupy oraz mo�liwo�ci dalszego rozwoju. Powy�sze mo�e 

mie� wpływ na działalno��, perspektywy rozwoju, sytuacj� finansow� lub wyniki Grupy. 

Ryzyko zwi�zane z wypłat� dywidendy  

Mo�liwo�� wypłaty dywidendy w przyszło�ci oraz jej wysoko�� b�dzie zale�e� od szeregu czynników, w tym: 

dost�pnej do podziału kwoty zysku i kapitałów rezerwowych, wydatków i planów inwestycyjnych, zysków, 

stopnia rentowno�ci oraz współczynnika zadłu�enia.  

Ponadto, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, dywidenda jest wypłacana wył�cznie w przypadku, gdy 

Walne Zgromadzenie podejmie stosown� uchwał� o przeznaczeniu zysku do podziału pomi�dzy akcjonariuszy. 

Natomiast wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego mo�e nast�pi� po 

podj�ciu stosownej decyzji przez Zarz�d za zgod� Rady Nadzorczej. Zarz�d nie jest zobowi�zany do 

proponowania Walnemu Zgromadzeniu podj�cia takiej uchwały za dany rok obrotowy ani do podj�cia decyzji 

w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Nawet je�eli 

Zarz�d zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłat� dywidendy lub podejmie decyzj� 
o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, Zarz�d nie mo�e 

zagwarantowa�, �e odpowiednio zwyczajne Walne Zgromadzenie lub Rada Nadzorcza podejm� odpowiednie 

uchwały umo�liwiaj�ce wypłat� dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku 

obrotowego.  

Nale�y zwróci� uwag�, �e do podj�cia przez Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy wymagana 

jest bezwzgl�dna wi�kszo�� głosów, któr� po przeprowadzeniu Oferty Publicznej nadal mog� posiada� 
dotychczasowi Akcjonariusze, których interesy w zakresie wypłaty dywidendy nie musz� by� zgodne 

z interesami pozostałych akcjonariuszy w tym zakresie. 

Ponadto struktura holdingowa Grupy wpływa na zdolno�� Emitenta do wypłaty dywidendy, terminy wypłaty 

oraz wysoko�� kwot, które zgodnie z prawem mog� zosta� przeznaczone na wypłat� dywidendy. Zale�y ona 

bowiem w pewnym stopniu od zysków osi�ganych przez Spółki Zale�ne i przepływów pieni��nych Spółek 

Zale�nych oraz zdolno�ci Spółek Zale�nych do wypłaty dywidendy na rzecz Spółki oraz efektywnej wypłaty 

przez nie dywidendy. Spółka nie mo�e zapewni�, �e Spółki Zale�ne b�d� zdolne do wypłaty na jej rzecz 

dywidendy, �e wygeneruj� odpowiednie przepływy pieni��ne umo�liwiaj�ce tak� wypłat� oraz �e wypłata 

dywidendy zostanie efektywnie dokonana w wysoko�ci oraz w terminie pozwalaj�cych na realizacj� polityki 

dywidendy Spółki. 

Bior�c powy�sze pod uwag� oraz ograniczenia opisane w punkcie „Ograniczenia dotycz�ce wypłaty 

dywidendy”, pomimo i� Spółka przewiduje (zgodnie z polityk� dywidendow� zaprezentowan� w punkcie 

„Polityka w zakresie wypłaty dywidendy”) dokonywanie wypłat dywidendy w przyszło�ci, nie mo�e 

zagwarantowa� realizacji tych zamierze	, ani okre�li� wysoko�ci wypłacanej dywidendy.  

Ryzyko zwi�zane z opó�nieniem wypłaty zysku 

Zdolno�� Spółki do wypłaty dywidendy zale�y od wielu czynników, w tym w szczególno�ci od wysoko�ci zysku 

netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, kosztu i dost�pno�ci finansowania dłu�nego, 

płynno�ci, potrzeb inwestycyjnych, obowi�zuj�cych przepisów prawa oraz udziału finansowania zewn�trznego 

w kapitale własnym ogółem. Stosownie do przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, dywidenda jest wypłacana, 

gdy Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwał� w przedmiocie przeznaczenia zysku do podziału 

pomi�dzy akcjonariuszy w postaci dywidendy. Zarz�d nie ma obowi�zku rekomendowania Zwyczajnemu 
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Walnemu Zgromadzeniu podj�cia uchwały w przedmiocie wypłaty zysku za dany rok obrotowy. Emitent nie 

mo�e zagwarantowa�, �e Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie stosown� uchwał� umo�liwiaj�c� wypłat� 
dywidendy, nawet w przypadku, gdy Zarz�d zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na 

wypłat� dywidendy. 

Dodatkowo, holdingowy charakter Spółki, a tak�e struktura holdingowa Grupy wywieraj� wpływ na zdolno�� 
Spółki do wypłaty dywidendy. Zdolno�� do wypłaty dywidendy przez Spółk� zale�y w du�ym stopniu od zysku 

oraz posiadania innych kapitałów, które mo�na przeznaczy� na wypłat� dywidendy, jak równie� od zysków 

osi�ganych przez Spółki Zale�ne i ich przepływów pieni��nych, a tak�e zdolno�ci Spółek Zale�nych do wypłaty 

dywidendy na rzecz Spółki. Poniewa� Spółka posiada, bezpo�rednio lub po�rednio, 100% udziału w kapitale 

zakładowym Spółek Zale�nych, Spółka jest uprawniona do otrzymania dywidendy wypłacanej przez te spółki. 

Ponadto, zwraca si� uwag�, �e istotne umowy zawarte przez Spółki Zale�ne zawieraj� postanowienia w zakresie 

ogranicze	 w wypłacie dywidendy (szczegółowe informacje w tym zakresie znajduj� si� w rozdziale „Opis 

działalno�ci Grupy”, podrozdziale „Istotne umowy”, podtytule „Umowy finansowe Spółek Zale�nych”). 

Wskazane powy�ej ograniczenia mog� negatywnie wpłyn�� na polityk� dywidendow� Spółki. 

Jednocze�nie, z uwagi na holdingowy charakter Spółki, w �wietle obowi�zuj�cych przepisów prawa wypłata 

zysku wypracowanego w danym roku obrotowym mo�e ulec opó�nieniu a zysk taki mo�e nie zosta� wypłacony 

w roku kolejnym.  

Wobec powy�szego, Spółka nie mo�e zagwarantowa�, �e Spółka lub Spółki Zale�ne b�d� wypłacały dywidend� 
w danym roku, jak równie�, �e Spółka b�dzie wypłaca� dywidend� zgodnie z przyj�t� polityk� dywidendy. 

Powy�sze mo�e mie� istotny niekorzystny wpływ na działalno�� Grupy, a tak�e na cen� Akcji Oferowanych. 

Zgodnie z Uchwał� w Sprawie Podwy�szenia, Nowe Akcje b�d� uczestniczy� w dywidendzie od dnia 1 stycznia 

2015 r. na równi z Akcjami Istniej�cymi. 

Ryzyko zwi�zane ze zło�on� histori� finansow� Emitenta 

Pocz�tki działalno�ci Grupy si�gaj� 2012 r, kiedy to została zawi�zana przez Pana Andrzeja Kowalskiego oraz 

Pana Marcina Pawła Misztala spółka pod firm� Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane spółka z 

ograniczon� odpowiedzialno�ci�. Nast�pie w wyniku transakcji wnoszenia wkładów niepieni��nych w postaci 

spółek, w tym w szczególno�ci udziałów spółki i2 Grupa sp. z o.o., Grupa osi�gn�ła obecn� struktur�.  

W zwi�zku z dokonanymi przekształceniami Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe oraz Półroczne 

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, mog� niedokładnie przedstawia� sytuacj� całej zorganizowanej 

działalno�ci Grupy. Z tego te� powodu informacje dotycz�ce zorganizowanej działalno�ci gospodarczej Grupy, 

które s� niezb�dne dla dokonania przez inwestorów oceny sytuacji Emitenta, zawarte s� w informacjach 

finansowych innej jednostki. W konsekwencji zło�ona historia finansowa nie pozwala przedstawi� zbadanych 

sprawozda	 zgodnie z wymogami okre�lonymi w Rozporz�dzeniu 809/2004. 

Jednocze�nie zał�czone do prospektu sprawozdania finansowe i2 Grupa sp. z o.o. i jej spółek zale�nych nie były 

przedmiotem badania ani przegl�du biegłego rewidenta. 

Powy�sze mo�e mie� wpływ na mo�liwo�� dokonania przez inwestorów przemy�lanej oceny. 

Ryzyko zwi�zane z mo�liwo�ci� podj�cia przez Znacznych Akcjonariuszy działa�, które nie le�� w interesie lub 

s� sprzeczne z interesem Spółki lub jej pozostałych akcjonariuszy 

Po zako	czeniu Oferty, przy zało�eniu, �e wszystkie Akcje Oferowane zostan� ostatecznie zaoferowane 

i sprzedane na rzecz inwestorów zewn�trznych, Znaczni Akcjonariusze b�d� ł�cznie posiadali Akcje 

reprezentuj�ce nie mniej ni� 80% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po zako	czeniu Oferty 

Znaczni Akcjonariusze b�d� mogli tak�e naby� dodatkowe Akcje, zwi�kszaj�c w ten sposób udział w ogólnej 

liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

Znaczni Akcjonariusze mog� wywiera� decyduj�cy wpływ na podejmowane przez organy Spółki decyzje, które 

mog� nie by� zgodne z zamierzeniami lub interesem pozostałych akcjonariuszy Spółki. Spółka nie jest w stanie 

przewidzie� sposobu, w jaki Znaczni Akcjonariusze b�d� wykonywali przysługuj�ce im uprawnienia 

korporacyjne, ani wpływu działa	 podejmowanych przez Znacznych Akcjonariuszy na działalno�� Spółki, jej 

przychody i wyniki finansowe, a tak�e zdolno�� do realizacji zało�onej strategii. Spółka nie mo�e równie� 
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przewidzie�, czy polityka i działania Znacznych Akcjonariuszy wobec Spółki b�d� zgodne z interesami 

nabywców Akcji Oferowanych oraz pozostałych akcjonariuszy Spółki. 

Ponadto, jeden ze Znacznych Akcjonariuszy Spółki – Pan Andrzej Kowalski równie� zwi�zany jest z sektorem 

budowlanym. Pan Andrzej Kowalski jest wła�cicielem szeregu nieruchomo�ci, na których realizowane s� 
projekty deweloperskie. Ponadto spółki powi�zane z Panem Andrzejem Kowalskim prowadz� szeroko 

rozumian� działalno�� dewelopersk�. Nie mo�na wykluczy� ryzyka zwi�zanego z zaistnieniem konfliktu 

pomi�dzy interesami Spółki a interesami Pana Andrzeja Kowalskiego. 

Wskazane wy�ej czynniki mog� wywrze� istotny, negatywny wpływ na interesy pozostałych akcjonariuszy 

Spółki, jak równie� na działalno�� Grupy, jej sytuacj� finansow� oraz wyniki działalno�ci, a tak�e na cen� Akcji 

Oferowanych. 

Ryzyko nieosi�gni�cia zakładanych wpływów z emisji Nowych Akcji 

Emitent nie mo�e zagwarantowa�, i� wszystkie Nowe Akcje zostan� obj�te przez inwestorów. W konsekwencji 

Spółka mo�e pozyska� z emisji Nowych Akcji wpływy ni�sze, ni� wskazane w rozdziale „Wykorzystanie 

wpływów z Oferty” punkt „Wysoko�� szacowanych wpływów z Oferty”, co mo�e mie� wpływ na realizacj� 
zało�onych wy�ej wymienionym rozdziale celów. W szczególno�ci ni�sze od zakładanych wpływy z emisji 

Nowych Akcji mog� skutkowa� brakiem potencjału do realizacji projektów deweloperskich i budowlanych, 

wzrostem zadłu�enia finansowego Grupy.  

Ryzyko zmiany sposobu wykorzystania wpływów z emisji Nowych Akcji 

Cele emisji Nowych Akcji zostały opisane w rozdziale „Wykorzystanie wpływów z Oferty”. Istnieje kilka 

czynników niezale�nych od Grupy, które mog� mie� wpływ na realizacj� tych celów m.in. sytuacja w 

gospodarce, decyzje administracyjne zwi�zane z realizowanymi projektami deweloperskimi, koniunktura w 

bran�y deweloperskiej, inne czynniki mog�ce mie� wpływ na zasadno�� ekonomiczn� planowanych projektów 

deweloperskich. Nie ma pewno�ci, �e powy�sze czynniki nie wpłyn� na realizacj� niektórych lub wszystkich 

zało�e	 dotycz�cych wykorzystania �rodków pozyskanych z emisji Nowych Akcji. Mo�liwe jest równie�, �e 

sposób wykorzystania �rodków pozyskanych z emisji Nowych Akcji zostanie ograniczony lub zmieniony. 

Powy�sze mo�e mie� wpływ na działalno��, perspektywy rozwoju, sytuacj� finansow� lub wyniki Grupy. 

Ryzyko zwi�zane z osi�gni�ciem rentowno�ci na projektach deweloperskich realizowanych przy wykorzystaniu 

wpływów z emisji Nowych Akcji 

Cele emisji Nowych Akcji zostały opisane w rozdziale „Wykorzystanie wpływów z Oferty”. Spółka realizuje lub 

planuje prowadzi� projekty deweloperskie, których realizacja zostanie cz��ciowo sfinansowania �rodkami 

pozyskanymi z Oferty. Na poziom osi�ganej rentowno�ci (projektowej mar�y brutto) na projektach 

deweloperskich maj� wpływ przychody ogółem ze sprzeda�y danego projektu deweloperskiego oraz 

bezpo�rednie koszty inwestycji (koszt zakupu gruntu, kosztu prac budowlanych po wył�czeniu mar�y 

generalnego wykonawstwa, kosztów nadzorów, kosztu kredytu bankowego oraz innych kosztów bezpo�rednich). 

Istniej� czynniki niezale�ne od Grupy, które maj� wpływ na poziom przychodów ze sprzeda�y danego projektu 

oraz poziom bezpo�rednich kosztów inwestycji np. sytuacja w gospodarce, koniunktura w bran�y 

deweloperskiej, działania konkurencji, dost�pno�� kredytów bankowych (w tym równie�: wysoko�� stóp 

procentowych i mar� kredytowych), ceny oraz dost�pno�� materiałów, surowców i towarów.  

Bior�c powy�sze pod uwag�, Grupa nie jest w stanie zagwarantowa�, i� osi�gnie rentowno�� lub zakładan� 
rentowno�� na projektach deweloperskich, które cz��ciowo zostan� sfinansowane �rodkami pozyskanymi z 

Oferty. Powy�sze mo�e mie� wpływ na działalno��, perspektywy rozwoju, sytuacj� finansow� lub wyniki 

Grupy. 

Ryzyko niewypłacalno�ci kontrahentów Grupy 

Płynno�� finansowa Grupy jest w du�ym stopniu uzale�niona od terminowej realizacji zobowi�za	 wobec Grupy 

przez jej kluczowych kontrahentów, odpowiedzialnych za istotn� cz��� jej przychodów. Ewentualna 

niewypłacalno�� kluczowych partnerów handlowych Grupy mo�e mie� istotny negatywny wpływ na działalno�� 
Grupy, jej sytuacj� finansow� oraz wyniki działalno�ci. Grupa na bie��co monitoruje kondycj� finansow� 
swoich partnerów handlowych, co zmniejsza ekspozycj� na ryzyko niewypłacalno�ci.  
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Ryzyko zwi�zane z uzale�nieniem od kadry mened�erskiej 

Działalno�� Grupy oraz jej perspektywy rozwoju s� w du�ej mierze zale�ne od wiedzy, do�wiadczenia oraz 

kwalifikacji kadry zarz�dzaj�cej. Osoby wchodz�ce w skład kadry mened�erskiej posiadaj� do�wiadczenie 

i specjalistyczn� wiedz� na temat działalno�ci Grupy oraz sektora, w którym Grupa prowadzi działalno��. 
W zwi�zku z tym, sukces Grupy zale�y równie� od mo�liwo�ci utrzymania kadry mened�erskiej. Członkowie 

kadry mened�erskiej opuszczaj�cy Grup� mog� podejmowa� starania w celu przej�cia na rzecz swoich nowych 

pracodawców relacji biznesowych lub relacji z kontrahentami, które wypracowali współpracuj�c z Grup�. Grupa 

nie mo�e jednak zagwarantowa�, �e b�dzie zdolna do utrzymania wszystkich lub niektórych z tych osób 

w przyszło�ci, jak równie�, �e utrzymanie lub pozyskiwanie kadry mened�erskiej nie b�dzie si� wi�zało ze 

wzrostem wynagrodze	 i konieczno�ci� zaoferowania dodatkowych �wiadcze	 na rzecz takich osób. Utrata 

kadry mened�erskiej Grupy lub niezdolno�� do jej pozyskania, odpowiedniego przeszkolenia, motywowania 

i utrzymania, mog� mie� istotny negatywny wpływ na działalno��, sytuacj� finansow�, wyniki działalno�ci 

i perspektywy rozwoju Grupy. 

Ryzyko zwi�zane z mo�liwo�ci� naruszenia zobowi�za� z umów finansowych przez spółki z Grupy 

Umowy finansowe, zawierane przez Grup� w ramach prowadzonej działalno�ci, nakładaj� na Spółk� oraz Spółki 

Zale�ne zobowi�zania m.in. do utrzymywania okre�lonych wska�ników finansowych na ustalonych poziomach 

oraz do przekazywania informacji dotycz�cych m. in. ich sytuacji finansowej. Niedotrzymanie zobowi�za	 
okre�lonych w umowach kredytowych oraz naruszenie wskazanych w nich zakazów mo�e skutkowa� 
podniesieniem oprocentowania zobowi�za	 finansowych, a w przypadku dalszego niewywi�zywania si� 
z narzuconych kowenantów finansowych mo�e w konsekwencji skutkowa� obowi�zkiem wcze�niejszej spłaty 

kredytu wraz z odsetkami i innymi nale�no�ciami. Wskazane wy�ej czynniki mog� wywrze� niekorzystny 

wpływ na działalno��, sytuacj� finansow� i wyniki działalno�ci Grupy. 

Ryzyko zwi�zane z zabezpieczeniem umów oraz obci��eniami ustanowionymi na aktywach Grupy 

W toku swojej działalno�ci spółki z Grupy zawieraj� szereg ró�nego rodzaju umów. W celu zabezpieczenia 

wierzytelno�ci z tytułu tych umów, Emitent i Spółki Zale�ne udzielaj� zabezpiecze	 spłaty zobowi�za	 
wynikaj�cych z takich umów. Do najcz��ciej stosowanych zabezpiecze	 nale�� w szczególno�ci: zastawy 

rejestrowe, weksle własne in blanco wraz z deklaracj� wekslow�, pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami 

bankowymi oraz przelew wierzytelno�ci. Wyst�pienie trudno�ci w realizacji zobowi�za	 wynikaj�cych 

z zawartych przez Grup� umów mo�e prowadzi� do ich wypowiedzenia oraz rozpocz�cia egzekucji 

z ustanowionych zabezpiecze	. Powy�sze mo�e mie� negatywny wpływ na działalno��, sytuacj� finansow�, 
wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy. 

Ryzyko niewystarczaj�cej ochrony ubezpieczeniowej 

Posiadane przez Grup� polisy ubezpieczeniowe mog� okaza� si� niewystarczaj�ce dla zabezpieczenia Grupy 

przed wszystkimi ryzykami i stratami, jakie Grupa mo�e ponie�� w zwi�zku z prowadzeniem swojej 

działalno�ci. Niektóre rodzaje ubezpiecze	 mog� okaza� si� w ogóle niedost�pne b�d� niedost�pne 

w komercyjnie uzasadnionych warunkach. W zwi�zku z powy�szym, ochrona ubezpieczeniowa, jak� Grupa 

posiada, mo�e nie by� wystarczaj�ca dla pełnej rekompensaty poniesionych strat. Bior�c pod uwag� zakres 

ochrony ubezpieczeniowej posiadanej obecnie przez Grup�, niektóre szkody mog� nie by� obj�te ochron� 
ubezpieczeniow� lub mog� by� obj�te cz��ciow� ochron� ubezpieczeniow�. Pozostałe czynniki, obejmuj�ce 

w szczególno�ci zmiany w prawie budowlanym tak�e mog� spowodowa�, �e wpływy z ubezpieczenia nie b�d� 
wystarczaj�ce do naprawy powstałych szkód. Ponadto Grupa mo�e ponie�� znacz�ce straty lub szkody, za które 

uzyskanie pełnego lub jakiegokolwiek odszkodowania mo�e okaza� si� niemo�liwe. W konsekwencji Grupa 

mo�e nie by� obj�ta wystarczaj�c� ochron� ubezpieczeniow� przed wszystkimi szkodami, jakie mo�e 

potencjalnie ponie��. W przypadku gdy wyst�pi szkoda nieobj�ta ochron� ubezpieczeniow� lub szkoda 

przewy�szaj�ca sum� ubezpieczenia, wówczas mo�e doj�� do utraty przez Grup� kapitału. Ponadto Grupa mo�e 

zosta� zobowi�zana do naprawienia szkód poniesionych w wyniku zdarze	, które nie zostały obj�te ochron� 
ubezpieczeniow�. Grupa mo�e równie� ponosi� odpowiedzialno�� z tytułu zadłu�enia lub innych zobowi�za	 
finansowych zwi�zanych z powstał� szkod�. Grupa nie mo�e równie� zapewni�, �e w przyszło�ci nie powstan� 
istotne szkody przewy�szaj�ce limity ochrony ubezpieczeniowej posiadanej przez Grup�. Wszystkie szkody, 

które nie zostały obj�te ochron� ubezpieczeniow� lub które przewy�szaj� warto�� ochrony ubezpieczeniowej, 

mog� wywiera� istotny, negatywny wpływ na działalno�� Grupy, jej sytuacj� finansow�, wyniki działalno�ci 

oraz cen� Akcji Oferowanych.  
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Ryzyko zwi�zane z zawieraniem umów z podmiotami powi�zanymi 

W toku prowadzonej przez siebie działalno�ci, podmioty z Grupy zawieraj� transakcje z innymi podmiotami 

z Grupy, w tym z podmiotami powi�zanymi w rozumieniu Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. 

Tego rodzaju transakcje zapewniaj� efektywne prowadzenie działalno�ci gospodarczej w ramach Grupy 

i obejmuj� głównie po�yczki, podnajem powierzchni biurowej, prowadzenie ksi�g i �wiadczenie usług z zakresu 

administracji biurowej, czy zlecanie prac projektowych. Ze wzgl�du na specyfik� transakcji mi�dzy podmiotami 

powi�zanymi, zło�ono�� i niejednoznaczno�� regulacji prawnych w zakresie metod badania stosowanych cen, 

a tak�e trudno�ci w identyfikacji transakcji porównywalnych, nie mo�na wykluczy�, �e wobec podmiotów 

z Grupy mog� zosta� zakwestionowane przyj�te w transakcjach metody okre�lenia warunków rynkowych, 

z zastrze�eniem ustawowych terminów przedawnienia zobowi�za	 podatkowych w zwi�zku z przedmiotem 

kontroli i innymi czynno�ciami sprawdzaj�cymi, podejmowanymi przez organy podatkowe i organy kontroli 

skarbowej w powy�szym zakresie, co mo�e mie� negatywny wpływ na działalno��, sytuacj� finansow� lub 

wyniki Grupy. 

Ryzyko zwi�zane z post�powaniami administracyjnymi i s�dowymi 

Emitent i Spółki Zale�ne s� stron� post�powa	 cywilnych i administracyjnych. Najistotniejsze w ocenie 

Emitenta post�powania opisane zostały w rozdziale „Opis działalno�ci Grupy”, podtytule „Post�powania 

s�dowe, administracyjne i arbitra�owe”. Emitent nie mo�ne wykluczy�, �e w opisanych w Prospekcie i innych 

post�powaniach mog� zapa�� rozstrzygni�cia niekorzystne dla Grupy. Ponadto w zwi�zku z prowadzon� przez 

spółki z Grupy działalno�ci�, nie mo�na wykluczy� ryzyka wszcz�cia w przyszło�ci przeciwko spółkom z Grupy 

lub przez spółki z Grupy innych post�powa	, w których równie� mog� zapa�� rozstrzygni�cia niekorzystne dla 

Grupy. Niektóre rozstrzygni�cia post�powa	 s�dowych, arbitra�owych lub administracyjnych mog� mie� istotny 

niekorzystny wpływ na działalno�� Grupy, jej wyniki finansowe, sytuacj� finansow� oraz perspektywy rozwoju. 

Ryzyko uzale�nienia od decyzji administracyjnych 

W zawi�zku z prowadzon� działalno�ci�, Grupa musi spełnia� szereg wymaga	 okre�lonych w przepisach 

prawa. W szczególno�ci wi��e si� to z konieczno�ci� uzyskiwania licznych decyzji administracyjnych, 

umo�liwiaj�cych realizacj� projektów deweloperskich, takich jak decyzje w sprawie lokalizacji, decyzje 

o warunkach zagospodarowania i zabudowy (w przypadku, gdy brak planu zagospodarowania przestrzennego), 

pozwolenia na budow�, pozwolenia na oddanie obiektu do u�ytkowania czy decyzje �rodowiskowe. Uzyskanie 

powy�szych decyzji stanowi formalnoprawny warunek do zgodnego z prawem rozpocz�cia, prowadzenia 

i oddania do u�ytku projektu deweloperskiego. Ewentualne bł�dy, wewn�trzne sprzeczno�ci w przedmiotowych 

dokumentach lub realizacja inwestycji w sposób sprzeczny z warunkami okre�lonymi w danej decyzji mog� 
skutkowa� wstrzymaniem procesu inwestycyjnego do czasu usuni�cia wskazanych przez wła�ciwy organ wad 

i nieprawidłowo�ci. Grupa nie mo�e wykluczy� ryzyka nieuzyskania niezb�dnych decyzji administracyjnych, 

umo�liwiaj�cych realizacj� projektów deweloperskich ani ryzyka istotnego wydłu�enia czasu trwania 

post�powa	 w przedmiocie ich wydania. 

Ryzyko zwi�zane z systemem ksi�g wieczystych 

Grupa nie mo�e wykluczy� ryzyka, i� dane wpisane do ksi�g wieczystych s� niezgodne z danymi ujawnionymi 

w ewidencji gruntów i budynków. W zwi�zku z tym, Grupa nie mo�e wykluczy� ryzyka ewentualnych opó�nie	 
w sprzeda�y lokali z uwagi na konieczno�� dokonania uzgodnienia niewła�ciwych danych, co stanowi 

niejednokrotnie czasochłonn� procedur�. Powy�sze mo�e mie� istotny niekorzystny wpływ na działalno�� 
Grupy, jej wyniki finansowe, sytuacj� finansow� oraz perspektywy rozwoju. 

Ryzyko zwi�zane ze zmian� oraz interpretacj� przepisów prawa maj�cego zastosowanie do działalno�ci Grupy 

Polski system prawny, w tym regulacje dotycz�ce sektora budowlanego, a tak�e ró�ne interpretacje tych 

przepisów, podlegaj� cz�stym i istotnym zmianom. Dotyczy to równie� działalno�ci Grupy, która w zwi�zku 

z realizacj� projektów deweloperskich musi spełnia� szereg warunków okre�lonych w prawie cywilnym 

i administracyjnym (w tym m.in. dotycz�cych kwestii budowlanych, planistycznych, sanitarnych, 

�rodowiskowych). W zwi�zku ze zmienno�ci� przepisów nie s� one w jednolity sposób stosowane przez s�dy, 

organy administracji i inne organy stosuj�ce prawo. W zwi�zku z tym istnieje ryzyko, �e postanowienia 

i decyzje wydane przez poszczególne s�dy i inne organy w odniesieniu do konkretnych stanów faktycznych b�d� 
ze sob� sprzeczne lub w znacz�cym stopniu nieprzewidywalne. Co wi�cej, stosunek wła�ciwych s�dów lub 

innych urz�dów do spraw nale��cych do ich kompetencji mo�e ulec zmianie. Powy�sze mo�e prowadzi� do 

powstawania sporów na tle interpretacji przepisów prawnych zarówno z organami publicznymi stosuj�cymi 
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prawo, jak i z podmiotami prywatnymi, z którymi Grupa pozostaje w stosunkach prawnych. Niestabilno�� 
systemu prawnego i otoczenia regulacyjnego zwi�ksza ryzyko ponoszenia istotnych dodatkowych 

i nieoczekiwanych wydatków, jak i kosztów dostosowywania prowadzonej działalno�ci do zmieniaj�cego si� 
otoczenia prawnego, a w szczególno�ci konieczno�ci poniesienia znacznie wy�szych ni� zakładane kosztów 

inwestycji lub zmiany kształtu umów zawieranych z inwestorami czy nabywcami lokali. W zwi�zku z tym 

Grupa jest nara�ona na ryzyko, �e jej działalno�� mo�e nie spełnia� wymogów cz�sto zmieniaj�cych si� 
przepisów, co mo�e mie� istotny niekorzystny wpływ na jej działalno��, wyniki, sytuacj� finansow� lub 

perspektywy rozwoju.  

Ryzyko zwi�zane ze zmian� przepisów prawa podatkowego oraz jego interpretacj� 

Istnieje ryzyko, �e wraz z wprowadzeniem nowych regulacji podatkowych Grupa b�dzie zmuszona do podj�cia 

działa	 dostosowawczych, co mo�e skutkowa� powstaniem znacz�cych kosztów wymuszonych okoliczno�ciami 

zwi�zanymi z dostosowaniem si� do nowych przepisów oraz kosztów zwi�zanych z niestosowaniem si� do nich. 

Stosowaniu przepisów prawa podatkowego cz�sto towarzysz� kontrowersje oraz spory, które s� zazwyczaj 

rozstrzygane dopiero przez s�dy administracyjne. Ponadto praktyka stosowania prawa podatkowego przez 

organy podatkowe nie jest jednolita, a w orzecznictwie s�dów administracyjnych w zakresie prawa podatkowego 

wyst�puj� istotne rozbie�no�ci. Spółka nie mo�e wykluczy�, �e organy podatkowe dokonaj� odmiennej, 

niekorzystnej dla Grupy interpretacji stosowanych przez Grup� przepisów podatkowych.  

Wobec powy�szego Spółka nie mo�e wykluczy� potencjalnych sporów z organami podatkowymi, a w rezultacie 

zakwestionowania przez organy podatkowe prawidłowo�ci rozlicze	 podatkowych Grupy w zakresie 

nieprzedawnionych zobowi�za	 podatkowych oraz okre�lenia zaległo�ci podatkowych. Powy�sze mo�e mie� 
istotny negatywny wpływ na działalno��, sytuacj� finansow� lub wyniki działalno�ci Grupy. 

Ryzyka zwi�zane ze struktur� akcjonariatu, Ofert� oraz Akcjami 

Ryzyko zwi�zane z odmow� zatwierdzenia przez KNF aneksu do Prospektu 

W przypadku wyst�pienia potrzeby sporz�dzenia aneksu do Prospektu i wyst�pienia z wnioskiem o jego 

zatwierdzenie KNF mo�e na podstawie art. 51 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej odmówi� zatwierdzenia 

aneksu, w przypadku gdy nie odpowiada on pod wzgl�dem formy lub tre�ci wymogom okre�lonym w przepisach 

prawa. Odmawiaj�c zatwierdzenia aneksu, KNF stosuje odpowiednio �rodki, o których mowa w art. 16 lub art. 

17 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w szczególno�ci mo�e: (i) nakaza� wstrzymanie ubiegania si� 
o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów warto�ciowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie 

dłu�szy ni� 10 dni roboczych; (ii) zakaza� ubiegania si� o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów 

warto�ciowych do obrotu na rynku regulowanym, (iii) opublikowa�, na koszt emitenta, informacj� 
o niezgodnym z prawem działaniu w zwi�zku z ubieganiem si� o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów 

warto�ciowych do obrotu na rynku regulowanym. 

Ryzyko zwi�zane ze wstrzymaniem Oferty lub wstrzymaniem ubiegania si� o dopuszczenie Akcji lub Praw do 

Akcji do obrotu na rynku regulowanym w zwi�zku z naruszeniem przepisów prawa 

W wypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnienia podejrzenia naruszenia przepisów prawa w odniesieniu do 

Oferty lub wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji lub PDA do obrotu na rynku regulowanym KNF mo�e 

m.in. zakaza� przeprowadzenia Oferty lub zawiesi� Ofert�, a tak�e nakaza� wstrzymanie ubiegania si� lub 

zakaza� ubiegania si� o dopuszczenie lub wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. 

Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia 

naruszenia przepisów prawa w zwi�zku z ofert� publiczn�, subskrypcj� lub sprzeda��, dokonywanymi na 

podstawie tej oferty, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, sprzedaj�cego lub inne podmioty 

uczestnicz�ce w tej ofercie, subskrypcji lub sprzeda�y w imieniu lub na zlecenie emitenta lub sprzedaj�cego albo 

uzasadnionego podejrzenia, �e takie naruszenie mo�e nast�pi�, KNF mo�e: 

• nakaza� wstrzymanie rozpocz�cia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzeda�y albo przerwanie jej 

przebiegu, na okres nie dłu�szy ni� 10 dni roboczych; lub 

• zakaza� rozpocz�cia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzeda�y albo dalszego jej prowadzenia; lub 
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• opublikowa�, na koszt emitenta lub sprzedaj�cego, informacj� o niezgodnym z prawem działaniu 

w zwi�zku z ofert� publiczn�, subskrypcj� lub sprzeda��. 

Z kolei w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w zwi�zku 

z ubieganiem si� o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów warto�ciowych do obrotu na rynku regulowanym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub podmioty wyst�puj�ce w imieniu lub na zlecenie 

emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, �e takie naruszenie mo�e nast�pi�, zgodnie z art. 17 Ustawy o Ofercie 

Publicznej, KNF mo�e: 

• nakaza� wstrzymanie ubiegania si� o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów warto�ciowych do 

obrotu na rynku regulowanym na okres nie dłu�szy ni� 10 dni roboczych; 

• zakaza� ubiegania si� o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów warto�ciowych do obrotu na rynku 

regulowanym; lub 

• opublikowa�, na koszt emitenta, informacj� o niezgodnym z prawem działaniu w zwi�zku z ubieganiem 

si� o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów warto�ciowych do obrotu na rynku regulowanym. 

KNF, zgodnie z przepisami art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej mo�e zastosowa� wskazane powy�ej �rodki, 

tak�e w przypadku gdy: 

• oferta publiczna, subskrypcja lub sprzeda� papierów warto�ciowych, dokonywane na podstawie tej 

oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znacz�cy sposób 

naruszałyby interesy inwestorów; 

• istniej� przesłanki, które w �wietle przepisów prawa mog� prowadzi� do ustania bytu prawnego 

emitenta; 

• działalno�� emitenta była lub jest prowadzona z ra��cym naruszeniem przepisów prawa, które to 

naruszenie mo�e mie� istotny wpływ na ocen� papierów warto�ciowych emitenta lub te� w �wietle 

przepisów prawa mo�e prowadzi� do ustania bytu prawnego lub do upadło�ci emitenta; lub 

• status prawny papierów warto�ciowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w �wietle tych przepisów 

istnieje ryzyko uznania tych papierów warto�ciowych za nieistniej�ce lub obarczone wad� prawn� 
maj�c� istotny wpływ na ich ocen�. 

Stosownie do przepisów art. 20 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy 

wymaga tego bezpiecze	stwo obrotu na rynku regulowanym lub jest zagro�ony interes inwestorów, spółka 

prowadz�ca rynek regulowany, na ��danie KNF, wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub 

rozpocz�cie notowa	 wskazanych przez KNF papierów warto�ciowych lub innych instrumentów finansowych, 

na okres nie dłu�szy ni� 10 dni roboczych. 

Ryzyko zwi�zane z niedoj�ciem Oferty do skutku 

Emisja Nowych Akcji nie dojdzie do skutku w przypadku: (i) podj�cia przez Zarz�d decyzji o odst�pieniu od 

Oferty w odniesieniu do Nowych Akcji, (ii) nieobj�cia zapisem i nieopłacenia nale�ycie przynajmniej jednej 

Nowej Akcji na dzie	 zamkni�cia subskrypcji w terminach okre�lonych w Prospekcie, (iii) niezgłoszenia przez 

Zarz�d do s�du rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwy�szenia kapitału zakładowego w terminie 

przewidzianym przez prawo, lub (iv) wydania prawomocnego postanowienia s�du rejestrowego odmawiaj�cego 

zarejestrowania podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Nowych Akcji. 

Ponadto, Uchwała w sprawie Podwy�szenia zawiera upowa�nienie dla Zarz�du do okre�lenia ostatecznej liczby 

Akcji Oferowanych, które zostan� zaoferowane do obj�cia oraz do okre�lenia zgodnie z art. 432 § 4 KSH 

ostatecznej sumy, o jak� zostanie podwy�szony kapitał zakładowy Spółki. Zarz�d mo�e skorzysta� z 

powy�szego upowa�nienia przed rozpocz�ciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane i okre�li� 
ostateczn� liczb� Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie. Nie mo�na wykluczy� ryzyka, �e w przypadku 

okre�lenia przez Zarz�d ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie oraz subskrybowania 

przez inwestorów w Ofercie mniejszej liczby Akcji Oferowanych ni� okre�lona przez Zarz�d, s�d rejestrowy 

mo�e uzna�, �e emisja Akcji Oferowanych nie doszła do skutku i w konsekwencji odmówi� rejestracji 

podwy�szenia kapitału zakładowego. 
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Rejestracja podwy�szenia kapitału zakładowego, w zwi�zku z emisj� Nowych Akcji, uzale�niona jest równie� 
od zło�enia przez Zarz�d o�wiadczenia w formie aktu notarialnego okre�laj�cego ostateczn� sum�, o jak� ma 

zosta� podwy�szony kapitał zakładowy oraz wysoko�� obj�tego kapitału zakładowego na podstawie liczby 

Nowych Akcji obj�tych wa�nymi zapisami. Wskazane o�wiadczenie, zło�one na podstawie art. 432 § 4 Kodeksu 

Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 310 Kodeksu Spółek Handlowych w zwi�zku z art. 431 § 7 Kodeksu 

Spółek Handlowych, powinno zosta� zał�czone do wniosku o zarejestrowanie podwy�szenia kapitału 

zakładowego. Niezło�enie przez Zarz�d takiego o�wiadczenia uniemo�liwiłoby rejestracj� podwy�szenia 

kapitału zakładowego w drodze emisji Nowych Akcji i tym samym spowodowałoby niedoj�cie emisji Nowych 

Akcji do skutku. 

W przypadku wyst�pienia zdarzenia powoduj�cego niedoj�cie Oferty lub emisji Nowych Akcji do skutku, 

informacja w tym zakresie zostanie przekazana do publicznej wiadomo�ci w formie aneksu do Prospektu (po 

jego uprzednim zatwierdzeniu przez KNF), w ten sam sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. 

Ryzyko zwi�zane z odwołaniem, odst�pieniem lub zawieszeniem Oferty 

Do dnia rozpocz�cia przyjmowania zapisów Spółka, w uzgodnieniu z Oferuj�cym, mo�e odwoła� 
przeprowadzenie oferty Akcji Oferowanych w ramach Oferty bez podawania przyczyn swojej decyzji, co b�dzie 

równoznaczne z odwołaniem Oferty.  

Od dnia rozpocz�cia przyjmowania zapisów do dnia przydziału Akcji Oferowanych Spółka, w uzgodnieniu z 

Oferuj�cym, mo�e odst�pi� od przeprowadzenia oferty Akcji Oferowanych w ramach Oferty, przy czym takie 

odst�pienie mo�e nast�pi� z powodów, które w ocenie Spółki s� powodami wa�nymi, przy czym do wa�nych 

powodów mo�na zaliczy� w szczególno�ci: (i) nagłe lub nieprzewidziane zmiany w sytuacji ekonomiczno-

politycznej w Polsce lub w innym kraju, które mogłyby mie� istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, 

gospodark� Polski, Ofert� lub na działalno�� Grupy (np. zamachy terrorystyczne, wojny, katastrofy, powodzie); 

(ii) nagłe i nieprzewidziane zmiany lub wydarzenia o innym charakterze ni� wskazane w punkcie (i) powy�ej, 

mog�ce mie� istotny negatywny wpływ na działalno�� Grupy lub mog�ce skutkowa� poniesieniem przez Grup� 
istotnej szkody lub istotnym zakłóceniem jej działalno�ci; (iii) istotn� negatywn� zmian� dotycz�c� działalno�ci, 

sytuacji finansowej lub wyników operacyjnych Grupy; (iv) zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu 

papierami warto�ciowymi na GPW lub na innych rynkach giełdowych w przypadku, gdy mogłoby to mie� 
istotny negatywny wpływ na Ofert�; (v) niesatysfakcjonuj�cy dla Spółki wynik budowania Ksi�gi Popytu; (vi) 

niewystarczaj�c�, zdaniem Spółki i Oferuj�cego, spodziewan� liczb� Akcji w obrocie na GPW, niezapewniaj�c� 
odpowiedniej płynno�ci Akcji; (vii) wyst�pienie innych nieprzewidzianych okoliczno�ci powoduj�cych, �e 

przeprowadzenie Oferty i przydziału Akcji Oferowanych byłoby niemo�liwe lub szkodliwe dla interesu Grupy. 

Odwołanie Oferty jest równoznaczne z rezygnacj� z ubiegania si� o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku 

regulowanym. Informacja o odwołaniu Oferty lub o odst�pieniu od przeprowadzenia Oferty zostanie podana do 

publicznej wiadomo�ci zgodnie z art. 49 ust. 1b Ustawy o Ofercie Publicznej w ten sam sposób, w jaki został 

opublikowany niniejszy Prospekt. W przypadku odst�pienia od przeprowadzenia Oferty zło�one zapisy na Akcje 

Oferowane zostan� uznane za niewa�ne, a dokonane płatno�ci zostan� zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i 

odszkodowa	 nie pó�niej ni� 14 dni po dniu ogłoszenia o odst�pieniu od przeprowadzenia Oferty. 

Decyzja o zawieszeniu Oferty, bez podawania przyczyn, mo�e zosta� podj�ta przez Spółk�, w uzgodnieniu 

z Oferuj�cym, w ka�dym czasie przed rozpocz�ciem przyjmowania zapisów. Od dnia rozpocz�cia przyjmowania 

zapisów do dnia przydziału Akcji Oferowanych Spółka, w uzgodnieniu z Oferuj�cym, mo�e podj�� decyzj� o 

zawieszeniu przeprowadzenia Oferty tylko z powodów, które w ocenie Spółki s� powodami wa�nymi. Do 

wa�nych powodów nale�y zaliczy� w szczególno�ci zdarzenia, które mogłyby w negatywny sposób wpłyn�� na 

powodzenie Oferty lub powodowa� zwi�kszone ryzyko inwestycyjne dla nabywców Akcji Oferowanych. 

Decyzja w przedmiocie zawieszenia Oferty mo�e zosta� podj�ta bez jednoczesnego wskazania nowych 

terminów Oferty, które mog� zosta� ustalone w terminie pó�niejszym. 

Dokonuj�c zawieszenia Oferty Spółka nie ma obowi�zku jednoczesnego podania nowych terminów jej 

przeprowadzenia. Jednak�e podj�cie decyzji o odwieszeniu Oferty nast�pi w takim terminie, aby 

przeprowadzenie Oferty było dalej prawnie dopuszczalne, w szczególno�ci uwzgl�dniaj�c ograniczenia 

wynikaj�ce z art. 431 § 4 oraz 438 § 1 KSH. 

Informacja o zawieszeniu Oferty dokonanym przed rozpocz�ciem przyjmowania zapisów zostanie podana do 

publicznej wiadomo�ci w trybie art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie komunikatu aktualizuj�cego w 

sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. 
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Je�eli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podj�ta po przeprowadzeniu procesu budowania Ksi�gi Popytu, ale 

przed rozpocz�ciem przyjmowania zapisów, Spółka w uzgodnieniu z Oferuj�cym mo�e ponownie 

przeprowadzi� proces budowania Ksi�gi Popytu, przy czym w takiej sytuacji Spółka w uzgodnieniu z 

Oferuj�cym okre�li, czy wcze�niej zło�one deklaracje i zaproszenia do nabycia Akcji Oferowanych trac� czy 

zachowuj� wa�no��. Informacja w tym zakresie zostanie podana do publicznej wiadomo�ci ł�cznie z informacj� 
o zawieszeniu Oferty, w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie aneksu do prospektu. 

Je�eli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podj�ta w okresie od rozpocz�cia przyjmowania zapisów do dnia 

przydziału Akcji Oferowanych, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomo�ci w trybie art. 51 

Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w trybie aneksu do Prospektu. W powy�szej sytuacji zło�one zapisy, jak 

równie� dokonane wpłaty b�d� w dalszym ci�gu uwa�ane za wa�ne, jednak�e Inwestorzy b�d� uprawnieni do 

uchylenia si� od skutków prawnych zło�onego zapisu przez o�wiadczenie na pi�mie zło�one w dowolnym 

punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej przyjmuj�cej zapisy na Akcje Oferowane w terminie dwóch dni 

roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomo�ci aneksu do Prospektu dotycz�cego zawieszenia Oferty. 

W takim przypadku wpłaty inwestorów zostan� zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowa	.  

Na Dat� Prospektu nie mo�na wykluczy� odwołania, zawieszenia lub odst�pienia od przeprowadzenia Oferty. 

Ryzyko zwi�zane z plasowaniem Akcji Oferowanych 

Spółka zamierza zawrze� umow� plasowania z Oferuj�cym, na podstawie której Oferuj�cy, z zastrze�eniem 

okre�lonych warunków, doło�y racjonalnych stara	, aby pozyska� nabywców na Akcje Oferowane. W efekcie 

nie mo�na zagwarantowa�, �e Oferuj�cy zapewni nabywców na Akcje Oferowane, które nie zostan� obj�te 

zapisami. W zwi�zku z powy�szym nie mo�na zagwarantowa�, �e Oferta dojdzie do skutku lub �e Akcje 

Oferowane zostan� obj�te. 

Ryzyko zwi�zane z powództwem o uchylenie lub stwierdzenie niewa�no�ci Uchwały w Sprawie Podwy�szenia 

Stosownie do art. 422 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze statutem 

b�d� dobrymi obyczajami i godz�ca w interes spółki lub maj�ca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza mo�e 

zosta� zaskar�ona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Ponadto, przepis 

z art. 425 Kodeksu Spółek Handlowych stanowi, �e uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustaw� mo�e 

zosta� zaskar�ona w drodze wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie niewa�no�ci takiej 

uchwały. Spółka podj�ła wszelkie wymagane prawem czynno�ci w celu zapewnienia zgodno�ci Uchwały 

w Sprawie Podwy�szenia z przepisami prawa, Statutem, dobrymi obyczajami i interesem Spółki. Według 

najlepszej wiedzy Spółki, na Dat� Prospektu, nie zostało wytoczone jakiekolwiek powództwo w odniesieniu do 

Uchwały w Sprawie Podwy�szenia. Spółka nie mo�e jednak zapewni�, �e nie zostały lub nie zostan� one 

wytoczone. 

Ryzyko poniesienia przez inwestorów straty w przypadku niedoj�cia Oferty do skutku lub odst�pienia przez 

Spółk� od Oferty 

W przypadku odst�pienia od przeprowadzenia lub zawieszenia przez Spółk� Oferty, �rodki finansowe wpłacone 

przez inwestorów mog� zosta� na pewien czas zamro�one, a inwestorzy mog� ponie�� straty, poniewa� wpłaty 

na Akcje Oferowane zostan� zwrócone subskrybentom bez jakichkolwiek odsetek, odszkodowa	 lub zwrotu 

wydatków, w tym m.in. kosztów, które subskrybent poniósł w zwi�zku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych. 

Ryzyko zwi�zane z subskrypcj� i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane 

Wszelkie konsekwencje wynikaj�ce z niewła�ciwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Oferowane ponosi 

osoba składaj�ca zapis. 

Ponadto, niedokonanie wpłaty na Akcje Oferowane w okre�lonym terminie oraz na warunkach okre�lonych 

w Prospekcie powoduje niewa�no�� zapisu. 

Ryzyko zwi�zane z odmow� przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane od Inwestorów Instytucjonalnych 

Po zako	czeniu procesu budowania Ksi�gi Popytu Zarz�d Spółki, w uzgodnieniu z Oferuj�cym, dokona 

uznaniowego wyboru Inwestorów Instytucjonalnych, do których zostan� wysłane zaproszenia do zło�enia zapisu 

na Akcje Oferowane w liczbie wskazanej w zaproszeniu oraz dokonania wpłaty na Akcje Oferowane na 
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rachunek wskazany w takim zaproszeniu. Zaproszenia do Inwestorów Instytucjonalnych zostan� przesłane przez 

Oferuj�cego. Zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych, którzy zostali zaproszeni do składania 

zapisów na Akcje Oferowane, b�d� przyjmowane na zasadach okre�lonych w zaproszeniu do składania zapisów. 

Inwestorzy, którzy nie otrzymaj� zaproszenia do zło�enia zapisu na Akcje Oferowane, musz� si� liczy� 
z ryzykiem odmowy przyj�cia zapisu w Transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych. 

Ryzyko zwi�zane z subskrybowaniem mniejszej liczby akcji ni� ostateczna suma podwy�szenia kapitału 

zakładowego okre�lona przez Zarz�d Spółki 

Zarz�d, zgodnie z Uchwał� w Sprawie Podwy�szenia, został upowa�niony do okre�lenia ostatecznej sumy, o 

jak� kapitał zakładowy Spółki ma by� podwy�szony, przy czym tak okre�lona suma nie mo�e by� nisza ni� 1 

PLN oraz nie mo�e by� wy�sza ni� 2.000.000 PLN. Spółka zwraca uwag� potencjalnych inwestorów, �e 

subskrybowanie mniejszej liczby Nowych Akcji ni� wynikaj�ca z okre�lonej przez Zarz�d ostatecznej sumy 

podwy�szenia kapitału zakładowego mo�e budzi� w�tpliwo�ci, czy emisja doszła do skutku, a w konsekwencji 

mo�e skutkowa� odmow� rejestracji podwy�szenia kapitału zakładowego. Odmowa rejestracji podwy�szenia 

kapitału zakładowego mo�e z kolei spowodowa� zamro�enie na pewien czas �rodków finansowych wpłaconych 

na pokrycie Nowych Akcji i utrat� potencjalnych korzy�ci przez inwestorów, bowiem kwoty wpłacone na 

pokrycie Nowych Akcji zostan� zwrócone subskrybentom bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowa	. 

Ryzyko wysokiej stopy redukcji zapisów 

W przypadku zapisów zło�onych przez Inwestorów Indywidualnych, gdy ł�czna liczba Akcji Oferowanych 

w zapisach przekroczy ł�czn� liczb� Akcji Oferowanych mo�liwych do przydzielenia w tej kategorii 

inwestorów, zapisy zostan� proporcjonalnie zredukowane, co b�dzie skutkowało nabyciem przez Inwestora 

Indywidualnego Akcji Oferowanych w liczbie mniejszej, ni� oczekiwał. Je�li liczba Akcji Oferowanych w tych 

zapisach znacznie przekroczy liczb� Akcji Oferowanych mo�liw� do przydzielenia, stopie	 redukcji zapisów 

b�dzie istotny. 
rodki z tytułu redukcji zapisów zostan� zwrócone bez odsetek i odszkodowa	, w terminie 7 dni 

od dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych.  

Ponadto, Uchwała w sprawie Podwy�szenia zawiera upowa�nienie dla Zarz�du do okre�lenia ostatecznej liczby 

Nowych Akcji, które zostan� zaoferowane do obj�cia oraz do okre�lenia zgodnie z art. 432 § 4 KSH ostatecznej 

sumy, o jak� zostanie podwy�szony kapitał zakładowy Spółki. Zarz�d mo�e skorzysta� z powy�szego 

upowa�nienia przed rozpocz�ciem przyjmowania zapisów na Nowe Akcje i okre�li� ostateczn� liczb� Nowych 

Akcji oferowanych w Ofercie. Zwraca si� uwag�, i� subskrybowanie wi�kszej liczby akcji ni� wynikaj�ca z 

okre�lonej przez Zarz�d ostatecznej sumy podwy�szenia kapitału zakładowego spowoduje, �e Zarz�d Spółki 

przydzielaj�c akcje dokona redukcji zapisów. 

Ryzyko zwi�zane z naruszeniem zasad prowadzenia akcji promocyjnej 

Spółka mo�e prowadzi� akcj� promocyjn� zwi�zan� z przeprowadzan� Ofert� zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami prawa, okre�lonymi w Ustawie o Ofercie Publicznej oraz Rozporz�dzeniu 809/2004. Materiały 

powinny w szczególno�ci wskazywa� w swojej tre�ci, i� maj� charakter wył�cznie promocyjny lub reklamowy, 

a tak�e, �e został lub zostanie opublikowany Prospekt oraz wskazywa� miejsca, w których Prospekt b�dzie 

dost�pny.  

Informacje przekazywane w ramach akcji promocyjnej powinny by� zgodne z informacjami zamieszczonymi 

w Prospekcie udost�pnionym do publicznej wiadomo�ci albo z informacjami, które powinny zosta� 
zamieszczone w Prospekcie zgodnie z przepisami prawa, gdy Prospekt jeszcze nie został udost�pniony do 

publicznej wiadomo�ci, jak równie� nie mog� wprowadza� inwestorów w bł�d, co do sytuacji Spółki i oceny 

papierów warto�ciowych. 

KNF, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Spółk� obowi�zków wynikaj�cych z prowadzenia akcji 

promocyjnej, mo�e: (i) nakaza� wstrzymanie rozpocz�cia akcji promocyjnej lub przerwania jej prowadzenia na 

okres nie dłu�szy ni� 10 Dni Roboczych, w celu usuni�cia wskazanych nieprawidłowo�ci; lub (ii) zakaza� 
prowadzenia akcji promocyjnej, w szczególno�ci gdy Spółka uchyla si� od usuni�cia wskazanych przez KNF 

nieprawidłowo�ci w terminie 10 Dni Roboczych lub tre�� materiałów promocyjnych lub reklamowych narusza 

przepisy Ustawy o Ofercie Publicznej; lub (iii) opublikowa� na koszt Spółki informacje o niezgodnym z prawem 

prowadzeniu akcji promocyjnej, wskazuj�c naruszenia prawa. 
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W przypadku stwierdzenia naruszenia obowi�zków wynikaj�cych z prowadzenia akcji promocyjnej KNF mo�e 

równie� nało�y� na Spółk� kar� pieni��n� do wysoko�ci 1.000.000 PLN.  

W przypadku ustania przyczyn wydania decyzji w sprawie wstrzymania rozpocz�cia akcji promocyjnej lub 

przerwania jej prowadzenia na okres nie dłu�szy ni� 10 dni roboczych lub w sprawie zakazania prowadzenia 

akcji promocyjnej KNF mo�e, na wniosek Spółki albo z urz�du, uchyli� te decyzje. 

Ryzyko zwi�zane z mo�liwo�ci� niespełnienia warunków dopuszczenia lub wprowadzenia Praw do Akcji lub 

Akcji do obrotu giełdowego na rynku regulowanym (rynku równoległym) GPW 

Dopuszczenie do obrotu giełdowego Praw do Akcji i Akcji wymaga uchwały Zarz�du GPW oraz rejestracji 

Praw do Akcji i Akcji w KDPW. Ponadto Akcje musz� spełnia� warunki dopuszczenia okre�lone w Regulaminie 

GPW oraz w Rozporz�dzeniu o Rynku i Emitentach.  

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu GPW, Prawa do Akcji i Akcje zostan� dopuszczone do obrotu 

giełdowego na rynku równoległym w przypadku zło�enia wniosku o ich dopuszczenie do obrotu giełdowego, 

pod warunkiem, �e: (i) został sporz�dzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez wła�ciwy 

organ nadzoru albo został sporz�dzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równowa�no�� 
w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej została stwierdzona przez wła�ciwy organ nadzoru, chyba 

�e sporz�dzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równowa�no�ci dokumentu informacyjnego nie jest wymagane; 

(ii) ich zbywalno�� jest nieograniczona; (iii) w stosunku do ich emitenta nie toczy si� post�powanie 

upadło�ciowe lub likwidacyjne; (iv) iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej 

tych akcji, a w przypadku gdy okre�lenie tej ceny nie jest mo�liwe – kapitały własne emitenta, wynosz� co 

najmniej 60.000.000 PLN albo równowarto�� w złotych co najmniej 15.000.000 EUR; (v) w posiadaniu 

akcjonariuszy, z których ka�dy uprawniony jest do wykonywania mniej ni� 5% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta, znajduje si� co najmniej (a) 15% Akcji obj�tych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu 

giełdowego, co w przypadku Emitenta stanowi� b�dzie nie mniej ni� 1.500.000 Akcji; oraz (b) 100.000 Akcji 

obj�tych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego powinno stanowi� warto�� równ� co najmniej 

4.000.000 PLN albo równowarto�� w złotych równ� co najmniej 1.000.000 euro, liczon� według ostatniej ceny 

sprzeda�y lub emisyjnej; (vi) Akcje znajduj� si� w posiadaniu takiej liczby akcjonariuszy, która stwarza 

podstaw� dla kształtowania si� płynnego obrotu giełdowego. 

Ponadto, Rozporz�dzenie o Rynku i Emitentach wskazuje równie�, �e dopuszczenie akcji do obrotu na rynku 

regulowanym mo�e nast�pi�, je�eli przemawia za tym uzasadniony interes emitenta lub inwestorów, a emitent 

podał do publicznej wiadomo�ci, w sposób okre�lony w odr�bnych przepisach, informacje umo�liwiaj�ce 

inwestorom ocen� jej sytuacji finansowej i gospodarczej oraz ryzyka zwi�zanego z nabywaniem akcji obj�tych 

wnioskiem. 

W przypadku, gdy warunki okre�lone w Rozporz�dzeniu o Rynku i Emitentach nie zostan� spełnione, w celu 

dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku równoległym, Emitent powinien spełnia� wskazane powy�ej wymogi 

okre�lone w Regulaminie GPW.  

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu GPW, Prawa do Akcji zostan� dopuszczone do obrotu giełdowego (na 

rynku podstawowym lub równoległym) w przypadku zło�enia wniosku o ich dopuszczenie do obrotu 

giełdowego, pod warunkiem, �e Zarz�d GPW uzna, �e obrót Prawami do Akcji mo�e osi�gn�� wielko�� 
zapewniaj�c� odpowiedni� płynno�� i prawidłowy przebieg transakcji giełdowych, interes uczestników obrotu 

nie b�dzie zagro�ony, a w chwili podejmowania decyzji o dopuszczeniu do obrotu giełdowego Praw do Akcji 

brak jest podstaw do stwierdzenia, �e warunki Regulaminu GPW dotycz�ce dopuszczenia Akcji pochodz�cych 

z przekształcenia Praw do Akcji nie b�d� spełnione. 

Ponadto, przy rozpatrywaniu wniosku o dopuszczenie papierów warto�ciowych do obrotu na giełdzie, Zarz�d 

GPW bierze tak�e pod uwag�: (i) sytuacj� finansow� emitenta i jej prognoz�, a zwłaszcza rentowno��, płynno�� 
zdolno�� do obsługi zadłu�enia, jak równie� inne czynniki maj�ce wpływ na wyniki finansowe emitenta; (ii) 

perspektywy rozwoju emitenta, a zwłaszcza ocen� mo�liwo�ci realizacji zamierze	 inwestycyjnych 

z uwzgl�dnieniem �ródeł ich finansowania; (iii) do�wiadczenie i kwalifikacje członków organów zarz�dzaj�cych 

i nadzorczych emitenta; (iv) warunki, na jakich papiery warto�ciowe zostały wyemitowane i ich zgodno�� 
z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego, o których mowa w § 35 Regulaminu GPW oraz (v) 

bezpiecze	stwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników. 
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W przypadku stwierdzenia, �e Akcje nie spełniaj� wskazanych wy�ej warunków, Zarz�d GPW podejmuje 

uchwał� o odmowie dopuszczenia ich do obrotu giełdowego, od której Emitent mo�e si� odwoła� do rady 

nadzorczej GPW.  

Emitent nie mo�e zapewni�, �e wskazane powy�ej warunki zostan� spełnione oraz �e Prawa do Akcji i Akcje 

zostan� dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku równoległym GPW b�d�, �e zostan� dopuszczone 

i wprowadzone do obrotu w zakładanym przez Emitenta terminie.  

Na Dat� Prospektu Emitent nie spełnia kryterium rozproszenia akcji wymagane do dopuszczenia do obrotu na 

rynku regulowanym (równoległym), okre�lone w §3 ust. 2 pkt 2 Regulaminu GPW. Dla spełnienia wy�ej 

wymienionego kryterium, Emitent w ramach Oferty powinien przydzieli� tak� liczb� akcji inwestorom by 

akcjonariusze, z których ka�dy b�dzie posiadał nie wi�cej ni� 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu, obj�li co najmniej 15% Akcji. 

O niespełnieniu kryterium dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym i podj�ciu decyzji o ubieganiu si� o 

dopuszczenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku równoległym, jak równie� o niespełnieniu kryterium 

dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym lub równoległym i rezygnacji z ubiegania si� o dopuszczenie 

Akcji Oferowanych do obrotu giełdowego Emitent poinformuje przed dokonaniem przydziału Akcji 

Oferowanych w formie aneksu do Prospektu, a termin przydziału Akcji Oferowanych zostanie przesuni�ty w 

celu umo�liwienia inwestorom zło�enia o�wiadczenia o uchyleniu si� od skutków prawnych zło�onego zapisu na 

Akcje Oferowane. 

W przypadku niespełnienia kryteriów dopuszczenia na rynku podstawowym i równoległym GPW, Emitent nie 

zamierza ubiega� si� o wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu poza rynkiem regulowanym, tj. w 

alternatywnym systemie obrotu (NewConnect).  

Ryzyko zwi�zane z PDA 

W przypadku gdy Zarz�d, w ci�gu 6 miesi�cy od daty wydania przez KNF decyzji w sprawie zatwierdzenia 

Prospektu nie zło�y w s�dzie rejestrowym wniosku o rejestracj� podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki 

wynikaj�cego z emisji Nowych Akcji, albo gdy s�d rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi 

rejestracji podwy�szenia kapitału zakładowego w zwi�zku z emisj� Nowych Akcji, emisja nie dojdzie do skutku. 

W nast�pstwie Emitent dokona zwrotu wpłat na Nowe Akcje w wysoko�ci odpowiadaj�cej cenie emisyjnej 

Nowych Akcji, bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowa	. Powy�sze wi��e si� z ryzykiem poniesienia straty dla 

inwestorów, którzy nabyli PDA po cenie wy�szej, ni� emisyjna. 

Ryzyko ograniczonej płynno�ci Akcji i Praw do Akcji 

Dopuszczenie i wprowadzenie Praw do Akcji i Akcji do obrotu na GPW nie gwarantuj� wystarczaj�cego 

poziomu ich płynno�ci. Spółki notowane na giełdach papierów warto�ciowych do�wiadczaj� okresowych, 

znacz�cych waha	 wolumenu obrotów swoich papierów warto�ciowych, co mo�e istotnie negatywnie wpłyn�� 
na cen� rynkow� Praw do Akcji i Akcji. W przypadku gdy odpowiedni poziom obrotów Praw do Akcji i Akcji 

nie zostanie osi�gni�ty lub utrzymany, mo�e to istotnie negatywnie wpłyn�� na płynno�� i cen� Praw do Akcji 

i Akcji. Nawet je�eli odpowiedni poziom obrotów Praw do Akcji i Akcji zostanie osi�gni�ty i utrzymany, cena 

rynkowa Praw do Akcji i Akcji mo�e by� ni�sza ni� Cena Akcji Oferowanych. Ka�dy nieodpowiedni poziom 

płynno�ci Praw do Akcji i Akcji mo�e ograniczy� zdolno�� inwestorów do sprzeda�y planowanej liczby Praw do 

Akcji i Akcji po oczekiwanej cenie za akcj�. Mo�e to istotnie negatywnie wpłyn�� na działalno�� Spółki, jej 

sytuacj� finansow�, wyniki działalno�ci oraz cen� rynkow� Praw do Akcji i Akcji. 

Ryzyko nało�enia na Spółk� sankcji administracyjnych za naruszenie przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej 

Stosownie do przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku gdy spółka publiczna nie wykonuje lub 

nienale�ycie wykonuje obowi�zki wymagane przez przepisy prawa, w szczególno�ci nie wykonuje obowi�zków 

informacyjnych, KNF mo�e wyda� decyzj� o wykluczeniu, na czas okre�lony lub bezterminowo, papierów 

warto�ciowych tej spółki z obrotu na rynku regulowanym albo nało�y� kar� pieni��n� w wysoko�ci do 

1.000.000 PLN, albo zastosowa� obie sankcje ł�cznie. Spółka nie jest w stanie przewidzie�, czy którakolwiek 

z przesłanek stanowi�cych podstaw� dla KNF do nało�enia na Spółk� powy�szych sankcji administracyjnych nie 

wyst�pi w przyszło�ci. Nało�enie takich sankcji mo�e wpłyn�� negatywnie na reputacj� Spółki oraz na jej 

postrzeganie przez kontrahentów i inwestorów, jak równie� na płynno�� i cen� rynkow� Akcji. 
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Ryzyko waha� ceny Praw do Akcji i Akcji 

Emitowane przez spółki publiczne papiery warto�ciowe do�wiadczaj� okresowo znacz�cych zmian kursu 

notowa	 i wielko�ci obrotu, co mo�e wywiera� istotny negatywny wpływ na kurs notowa	 Praw do Akcji oraz 

Akcji. Wahania na rynku papierów warto�ciowych mog� tak�e mie� niekorzystny wpływ na kurs Akcji, 

niezale�nie od działalno�ci, sytuacji finansowej i wyników działalno�ci lub perspektyw rozwoju Grupy. W 

zwi�zku z powy�szym realizacja zlece	 kupna i sprzeda�y Praw do Akcji i Akcji mo�e nie nast�powa� na 

oczekiwanym poziomie. Na Dat� Prospektu Spółka nie przewiduje prowadzenia działa	 stabilizuj�cych w 

odniesieniu do Praw do Akcji oraz Akcji. 

Ryzyko wykluczenia Praw do Akcji lub Akcji z obrotu na GPW 

Prawa do Akcji i Akcje, które s� przedmiotem obrotu na GPW mog� zosta� z niego wykluczone przez Zarz�d 

GPW. Regulamin Giełdy oraz Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego okre�laj� przesłanki zarówno 

fakultatywnego, jak i obligatoryjnego wykluczenia przez Zarz�d GPW papierów warto�ciowych z obrotu na 

GPW. W przypadku gdy Spółka nie wykona albo nienale�ycie wykona obowi�zki, nakazy lub naruszy zakazy, 

nało�one lub przewidziane we wła�ciwych przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej, Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi lub Rozporz�dzenia 809/2004, jak równie� post�puje wbrew wskazanym tam 

obowi�zkom, KNF mo�e wyda� decyzj� o wykluczeniu papierów warto�ciowych z obrotu na rynku 

regulowanym na czas okre�lony lub bezterminowo, nało�y� kar� pieni��n� w wysoko�ci do 1.000.000 PLN albo 

zastosowa� obie powy�sze sankcje ł�cznie. 

Ponadto, stosownie do art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na ��danie KNF, spółka 

prowadz�ca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery warto�ciowe lub inne 

instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagra�a w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu 

rynku regulowanego lub bezpiecze	stwu obrotu na tym rynku albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

Natomiast zgodne z § 31 ust. 1 Regulaminu GPW, Zarz�d GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu 

giełdowego: 

• je�eli ich zbywalno�� stała si� ograniczona; 

• na ��danie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi; 

• w przypadku zniesienia ich dematerializacji; lub 

• w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez wła�ciwy organ nadzoru. 

Ponadto, Zarz�d GPW mo�e wykluczy� instrumenty finansowe z obrotu zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu 

GPW: 

• je�eli przestały spełnia� inne ni� ograniczenie zbywalno�ci warunki dopuszczenia do obrotu 

giełdowego na danym rynku; 

• je�eli emitent uporczywie narusza przepisy obowi�zuj�ce na giełdzie; 

• na wniosek emitenta; 

• wskutek ogłoszenia upadło�ci emitenta albo w przypadku oddalenia przez s�d wniosku o ogłoszenie 

upadło�ci z powodu braku �rodków w maj�tku emitenta na zaspokojenie kosztów post�powania; 

• je�eli uzna, �e wymaga tego interes i bezpiecze	stwo uczestników obrotu; 

• wskutek podj�cia decyzji o poł�czeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu; 

• je�eli w ci�gu ostatnich 3 miesi�cy nie dokonano �adnych transakcji giełdowych na danym 

instrumencie finansowym; 

• wskutek podj�cia przez emitenta działalno�ci zakazanej przez obowi�zuj�ce przepisy prawa; lub 
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• wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

Wraz z wykluczeniem papierów warto�ciowych z obrotu giełdowego inwestorzy trac� mo�liwo�� dokonywania 

obrotu tymi papierami warto�ciowymi na GPW, co w negatywny sposób mo�e wpłyn�� na płynno�� tych 

papierów warto�ciowych. Sprzeda� papierów warto�ciowych, które zostały wykluczone z obrotu giełdowego, 

mo�e zosta� dokonana po istotnie ni�szych cenach w stosunku do ostatnich kursów transakcyjnych w obrocie 

giełdowym. 

Ryzyko zawieszenia obrotu Praw do Akcji lub Akcji na GPW 

Zarz�d GPW mo�e podj�� uchwał� o zawieszeniu obrotu papierami warto�ciowymi zgodnie z § 30 Regulaminu 

GPW. GPW mo�e zawiesi� obrót instrumentami finansowymi na wniosek spółki publicznej lub je�eli uzna, �e 

wymaga tego interes i bezpiecze	stwo uczestników obrotu oraz w przypadku, gdy spółka publiczna narusza 

przepisy obowi�zuj�ce na GPW. Obrót mo�e zosta� zawieszony na czas oznaczony, nie dłu�szy ni� 3 miesi�ce. 

Zgodnie z tre�ci� przepisów art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, uprawnienie do 

��dania od GPW zawieszenia obrotu instrumentami notowanymi na GPW na okres do 1 miesi�ca ma tak�e KNF 

na podstawie Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. KNF mo�e skorzysta� z powy�szego uprawnienia 

w przypadku, gdy obrót papierami warto�ciowymi jest dokonywany w okoliczno�ciach wskazuj�cych na 

mo�liwo�� zagro�enia prawidłowego funkcjonowania GPW lub bezpiecze	stwa obrotu na GPW albo naruszenia 

interesów inwestorów. Pozostałe przesłanki wyst�pienia przez KNF z ��daniem zawieszenia obrotu 

instrumentami okre�la szczegółowo Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Zgodnie z Ustaw� 
o Obrocie Instrumentami Finansowymi GPW mo�e podj�� decyzj� o zawieszeniu obrotu papierami 

warto�ciowymi w przypadku, gdy przestały one spełnia� warunki obowi�zuj�ce na rynku regulowanym, pod 

warunkiem, �e nie spowoduje to znacznego naruszenia interesów inwestorów lub zagro�enia prawidłowego 

funkcjonowania rynku. Dodatkowo GPW mo�e zawiesi� obrót papierami warto�ciowymi na wniosek emitenta 

w celu zapewnienia inwestorom powszechnego i równego dost�pu do informacji. W okresie zawieszenia obrotu 

papierami warto�ciowymi inwestorzy nie maj� mo�liwo�ci nabywania i zbywania takich papierów 

warto�ciowych w obrocie giełdowym, co negatywnie wpływa na ich płynno��. Sprzeda� papierów 

warto�ciowych, których obrót został zawieszony, mo�e zosta� dokonana po istotnie ni�szych cenach w stosunku 

do poprzednich kursów transakcyjnych w obrocie giełdowym. Nie ma gwarancji, �e nie pojawi� si� przesłanki 

zawieszenia obrotu Prawami do Akcji i Akcjami na rynku giełdowym. 

Ryzyko wstrzymania dopuszczenia Akcji do obrotu lub rozpocz�cia notowa� Akcji mo�e zosta� wstrzymane 

Zgodnie z Ustaw� o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku, gdy wymaga tego bezpiecze	stwo 

obrotu na rynku regulowanym lub jest zagro�ony interes inwestorów, GPW wstrzymuje, na ��danie KNF, 

dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpocz�cie notowa	 wskazanymi przez KNF papierami 

warto�ciowymi, na okres nie dłu�szy ni� 10 dni. Spółka nie mo�e zagwarantowa�, �e w przyszło�ci nie wyst�pi 

którakolwiek z przesłanek stanowi�ca podstaw� do wstrzymania dopuszczenia Praw do Akcji i Akcji do obrotu 

lub rozpocz�cia notowa	 Prawami do Akcji i Akcjami. 

Ryzyko zwi�zane z postanowieniami przepisów dotycz�cych nabywania znacznych pakietów akcji spółek 

publicznych 

Nabywanie znacznych pakietów akcji spółek publicznych, zgodnie z przepisami polskiego prawa, mo�e wi�za� 
si� z obowi�zkiem ogłoszenia wezwania do zapisywania si� na sprzeda� akcji. Wi�cej informacji na ten temat 

znajduje si� w rozdziale „Rynek kapitałowy w Polsce oraz obowi�zki zwi�zane z nabywaniem i zbywaniem akcji” 

podtytule „Ustawa o Ofercie Publicznej - prawa i obowi�zki zwi�zane z nabywaniem oraz zbywaniem znacznych 

pakietów akcji”. Ograniczenia w zakresie nabywania znacz�cych pakietów akcji spółek publicznych mog� 
negatywnie wpłyn�� na płynno�� i cen� Akcji Spółki oraz mog� zniech�ci� potencjalnych nabywców, których 

planowane nabycie akcji Spółki byłoby postrzegane jako korzystne dla akcjonariuszy Spółki. 

Ryzyko zwi�zane z publikowaniem raportów dotycz�cych Spółki lub zmian� rekomendacji analityków na 

negatywn� 

Publikowane przez analityków giełdowych raporty dotycz�ce Spółki wywieraj� wpływ na kurs notowa	 
i płynno�� Akcji. W przypadku, gdy �aden z analityków giełdowych nie uwzgl�dni Spółki lub nie opublikuje 

raportu dotycz�cego Spółki, rynek popytu na Akcje mo�e si� istotnie zmniejszy�, co mo�e wywrze� 
niekorzystny wpływ na kurs notowa	 Akcji. Co wi�cej, w przypadku zaprzestania przez jednego lub wi�ksz� 
liczb� analityków giełdowych uwzgl�dniania Spółki lub publikowania raportów dotycz�cych Spółki, mo�e doj�� 
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do spadku zainteresowania Spółk� na rynku kapitałowym, co mo�e przyczyni� si� do spadku kursu notowa	 
i obrotu Akcjami. Ponadto, w przypadku, zmiany rekomendacji na negatywn� przez jednego lub wi�ksz� liczb� 
analityków giełdowych, mo�e doj�� do znacz�cego spadku kursu notowa	 Akcji. 

Ryzyko zwi�zane z kolejnymi emisjami Spółki i rozwodnienia udziałów akcjonariuszy Spółki 

Spółka mo�e w przyszło�ci wyemitowa� nowe akcje, w tym w drodze emisji z wył�czeniem prawa poboru. 

Wył�czenie prawa poboru wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podj�tej wi�kszo�ci� co najmniej 
4
/5 

głosów. Emisja akcji z wył�czeniem prawa poboru mo�e skutkowa� rozwodnieniem udziału w kapitale 

dotychczasowych akcjonariuszy. Nie ma pewno�ci co do tego, czy w przyszło�ci Spółka b�dzie chciała 

wyemitowa� nowe akcje. Je�eli Spółka wyemituje nowe akcje, cena rynkowa Akcji mo�e istotnie spa��. Emisja 

lub zbycie znacz�cej liczby akcji Spółki przez Akcjonariuszy w przyszło�ci lub uznanie, �e mo�e doj�� do takiej 

emisji lub zbycia, mogłyby wywrze� niekorzystny wpływ na cen� rynkow� Akcji, jak równie� na zdolno�� 
Spółki do pozyskania kapitału zarówno w drodze publicznej, jak i niepublicznej oferty akcji lub innych papierów 

warto�ciowych. 

Ryzyko zwi�zane z interpretacj� i zmian� przepisów polskiego prawa podatkowego zwi�zanych 

z opodatkowaniem inwestorów 

Polski system podatkowy podlega cz�stym zmianom, a praktyka organów skarbowych i orzecznictwo s�dowe 

cechuje brak jednolito�ci. Wobec powy�szego, ryzyko powi�zane z opodatkowaniem podatkiem dochodowym 

dochodów uzyskiwanych przez inwestorów w zwi�zku z inwestowaniem w papiery warto�ciowe jest wy�sze 

ani�eli w pozostałych europejskich systemach prawnych. Nie mo�na wi�c wykluczy�, �e zmiana przepisów 

podatkowych lub sposób interpretacji tych przepisów przez organy podatkowe nie przynios� negatywnych 

konsekwencji dla inwestorów, zwłaszcza w zakresie wysoko�ci podatku dochodowego, co mo�e mie� 
przeło�enie na realny zysk inwestora z inwestycji w Akcje Oferowane. 
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ISTOTNE INFORMACJE 

Definicje i terminologia 

Terminy pisane w Prospekcie wielkimi literami, o ile nie zostały zdefiniowane inaczej w tre�ci Prospektu, maj� 
znaczenie nadane im w rozdziale „Skróty i definicje”. Niektóre terminy bran�owe oraz inne wyra�enia u�ywane 

w Prospekcie zostały wyja�nione w rozdziale „Skróty i definicje”. 

O ile z kontekstu nie wynika inaczej, u�ywane w Prospekcie terminy „Spółka”, „Emitent” i podobne okre�lenia 

odnosz� si� wył�cznie do i2 Development S.A. z siedzib� we Wrocławiu jako emitenta Nowych Akcji, 

natomiast terminy „Grupa”, jak równie� podobne okre�lenia, oznaczaj� Emitenta jako jednostk� dominuj�c� 
wraz ze Spółkami Zale�nymi lub przed aportem z 2015 r. z jednostkami zale�nymi: Korfantowskim 

Przedsi�biorstwem Budowlanym sp. z o.o., Chamielec Architekci sp. z o.o. oraz Concept sp. z o.o. (przed 

wej�ciem w skład Grupy spółki i2 Grupa sp. z o.o. wraz z podmiotami zale�nymi) w zale�no�ci od kontekstu. O 

ile nie wskazano inaczej, o�wiadczenia wyra�aj�ce przekonania, oczekiwania, szacunki i opinie Spółki lub 

kierownictwa odnosz� si� do przekona	, oczekiwa	, szacunków i opinii Zarz�du. 

O ile nie wskazano inaczej, o�wiadczenia wyra�aj�ce przekonania, oczekiwania, szacunki i opinie Emitenta 

odnosz� si� do przekona	, oczekiwa	, szacunków i opinii Zarz�du. 

Zastrze�enia 

Zwraca si� uwag� potencjalnym inwestorom, �e inwestycja w Akcje Oferowane poci�ga za sob� ryzyko 

finansowe i �e w zwi�zku z tym, przed podj�ciem jakiejkolwiek decyzji dotycz�cej nabycia Akcji Oferowanych, 

przyszli inwestorzy powinni wnikliwie zapozna� si� z tre�ci� Prospektu, a w szczególno�ci z tre�ci� rozdziału 

„Czynniki ryzyka”. Podejmuj�c decyzj� inwestycyjn�, przyszli inwestorzy musz� polega� na swojej własnej 

analizie Spółki oraz informacji zawartych w Prospekcie, a w szczególno�ci wzi�� pod uwag� ryzyko zwi�zane 

z inwestycj� w Akcje Oferowane. 

Potencjalni inwestorzy powinni polega� wył�cznie na informacjach znajduj�cych si� w Prospekcie, wraz 

z ewentualnymi zmianami wynikaj�cymi z aneksów do Prospektu zatwierdzonych przez KNF i komunikatów 

aktualizuj�cych do Prospektu oraz innymi informacjami przekazywanymi zgodnie z Ustaw� o Ofercie 

Publicznej (zobacz podrozdział „Zmiany do Prospektu” poni�ej). Z zastrze�eniem obowi�zuj�cych przepisów 

prawa, �adna osoba nie została upowa�niona do udzielania informacji lub składania o�wiadcze	 w zwi�zku 

z Ofert� innych ni� zawarte w Prospekcie, a je�eli informacje takie lub o�wiadczenia zostały udzielone lub 

zło�one, nie nale�y ich uwa�a� za autoryzowane przez Spółk� lub Oferuj�cego. 

Potencjalni inwestorzy powinni zapozna� si� ze wszystkimi informacjami przedstawionymi w Prospekcie 

i samodzielnie oceni� ich znaczenie dla planowanej przez nich inwestycji. Przy podejmowaniu decyzji 

o inwestycji w Akcje Oferowane potencjalni inwestorzy powinni opiera� si� na samodzielnej analizie 

działalno�ci Spółki, jak równie� tre�ci Prospektu, w tym czynników ryzyka. 

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowi� porady inwestycyjnej, prawnej, finansowej, podatkowej, ani 

porady jakiegokolwiek innego rodzaju. Zaleca si�, aby ka�dy przyszły inwestor uzyskał porad� swoich 

doradców inwestycyjnych, prawnych, finansowych lub podatkowych w kwestiach inwestycyjnych, prawnych, 

finansowych lub podatkowych przed dokonaniem inwestycji w Akcje Oferowane. Nale�y przy tym mie� 
�wiadomo��, �e zarówno cena papierów warto�ciowych, jak i ich dochodowo�� mog� podlega� wahaniom. 

Ani Spółka, ani Oferuj�cy nie składaj� przyszłym inwestorom �adnych zapewnie	 co do zgodno�ci z prawem 

inwestycji w Akcje Oferowane dokonywanej przez danego inwestora. 

Oferuj�cy działa w zwi�zku z Ofert� jedynie na rzecz Spółki i nie b�dzie traktowa� �adnego innego podmiotu 

ani nie b�dzie odpowiedzialny wobec innego podmiotu w zakresie zapewnienia ochrony jaka jest zapewniana 

jego klientom z tytułu doradztwa w zwi�zku z Ofert�. 

Zmiany do Prospektu 

Opublikowanie Prospektu po Dacie Prospektu nie oznacza, �e w okresie od Daty Prospektu do dnia jego 

udost�pnienia do publicznej wiadomo�ci sytuacja Grupy lub Spółki nie uległa zmianie. Ponadto, niektóre 

informacje znajduj�ce si� w Prospekcie zostały przedstawione według stanu na daty okre�lone w Prospekcie, 
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które s� inne ni� Data Prospektu. W zwi�zku z tym informacje zawarte w Prospekcie mog� nie by� aktualne 

w jakiejkolwiek dacie nast�puj�cej po (i) Dacie Prospektu lub (ii) innej dacie wskazanej w Prospekcie jako 

dzie	, na który dane informacje zostały sporz�dzone, i b�d� podlegały aktualizacji, uzupełnieniu lub zmianie 

w przypadkach wymaganych przepisami prawa. 

Aneksy do Prospektu 

Zgodnie z Ustaw� o Ofercie Publicznej, Prospekt po jego zatwierdzeniu przez KNF mo�e podlega� zmianom 

i uzupełnieniom w sytuacjach wymaganych przez prawo w drodze aneksów do Prospektu lub w formie 

komunikatów aktualizuj�cych. Zgodnie z regulacjami przywołanego aktu, Spółka do dnia dopuszczenia Akcji do 

obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, jest zobowi�zana do przekazania KNF, a nast�pnie do 

publicznej wiadomo�ci, w formie aneksu do Prospektu, informacji zaistniałych po Dacie Prospektu lub 

informacji, o których powzi�li wiadomo�� po Dacie Prospektu, dotycz�cych: (i) istotnych bł�dów w tre�ci 

Prospektu; oraz (ii) znacz�cych czynników mog�cych wpłyn�� na ocen� Akcji. Przekazanie do KNF aneksu do 

Prospektu powinno nast�pi� nie pó�niej ni� w terminie 2 dni roboczych od powzi�cia wiadomo�ci o bł�dach 

w tre�ci Prospektu lub znacz�cych czynnikach, które uzasadniaj� jego przekazanie. KNF mo�e odmówi� 
zatwierdzenia aneksu do Prospektu, je�eli nie odpowiada on pod wzgl�dem formy lub tre�ci wymogom 

okre�lonym w przepisach prawa. Konsekwencj� niezatwierdzenia aneksu do Prospektu mo�e by� wstrzymanie 

rozpocz�cia Oferty, przerwanie jej przebiegu lub wstrzymanie procesu Dopuszczenia. 

Je�eli aneks do Prospektu zostanie udost�pniony przez Spółk� po rozpocz�ciu przyjmowania zapisów na Akcje 

Oferowane, osoba, która zło�yła zapis przed udost�pnieniem aneksu do publicznej wiadomo�ci, mo�e uchyli� si� 
od skutków prawnych zło�onego zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia udost�pnienia aneksu, na zasadach 

okre�lonych w art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W przypadku gdy po Dacie Prospektu, a przed dniem publikacji Prospektu konieczne b�dzie sporz�dzenie 

aneksów do Prospektu, wraz z Prospektem zostan� opublikowane, jako odr�bne dokumenty, wszystkie aneksy 

do Prospektu zatwierdzone do tego dnia przez KNF. Zwraca si� uwag� inwestorom, �e w takim przypadku 

niektóre informacje zawarte w Prospekcie mog� by� nieaktualne na dzie	 jego publikacji, a inwestorzy powinni 

przeczyta� uwa�nie zarówno cały Prospekt, jak i wszystkie aneksy do Prospektu opublikowane w dniu i po dniu 

publikacji Prospektu. 

Komunikaty aktualizuj�ce 

W przypadku wyst�pienia okoliczno�ci dotycz�cych organizacji lub prowadzenia sprzeda�y Akcji Oferowanych, 

a tak�e dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, które nie uzasadniaj� 
sporz�dzenia aneksu do Prospektu, ale powoduj� zmian� tre�ci Prospektu, Spółka b�dzie mogła udost�pni� 
informacj� o wyst�pieniu powy�szych okoliczno�ci w formie komunikatu aktualizuj�cego do Prospektu w trybie 

art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej. Udost�pnienie komunikatu aktualizuj�cego nast�puje w sposób, w jaki 

został udost�pniony Prospekt, przy czym taki komunikat powinien zosta� jednocze�nie przekazany do KNF.  

Prezentacja informacji finansowych i innych danych 

Zbadane skonsolidowane historyczne informacje finansowe Grupy, obejmuj�ce rok zako	czony dnia 31 grudnia 

2014 r., dane porównawcze za rok zako	czony dnia 31 grudnia 2013 r. oraz za okres od dnia 26 czerwca 2012 r. 

do dnia 31 grudnia 2012 r. (z uwagi na fakt, i� Spółka powstała w dniu 26 czerwca 2012 r.) („Skonsolidowane 
Sprawozdanie Finansowe”) zamieszczone w Prospekcie zostały sporz�dzone na potrzeby Oferty zgodnie z 

MSSF przyj�tymi przez UE.  

Zbadane skonsolidowane historyczne informacje finansowe Grupy, obejmuj�ce okres 6 miesi�cy zako	czony 

dnia 30 czerwca 2015 r., dane porównawcze za okres 6 miesi�cy zako	czony 30 czerwca 2014 r. („Półroczne 
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”) zamieszczone w Prospekcie zostały sporz�dzone na potrzeby 

Oferty zgodnie z MSSF przyj�tymi przez UE. W zwi�zku przej�ciem kontroli Emitenta nad i2 Grupa sp. z o.o. w 

dniu 20 kwietnia 2015 roku w celu umo�liwienia inwestorom dokonania odpowiedniej analizy i oceny wyników 

i sytuacji finansowej oraz perspektyw rozwoju Grupy po realizacji powy�szych transakcji, sporz�dziła oraz 

zamie�ciła w Prospekcie niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma za okres 12 miesi�cy 

zako	czony dnia 31 grudnia 2014 r. („Informacje Finansowe Pro Forma”) oraz niezbadane skonsolidowane 

informacje finansowe pro forma za okres 6 zako	czony dnia 30 czerwca 2015 r. („Półroczne Skonsolidowane 
Sprawozdanie Pro Forma”). Informacje Finansowe Pro Forma oraz Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie 

Pro Forma zostały przygotowane zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporz�dzeniu 809/2004 oraz zgodnie z 
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wytycznymi wydanymi przez Europejski Urz�d Nadzoru Giełd i Papierów Warto�ciowych (ang. European 

Securities and Markets Authority, „ESMA”).  

Na Dat� Prospektu Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe oraz Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie 

Finansowe, niedokładnie przedstawiaj� sytuacj� całej zorganizowanej działalno�ci Grupy. Niedokładno�� ta 

wpływa na mo�liwo�� dokonania przez inwestorów przemy�lanej oceny. Jednocze�nie informacje dotycz�ce 

zorganizowanej działalno�ci gospodarczej Grupy, które s� niezb�dne dla dokonania przez inwestorów takiej 

oceny, zawarte s� w informacjach finansowych innej jednostki. W zwi�zku z powy�szym stwierdzono, �e 

zostały spełnione kryteria uznania Spółki za emitenta o zło�onej historii finansowej. Z uwagi na zło�on� histori� 
finansow� Spółki, w Prospekcie zostały przedstawione równie� informacje dodatkowe obejmuj�ce:  

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp. k. za okres od 01.01.2012 r. 

do 31.12.2012 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki MIZO INVESTMENT sp. z o.o. (obecnie i2 Grupa sp. z o.o.) za okres 

od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Grupa sp. z o.o. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. M1 sp. k. za okres od 19.04.2013 r. do 

31.12.2013 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. M2 sp. k. za okres od 29.05.2013 r. do 

31.12.2013 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A. za okres od 06.09.2013 r. do 

31.10.2013 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp. k. za okres od 01.01.2013 r. 

do 31.12.2013r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. P3 S.K.A. za okres od 22.08.2013 r. do 

31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Grupa sp. z o.o. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp. k. za okres 01.01.2014- 

31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. M1 sp. k. za okres od 01.01.2014 r. do 

31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. M3 sp. k. za okres od 11.09.2013 r. do 

31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. M5 sp. k. za okres od 10.10.2013 r. do 

31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp. k. za okres od 11.09.2013 r. 

do 31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp. k. za okres od 01.01.2014 r. 

do 31.12.2014 r.; 
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• sprawozdanie finansowe spółki i2 Finanse sp. z o.o. za okres od 01.11.2013 r. do 31.10.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp. k. za okres od 

18.11.2013 r. do 31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp. k. za okres od 18.11.2013 r. 

do 31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp. k. za okres od 04.03.2014 r. do 

31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. Piłsudskiego sp. k. za okres od 11.12.2013 r. 

do 31.12.2014 r.; oraz 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp. k. za okres od 15.01.2014 r. do 

31.12.2014 r. 

Wskazane powy�ej sprawozdania finansowe i2 Grupa sp. z o.o. i jej spółek zale�nych nie były przedmiotem 

badania ani przegl�du biegłego rewidenta. 

Niezale�ny biegły rewident, Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k. z siedzib� w Warszawie (przy ul. 

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, Polska) („Biegły Rewident”), przeprowadził badanie Skonsolidowanego 

Sprawozdania Finansowego oraz Półrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz wydał opinie 

z tych bada	 bez zastrze�e	. Ponadto, w odniesieniu do Informacji Finansowych Pro Forma oraz Półrocznego 

Skonsolidowanego Sprawozdania Pro Forma Biegły Rewident wykonał usługi atestacyjne zgodnie z MSUA 

3420. 

Przedstawienie informacji finansowych zgodnie z MSSF wymaga od Zarz�du przyj�cia pewnych szacunków 

i zało�e	, które mog� mie� wpływ na dane przedstawione w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym lub 

w Półrocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym oraz na informacje dodatkowe (noty) doł�czone 

do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego lub Półrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Pro 

Forma. Rzeczywiste warto�ci mog� odbiega� od takich zało�e	. 

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie dane finansowe dotycz�ce Spółki przedstawione w Prospekcie pochodz� 
ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Półrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania 

Finansowego lub zostały obliczone na ich podstawie. Niektóre dane finansowe i operacyjne znajduj�ce si� w 

Prospekcie zostały zaczerpni�te z, opracowane lub obliczone na podstawie innych �ródeł ni� Skonsolidowane 

Sprawozdanie Finansowe lub Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, w szczególno�ci na 

podstawie dokumentów oraz zał�czników do nich opracowanych na potrzeby sprawozdawczo�ci zarz�dczej w 

ramach Spółki do u�ytku wewn�trznego. Dane te nie podlegały badaniu ani przegl�dowi przez niezale�nego 

biegłego rewidenta. W takim przypadku wskazano Spółk� jako �ródło takich informacji. 

Informacje Finansowe Pro Forma oraz Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Pro Forma zostały 

przygotowane wył�cznie w celach ilustracyjnych i ze wzgl�du na swój charakter prezentuj� hipotetyczn� 
sytuacj�, dlatego te� nie przedstawiaj� rzeczywistych wyników i sytuacji finansowej Grupy za przedstawiony 

okres, gdyby opisane transakcje rzeczywi�cie miały miejsce w przyj�tym terminie, i nie jest ich celem okre�lenie 

wyników i sytuacji finansowej w jakichkolwiek przyszłych okresach. 

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe oraz 

Informacje Finansowe Pro Forma, Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Pro Forma zostały przedstawione 

w rozdziale „Historyczne Informacje Finansowe” i nale�y je analizowa� ł�cznie z informacjami zawartymi 

w innych rozdziałach Prospektu, a w szczególno�ci w rozdziale „Przegl�d sytuacji operacyjnej i finansowej”. 

Odniesienia do przymiotnika „zbadane” u�ywanego w stosunku do wyników finansowych Grupy 

przedstawionych w Prospekcie oznaczaj�, �e dane te pochodz� ze Skonsolidowanego Sprawozdania 

Finansowego lub Półrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, które zostały zbadane przez 

Biegłego Rewidenta. Odniesienia do przymiotnika „niezbadane” u�ywanego w stosunku do wyników 

finansowych Grupy przedstawionych w Prospekcie oznaczaj�, �e dane te nie zostały bezpo�rednio zaczerpni�te 

ze Skonsolidowanych Sprawozda	 Finansowych lub Półrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania 

Finansowego. 
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Dane zamieszczone w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym lub Półrocznym Skonsolidowanym 

Sprawozdaniu Finansowym, jak równie� inne dane finansowe oraz operacyjne, s� podawane w złotym jako 

walucie funkcjonalnej Spółki i walucie prezentacyjnej Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz 

Półrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego (w pełnych złotych). Ponadto, o ile nie wskazano 

inaczej, dane finansowe i statystyczne zawarte w Prospekcie s� przedstawione w złotych, zgodnie z prezentacj� 
w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym oraz Półrocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu 

Finansowym. 

W niektórych wypadkach suma liczb w poszczególnych kolumnach lub wierszach tabel zawartych w Prospekcie 

mo�e nie odpowiada� dokładnie ł�cznej sumie wyliczonej dla danej kolumny lub wiersza. Niektóre warto�ci 

procentowe w tabelach zamieszczonych w Prospekcie równie� zostały zaokr�glone i sumy w tych tabelach mog� 
nie odpowiada� dokładnie 100%. Zmiany procentowe pomi�dzy porównywanymi okresami zostały obliczone na 

bazie kwot oryginalnych (a nie zaokr�glonych). 

Informacje finansowe, których podstaw� nie s� MSSF 

W Prospekcie w rozdziale „Przegl�d sytuacji operacyjnej i finansowej” zamieszczono nast�puj�ce wska�niki 

finansowe wraz z ich definicjami: 

• wska�niki rentowno�ci: EBIT, rentowno�� brutto, rentowno�� netto (wyliczone dla Informacji 

Finansowych Pro Forma); 

• wska�niki rentowno�ci: EBIT, rentowno�� brutto, rentowno�� netto, rentowno�� aktywów (ROA) 

i rentowno�� kapitałów własnych (ROE) (wyliczone dla Skonsolidowanego Sprawozdania 

Finansowego); 

• wska�niki płynno�ci: bie��cej płynno�ci, wysokiej płynno�ci i podwy�szonej płynno�ci (wyliczone dla 

Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego); 

• wska�niki zadłu�enia: ogólnego zadłu�enia, zadłu�enia kapitałów własnych; zadłu�enia aktywów 

trwałych kapitałami stałymi; zadłu�enia krótkoterminowego i zadłu�enia długoterminowego oraz 

wska�nik pokrycia zobowi�za	 z tytułu odsetek (wyliczone dla Skonsolidowanego Sprawozdania 

Finansowego). 

Wska�niki te nie s� miernikiem wyników finansowych zgodnie z MSSF UE ani nie pochodz� bezpo�rednio ze 

Sprawozda	 Finansowych, lecz zostały obliczone na ich podstawie.  

Wska�niki te zostały przedstawione w Prospekcie, poniewa�, w ocenie Spółki, stanowi� wyznacznik siły 

i wyników operacyjnych Grupy, a tak�e jej zdolno�ci do finansowania wydatków i zaci�gania oraz obsługi 

zadłu�enia i w zwi�zku z tym mog� mie� znaczenie dla inwestorów. 

Ponadto, powy�sze wska�niki nie powinny by� traktowane jako miernik wyników operacyjnych lub przepływów 

pieni��nych z działalno�ci operacyjnej oraz uwa�ane za alternatyw� dla zysku. Powy�sze wska�niki nie s� 
jednolicie definiowane i w zwi�zku z tym mog� nie by� porównywalne do takich samych lub podobnych 

wska�ników prezentowanych przez inne spółki, w tym spółki prowadz�ce działalno�� w tym samym sektorze co 

Grupa. 

Dane makroekonomiczne, bran�owe i statystyczne 

W Prospekcie Grupa przedstawiła wybrane dane dotycz�ce sektora gospodarki i rynku pochodz�ce z publicznie 

dost�pnych �ródeł informacji, w tym oficjalnych �ródeł bran�owych, jak równie� z innych �ródeł zewn�trznych, 

które Grupa uwa�a za wiarygodne. Takie informacje, dane i statystyki mog� by� przybli�one, szacunkowe lub 

zawiera� zaokr�glone liczby. Dane makroekonomiczne oraz statystyczne dotycz�ce Polski oraz rynku, na 

którym Grupa prowadzi działalno��, zostały zaczerpni�te głównie z oficjalnych informacji publikowanych przez 

GUS, Eurostat, Komisj� Europejsk� oraz NBP. Nale�y podkre�li�, �e w ka�dym przypadku dane 

makroekonomiczne i statystyczne oraz dane �ródłowe, na których one bazuj�, mogły nie zosta� opracowane 

w ten sam sposób, co tego rodzaju statystyki opracowywane w innych krajach. Nie mo�na równie� zapewni�, �e 

osoba trzecia stosuj�ca odmienne metody zbierania danych, ich analizy oraz ich przetwarzania uzyskałaby takie 

same wyniki i wnioski. 
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Informacje na temat rynku, jak równie� pewne informacje bran�owe i trendy rynkowe, a tak�e informacje na 

temat pozycji rynkowej Spółki i Grupy zawarte w Prospekcie zostały opracowane i oszacowane w oparciu 

o własne analizy rynku przygotowywane przez Grup� lub sporz�dzane przez osoby trzecie na jej zlecenie, 

a tak�e na podstawie danych z innych publicznie dost�pnych �ródeł, publikacji bran�owych lub ogólnych, 

raportów publikowanych przez Eurostat, GUS, oraz z polskich gazet. �ródło pochodzenia informacji 

zewn�trznych podawane jest ka�dorazowo w przypadku u�ycia takich informacji w Prospekcie. W przypadku 

podawania danych makroekonomicznych, rynkowych, bran�owych lub innych, które zostały zaczerpni�te ze 

�ródeł zewn�trznych, takich jak publikacje rz�dowe, publikacje osób trzecich, bran�owe lub ogólne, Spółka nie 

dokonywała ich weryfikacji. W przypadku informacji pochodz�cych od osób trzecich, które znajduj� si� 
w Prospekcie, informacje te zostały dokładnie przytoczone w zakresie, w jakim Spółka jest w stanie stwierdzi� 
oraz ustali� na podstawie informacji pochodz�cych od osób trzecich, �e nie pomini�to �adnych faktów, których 

pomini�cie mogłoby sprawi�, �e informacje pochodz�ce od osób trzecich byłyby niedokładne b�d� 
wprowadzałyby w bł�d. 

Publikacje bran�owe, co do zasady, zawieraj� stwierdzenia, �e zawarte w nich informacje zostały uzyskane ze 

�ródeł, które uwa�a si� za wiarygodne, lecz �e nie ma gwarancji, i� dane takie s� w pełni dokładne i kompletne. 

Podczas sporz�dzania Prospektu ani Spółka ani Oferuj�cy nie przeprowadzali niezale�nej weryfikacji informacji 

pochodz�cych od osób trzecich. Nie przeprowadzono równie� analizy adekwatno�ci metodologii wykorzystanej 

przez te osoby trzecie na potrzeby opracowania takich danych lub dokonania szacunków i prognoz. Ani Spółka, 

ani Oferuj�cy nie s� w stanie zapewni�, �e informacje takie s� dokładne albo, w odniesieniu do prognozowanych 

danych, �e prognozy takie zostały sporz�dzone na podstawie poprawnych danych i zało�e	, ani �e prognozy te 

oka�� si� trafne. 

Spółka nie zamierza i nie zobowi�zuje si� do uaktualniania danych dotycz�cych bran�y lub rynku, 

zaprezentowanych w Prospekcie, z zastrze�eniem obowi�zków wynikaj�cych z przepisów prawa. 

Stwierdzenia dotycz�ce przyszło�ci 

Prospekt zawiera stwierdzenia dotycz�ce przyszło�ci, co oznacza wszelkie o�wiadczenia, inne ni� o�wiadczenia 

dotycz�ce faktów maj�cych miejsce w przeszło�ci, w tym o�wiadczenia, w których, przed którymi albo po 

których, wyst�puj� wyrazy takie jak „cele”, „s�dzi”, „przewiduje”, „d��y”, „zamierza”, „b�dzie”, „mo�e”, 

„uprzedzaj�c”, „byłby”, „mógłby”, albo inne podobne wyra�enia lub ich zaprzeczenia. Stwierdzenia dotycz�ce 

przyszło�ci odnosz� si� do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewno�ci� lub innych 

wa�nych czynników b�d�cych poza kontrol� Spółki, które mog� spowodowa�, �e faktyczne wyniki Spółki, 

perspektywy i rozwój Spółki b�d� si� istotnie ró�niły od wyników, osi�gni�� i rozwoju przewidywanych w tych 

stwierdzeniach lub z nich wynikaj�cych. Podane przez Spółk� stwierdzenia dotycz�ce przyszło�ci opieraj� si� na 

wielu zało�eniach dotycz�cych obecnych i przyszłych strategii działalno�ci Spółki oraz otoczenia, w którym 

Spółka prowadzi działalno�� i b�dzie prowadziła działalno�� w przyszło�ci. Pewne czynniki, które mog� 
spowodowa�, �e rzeczywiste wyniki, osi�gni�cia i rozwój Spółki b�d� ró�niły si� od tych opisanych 

w stwierdzeniach dotycz�cych przyszło�ci, zostały opisane w rozdziałach „Przegl�d sytuacji operacyjnej 

i finansowej” i „Czynniki ryzyka” oraz w innych rozdziałach Prospektu. Takie stwierdzenia s� aktualne jedynie 

na Dat� Prospektu. Oprócz obowi�zków wynikaj�cych z przepisów prawa lub Regulaminu Giełdy, Spółka nie 

ma obowi�zku przekazywa� do publicznej wiadomo�ci aktualizacji lub weryfikacji jakichkolwiek stwierdze	 
dotycz�cych przyszło�ci zamieszczonych w Prospekcie w zwi�zku z pojawieniem si� nowych informacji, 

wyst�pieniem przyszłych zdarze	 lub innymi okoliczno�ciami. 

Inwestorzy powinni by� �wiadomi, �e ró�nego rodzaju istotne czynniki i ryzyka mog� powodowa�, �e 

rzeczywiste wyniki Spółki b�d� istotnie ró�ni� si� od planów, celów, oczekiwa	 i zamiarów wyra�onych 

w stwierdzeniach dotycz�cych przyszło�ci. W�ród takich czynników wyst�puj� mi�dzy innymi „Czynniki ryzyka 

zwi�zane z działalno�ci� Spółki i z otoczeniem rynkowym” oraz „Czynniki ryzyka zwi�zane ze struktur� 

akcjonariatu, Ofert� oraz Akcjami” przedstawione w rozdziale „Czynniki ryzyka”. 

Inwestorzy, opieraj�c si� na stwierdzeniach dotycz�cych przyszło�ci, powinni z nale�yt� staranno�ci� wzi�� 
w szczególno�ci pod uwag� wskazane wy�ej czynniki, które zostały szerzej przedstawione w rozdziale 

„Czynniki ryzyka” oraz inne zdarzenia przyszłe i niepewne, zwłaszcza w kontek�cie otoczenia ekonomicznego, 

społecznego i regulacyjnego, w którym Spółka działa. Inwestorzy powinni wzi�� pod uwag�, �e Spółka mo�e 

by� nara�ona na dodatkowe ryzyka i niewiadome, które nie s� obecnie znane Spółce. Wyst�pienie zdarze	 
opisanych jako ryzyka mo�e spowodowa� spadek ceny rynkowej Akcji, w wyniku czego inwestorzy mog� 
ponie�� strat� równ� cało�ci lub cz��ci ich inwestycji. Wszelkie stwierdzenia dotycz�ce przyszło�ci zawarte 

w Prospekcie odzwierciedlaj� obecne przekonania Spółki odno�nie do przyszłych wydarze	 i podlegaj� 
okre�lonym powy�ej oraz innym czynnikom ryzyka, elementom niepewno�ci i zało�eniom dotycz�cym 
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działalno�ci Spółki, jej wyników, strategii i płynno�ci. Spółka, ani Oferuj�cy nie o�wiadczaj�, nie daj� �adnej 

gwarancji i nie zapewniaj�, �e czynniki opisane w stwierdzeniach dotycz�cych przyszło�ci faktycznie wyst�pi�, 
a ka�de takie stwierdzenie stanowi tylko jedn� z mo�liwych opcji, która nie powinna by� uwa�ana za opcj� 
najbardziej prawdopodobn� lub typow�. 

Prospekt nie zawiera �adnych prognoz wyników ani wyników szacunkowych, w tym prognoz finansowych 

w rozumieniu Rozporz�dzenia Prospektowego. 

Dokumenty zamieszczone w Prospekcie przez odniesienie 

W Prospekcie nie zamieszczono �adnych informacji przez odniesienie si� do informacji zawartych w innych 

publicznie dost�pnych dokumentach lub �ródłach, niezale�nie od ich formy udost�pnienia i utrwalenia.  

Poza Prospektem oraz aneksami do Prospektu i komunikatami aktualizuj�cymi do Prospektu, opublikowanymi 

zgodnie z wymogami przewidzianymi w Ustawie o Ofercie Publicznej, informacje znajduj�ce si� na stronie 

internetowej Spółki, Oferuj�cego lub informacje znajduj�ce si� na stronach internetowych, do których 

zamieszczono odniesienia na wskazanych stronach internetowych, nie stanowi� cz��ci Prospektu. 

Kursy wymiany walut 

W poni�szych tabelach przedstawiono ogłoszone przez NBP, we wskazanych okresach, kursy �rednie, 

najwy�sze oraz najni�sze, a tak�e kurs na koniec okresu dla transakcji walutowych pomi�dzy złotym 

a wskazanymi walutami. Kursy walutowe stosowane przy sporz�dzaniu Skonsolidowanego Sprawozdania 

Finansowego, jak równie� przy opracowywaniu innych danych zamieszczonych w Prospekcie, mogły ró�ni� si� 
od kursów przedstawionych w poni�szych tabelach. Spółka nie mo�e zapewni�, �e warto�� złotego w 

rzeczywisto�ci odpowiadała lub mogła odpowiada� warto�ci danej waluty wskazanej poni�ej ani �e złoty był 

przeliczany lub wymieniany na dan� walut� po wskazanym poni�ej kursie. 

O ile nie wskazano inaczej, w Prospekcie odniesienia do „PLN”, „złotych” lub „zł” s� odniesieniami do 

prawnego �rodka płatniczego na terytorium Polski, odniesienia do „euro”, „EUR” lub „€” s� odniesieniami do 

wspólnej waluty wprowadzonej na pocz�tku trzeciego etapu Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej na 

mocy Traktatu ustanawiaj�cego Wspólnot� Europejsk�, natomiast odniesienia do „USD” lub „dolarów” s� 
odniesieniami do dolarów ameryka	skich b�d�cych prawnym �rodkiem płatniczym Stanów Zjednoczonych 

Ameryki. 

 

Kurs wymiany EUR do PLN 

 Kurs EUR/PLN 

 Kurs �redni Kurs najwy�szy Kurs najni�szy Na koniec okresu 

2013 4,198 4,343 4,067 4,147 

2014 4,184 4,314 4,100 4,262 

2015 4,184 4,358 3,982 4,261 

Stycze� 2016 4,411 4,498 4,293 4,440 

Luty 2016 4,398 4,449 4,357 4,359 

�ródło: NBP. 

W dniu 17 marca 2016 r. �redni kurs wymiany EUR do PLN ogłoszony przez NBP wynosił 4,2989 PLN za 

1 EUR. 



64 

Kurs wymiany USD do PLN 

 Kurs USD/PLN 

 Kurs �redni Kurs najwy�szy Kurs najni�szy Na koniec okresu 

2013 3,161 3,372 3,011 3,012 

2014 3,155 3,546 3,004 3,507 

2015 3,773 4,040 3,555 3,901 

Stycze� 2016 4,056 4,147 3,928 4,072 

Luty 2016 3,963 4,064 3,908 3,994 

�ródło: NBP. 

W dniu 17 marca 2016 r. �redni kurs wymiany USD do PLN ogłoszony przez NBP wynosił 3,8037 PLN za 

1 USD. 
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WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z OFERTY 

Wysoko�� szacowanych wpływów z Oferty 

Celem przeprowadzenia emisji Nowych Akcji jest pozyskanie �rodków finansowych niezb�dnych do realizacji 

planu rozwoju Grupy.  

Spółka oczekuje, �e wpływy netto z emisji Nowych Akcji wynios� ok. 58 mln PLN. Ostateczna kwota tych 

wpływów b�dzie zale�ała od ostatecznej liczby Nowych Akcji przydzielonych inwestorom w Ofercie oraz 

ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznych kosztów Oferty.  

Informacje dotycz�ce wykorzystania wpływów z Oferty 

Celem przeprowadzenia emisji Nowych Akcji jest pozyskanie �rodków finansowych niezb�dnych do realizacji 

planu rozwoju Grupy, które zostan� przeznaczone na: 

1. Kwota do 10 mln PLN przekazana zostanie na maj�tek obrotowy spółki i2 Development Sp. z o. o. Przy 

Arsenale Sp. k. realizuj�cej projekt „Bulwar Staromiejski” w II kw. 2016 r. – �rodki te maj� zapewni� 
optymalizacj� realizacji projektu, w tym mo�liwo�� wcze�niejszego wykonywania prac budowlanych i opłacania 

faktur za wykonywane prace (które zostan� refinansowane z kredytu). Spółka chce zapewni� sobie 

wystarczaj�c� płynno�� i wypłacalno�� przy maksymalnej optymalizacji czasu realizacji projektu. 

Bulwar Staromiejski to kompleks mieszkalno-usługowy poło�ony jest przy pl. Jana Pawła II we Wrocławiu (nad 

Odr�, centrum miasta). Na działce mieszcz� si� budynki po dawnym szpitalu. W planowanej inwestycji zmianie 

ulegnie zagospodarowanie terenu i jego funkcje. Kompleks zakłada stworzenie zespołu 14 projektów 

deweloperskich o przeznaczeniu mieszkalno – biurowych (PUM 20 113 m2, PUU 8 765 m2) wraz z usługami 

kompleksowym zagospodarowaniem terenu oraz podziemnymi miejscami postojowymi. Całkowita warto�� tego 

projektu deweloperskiego wynosi ok. 120 mln PLN. Budowa budynków zostanie sfinansowania ze �rodków 

zewn�trznych z kredytu bankowego. Planowany termin zako	czenia budowy całego kompleksu to IV kw. 2018 

r. Działka pod t� inwestycje została w cało�ci ju� opłacona ze �rodków pochodz�cych z po�yczki – 35,8 mln 

PLN. 

2. Dofinansowanie inwestycji w postaci m. in. nabycia gruntu oraz wymaganego wkładu własnego (niezb�dnego 

do uruchomienia kredytu inwestycyjnego) pod projekt deweloperski „Ogrody Jordanowskie (Etap II)” (działka 

nr 1/8 przy ul. Ibn Siny Awicenny we Wrocławiu) oraz dofinansowanie inwestycji w trakcie jej realizacji w 

ł�cznej wysoko�ci do 10 mln PLN. Emitent planuje, i� kwota ta zostanie rozdysponowana: do 7,9 mln PLN na 

nabycie gruntu (II kw. lub III kw. 2016 r.), a do 2,1 mln PLN (II kw. lub III kw. 2016 r.), na wkład własny do 

uruchomienia kredytu inwestycyjnego. 

Ogrody Jordanowskie II - projekt przewiduje budow� zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (PUM 

ok. 15 500 m2) z parkingami podziemnymi. W dniu 1 wrze�nia 2015 r. została podpisana (01.09.2015) 

przedwst�pna umowa kupna działki nr 1/8 przy ul. Ibn Siny Awicenny z ustalon� cen� nabycia w kwocie 10 mln 

zł. Na Dat� Prospektu spółka zapłaciła ju� za działk� 2,1 mln zł, a pozostała cz��� ceny nabycia zostanie 

uregulowana przed zawarciem umowy przerzeczonej – zawartej nie pó�niej ni� do dnia 30.08.2016 r. Planowany 

termin rozpocz�cia budowy to II kw. lub III kw. 2016 r. Planowany termin zako	czenia budowy to IV kw. 2018 

r. Budowa budynków zostanie finansowana ze �rodków zewn�trznych pochodz�cych z kredytu bankowego. 

Całkowita warto�� tego projektu deweloperskiego wynosi ok. 55 mln PLN. 

3. Dofinansowanie inwestycji w postaci m. in. wymaganego wkładu własnego (niezb�dnego do uruchomienia 

kredytu inwestycyjnego) pod projekt deweloperski „Ksi�cia Witolda” (działka nr 48/3 i 48/4, 48/6 przy ul. 

Ksi�cia Witolda 46 i 48-50 we Wrocławiu) oraz dofinansowanie inwestycji w trakcie jej realizacji w ł�cznej 

wysoko�ci do 8 mln PLN. Emitent planuje, i� uzupełnienie wkładu własnego nast�pi w II kw. 2016 r. a 

dofinansowanie inwestycji w trakcie jej realizacji do II kw. 2018 r. 

Spółka zale�na – i2 Development Sp. z o. o. Ksi�cia Witolda Sp. k. podpisała ju� umow� kupna wy�ej 

wymienionego gruntu w dniu 28.08.2015 r. w cenie nabycia 10,3 mln PLN – w cało�ci opłacona. Projekt 

przewiduje budow� budynku mieszkalnego wielorodzinnego (PUM ok. 8 400 m2) z usługami w parterze (PUU 

ok. 5 700 m2) i gara�em. Znajduj�cy si� na nieruchomo�ci zabytkowy spichlerz zostanie przeznaczony na 

usługi. Planowany termin rozpocz�cia budowy to II kw. 2016 r. Planowany termin zako	czenia budowy to II 

kw. 2018 r. Budowa budynku zostanie finansowana ze �rodków zewn�trznych z kredytu bankowego. Całkowita 

warto�� tego projektu deweloperskiego wynosi ok. 51 mln PLN. 
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4. Dofinansowanie inwestycji w postaci m. in. nabycia gruntu, uzupełnienie wymaganego wkładu własnego 

(niezb�dnego do uruchomienia kredytu inwestycyjnego) pod projekt deweloperski „Pi�kna” (działka nr 13/12 

przy ul. Pi�knej 58 we Wrocławiu) oraz dofinansowanie inwestycji w trakcie jej realizacji w ł�cznej wysoko�ci 

do 9 mln PLN. Emitent planuje, i� uzupełnienie wymaganego wkładu własnego nast�pi w II kw. 2016 r., zapłata 

pozostałej kwoty za grunt w II lub III kw. 2016 r. a dofinansowanie inwestycji w trakcie jej realizacji w terminie 

do IV kw. 2017 r. 

Spółka zale�na – i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp. k. podpisała umow� kupna wy�ej wymienionego gruntu w 

dniu 20.10.2015 (szczegółowo umowa została opisana w rozdziale „Opis działalno�ci Spółki” podtytuł „Istotne 

umowy sprzeda�y”) oraz wpłaciła ju� zadatek w wysoko�ci 0,5 mln PLN, pierwsz� rat� w wysoko�ci 0,5 mln 

PLN oraz drug� rat� w wysoko�ci 0,5 mln PLN. Na Dat� Prospektu do zapłaty pozostało 2,3 mln PLN. Na wy�ej 

wymienionym gruncie Grupa przewiduje budow� trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (PUM ok. 5 

574 m2) z parkingiem podziemnym. Planowany termin zako	czenia budowy to IV kw. 2017 r. Budowa 

budynków zostanie finansowana ze �rodków zewn�trznych z kredytu bankowego. Całkowita warto�� tego 

projektu deweloperskiego wynosi ok. 34 mln PLN. 

5. Dofinansowanie inwestycji w postaci m. in. wymaganego wkładu własnego (niezb�dnego do uruchomienia 

kredytu inwestycyjnego) pod projekt deweloperski „Legnicka” (działka gruntu nr 6 przy ul. Przedmiejskiej nr 2 i 

Legnickiej nr 43 we Wrocławiu) oraz dofinansowanie inwestycji w trakcie jej realizacji w ł�cznej wysoko�ci do 

11 mln PLN. Emitent planuje, i� uzupełnienie wymaganego wkładu własnego nast�pi w II kw. 2016 r. a 

dofinansowanie inwestycji w trakcie jej realizacji w terminie do IV kw. 2017 r.  

Projekt przewiduje budow� budynku mieszkalnego wielorodzinnego (PUM ok. 10 165 m2) z usługami w 

parterze (PUU ok. 1 598 m2) i gara�em podziemnym. Planowany termin rozpocz�cia budowy to II kw. 2016 r. 

Planowany termin zako	czenia budowy to IV kw. 2017 r. Na Dat� Prospektu została podpisana (03.02.2015) 

przedwst�pna umowa kupna działki nr 6 przy ul. Przedmiejskiej 2 i Legnickiej 43 we Wrocławiu z okre�lon� 
cen� nabycia w kwocie 9,7 mln PLN. Z powy�szej kwoty zostało ju� zapłacone 0,5 mln PLN, a reszta zostanie 

uregulowana w terminie 18 miesi�cy od dnia zawarcia przyrzeczonej umowy sprzeda�y. Budowa budynku 

zostanie finansowana ze �rodków zewn�trznych z kredytu bankowego. Całkowita warto�� tego projektu 

deweloperskiego wynosi ok. 38 mln PLN. 

6. Kwota do 10 mln PLN przekazana zostanie na maj�tek obrotowy spółki Korfantowskie Przedsi�biorstwo 

Budowlane Sp. z o. o. (KPB Sp. z o. o.) b�d�cej Generalnym Wykonawc� wszystkim projektów w Grupie. Na 

dzie	 29.02.2016 r. KPB Sp. z o. o. posiada podpisanych 8 umów o generalne wykonawstwo na ł�czn� kwot� 
177,5 mln PLN. 
rodki pochodz�ce z emisji maj� usprawni� terminowe regulowanie zobowi�za	 na rzecz 

podwykonawców – obecnie KPB Sp. z o. o. jest uzale�niona od terminu płatno�ci otrzymywanych od 

inwestorów, pochodz�cych z kredytów bankowych. 

Pozyskane �rodki zostan� wykorzystane bezpo�rednio przez Spółk� lub zostan� przekazane przez Spółk� do jej 

spółek zale�nych, współzale�nych i stowarzyszonych w formie wpłat podwy�szaj�cych kapitał zakładowy tych 

spółek, dopłat lub po�yczek. Spółki zale�ne, współzale�ne i stowarzyszone wykorzystaj� wpływy z emisji 

Nowych Akcji przekazane przez Spółk� zgodnie z celami przyj�tymi przez Spółk� w zakresie wykorzystania 

tych funduszy. 

Do czasu pełnego wykorzystania wpływów z emisji, zgodnie z planami w tym zakresie, Emitent b�dzie lokowa� 
�rodki w bezpieczne instrumenty finansowe, tj. lokaty bankowe, bony skarbowe oraz obligacje Skarbu Pa	stwa, 

gwarantowane papiery dłu�ne przedsi�biorstw.  

W przypadku, gdy uzyskane wpływy z emisji b�d� wy�sze ni� niezb�dne do realizacji planowanych projektów, 

Emitent podejmie dodatkowe działania w celu szybszego rozwoju na rynku deweloperskim, w szczególno�ci 

przeznaczy �rodki na zakup gruntów w celu realizacji nowych projektów budowlanych lub przeznaczy �rodki na 

kapitał obrotowy. 

Gdyby wpływy z emisji były ni�sze, ni� niezb�dne do realizacji planowanych projektów, Emitent rozwa�y 

wszelkie istniej�ce uwarunkowania i mo�liwo�ci do podj�cia ostatecznych decyzji inwestycyjnych, w tym 

mo�liwo�� zaci�gni�cia kredytu, wyemitowania obligacji korporacyjnych oraz wydłu�enia w czasie realizacji 

planów biznesowych.  

Emitent zastrzega sobie mo�liwo�� zmiany celów emisji, w przypadku gdyby realizacja niektórych celów 

okazała si� niemo�liwa lub niecelowa, b�d� wyst�piłyby nieprzewidziane zjawiska, których zaistnienie 

w �wietle zakładanych celów emisji mogłoby negatywnie wpłyn�� na działalno�� Grupy. Ponadto Emitent nie 
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jest w stanie wykluczy�, �e zakładane przez Emitenta na Dat� Prospektu cele emisji nie ulegn� zmianie. 

Informacja o zmianie celów emisji zostanie przekazana do publicznej informacji niezwłocznie po powzi�ciu 

ewentualnej decyzji przez Zarz�d Spółki w tym zakresie w formie raportu bie��cego lub Aneksu do Prospektu. 
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DYWIDENDA I POLITYKA W ZAKRESIE DYWIDENDY 

Dane historyczne na temat dywidendy 

Za wyj�tkiem spółki i2 Development sp. z o.o., w okresie obj�tym historycznymi informacjami finansowymi, 

Emitent ani Spółki Zale�ne nie dokonywały wypłaty dywidendy.  

W dniu 20 czerwca 2013 r. zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki i2 Development sp. z o.o. podj�ło 

uchwał� nr 3 w sprawie wypłaty zysku za rok obrotowy 2012, zgodnie z któr� do podziału mi�dzy wspólników 

przeznaczona została kwota 9.445,11. Ponadto, w dniu 28 sierpnia 2014 r. zwyczajne zgromadzenie wspólników 

spółki i2 Development sp. z o.o. podj�ło uchwał� nr 3 w sprawie wypłaty zysku za rok obrotowy 2013, zgodnie 

z któr� do podziału mi�dzy wspólników przeznaczona została kwota 97.772,31 zł. 

W dniu 26 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podj�ło uchwał� w przedmiocie pokrycia 

straty za rok obrotowy 2014 z planowanego zysku z lat nast�pnych. 

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy 

Holdingowy charakter Spółki, a tak�e struktura holdingowa Grupy wywieraj� wpływ na zdolno�� Spółki do 

wypłaty dywidendy. Zdolno�� do wypłaty dywidendy przez Spółk� zale�y w du�ym stopniu od zysku oraz 

posiadania innych kapitałów, które mo�na przeznaczy� na wypłat� dywidendy, jak równie� od zysków 

osi�ganych przez Spółki Zale�ne i ich przepływów pieni��nych, a tak�e zdolno�ci Spółek Zale�nych do wypłaty 

dywidendy na rzecz Spółki. Poniewa� Spółka posiada, bezpo�rednio lub po�rednio, 100% udziału w kapitale 

zakładowym Spółek Zale�nych, Spółka jest uprawniona do otrzymania dywidendy wypłacanej przez te spółki. 

Jednocze�nie z uwagi na holdingowy charakter Spółki, w �wietle obowi�zuj�cych przepisów prawa wypłata 

zysku wypracowanego w danym roku obrotowym mo�e ulec opó�nieniu a zysk taki mo�e nie zosta� wypłacony 

w roku kolejnym (por. rozdział „Czynniki ryzyka” podrozdział „Ryzyka zwi�zane z działalno�ci� Grupy 

i z otoczeniem rynkowym” podtytuł „Ryzyko zwi�zane z opó�nieniem wypłaty zysku”). 

W zakresie polityki dywidendy, Zarz�d kieruje si� zasad� realizowania wypłat stosownie do wielko�ci 

wypracowanego zysku, sytuacji finansowej Spółki, jak równie� potrzeb kapitałowych Grupy. Zarz�d, zgłaszaj�c 

propozycje w przedmiocie wypłaty dywidendy, uwzgl�dnia konieczno�� zapewnienia Spółce odpowiedniego 

poziomu płynno�ci finansowej oraz kapitału niezb�dnego do rozwoju jej działalno�ci. Na Dat� Prospektu Zarz�d 

zamierza w kolejnych latach rekomendowa� Walnemu Zgromadzeniu podj�cie uchwał w sprawie wypłaty 

dywidendy, w szczególno�ci wypłat� dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysoko�ci nie ni�szej ni� 50% 

osi�gni�tego zysku netto, a nast�pnie w kolejnych latach zwi�ksza� poziom rekomendowanej wypłaty 

dywidendy. Jednak�e, ostateczn� decyzj� w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmie jednak 

Walne Zgromadzenie. 

Polityka Spółki w zakresie wypłaty dywidendy mo�e podlega� zmianom, w tym w szczególno�ci przegl�dowi 

przez Zarz�d. Zarz�d b�dzie przedstawiał swoje rekomendacje przy uwzgl�dnieniu szeregu ró�nych czynników 

dotycz�cych Spółki, Grupy oraz rynku, w tym perspektyw dalszej działalno�ci, przyszłych zysków, potrzeb 

kapitałowych, sytuacji finansowej, planów rozwoju, a tak�e przepisów prawa w tym zakresie. Decyzje dotycz�ce 

podziału zysku oraz wypłaty dywidendy podejmowane s� w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie. 

Zgodnie z Uchwał� ws Podwy�szenia, Nowe Akcje b�d� uczestniczy� w dywidendzie za rok obrotowy 2015, 

tj. pocz�wszy od dnia 1 stycznia 2015 r. 

Ograniczenia dotycz�ce wypłaty dywidendy 

Statut nie zawiera ogranicze	 dotycz�cych wypłaty dywidendy. Poza wskazanymi poni�ej oraz wynikaj�cymi 

z art. 396 KSH, na Dat� Prospektu, nie istniej� �adne inne ograniczenia, jak równie� Emitent nie jest stron� 
umów kredytowych zawieraj�cych ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy przez Emitenta. 

Istotne umowy kredytowe zawarte przez Spółki Zale�ne oraz warunki emisji obligacji wyemitowanych przez 

Emitenta zawieraj� ograniczenia w wypłacie dywidendy, tj.: 

• umowa kredytu z dnia 6 maja 2015 r. zawarta pomi�dzy i2 Development sp. z o.o. Ogrody 

Jordanowskie sp.k. oraz mBankiem Hipotecznym S.A. przewiduje m.in., �e bez zgody mBanku 
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Hipotecznego S.A. i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp.k. nie mo�e dokona� wypłaty 

zysku na rzecz wspólników; 

• umowa kredytu z dnia 16 czerwca 2015 r. zawarta pomi�dzy i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 

sp.k. oraz mBankiem Hipotecznym S.A. przewiduje m.in., �e bez zgody mBanku Hipotecznego S.A. i2 

Development sp. z o.o. Oławska 12 sp.k. w fazie deweloperskiej (od dnia zawarcia umowy do dnia 

poprzedzaj�cego dzie	 konwersji kredytu) nie mo�e dokona� wypłaty zysku na rzecz wspólników; 

• umowa kredytu nieodnawialnego z dnia 11 sierpnia 2015 r. zawarta pomi�dzy i2 Development sp. z o.o. 

Zodiak III sp.k. oraz Alior Bankiem S.A. przewiduje m.in., �e bez uprzedniej pisemnej zgody Alior 

Banku S.A. i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp.k. nie mo�e dokona� wypłaty lub przekaza� 
w jakiejkolwiek innej formie udziałowcom/wła�cicielom spółki lub innym uprawnionym osobom 

�adnych kwot pieni��nych tytułem dywidend lub innych wypłat zwi�zanych z udziałem w kapitale 

zakładowym, jak równie� przekazywa� tym osobom �adnych innych �wiadcze	 maj�tkowych 

wynikaj�cych z posiadanych przez nich udziałów; 

• umowa kredytu odnawialnego z dnia 11 sierpnia 2015 r. zawarta pomi�dzy i2 Development sp. z o.o. 

Zodiak III sp.k. oraz Alior Bankiem S.A. przewiduje m.in., �e bez uprzedniej pisemnej zgody Alior 

Banku S.A. i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp.k. nie mo�e dokona� wypłaty lub przekaza� 
w jakiejkolwiek innej formie udziałowcom/wła�cicielom spółki lub innym uprawnionym osobom 

�adnych kwot pieni��nych tytułem dywidend lub innych wypłat zwi�zanych z udziałem w kapitale 

zakładowym, jak równie� przekazywa� tym osobom �adnych innych �wiadcze	 maj�tkowych 

wynikaj�cych z posiadanych przez nich udziałów; 

• umowa kredytu budowlano-hipotecznego z dnia 29 pa�dziernika 2015 r. zawarta pomi�dzy i2 

Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. oraz mBankiem Hipotecznym S.A. przewiduje m.in., �e bez 

zgody mBanku Hipotecznego S.A. i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp. k. nie mo�e wypłaci� 
wspólnikom zysku; 

• umowa kredytu inwestorskiego Nowy Dom z dnia 18 listopada 2015 r. zawarta pomi�dzy Powszechn� 
Kas� Oszcz�dno�ci Bankiem Polskim S.A. a i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. przewiduje m.in., �e 

bez zgody Powszechnej Kasy Oszcz�dno�ci Banku Polskiego S.A. i2 Development sp. z o.o. M1 sp. k., 

za wyj�tkiem wypłaty zysku za rok 2014, nie mo�e wypłaci� dla wspólników zysku; 

• umowa obrotowego odnawialnego z dnia 18 listopada 2015 r. zawarta pomi�dzy Powszechn� Kas� 
Oszcz�dno�ci Bankiem Polskim S.A. a i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. przewiduje m.in., �e bez 

zgody Powszechnej Kasy Oszcz�dno�ci Banku Polskiego S.A. i2 Development sp. z o.o. M1 sp. k., za 

wyj�tkiem wypłaty zysku za rok 2014, nie mo�e wypłaci� dla wspólników zysku. 

• warunki emisji obligacji z dnia 29 lutego 2016 r. przewiduj�, �e wypłata zysku (dywidendy) lub zaliczki 

na poczet zysku (dywidendy) o warto�ci przekraczaj�cej jednostkowo lub ł�cznie w danym roku 

kalendarzowym (w okresie kolejnych 12 miesi�cy kalendarzowych) 50% zysku netto Emitenta, 

wykazanego w ostatnim rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta, stanowi 

podstaw� wcze�niejszego wykupu. 

Ponadto, zawarte przez Grup� istotne umowy kredytowe, zawieraj� postanowienia dotycz�ce utrzymywania 

wska�ników finansowych na okre�lonym w tych umowach poziomie. Tego rodzaju postanowienia mog� równie� 
wpływa� na zdolno�� Grupy w zakresie wypłaty dywidendy. 

Ponadto struktura prawna Grupy wpływa na zdolno�� Spółki do wypłaty dywidendy oraz wysoko�� kwot, które 

zgodnie z prawem mog� zosta� przeznaczone na wypłat� dywidendy. Zale�y ona bowiem w pewnym stopniu od 

osi�ganych zysków i przepływów pieni��nych Spółek Zale�nych oraz zdolno�ci Spółek Zale�nych do wypłaty 

dywidendy na rzecz Spółki oraz efektywnej wypłaty przez nie dywidendy. Spółka nie mo�e zapewni�, �e Spółki 

Zale�ne b�d� zdolne do wypłaty na jej rzecz dywidendy, �e wygeneruj� odpowiednie przepływy pieni��ne 

umo�liwiaj�ce tak� wypłat� oraz �e wypłata dywidendy zostanie efektywnie dokonana w wysoko�ci oraz 

w terminie pozwalaj�cych na realizacj� polityki dywidendy Spółki (zob. rozdział „Czynniki ryzyka” podrozdział 

„Ryzyka zwi�zane z działalno�ci� Grupy i otoczeniem rynkowym” podtytuł „Ryzyko zwi�zane z wypłat� 

dywidendy”). 
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Szczegółowe informacje dotycz�ce ogranicze	 umownych w zakresie wypłaty dywidendy przez Spółki Zale�ne 

znajduj� si� w rozdziale „Opis działalno�ci Spółki” podrozdziale „Istotne umowy” podtytule „Umowy 

finansowe”. 

Spółka nie posiada wiedzy o istnieniu jakichkolwiek innych ogranicze	 umownych w zakresie wypłaty 

dywidendy przez Spółk� lub Spółki Zale�ne. 

Zasady wypłaty dywidendy 

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, kwota przeznaczona do podziału mi�dzy akcjonariuszy 

Spółki nie mo�e przekroczy� zysku za ostatni rok obrotowy, powi�kszonego o niepodzielone zyski z lat 

ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mog� 
by� przeznaczone na wypłat� dywidendy. Kwot� przeznaczon� do podziału mi�dzy akcjonariuszy pomniejsza 

si� o niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które zgodnie z postanowieniami prawa lub Statutu powinny 

zosta� przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. 

Szczegółowe informacje dotycz�ce wypłaty dywidendy znajduj� si� w rozdziale „Prawa i obowi�zki zwi�zane 

z Akcjami oraz Walne Zgromadzenie”, podrozdziale „Prawa i obowi�zki zwi�zane z Akcjami”, podtytule 

„Dywidenda”. Wszystkie Akcje, w tym Akcje Oferowane, maj� równe uprawnienia w zakresie wypłaty 

dywidendy i uprawniaj� do udziału w zysku Spółki od dnia ich nabycia (a w przypadku Akcji Oferowanych od 

dnia ich zapisania na rachunkach papierów warto�ciowych) pod warunkiem podj�cia przez Walne Zgromadzenie 

uchwały o podziale zysku i ustalenia dnia dywidendy na dzie	 przypadaj�cy po dniu nabycia (a w przypadku 

Akcji Oferowanych od dnia ich zapisania na rachunkach papierów warto�ciowych) Akcji Oferowanych. 

Informacje w zakresie opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych z tytułu dywidendy znajduj� si� 
w rozdziale „Opodatkowanie” podrozdziale „Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych”. 
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KAPITALIZACJA I ZADŁU	ENIE 

Dane przedstawione w niniejszym rozdziale nale�y analizowa� ł�cznie z informacjami zawartymi w rozdziale 

„Przegl�d sytuacji operacyjnej i finansowej” oraz „Historyczne Informacje Finansowe”, jak równie� z innymi 

danymi finansowymi przedstawionymi w pozostałych rozdziałach Prospektu. 

O�wiadczenie o kapitale obrotowym 

Zarz�d o�wiadcza, i� w jego ocenie poziom kapitału obrotowego posiadanego przez Grup� jest wystarczaj�cy 

dla pokrycia przez ni� bie��cych potrzeb i prowadzenia działalno�ci w okresie co najmniej 12 miesi�cy od Daty 

Prospektu. 

Kapitalizacja i zadłu�enie 

W tabeli poni�ej przedstawiono informacje na temat kapitalizacji i zadłu�enia Grupy na dzie	 29 lutego 2016  r. 

Kapitalizacja i zadłu�enie 

Grupa 

Na dzie� 29 lutego 2016 r. 

(w tys. PLN) 

Zadłu�enie długoterminowe (z wyj�tkiem bie��cej cz��ci zadłu�enia 
długoterminowego) 68.372 
w tym 

Zabezpieczone* 10.894 

Gwarantowane 0 

Niezabezpieczone 57.478 

Zadłu�enie krótkoterminowe 
56.484 

w tym 

Zabezpieczone** 16.765 

Gwarantowane 0 

Niezabezpieczone 39.719 

Kapitały własne ogółem 197.918 

w tym: 

Kapitał akcyjny 8.000 

Kapitał zapasowy 0 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 

Kapitał rezerwowy*** 178.011 

Niepodzielony wynik finansowy 11.907 

Krótkoterminowe i długoterminowe zadłu�enie finansowe oraz 
kapitał własny ogółem 

322.774 

�ródło: Spółka 

*Długoterminowe zadłu�enie obejmuje zadłu�enie z tytułu umów kredyt, emisji obligacji oraz umów leasingu. Opis zabezpiecze� zadłu�enia z 

tytułu umów kredytowych i obligacji znajduje si� w rozdziale „Opis działalno�ci Grupy” – „Istotne umowy”-„Umowy finansowe Spółek 

Zale�nych oraz „Obligacje wyemitowane przez i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A.” 

**Krótkoterminowe zadłu�enie obejmuje bie��c� cz��� oprocentowanych kredytów, odsetek od obligacji oraz umów leasingu. Opis 

zabezpiecze� zadłu�enia z tytułu umów kredytowych i obligacji znajduje si� w rozdziale „Opis działalno�ci Grupy” – „Istotne umowy”-

„Umowy finansowe Spółek Zale�nych oraz „Obligacje wyemitowane przez i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A.” 

*** Kapitał rezerwowy powstał w wyniku przekazania kwot uzyskanych z tytułu obni�enia kapitału zakładowego. 
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Grupa 

Na dzie� 29 lutego 2016 r. 

 (w tys. PLN) 

Zadłu�enie finansowe netto: 
 

A. 
rodki pieni��ne 2.715 

B. Inne �rodki pieni��ne 0 

C. 
rodki pieni��ne za rachunkach powierniczych* 7.711 

D. Płynno�� (A+B+C) 10.426 

E. Bie��ce nale�no�ci finansowe 120 

F. Krótkoterminowe zadłu�enie w bankach 6.567 

G. Bie��ca cz��� zadłu�enia długoterminowego 10.027 

H. Inne krótkoterminowe kredyty i po�yczki 1.083 

I. Inne krótkoterminowe zadłu�enie finansowe 170 

J. Krótkoterminowe zadłu�enie finansowe (F+G+H+I) 17.847 

K. Krótkoterminowe zadłu�enie finansowe netto (J-E-D) 7.301 

L. Długoterminowe kredyty i po�yczki bankowe 10.795 

M. Wyemitowane obligacje 0 

N. Inne długoterminowe kredyty i po�yczki 57.478 

O. Inne długoterminowe zadłu�enie finansowe 99 

P. Długoterminowe zadłu�enie finansowe netto (L+M+N+O) 68.372 

R. Zadłu�enie finansowe netto (K+P) 75.673 

�ródło: Spółka 

* w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym pozycja ta ujmowana jest jako aktywo finansowe 

Za wyj�tkiem wskazanym poni�ej, od dnia 29 lutego 2016 r. do Daty Prospektu  nie  zaszły znacz�ce zmiany w 

kapitalizacji, zadłu�eniu i płynno�ci Grupy. 

W dniu 29 lutego 2016 r. Spółka wyemitowała 10.000 zabezpieczonych obligacji serii A o ł�cznej warto�ci 

10.000.000,00 PLN. Szczegółowo emisja obligacji Emitenta została opisana w rozdziale „Opis działalno�ci 

Grupy” punkcie „Istotne umowy”. 

Zadłu�enie po�rednie i warunkowe 

Na Dat� Prospektu Grupa nie posiada zobowi�za	, które Zarz�d mógłby zakwalifikowa� jako zobowi�zania 

po�rednie lub warunkowe. 
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INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA 

W zwi�zku przej�ciem kontroli Emitenta nad i2 Grupa sp. z o.o. w dniu 20 kwietnia 2015 roku w celu 

umo�liwienia inwestorom dokonania odpowiedniej analizy i oceny wyników i sytuacji finansowej oraz 

perspektyw rozwoju Grupy po realizacji powy�szych transakcji, Spółka sporz�dziła oraz zamie�ciła w 

Prospekcie niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma za okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 

31 grudnia 2014 r. („Informacje Finansowe Pro Forma”) oraz skonsolidowane informacje finansowe pro 

forma za okres 6 miesi�cy zako�czony dnia 30 czerwca 2015 r. („Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Pro 

Forma”). Opis przej�cia kontroli został przedstawiony w podrozdziale „Historia Grupy”.  

Przedstawione w poni�szych tabelach Informacje Finansowe Pro Forma przedstawiaj� w sposób hipotetyczny 

wyniki finansowe Grupy, tak jak gdyby przej�cie kontroli Emitenta nad i2 Grupa sp. z o.o. miało miejsce na 

pocz�tek prezentowanego okresu, tj. w dniu 1 stycznia 2014 roku. Przedstawione w poni�szych tabelach 

Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Pro Forma zostało przygotowane jedynie w celu zilustrowania 

wpływu nabycia i2 Grupa sp. z o.o., dotyczy sytuacji hipotetycznej i nie przedstawia rzeczywistej sytuacji 

finansowej ani wyników działalno�ci Grupy, jakie byłyby prezentowane, gdyby transakcja faktycznie miała 

miejsce w dniu 1 stycznia 2015 roku. Informacje finansowe pro forma zostały przygotowane zgodnie z zasadami 

opisanymi w Rozporz�dzeniu 809/2004 oraz zgodnie z wytycznymi wydanymi przez ESMA. 

Przedstawione w poni�szych tabelach Informacje Finansowe Pro Forma obejmuj� niezbadane skonsolidowane 

sprawozdanie z całkowitych dochodów pro forma oraz skonsolidowany bilans pro forma za rok obrotowy 

zako�czony dnia 31 grudnia 2014 r. oraz dodatkowe informacje dotycz�ce transakcji barterowych i wybranych 

wska�ników finansowych pro forma za ten sam okres, a tak�e noty obja�niaj�ce, natomiast Półroczne 

Skonsolidowane Sprawozdanie Pro Forma obejmuje niezbadane skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych 

dochodów pro forma za okres 6 miesi�cy zako�czony dnia 30 czerwca 2015 r. oraz dodatkowe informacje 

dotycz�ce transakcji barterowych i wybranych wska�ników finansowych pro forma za ten sam okres. Informacje 

te zostały przygotowane na potrzeby zamieszczenia w Prospekcie. 

Przedstawione w poni�szych tabelach Informacje Finansowe Pro Forma oraz Półroczne Skonsolidowane 

Sprawozdanie Pro Forma zostały przygotowane wył�cznie w celach ilustracyjnych i ze wzgl�du na swój 

charakter prezentuj� hipotetyczn� sytuacj�, dlatego te� nie przedstawiaj� rzeczywistej sytuacji maj�tkowej 

i finansowej, wyniku finansowego, sumy bilansowej oraz kapitału własnego Grupy za przedstawiony okres, 

gdyby opisane transakcje rzeczywi�cie miały miejsce w przyj�tym terminie, i nie jest ich celem okre�lenie 

wyników i sytuacji finansowej w jakichkolwiek przyszłych okresach. 

Informacje Finansowe Pro Forma oraz Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Pro Forma powinny by� 
analizowane wraz z informacjami zamieszczonymi w rozdziałach „Przegl�d sytuacji operacyjnej i finansowej” 

oraz „Wybrane historyczne informacje finansowe”, jak równie� w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym 

i Półrocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym. Zało�enia le��ce u podstaw korekt pro forma 

opisano w notach obja�niaj�cych. Niezbadane korekty pro forma s� mo�liwe do udowodnienia oraz zostały 

oparte na dost�pnych informacjach i okre�lonych zało�eniach, które, zdaniem Grupy, s� uzasadnione w 

zaistniałych okoliczno�ciach. 

Pełna tre�� Informacji Finansowych Pro Forma oraz Półrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Pro Forma 

została przedstawiona w dalszej cz��ci Prospektu w rozdziale „Historyczne informacje finansowe oraz 

informacje finansowe pro forma”. 



74 

Wyniki działalno�ci 

W tabeli poni�ej przedstawiono dane finansowe ze Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów Pro Forma Grupy za okres 12 miesi�cy zako	czony 31 grudnia 2014 r. (w 

tys. PLN). 

  

Emitent 
i2 Grupa 
sp. z o.o. 

P2 M1 
Ksi�cia 
Witolda 

M3 
Pomorska 

44 
M5 

Ogrody 
Jordanows

kie 
Oławska 12 Zodiak III 

Piłsudskieg
o 

Pi�kna 
Przy 

Arsenale 
P3 

i2 
Developme
nt sp. z o.o. 

i2 Finanse 
Wył�czenie 
transakcji 
wzajemnych 

Razem 

Działalno�� kontynuowana  

Przychody ze sprzeda�y  48 276 1 368 0 17 724 7 140 0 2 0 0 0 2 0 0 7 353 2 520 1 220 205 (23 778) 62 031 

Pozostałe przychody operacyjne 317 109 1 153 28 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 551 0 (48) 1 193 

Amortyzacja 82 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 82 13 0 637 

Zu�ycie surowców i materiałów 17 209 30 0 2 411 1 294 1 004 1 804 2 860 0 0 3 774 0 0 1 495 0 34 12 0 31 928 

Usługi zwi�zane z podwykonawstwem 

prac budowlanych 
31 728 0 31 728 

Pozostałe usługi  590 99 81 2 428 256 4 333 1 099 7 594 7 6 144 5 237 6 034 722 735 24 (23 826) 567 

Koszty �wiadcze	 pracowniczych 202 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 895 215 0 1 934 

Podatki i opłaty 6 5 9 16 10 28 15 114 2 1 1 1 1 264 1 5 2 0 480 

Pozostałe koszty operacyjne 96 2 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 0 46 0 0 419 

Pozostałe koszty rodzajowe 73 68 0 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0 13 0 250 1 0 414 

Zmiana stanu produktów (1 642) 14 0 7 160 3 953 (5 278) (2 902) (10 447) 0 0 (3 907) 0 (230) (1 874) 0 9 0 0 (15 144) 

  0 

Zysk/(strata) z działalno�ci operacyjnej 249 180 (89) 5 753 1 654 (92) (13) (125) (9) (7) (11) (6) (8) 1 336 1 797 (286) (63) 0 10 261 

  

Przychody finansowe 27 208 2 783 156 72 36 0 8 0 0 0 0 0 10 230 19 4 911 (7 569) 891 

Koszty finansowe  343 474 1 299 311 132 155 95 216 0 0 133 0 22 4 317 3 7 4 650 (6 032) 6 124 

  

Zysk/(strata) brutto (68) (86) 1 396 5 599 1 594 (211) (108) (334) (9) (7) (144) (6) (30) (2 971) 2 024 (274) 199 (1 537) 5 027 

  

Podatek dochodowy 6 (173) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (22) 20 0 (169) 

  0 

Zysk/(strata) netto z działalno�ci 
kontynuowanej (74) 87 1 396 5 599 1 594 (211) (108) (334) (9) (7) (144) (6) (30) (2 971) 2 024 (252) 179 (1 537) 5 196 

  

Działalno�� zaniechana  
Zysk/(strata) za rok obrotowy z 

działalno�ci zaniechanej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Zysk/(strata) netto za rok obrotowy (74) 87 1 396 5 599 1 594 (211) (108) (334) (9) (7) (144) (6) (30) (2 971) 2 024 (252) 179 (1 537) 5 196 

  

Inne całkowite dochody  

Pozycje podlegaj�ce przeklasyfikowaniu 

do zysku/(straty) w kolejnych okresach 

sprawozdawczych 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Emitent 
i2 Grupa 
sp. z o.o. 

P2 M1 
Ksi�cia 
Witolda 

M3 
Pomorska 

44 
M5 

Ogrody 
Jordanows

kie 
Oławska 12 Zodiak III 

Piłsudskieg
o 

Pi�kna 
Przy 

Arsenale 
P3 

i2 
Developme
nt sp. z o.o. 

i2 Finanse 
Wył�czenie 
transakcji 
wzajemnych 

Razem 

Inne całkowite dochody netto nie 

podlegaj�ce przeklasyfikowaniu do 

zysku/(straty) w kolejnych okresach 

sprawozdawczych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Inne całkowite dochody netto  

  

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA ROK (74) 87 1 396 5 599 1 594 (211) (108) (334) (9) (7) (144) (6) (30) (2 971) 2 024 (252) 179 (1 537) 5 196 

�ródło: Informacje Finansowe Pro Forma 

W tabeli poni�ej przedstawiono dane finansowe ze Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów Pro Forma Grupy za okres 6 miesi�cy zako	czony dnia 30 czerwca 2015 

roku (w tys. PLN). 

  

Emitent 
i2 Grupa 
sp. z o.o. 

M1 
Ksi�cia 
Witolda 

M3 
Pomorska 

44 
M5 

Piłsudskieg
o 

Pi�kna 
Przy 

Arsenale 
P2 P3 Oławska 12 

Ogrody 
Jordanows

kie 

i2 
Developme
nt Sp. z o.o. 

Zodiak III i2 Finanse 
Wył�czenie 
wzajemnych 
transakcji 

Razem 

Działalno�� kontynuowana 
  

Przychody ze sprzeda�y  
31 707 1 194 1 712 0 7 113 0 0 0 0 12 246 0 0 9 0 998 0 242 (25 949) 29 273 

Pozostałe przychody operacyjne 
166 47 17 0 42 0 0 0 0 6 0 0 0 0 42 0 0 (32) 289 

Amortyzacja 
91 95 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 27 0 9 0 224 

Zu�ycie surowców i materiałów 
7 136 8 1 600 0 120 59 299 4 001 0 101 0 0 5 2 512 72 0 9 (8 100) 7 823 

Usługi zwi�zane z podwykonawstwem 

prac budowlanych 
21 757 0 0 0 137 2 420 2 415 0 0 2 077 0 0 0 2 260 0 0 0 (9 308) 21 757 

Pozostałe usługi  
2 151 85 132 161 26 193 144 64 6 918 24 8 10 604 272 33 25 (3 935) 921 

Podatki i opłaty 
15 2 11 2 4 35 21 4 1 186 0 0 2 7 1 1 18 0 308 

Koszty �wiadcze	 pracowniczych 
953 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 0 238 0 1 887 

Koszt własny sprzedanych towarów 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 291 0 0 0 0 0 0 0 (8 291) 0 

Pozostałe koszty operacyjne 
93 51 70 0 39 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 257 

Pozostałe koszty rodzajowe 
75 5 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 106 0 2 0 193 

Zmiana stanu produktów 
(1 760) 0 150 154 (4 293) 2 547 2 782 4 059 1 2 299 0 0 0 5 183 0 28 0 (10 710) 438 

 

Zysk/(strata) z działalno�ci 
operacyjnej 

(2 159) 576 66 (9) 2 537 (161) (97) (9) (6) 2 974 (25) (8) (8) (201) 287 (6) (60) (15 348) (3 369) 
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Emitent 
i2 Grupa 
sp. z o.o. 

M1 
Ksi�cia 
Witolda 

M3 
Pomorska 

44 
M5 

Piłsudskieg
o 

Pi�kna 
Przy 

Arsenale 
P2 P3 Oławska 12 

Ogrody 
Jordanows

kie 

i2 
Developme
nt Sp. z o.o. 

Zodiak III i2 Finanse 
Wył�czenie 
wzajemnych 
transakcji 

Razem 

Przychody finansowe 
214 92 156 54 30 0 5 0 0 0 7 321 142 0 2 2 0 2 737 (10 597) 160 

Koszty finansowe  
272 191 1 16 104 103 157 0 33 2 267 496 0 49 59 10 168 2 602 (4 131) 2 398 

 

Zysk/(strata) brutto 
(2 218) 477 220 28 2 463 (263) (249) (9) (40) 707 6 800 133 (58) (258) 279 (174) 75 (21 814) (5 608) 

 

Podatek dochodowy 
(119) 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 44 0 72 

 

Zysk/(strata) netto z działalno�ci 
kontynuowanej 

(2 099) 384 220 28 2 463 (263) (249) (9) (40) 707 6 800 133 (58) (258) 225 (174) 31 (21 814) (5 679) 

 

Działalno�� zaniechana 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zysk/(strata) za rok obrotowy z 

działalno�ci zaniechanej 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Zysk/(strata) netto za rok obrotowy 
(2 099) 384 220 28 2 463 (263) (249) (9) (40) 707 6 800 133 (58) (258) 225 (174) 31 (21 814) (5 679) 

�ródło: Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Pro Forma 
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Poni�ej przedstawiono informacje dotycz�ce struktury przychodów ze sprzeda�y Grupy pro forma na dzie	 31 

grudnia 2014 r.  

Okres 12 miesi�cy zako�czony  
dnia 31 grudnia 2014 r. 

(w tys. PLN) 

Przychody z działalno�ci deweloperskiej 31 808 

Przychody z umów o usługi budowlane 28 376 

Pozostałe usługi  1.845 

Przychody ze sprzeda�y ogółem  62 030 

�ródło: Informacje Finansowe Pro Forma 

 

Poni�ej przedstawiono informacje dotycz�ce struktury przychodów ze sprzeda�y Grupy pro forma na dzie	 30 

czerwca 2015 r.  

Okres 6 miesi�cy zako�czony  
dnia 30 czerwca 2015 r. 

(w tys. PLN) 

Przychody z działalno�ci deweloperskiej 18 578 

Przychody z umów o usługi budowlane 9 517 

Pozostałe usługi  1 179 

Przychody ze sprzeda�y ogółem  29 273 

�ródło: Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Pro Forma 

W okresie obj�tym Informacjami Finansowymi Pro Forma oraz Półrocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniem 

Pro Forma głównym przedmiotem działalno�ci Grupy byłoby prowadzenie działalno�ci deweloperskiej oraz 

�wiadczenie usług budowlanych, zarówno dla projektów deweloperskich Grupy, jak i inwestorów zewn�trznych 

(podmiotów powi�zanych z Panem Andrzejem Kowalskim – jednym ze Znacznych Akcjonariuszy). W zwi�zku 

z powy�szym skonsolidowane przychody ze sprzeda�y pro forma Grupy w okresie 6 miesi�cy zako	czonym 

2015 r. wyniosłyby 29.273 tys. PLN, z czego najwi�kszy udział (w 63,5%) posiadałyby przychody z umów 

budowlanych w wysoko�ci 18.578 tys. PLN oraz (w 32,5%) przychody z działalno�ci deweloperskiej w 

wysoko�ci 9.517 tys. PLN. Wpływ na wysoko�� przychodów z umów budowlanych miały realizowane kontrakty 

dla projektów Rezydencja Dubois, La Boheme, Osiedle Zodiak, Osiedle Zodiak 2, Kaszubska 9, Apartamenty 

Stawowa, a z działalno�ci deweloperskiej realizacja projektów Royal Apartments, Golden House, Kniaziewicza 

16, Piłsudskiego 89, Piłsudskiego 91 oraz wynajem powierzchni komercyjnej w biurowcu przy ulicy 

Powsta	ców 
l�skich. Skonsolidowane przychody ze sprzeda�y pro forma Grupy w 2014 r. wyniosłyby 62.031 

tys. PLN, a najwi�kszy w nich udział posiadałyby przychody z działalno�ci deweloperskiej w wysoko�ci 31.808 

tys. PLN (51,3% udziału) oraz przychody z umów o usługi budowlane w wysoko�ci 28 377 tys. PLN (45,7% 

udziału). Na wysoko�� przychodów z działalno�ci deweloperskiej w tym okresie wpływ miałyby przede 

wszystkim rozliczone projekty Old Town Residence, Royal Apartments, Leszczynowa oraz Golden House. 

Natomiast przychody z umów o usługi budowlane pro forma zostałyby wygenerowane z realizacji takich 

projektów budowlanych jak: Osiedle Zodiak I, Rezydencja Dubois, Kaszubska 9, La Boheme, Apartamenty 

Stawowa, Osiedle Zodiak II, oraz projektu 
l��na (zgodnie z decyzj� inwestora prace budowlane zwi�zane z tym 

projektem nie s� prowadzone, umowa generalnego wykonawstwa została rozwi�zana).  

Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Pro Forma wykazało, �e gdyby Grupa podlegała konsolidacji na dzie	 
1 stycznia 2014 r., to koszty rodzajowe ogółem pro forma wyniosłyby w okresie 6 miesi�cy zako	czonym 30 

czerwca 2015 r. 33.808 tys. PLN, z czego najwi�kszy udział posiadałyby usługi zwi�zane z podwykonawstwem 

prac budowlanych w wysoko�ci 21.757 tys. PLN (64,4% udziału), co zwi�zane było przede wszystkim z 

realizacj� kontraktów budowlanych dla projektów The Avenue, Kniaziewicza 16, Piłsudskiego 89, Piłsudskiego 

91, Bulwar Staromiejski, Pomorska 44, Twelve, Ogrody Jordanowskie, Osiedle Zodiak III, Rezydencja Dubois, 
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La Boheme, Osiedle Zodiak, Osiedle Zodiak 2, Kaszubska 9, Apartamenty Stawowa oraz zu�ycie surowców i 

materiałów w wysoko�ci 7,823 tys. PLN (23,1% udziału). Koszty rodzajowe ogółem pro forma wyniosłyby w 

2014 r. 52 963 tys. PLN, z czego najwi�kszy udział przypadałby na zu�ycie materiałów i energii w wysoko�ci 

36.609 tys. PLN (69,1% udziału kosztów rodzajowych ogółem) oraz koszty usług zwi�zanych z 

podwykonawstwem prac budowlanych w wysoko�ci 31 728 tys. PLN (59,9% udziału). Koszty zu�ycia 

materiałów i energii zwi�zane byłyby przede wszystkim z zakupem materiałów budowlanych. W okresie 6 

miesi�cy zako	czonym 30 czerwca 2015 r. strata z działalno�ci operacyjnej Grupy pro forma wyniosłaby 3.369 

tys. PLN, a w 2014 r. zysk z działalno�ci operacyjnej Grupy pro forma wyniósł 10.261 tys. PLN. 

Poni�ej przedstawiono informacje dotycz�ce struktury przychodów finansowych Grupy pro forma za rok 

obrotowy zako	czony dnia 31 grudnia 2014 r. 

Okres 12 miesi�cy zako�czony  
dnia 31 grudnia 2014 r. 

(w tys. PLN) 

Przychody z tytułu odsetek od po�yczek 768 

Przychody z tytułu odsetek bankowych 121 

Dywidendy 1 

Przychody finansowe ogółem 891 

�ródło: Informacje Finansowe Pro Forma 

Poni�ej przedstawiono informacje dotycz�ce struktury przychodów finansowych Grupy pro forma na dzie	 30 

czerwca 2015 r. 

Okres 6 miesi�cy zako�czony  
dnia 30 czerwca 2015 r. 

(w tys. PLN) 

Przychody z tytułu odsetek od po�yczek 121 

Przychody z tytułu odsetek bankowych 38 

Dywidendy 160 

Przychody finansowe ogółem 121 

�ródło: Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Pro Forma 

Poni�ej przedstawiono podsumowanie kosztów finansowych Grupy pro forma na dzie	 31 grudnia 2014 r.  

Okres 12 miesi�cy zako�czony  
dnia 31 grudnia 2014 r. 

(w tys. PLN) 

Odsetki od kredytów bankowych 52 

Odsetki od po�yczek i obligacji 6 033 

Odsetki od innych zobowi�za	 35 

Pozostałe koszty finansowe 4 

Koszty finansowe ogółem 6 124 

�ródło: Informacje Finansowe Pro Forma 
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Poni�ej przedstawiono podsumowanie kosztów finansowych Grupy pro forma na dzie	 30 czerwca 2015 r.  

Okres 6 miesi�cy zako�czony  
dnia 30 czerwca 2015 r. 

(w tys. PLN) 

Odsetki od kredytów bankowych 132 

Odsetki od po�yczek i obligacji 2 237 

Odsetki od innych zobowi�za	 9 

Pozostałe koszty finansowe 20 

Koszty finansowe ogółem 2 398 

�ródło: Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Pro Forma 

Poni�ej przedstawiono informacje dotycz�ce struktury przychodów ze sprzeda�y Grupy pro forma za rok 

obrotowy zako	czony dnia 31 grudnia 2014 r. 

Przychody finansowe Grupy pro forma w okresie 6 miesi�cy zako	czonym 30 czerwca 2015 r. wyniosłyby 160 

tys. PLN, a w 2014 r. kształtowały si� na poziomie 891 tys. PLN, z czego 769 tys. PLN nale�ały do przychodów 

z tytułu odsetek od po�yczek. Natomiast koszty finansowe pro forma Grupy w okresie 6 miesi�cy zako	czonym 

30 czerwca 2015 r. wyniosłyby 2.398 tys. PLN, na co składałyby w 93,3% naliczone odsetki od po�yczek i 

obligacji w wysoko�ci 2.237 tys. PLN. W 2014 r. koszty finansowe pro forma Grupy wyniosły 6 124 tys. PLN, 

na co składały si� głównie odsetki od po�yczek i obligacji w wysoko�ci 6.033 tys. PLN (98,5% udziału kosztów 

finansowych).  

Informacje Finansowe Pro Forma oraz Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Pro Forma wykazały, �e gdyby 

Grupa podlegała konsolidacji na dzie	 1 stycznia 2014 r. w rezultacie powy�ej opisanych czynników zysk netto 

pro forma Grupy w 2014 r. wyniósłby 5.196 tys. PLN, a w okresie 6 miesi�cy zako	czonym 30 czerwca 2015 r. 

strata netto pro forma Grupy wyniosłaby 5.697 tys. PLN. 
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Wielko�� i struktura aktywów i pasywów Grupy  

W tabeli poni�ej przedstawiono dane finansowe ze Skonsolidowanego Bilansu Pro Forma Grupy za okres 12 miesi�cy zako	czony 31 grudnia 2014 r. (w tys. PLN). 

Emitent 
i2 Grupa 
sp. z o.o. 

P2 M1 
Ksi�cia 
Witolda 

M3 
Pomorska 

44 
M5 

Ogrody 
Jordanows

kie 

Oławska 
12 

Zodiak III 
Piłsudskie

go 
Pi�kna 

Przy 
Arsenale 

P3 

i2 
Developme

nt sp. z 
o.o. 

i2 
Finanse 

Wył�czenie 
nale�no�ci, 
po�yczek i 
zobowi�za� 
wzajemnych 

Rozliczeni
e obj�cia 
kontroli 

Razem 

AKTYWA 
 

Aktywa trwałe 
5 353 1 823 9 902 3 975 1 546 0 0 0 0 0 0 0 0 4 493 3 880 223 68 640 (85 785) 69 647 83 698 

Rzeczowe aktywa trwałe 
322 1 061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 187 5 0 1 582 

Aktywa niematerialne 
118 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 154 

Warto�� firmy 
0 51 007 1 51 007 

Pozostałe aktywa finansowe 

(długoterminowe) 
4 492 507 9 892 3 975 1 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 878 14 68 609 (85 785) (191) 2 6 937 

Nieruchomo�ci inwestycyjne 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 490 0 0 0 0 18 831 3 23 321 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 
421 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 697 

 0 

 0 

 0 

Aktywa obrotowe 
12 969 3 172 1 451 4 016 12 12 171 2 978 13 073 2 1 4 630 1 786 57 608 150 379 821 (10 006) 136 589 240 804 

Zapasy 
0 0 0 3 638 0 6 161 2 902 10 659 0 0 3 907 0 230 55 540 0 0 0 0 136 589 4 219 626 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe nale�no�ci 
6 491 953 1 425 364 6 220 1 0 0 0 0 0 0 32 0 273 89 (7 182) 2 672 

Nale�no�ci z tytułu podatku 

dochodowego 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 197 

Pozostałe aktywa finansowe  
13 2 194 0 0 0 5 724 0 1 960 0 0 0 0 0 0 0 0 729 (2 824) 7 796 

Pozostałe aktywa niefinansowe  
3 305 17 25 6 6 53 74 403 1 1 723 1 555 522 150 52 0 0 5 893 

Kwoty nale�ne od zamawiaj�cych z 

tytułu kontraktów długoterminowych 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 
3 014 8 1 9 1 14 1 51 0 1 0 0 1 1 515 0 2 3 0 4 620 

 0 

SUMA AKTYWÓW 
18 321 4 995 11 353 7 992 1 558 12 171 2 978 13 073 2 1 4 630 1 786 62 101 4 031 601 69 462 (95 791) 206 236 324 501 

 0 

PASYWA 
0 

Kapitał własny  
(149) 277 1 193 5 414 1 494 (292) (97) (326) (4) (2) (139) (1) (25) (3 159) 3 283 36 180 0 (7 832) (149) 

Kapitał podstawowy 
405 273 50 15 15 15 15 10 5 5 5 5 5 15 50 5 5 (492) 5 405 

Kapitał zapasowy 
0 1 752 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 (1 754) 6 0 

Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty 
(554) (1 748) 1 143 5 399 1 479 (307) (112) (336) (9) (7) (144) (6) (30) (3 174) 3 232 31 175 (5 586) 7 (554) 

 0 

Zobowi�zania długoterminowe 3 488 3 951 10 000 0 51 2 203 2 086 10 585 4 2 4 260 1 708 59 140 0 248 68 195 (87 993) 28 462 105 390 
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Emitent 
i2 Grupa 
sp. z o.o. 

P2 M1 
Ksi�cia 
Witolda 

M3 
Pomorska 

44 
M5 

Ogrody 
Jordanows

kie 

Oławska 
12 

Zodiak III 
Piłsudskie

go 
Pi�kna 

Przy 
Arsenale 

P3 

i2 
Developme

nt sp. z 
o.o. 

i2 
Finanse 

Wył�czenie 
nale�no�ci, 
po�yczek i 
zobowi�za� 
wzajemnych 

Rozliczeni
e obj�cia 
kontroli 

Razem 

Oprocentowane kredyty i po�yczki 
3 307 3 688 0 0 51 2 203 2 086 10 585 4 2 4 260 1 708 59 140 0 248 63 735 (83 553) 66 465 

Pozostałe zobowi�zania niefinansowe 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obligacje  
0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 440 (4 440) 10 000 

Pozostałe zobowi�zania finansowe 
175 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 
6 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 28 462 8 28 570 

 
0 

Zobowi�zania krótkoterminowe 14 982 767 160 2 578 12 10 260 989 2 814 2 1 510 1 102 6 120 748 317 1 087 (7 798) 185 606 219 260 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług 

oraz pozostałe zobowi�zania 
7 126 462 42 403 12 95 988 1 931 2 1 7 1 102 3 445 748 317 71 (7 182) 8 572 

Bie��ca cz��� oprocentowanych 

kredytów i po�yczek 
5 866 0 0 0 0 5 181 0 0 0 0 503 0 0 0 0 0 1 003 (603) 11 950 

Pozostałe zobowi�zania finansowe 
290 249 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 (13) 656 

Zobowi�zania finansowe 

krótkoterminowe                   185 606 9 185 606 

Przychody przyszłych okresów 
0 0 0 2 153 0 4 979 0 883 0 0 0 0 0 2 637 0 0 0 10 652 

Zobowi�zania z tytułu podatku 

dochodowego 
0 56 0 22 0 5 1 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 122 

Kwoty nale�ne zamawiaj�cym z tytułu 

kontraktów długoterminowych 
1 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 701 

 0 

Zobowi�zania razem 
18 470 4 718 10 160 2 578 63 12 463 3 075 13 399 6 3 4 769 2 811 65 260 748 565 69 282 (95 791) 214 068 324 650 

 0 

SUMA PASYWÓW 
18 321 4 995 11 353 7 992 1 558 12 171 2 978 13 073 2 1 4 630 1 786 62 101 4 031 601 69 462 (95 791) 206 236 324 501 

�ródło: Informacje Finansowe Pro Forma 

1 rozpoznanie warto�ci firmy w zwi�zku z rozliczeniem nabycia i2 Grupa 
2 korekta dotyczy eliminacji udziałów w i2 Grupa oraz spółkach zale�nych od i2 Grupa; 
3 wycena nieruchomo�ci inwestycyjnej do warto�ci godziwej; 
4 wycena zapasów do warto�ci godziwej; 
5 eliminacja kapitału podstawowego i2 Grupa oraz jej jednostek zale�nych;  
6 eliminacja kapitału zapasowego i2 Grupa oraz jej jednostek zale�nych; 
7 eliminacja kapitałów i2 Grupa oraz jej jednostek zale�nych prezentowanych do dnia przej�cia; 
8 rozpoznanie odroczonego podatku dochodowego w zwi�zku z wycen� zapasów i nieruchomo�ci inwestycyjnej do warto�ci godziwej; 
9 rozpoznanie zobowi�zania z tytułu rozliczenia obj�cia kontroli nad i2 Grup� oraz jej jednostkami zale�nymi. 
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Na koniec 2014 r. suma bilansowa Grupy pro forma wyniosłaby 324 501 tys. PLN, z czego aktywa obrotowe pro forma stanowiłyby 74,2% (tj. 240.804 tys. PLN) aktywów ogółem, a 

aktywa trwałe pro forma 25,8% (tj. 83.698 tys. PLN). Najwi�kszy wpływ na wysoko�� aktywów obrotowych pro forma Grupy na koniec 2014 r. miałaby warto�� firmy w wysoko�ci 51.007 

tys. PLN (tj. 60,9% udziału) oraz nieruchomo�ci inwestycyjne w wysoko�ci 23.321 tys. PLN (tj. 27,9% udziału). Natomiast na wysoko�� aktywów trwałych pro forma Grupy miałyby 

wpływ zapasy w wysoko�ci 219.626 tys. PLN (tj. 91,2%). 

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania pro forma Grupy na koniec 2014 r. wyniosłyby 324.650 tys. PLN, z czego zobowi�zania krótkoterminowe pro forma wyniosłyby 219.260 tys. 

PLN (co stanowiłoby 67,5% udziału zobowi�za	 i rezerw na zobowi�zania ogółem), a zobowi�zania długoterminowe pro forma wyniosłyby 105.390 tys. PLN (co stanowiłoby 32,5% 

udziału zobowi�za	 i rezerw na zobowi�zania ogółem). Najwi�kszy udział w zobowi�zaniach krótkoterminowych pro forma na koniec 2014 r. posiadałyby krótkoterminowe zobowi�zania 

finansowe, które kształtowałyby si� na poziomie 185.606 tys. PLN (tj. 84,7% udziału w zobowi�zaniach krótkoterminowych pro forma). Natomiast na wysoko�� zobowi�za	 
długoterminowych pro forma Grupy wpływ miałyby takie pozycje jak; oprocentowane kredyty i po�yczki w wysoko�ci 66.465 tys. PLN (tj. 63,1% udziału zobowi�za	 długoterminowych 

pro forma) oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysoko�ci 28.570 tys. PLN (tj. 27,1% udziału zobowi�za	 długoterminowych pro forma).
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Ocena struktury kapitałów i zadłu�enia Grupy 

W tabeli poni�ej przedstawiono wska�niki zadłu�enia pro forma Grupy na dzie	 31 grudnia 2014 r. 

 
Na dzie� 31 grudnia 

 
2014  

  (niezbadane) 

Wska�nik ogólnego zadłu�enia* 1,0 

Wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych** -2185,5 

Wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi*** 1,3 

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego**** 0,7 

Wska�nik zadłu�enia długoterminowego***** 0,3 

Wska�nik pokrycia zobowi�za	 z tytułu odsetek****** n.a. 

�ródło: Emitent 

* Spółka definiuje i oblicza wska�nik ogólnego zadłu�enia jako zobowi�zania długo- i krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

** Spółka definiuje i oblicza wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych jako (zobowi�zania długo- i krótkoterminowe podzielone przez 

kapitały własne 

*** Spółka definiuje i oblicza wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi jako kapitały własne plus zobowi�zania 

długoterminowe podzielone przez aktywa trwałe 

**** Spółka definiuje i oblicza wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego jako zobowi�zania krótkoterminowe podzielone przez pasywa 

ogółem 

***** Spółka definiuje i oblicza wska�nik zadłu�enia długoterminowego jako zobowi�zania długoterminowe podzielone przez pasywa 

ogółem 

****** Spółka definiuje i oblicza wska�nik pokrycia zobowi�za� z tytułu odsetek jako EBIT podzielony przez koszty finansowe ogółem 

Ocena płynno�ci Grupy  

W tabeli poni�ej przedstawiono wska�niki płynno�ci pro forma Grupy na dzie	 31 grudnia 2014 r. 

 Na dzie� 31 grudnia 

 2014 

 (niezbadane) 

Wska�nik bie��cej płynno�ci* 1,1 

Wska�nik wysokiej płynno�ci** 0,1 

Wska�nik podwy�szonej płynno�ci*** 0,02 

�ródło: Emitent 

* Spółka definiuje i oblicza wska�nik bie��cej płynno�ci jako aktywa obrotowe podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 

** Spółka definiuje i oblicza wska�nik wysokiej płynno�ci jako (aktywa obrotowe – zapasy) podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe  

*** Spółka definiuje i oblicza wska�nik podwy�szonej płynno�ci jako �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty podzielone przez zobowi�zania 

krótkoterminowe 

Analiza rentowno�ci 

W tabeli poni�ej przedstawiono wska�niki rentowno�ci pro forma Grupy za okres 6 miesi�cy zako	czony 30 

czerwca 2015 r. oraz 12 miesi�cy zako	czony 31 grudnia 2014 r. (w tys. PLN). 

 
IH 2015 2014 

 
(niezbadane) 

Rentowno�� EBIT* -11,5% 16,5% 

Rentowno�� brutto** -19,2% 8,1% 

Rentowno�� netto*** -19,4% 8,4% 

Rentowno�� aktywów (ROA)***** -1,8% 1,6% 

Rentowno�� kapitałów własnych 

(ROE)****** 
-3,2% n.a. 

�ródło: Emitent 
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** Spółka definiuje i oblicza rentowno�� EBIT jako zysk z działalno�ci operacyjnej okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

*** Spółka definiuje i oblicza rentowno�� brutto jako zysk brutto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

**** Spółka definiuje i oblicza rentowno�� netto jako zysk netto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

***** Spółka definiuje i oblicza rentowno�� aktywów (ROA) jako zysk netto okresu podzielony przez aktywa ogółem na koniec okresu 

****** Spółka definiuje i oblicza rentowno�� kapitałów własnych (ROE) jako zysk netto podzielony przez kapitały własne na koniec okresu 
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WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 

Dane przedstawione w niniejszym rozdziale nale�y analizowa� ł�cznie z informacjami zamieszczonymi 

w rozdziale „Przegl�d sytuacji operacyjnej i finansowej”, w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym oraz 

Półrocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym wraz z zał�czonymi informacjami dodatkowymi, jak 

równie� z innymi danymi finansowymi przedstawionymi w pozostałych rozdziałach Prospektu. 

Na Dat� Prospektu Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe oraz Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie 

Finansowe, które Emitent jest zobowi�zany przedstawi�, niedokładnie przedstawiaj� sytuacj� całej 

zorganizowanej działalno�ci Grupy. Niedokładno�� ta wpływa na mo�liwo�� dokonania przez inwestorów 

przemy�lanej oceny. Jednocze�nie informacje dotycz�ce zorganizowanej działalno�ci gospodarczej Grupy, które 

s� niezb�dne dla dokonania przez inwestorów takiej oceny, zawarte s� w informacjach finansowych innej 

jednostki. W zwi�zku z powy�szym stwierdzono, �e zostały spełnione kryteria uznania Spółki za emitenta o 

zło�onej historii finansowej i zdecydowano o zamieszczeniu w Prospekcie Skonsolidowanego Sprawozdania 

Finansowego, zawieraj�cego historyczne informacje finansowe Grupy za okresy od 26 czerwca 2012 r. do 31 

grudnia 2012 r., od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

oraz Półrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 6 miesi�cy zako�czone dnia 30 czerwca 

2015 roku. 

Ponadto, z uwagi na zło�on� histori� finansow� Spółki, zdecydowano o zamieszczeniu w Prospekcie informacji 

dodatkowych obejmuj�cych sprawozdania finansowe innych podmiotów tj.: 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp. k. za okres od 01.01.2012 r. 

do 31.12.2012 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki MIZO INVESTMENT sp. z o.o. (obecnie i2 Grupa sp. z o.o.) za okres od 

01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Grupa sp. z o.o. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. M1 sp. k. za okres od 19.04.2013 r. do 

31.12.2013 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. M2 sp. k. za okres od 29.05.2013 r. do 

31.12.2013 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A. za okres od 06.09.2013 r. do 

31.10.2013 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp. k. za okres od 01.01.2013 r. 

do 31.12.2013r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. P3 S.K.A. za okres od 22.08.2013 r. do 

31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Grupa sp. z o.o. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp. k. za okres 01.01.2014- 

31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. M1 sp. k. za okres od 01.01.2014 r. do 

31.12.2014 r.; 
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• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. M3 sp. k. za okres od 11.09.2013 r. do 

31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. M5 sp. k. za okres od 10.10.2013 r. do 

31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp. k. za okres od 11.09.2013 r. 

do 31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp. k. za okres od 01.01.2014 r. 

do 31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Finanse sp. z o.o. za okres od 01.11.2013 r. do 31.10.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp. k. za okres od 

18.11.2013 r. do 31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp. k. za okres od 18.11.2013 r. 

do 31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp. k. za okres od 04.03.2014 r. do 

31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. Piłsudskiego sp. k. za okres od 11.12.2013 r. 

do 31.12.2014 r.; oraz 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp. k. za okres od 15.01.2014 r. do 

31.12.2014 r. 

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy za lata 2014, 2013 i 2012 (w tys. PLN) 

 

Rok zako�czony  
31 grudnia 
(w tys. PLN) 

 2014 2013 2012 

Działalno�� kontynuowana    

Przychody ze sprzeda�y  48 276 17 432 338 

Pozostałe przychody operacyjne 317 23 0 

    

Amortyzacja 82 2 0 

Zu�ycie surowców i materiałów 17 209 5 247 86 

Usługi zwi�zane z podwykonawstwem prac budowlanych 31 728 12 671 259 

Pozostałe usługi  590 25 2 

Koszty �wiadcze	 pracowniczych 202 78 – 

Podatki i opłaty 6 2 0 

Pozostałe koszty operacyjne 96 7 – 

Pozostałe koszty rodzajowe 73 32 17 

Zmiana stanu produktów (1 642) (91) (28) 

    

Zysk/(strata) z działalno�ci operacyjnej 249 (519) 0,5 
    

Przychody finansowe 27 2 0,4 

Koszty finansowe  343 15 – 

    

Zysk/(strata) brutto (68) (532) 0,5 
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Rok zako�czony  
31 grudnia 
(w tys. PLN) 

 2014 2013 2012 

    

Podatek dochodowy 6 (52) 0,1 

    

Zysk/(strata) netto z działalno�ci kontynuowanej (74) (480) 0,4 
    

Działalno�� zaniechana    

Zysk/(strata) za rok obrotowy z działalno�ci zaniechanej – – – 

    

Zysk/(strata) netto za rok obrotowy (74) (480) 0,4 
    

Inne całkowite dochody    

Pozycje podlegaj�ce przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych 

okresach sprawozdawczych 
– – – 

    

Inne całkowite dochody netto nie podlegaj�ce przeklasyfikowaniu do 

zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych 
– – – 

    

Inne całkowite dochody netto – – – 
    

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA ROK (74) (480) 0,4 
    

    

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy za okres 6 miesi�cy zako	czony 30 czerwca 

odpowiednio 2015 oraz 2014 roku (w tys. PLN) 

 Za 6 miesi�cy zako�czony 
30 czerwca 
(w tys. PLN) 

 2015 2014 
 (niebadane) 

   

Działalno�� kontynuowana   

Przychody ze sprzeda�y 32 382 17 385 

Pozostałe przychody operacyjne 200 103 

   

Amortyzacja 141 34 

Zu�ycie surowców i materiałów 7 431 7 598 

Usługi zwi�zane z podwykonawstwem prac budowlanych 22 532 13 055 

Pozostałe usługi  690 356 

Koszty �wiadcze	 pracowniczych 1 435 60 

Podatki i opłaty 180 3 

Pozostałe koszty rodzajowe 157 67 

Pozostałe koszty operacyjne 147 1 

Zmiana stanu produktów  6 262 (1 725) 

   

Zysk/(strata) z działalno�ci operacyjnej (6 393) (1 960) 
   

Przychody finansowe 52 2 
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 Za 6 miesi�cy zako�czony 
30 czerwca 
(w tys. PLN) 

 2015 2014 
 (niebadane) 

Koszty finansowe  1 116 30 

   

   

Zysk/(strata) brutto (7 457) (1 988) 

Podatek dochodowy (113) (367) 

   

Zysk/(strata) netto z działalno�ci kontynuowanej (7 344) (1 622) 
   

Zysk/(strata) netto za rok obrotowy (7 344) (1 622) 
   

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA ROK (7 344) (1 622) 
   

�ródło: Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Skonsolidowany bilans Grupy za lata 2014, 2013 i 2012 (w tys. PLN) 

 

Rok zako�czony  
31 grudnia 
(w tys. PLN) 

 2014 2013 2012 

AKTYWA 

Aktywa trwałe 5 353 126 – 

Rzeczowe aktywa trwałe 322 – – 

Aktywa niematerialne 118 – – 

Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe) 4 492 67 – 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 421 59 – 

    

Aktywa obrotowe 12 969 5 074 115 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale�no�ci 6 491 4 340 18 

Nale�no�ci z tytułu podatku dochodowego 145 24 – 

Pozostałe aktywa finansowe  13 – – 

Pozostałe aktywa niefinansowe  3 305 469 80 


rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 3 014 242 16 

    

    

    

SUMA AKTYWÓW 18 322 5 200 115 
    

    

 

PASYWA    

Kapitał własny  (149) (475) 5 

Kapitał podstawowy 405 5 5 

Kapitał zapasowy 0,4 0,4 – 

Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty (554) (480) 0,4 

    

Zobowi�zania długoterminowe 3 487 323 7 

Oprocentowane kredyty i po�yczki 3 307 – – 
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Rok zako�czony  
31 grudnia 
(w tys. PLN) 

 2014 2013 2012 

Pozostałe zobowi�zania niefinansowe – 323 7 

Pozostałe zobowi�zania finansowe 174 – – 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 – – 

    

 
Zobowi�zania krótkoterminowe 14 982 5 351
Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowi�zania 
7 285 4 638 102 

Bie��ca cz��� oprocentowanych kredytów i po�yczek 5 996 415 – 

Zobowi�zania z tytułu podatku dochodowego – 3 0,1 

Kwoty nale�ne zamawiaj�cym z tytułu kontraktów 

długoterminowych 1 701 294 – 

    

 

Zobowi�zania razem 18 470 5 675 110 
    

SUMA PASYWÓW 18 321 5 200 115 
    

    

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Skonsolidowany bilans Grupy za 6 miesi�cy zako	czony 30 czerwca 2015 r. oraz za rok 2014 (w tys. PLN) 

 Za 6 miesi�cy 
zako�czony 
30 czerwca 

Rok zako�czony  
31 grudnia 

 
 2015 

(w tys. PLN) 
2014 

(w tys. PLN) 

AKTYWA 

Aktywa trwałe 76 716 5 353 

Rzeczowe aktywa trwałe 1 391 322 

Aktywa niematerialne 177 114 

Warto�� firmy 50 558 4 

Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe) 379 4 492 

Nieruchomo�ci inwestycyjne 23 321 0 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 889 421 

   

Aktywa obrotowe 243 252 12 969 

Zapasy 220 700 0 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale�no�ci 2 537 6 491 

Nale�no�ci z tytułu podatku dochodowego 158 145 

Pozostałe aktywa finansowe  10 188 13 

Pozostałe aktywa niefinansowe  5 114 3 305 

Kwoty nale�ne od zamawiaj�cych z tytułu kontraktów długoterminowych 2 617 0 


rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 1 938 3 014 

   

SUMA AKTYWÓW 319 968 18 321 
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 Za 6 miesi�cy 
zako�czony 
30 czerwca 

Rok zako�czony  
31 grudnia 

 
 2015 

(w tys. PLN) 
2014 

(w tys. PLN) 

PASYWA   

Kapitał własny  178 113 (149) 

Kapitał podstawowy 186 011 405 

Kapitał zapasowy 0,4 0,4 

Zyski zatrzymane/ (Niepokryte straty) (7 898) (554) 

Zobowi�zania długoterminowe 108 832 3 488 

Oprocentowane kredyty i po�yczki 68 749 3 307 

Pozostałe zobowi�zania niefinansowe 998 0 

Zobowi�zania z tytułu emisji obligacji 10 000 0 

Pozostałe zobowi�zania finansowe 346 175 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 28 738 6 

   

Zobowi�zania krótkoterminowe 33 023 14 982 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowi�zania 11 916 7 126 

Bie��ca cz��� oprocentowanych kredytów i po�yczek 6 348 5 996 

Pozostałe zobowi�zania finansowe 527 160 

Przychody przyszłych okresów 12 911 0 

Kwoty nale�ne zamawiaj�cym z tytułu kontraktów długoterminowych 1 321 1 701 

   

 

Zobowi�zania razem 141 855 18 470 
   

SUMA PASYWÓW 319 968 18 321 
   

   

�ródło: Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Skonsolidowany rachunek przepływów pieni��nych Grupy za lata 2014, 2013 i 2012 (w PLN) 

 
Rok zako�czony  

31 grudnia 

 2014 2013 2012 

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci operacyjnej    

Zysk/(strata) brutto (68) (532) 0,5 

    

Korekty o pozycje: (1 625) 411 11 

Amortyzacja 82 2 – 

Zysk/strata z tytułu ró�nic kursowych – – – 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 258 15 – 

Zysk/strata na działalno�ci inwestycyjnej – – – 

Zwi�kszenie stanu nale�no�ci (4 761) (4 750) (82) 

Zwi�kszenie stanu zobowi�za	 z wyj�tkiem kredytów i 

po�yczek 
1 803 4 855 110 

Zmiana stanu kwot nale�nych zamawiaj�cym z tytułu 

kontraktów długoterminowych 
1 406 294 – 

Zmiana stanu rezerw i rozlicze	 mi�dzyokresowych (1) 1,5 (16) 
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Rok zako�czony  

31 grudnia 

 2014 2013 2012 

Podatek dochodowy zapłacony (354) (7) (0,1) 

Pozostałe (58) – – 

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej  (1 693) (120) 11 

    

    

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci inwestycyjnej    

Sprzeda� rzeczowych aktywów trwałych i aktywów 

niematerialnych 

– – – 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów 

niematerialnych 
(115) (2) 

– 

Sprzeda� pozostałych aktywów finansowych – – – 

Nabycie pozostałych aktywów finansowych (4 440) (52) – 

Dywidendy otrzymane – – – 

Odsetki otrzymane 11 – – 

Spłata udzielonych po�yczek 560 – – 

Udzielenie po�yczek (560) – – 

Pozostałe 4 – – 

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej (4 541) (54) – 

    

    

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci finansowej    

Wpływy z tytułu emisji akcji/ udziałów 400 – 5 

Wpływy z tytułu zaci�gni�cia po�yczek/ kredytów 14 079 400 – 

Spłata po�yczek/ kredytów (5 330) – – 

Dywidendy wypłacone  – – – 

Odsetki zapłacone (143) – – 

Pozostałe – – – 

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci finansowej 9 006 400 5 

    

    

Zwi�kszenie/(zmniejszenie) netto stanu �rodków pieni��nych i 

ich ekwiwalentów  
2 772 226 16 

Ró�nice kursowe netto – – – 

�rodki pieni��ne na pocz�tek okresu 242 16 – 

    

�rodki pieni��ne na koniec okresu 3 014 242 16 

    

    

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 
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Skonsolidowany rachunek przepływów pieni��nych Grupy za 6 miesi�cy zako	czony 30 czerwca odpowiednio 

2015 oraz 2014 roku (w tys. PLN) 

 Za 6 miesi�cy zako�czony 

30 czerwca 

(w tys. PLN) 

 2015 2014 

(niebadane) 

   

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci operacyjnej   

Zysk/(strata) brutto (7 457) (1 989) 

   

Korekty o pozycje: 10 223 (2 450) 

Amortyzacja 141 34 

(Zysk)/strata z tytułu ró�nic kursowych 0 0 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 046 30 

(Zysk)/strata na działalno�ci inwestycyjnej 0 0 

(Zwi�kszenie)/zmniejszenie stanu nale�no�ci 11 157 (3 608) 

(Zwi�kszenie)/zmniejszenie stanu zapasów 4 216 (1 879) 

Zwi�kszenie/(zmniejszenie) stanu zobowi�za	 z wyj�tkiem kredytów i po�yczek (6 408) 2 935 

Zmiana stanu rozlicze	 mi�dzyokresowych oraz rezerw  (32) (60) 

Zmiana stanu kwot nale�nych od zamawiaj�cych z tytułu kontraktów 

długoterminowych (2 617) 0 

Zmiana stanu kwot nale�nych zamawiaj�cym z tytułu kontraktów 

długoterminowych (379) 0 

Podatek dochodowy zapłacony (165) 98 

Pozostałe 3 263 0 

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej  2 766 (462) 

   

   

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci inwestycyjnej   

Sprzeda� rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 0 0 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych (60) (63) 

Nabycie jednostek zale�nych 2 147 0 

Nabycie pozostałych aktywów finansowych (1) 0 

Dywidendy otrzymane 0 0 

Odsetki otrzymane 1 036 0 

Spłata udzielonych po�yczek 439 0 

Udzielenie po�yczek (1 183) (560) 

Pozostałe 0 0 

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej 2 377 (623) 

   

   

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci finansowej   

Wpływy z tytułu emisji akcji/ udziałów 0 400 

Spłata zobowi�za	 z tytułu leasingu finansowego (199) 0 

Wpływy z tytułu zaci�gni�cia po�yczek/ kredytów 10 164 7 765 
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 Za 6 miesi�cy zako�czony 

30 czerwca 

(w tys. PLN) 

 2015 2014 

(niebadane) 

Spłata po�yczek/ kredytów (14 507) (5 360) 

Dywidendy wypłacone  0 0 

Odsetki zapłacone (1 675) (23) 

Pozostałe 0 0 

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci finansowej (6 217) 2 782 

   

   

Zwi�kszenie/(zmniejszenie) netto stanu �rodków pieni��nych i ich ekwiwalentów  (1 075) (29) 

Ró�nice kursowe netto 0 0 

�rodki pieni��ne na pocz�tek okresu 3 013 242 

   

�rodki pieni��ne na koniec okresu 1 938 213 

   

�ródło: Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 
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PRZEGL�D SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ 

Przegl�d sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy 

Poni�sze omówienie wyników z działalno�ci operacyjnej, sytuacji finansowej oraz przepływów pieni��nych 

Grupy nale�y analizowa� ł�cznie ze Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym i Półrocznym 

Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym oraz innymi informacjami finansowymi znajduj�cymi si� w 

pozostałych rozdziałach niniejszego Prospektu (zob. rozdział „Istotne informacje” podrozdział „Prezentacja 

informacji finansowych i innych danych”). Omówienie zawiera stwierdzenia dotycz�ce przyszło�ci, które 

odzwierciedlaj� aktualne pogl�dy i opinie Zarz�du i ze wzgl�du na swój charakter wi��� si� z pewnymi ryzykami 

i niepewno�ci�. Rzeczywiste wyniki Grupy mog� ró�ni� si� w sposób istotny od wyników przedstawionych w 

stwierdzeniach dotycz�cych przyszło�ci, na skutek czynników omówionych w niniejszym rozdziale oraz w innych 

cz��ciach Prospektu, w szczególno�ci w rozdziale „Czynniki ryzyka” (zob. równie� Rozdział „Istotne 

informacje”– „Stwierdzenia dotycz�ce przyszło�ci”). 

Niektóre informacje przedstawione w przegl�dzie sytuacji operacyjnej i finansowej nie s� cz��ci� 

Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego lub Półrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego 

i nie zostały zbadane ani poddane innemu przegl�dowi przez niezale�nych biegłych rewidentów. Informacje te 

nie stanowi� wska�nika przeszłych ani przyszłych wyników operacyjnych Grupy ani nie powinny by� 
wykorzystywane do analizy działalno�ci gospodarczej Grupy w oderwaniu od Skonsolidowanego Sprawozdania 

Finansowego lub Półrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz informacji dodatkowej do 

nich i pozostałych informacji finansowych zawartych w innych cz��ciach Prospektu. Spółka umie�ciła te 

informacje w Prospekcie, poniewa� uwa�a, �e mog� by� pomocne dla inwestorów przy ocenie działalno�ci 

gospodarczej Grupy. 

Wyniki działalno�ci 

Analiza sytuacji finansowej i operacyjnej Grupy została dokonana w oparciu o Skonsolidowane Sprawozdanie 

Finansowe, obejmuj�ce rok zako	czony dnia 31 grudnia 2014 r., dane porównawcze za rok zako	czony dnia 31 

grudnia 2013 r. oraz za okres od dnia 26 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. (z uwagi na fakt, i� Spółka 

powstała w dniu 26 czerwca 2012 r.) oraz o Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 

miesi�cy zako	czony 30 czerwca 2015 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres 6 miesi�cy zako	czony 30 

czerwca 2014 roku, które zostały przygotowane zgodnie z Mi�dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo�ci 

Finansowej, zatwierdzonymi do stosowania w UE i zbadane przez Biegłego Rewidenta. Jednocze�nie w celu 

pełniejszej prezentacji wyników Grupy poni�ej dokonano analizy Skonsolidowanego Sprawozdania z 

Całkowitych Dochodów Pro Forma. 

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy za lata 2012 – 2014 obejmuje nast�puj�ce podmioty: i2 

Development S.A. (dawniej: Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane S.A.), Korfantowskie 

Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o., Chamielec Architekci sp. z o.o. oraz Concept sp. z o.o. Półroczne 

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe obejmuje Emitenta i Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. 

z o.o., Chamielec Architekci sp. z o.o. oraz Concept sp. z o.o. oraz od momentu aportu (kwiecie	 2015 r.) 

Emitenta i Spółki Zale�ne. Natomiast Informacje Finansowe Pro Forma oraz Półroczne Skonsolidowane 

Sprawozdanie Pro Forma obejmuj� Emitenta i Spółki Zale�ne.  

W poni�szej tabeli zamieszczono dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów 

Grupy za lata 2014, 2013, 2012 (w tys. PLN) oraz za okres 6 miesi�cy zako	czony dnia 30 czerwca 2015 r. wraz 

z danymi porównywalnymi za okres 6 miesi�cy zako	czony 30 czerwca 2014 roku. 

Wyszczególnienie 

Okres 6 miesi�cy 
zako�czony dnia 30 

czerwca 
Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

IH 2015 
IH 2014 

(niebadane) 
2014 2013 2012* 

(w tys. PLN) 
(zbadane) 

Przychody ze sprzeda�y  32 382 17 385 48 276  17 432  338  

Pozostałe przychody operacyjne 200 103 317  23  0  

Amortyzacja 141 34 82  2  -  

Zu�ycie surowców i materiałów 7 431 7 598 17 209  5 247  86  

Usługi zwi�zane z podwykonawstwem prac budowlanych 22 532 13 055 31 728  12 671  259  
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Wyszczególnienie 

Okres 6 miesi�cy 
zako�czony dnia 30 

czerwca 
Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

IH 2015 
IH 2014 

(niebadane) 
2014 2013 2012* 

(w tys. PLN) 
(zbadane) 

Pozostałe usługi 690 356 590  25  2  

Koszty �wiadcze	 pracowniczych 1 436 60 202  78  -  

Podatki i opłaty 180 3 6  2  0  

Pozostałe koszty operacyjne 157 67 96  7  -  

Pozostałe koszty rodzajowe 147 1 73  32  17  

Zmiana stanu produktów 6 262 (1 725) (1 642) (91) (28) 

          

Zysk/(strata) z działalno�ci operacyjnej (6 393) (1 960) 249  (519) 1  

Przychody finansowe 52 2 27  2  0  

Koszty finansowe  1 116 30 343  16  -  

          

Zysk/(strata) brutto (7 457) (1 989) (68) (532) 1  

Podatek dochodowy (113) (367) 6  (52) 0  

          

Zysk/(strata) netto (7 344) (1 622) (74) (480) 0  

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

* za okres od dnia 26 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 

W okresie obj�tym Półrocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym, głównym segmentem 

działalno�ci Grupy było przygotowywanie projektów architektonicznych, działalno�� deweloperska, działalno�� 
budowlana (jako generalny wykonawca), sprzeda�, przygotowywanie projektów wn�trz oraz ich aran�acji i 

administrowanie nieruchomo�ciami. Najwi�kszy udział w przychodach ze sprzeda�y w okresie 6 miesi�cy 

zako	czonym 30 czerwca 2015 r. posiadały przychody z tytułu umów budowlanych (72,1% udziału) oraz 

przychody z tytułu umów deweloperskich (25,1% udziału). W okresie 6 miesi�cy zako	czonym 30 czerwca 

2014 r. w 100% przychody ze sprzeda�y stanowiły przychody z tytułu umów budowlanych. Natomiast w okresie 

obj�tym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym, głównym segmentem działalno�ci Grupy było 

�wiadczenie usług budowlanych jako generalny wykonawca, zarówno dla projektów deweloperskich Emitenta, 

jak i inwestorów zewn�trznych (podmiotów powi�zanych z Panem Andrzejem Kowalskim – jednym ze 

Znacznych Akcjonariuszy). W zwi�zku z tym w przychodach ze sprzeda�y najwi�kszy udział posiadały 

przychody z tytułu umów budowlanych, które stanowiły w latach 2012-2014 odpowiednio 99,5% przychodów 

ogółem w 2012 r. (za okres od dnia 26 czerwca do dnia 31 grudnia 2012 r.), 98,6% w 2013 r. oraz 98,2% w 

2014 r. 

Ł�cznie przychody ogółem Grupy w okresie 6 miesi�cy zako	czonym 30 czerwca 2015 r. wyniosły 32.583 tys. 

PLN i były o 86,3% wy�sze (tj. o 15.094 tys. PLN) w porównaniu z analogicznym okresem w 2014 r., kiedy to 

wyniosły 17.489 tys. PLN. Wzrost ten był spowodowany przede wszystkim pojawieniem si� od momentu aportu 

przychodów z tytułu usług deweloperskich w wysoko�ci 8.114 tys. PLN oraz zwi�kszeniem si� przychodów z 

umów o usługi budowlane o 34,2% (tj. o 5.953 tys. PLN) z poziomu 17.385 tys. PLN za okres 6 miesi�cy 

zako	czonym 30 czerwca 2014 r. do 23.338 tys. PLN w okresie 6 miesi�cy zako	czonym 30 czerwca 2015 r., co 

było spowodowane realizacj� takich kontraktów jak: Rezydencja Dubois, La Boheme, Osiedle Zodiak, Osiedle 

Zodiak 2, Kaszubska 9, Apartamenty Stawowa. Ł�czne przychody z działalno�ci kontynuowanej Grupy w 2014 

r. wzrosły o 178,4% (tj. o 31 139 tys. PLN) z poziomu 17 454 tys. PLN w 2013 r. do 48 593 tys. PLN w 2014 r. 

Natomiast w 2012 r. (za okres od dnia 26 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.) przychody ogółem 

wyniosły 338 tys. PLN. Zmiany w osi�ganych warto�ciach przychodów Grupy były determinowane przede 

wszystkim rozło�eniem sprzeda�y zgodnie z harmonogramem robót budowlanych poszczególnych kontraktów w 

portfelu zamówie	. Wzrost przychodów w 2014 r. w stosunku do 2013 r. był spowodowany realizacj� 
kontraktów takich jak: Royal Apartments, Leszczynowa, Old Town Residence, Kniaziewicza 16, Osiedle Zodiak 

I, Rezydencja Dubois, The Avenue, Piłsudskiego 89-91, Kaszubska 9, La Boheme, Apartamenty Stawowa, 

Osiedle Zodiak II, Pomorska 44 oraz projektu 
l��na (zgodnie z decyzj� inwestora prace budowlane zwi�zane z 

tym projektem nie s� prowadzone, umowa generalnego wykonawstwa została rozwi�zana). Natomiast w okresie 

od dnia 26 czerwca do 31 grudnia 2012 r. przychody zostały wygenerowane z nast�puj�cych zrealizowanych 

kontraktów: Rezydencja Aretuza oraz Golden House. Opis zrealizowanych kontraktów budowlanych Grupy w 

latach 2012-2014 oraz w pierwszym półroczu 2015 r. znajduje si� w rozdziale „Opis działalno�ci Spółki”, 

podrozdział „Główne produkty i usługi”. 
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Na poni�szym wykresie zamieszczono informacje o �rednich cena sprzeda�y netto oraz kosztach realizacji 

projektów deweloperskich Grupy zrealizowanych w latach 2012-2014 oraz w I połowie 2015 r.  

 

�ródło: Spółka 

Na poni�szym wykresie zamieszczono kształtowanie si� wska�nika ceny nabycia gruntu do ł�cznej powierzchni 

u�ytkowej tzn. mieszkalnej i usługowej (w PLN/m2) w projektach deweloperskich Grupy zrealizowanych w 

latach 2012-2014 oraz w I połowie 2015 r.  

 

�ródło: Spółka 
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Na poni�szym wykresie zamieszczono informacje o liczbie podpisanych aktów notarialnych przenosz�cych 

własno�� mieszka	 i lokali w projektach deweloperskich Grupy zrealizowanych w latach 2012-2014 oraz w I 

połowie 2015 r.  

 

�ródło: Spółka 

* W 2012 i 2013 r. nie podpisano aktów notarialnych dotycz�cych projektów deweloperskich Grupy. W 2012 r. 

Spółka nie rozpocz�ła przedsprzeda�y mieszka� i lokali w projektach deweloperskich Grupy. 

W tabeli poni�ej przedstawiono udział znacz�cych odbiorców w przychodach Grupy w poszczególnych okresach 

obrotowych za lata, 2014, 2013, 2012 oraz w pierwszym półroczu 2015 i 2014 r. (w %). 

Wyszczególnienie 

Okres 6 miesi�cy zako�czony 
dnia 30 czerwca 

Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 
grudnia 

 

IH 2015 
IH 2014 

(niebadane) 
2014 2013 2012* 

(w %) 
(zbadane) 

WRE Projekt sp. z o.o. sp.k.  

(dawniej: i2 Development sp. z o.o. sp.k.) 
      84,33% 

i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k.     54,88% 15,67% 

i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp.k.     18,26%   

WRE Projekt sp. z o.o. Zodiak sp. k  

(dawniej: i2 Development sp. z o.o. Zodiak sp.k.)  
13,11% 28,60% 17,31%     

i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k.  11,89% 14,67%     

WRE Projekt sp. z o.o. Dubois sp. k. 

(dawniej: i2 Development sp. z o.o. Dubois sp.k.) 
12,08% 11,47% 11,66%     

i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k.  13,65% 11,16%     

WRE Projekt Sp. z o.o. Zodiak II Sp.k. 11,44%     

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

* za okres od dnia 26 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 

W tabeli poni�ej przedstawiono przychody Emitenta z tytułu usług budowlanych w poszczególnych okresach 

obrotowych za lata, 2014, 2013, 2012 oraz w pierwszym półroczu 2015 i 2014 r. uzyskane od: Grupy i2 Grupa, 

podmiotów powi�zanych oraz podmiotów niepowi�zanych (zewn�trzne). 
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Wyszczególnienie 

Okres 6 miesi�cy zako�czony 
dnia 30 czerwca 

Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 

grudnia 

 

IH 2015**** 
IH 2014 

(niebadane) 
2014 2013 2012* 

(w %) 

(zbadane) 

Grupa i2 Grupa** - 7 552 20 460 14 848  53 

Podmioty powi�zane*** - 9 833 27 277 2 362 284 

Podmioty niepowi�zane - - - - - 

Suma - 17 385 47 737 17 210 337 

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

* za okres od dnia 26 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 

**w pozycji Grupa i2 Grupa uj�to przychody z tyt. usług budowlanych uzyskane przez Emitenta – od spółek bezpo�rednio lub po�rednio 

zale�nych od i2 Grupa sp. z o.o. 

***w pozycji podmioty powi�zane uj�to przychody z tyt. usług budowlanych uzyskane przez Emitenta – od podmiotów powi�zanych z Panem 

Andrzejem Kowalskim – jednym ze Znacznych Akcjonariuszy  

**** w 2015 r. Emitent nie uzyskał przychodów z działalno�ci budowlanej, od 01.01.2015 r. działalno�� budowlana prowadzona jest przez 

spółk� zale�n� Emitenta - Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o.  

Koszty rodzajowe ogółem w okresie 6 miesi�cy zako	czonym 30 czerwca 2015 r. wyniosły 32.567 tys. PLN i 

były wy�sze o 53,8% (tj. o 11.393 tys. PLN) w porównaniu z wynikiem w analogicznym okresie w 2014 r., 

kiedy to wyniosły 21.174 tys. PLN. Wzrost ten był spowodowany przede wszystkim zwi�kszeniem si� kosztów 

usług zwi�zanych z podwykonawstwem prac budowlanych (podwykonawcy nie s� i nie byli powi�zani z 

Emitentem lub podmiotami powi�zanymi z akcjonariuszami Emitenta) o 72,6% (tj. o 9.476 tys. PLN) z poziomu 

13.055 tys. PLN w pierwszym półroczu 2014 r. do 22.532 tys. PLN w pierwszym półroczu 2015 r. w zwi�zku z 

realizacj� kontraktów budowlanych dla projektów The Avenue, Kniaziewicza 16, Piłsudskiego 89, Piłsudskiego 

91, Bulwar Staromiejski, Pomorska 44, Twelve, Ogrody Jordanowskie, Osiedle Zodiak III, Rezydencja Dubois, 

La Boheme, Osiedle Zodiak, Osiedle Zodiak 2, Kaszubska 9, Apartamenty Stawowa. Koszty rodzajowe ogółem 

w 2014 r. wyniosły 48 345 tys. PLN i były wy�sze o 169,0% (tj. o 30 372 tys. PLN) w stosunku do 2013 r., 

kiedy to wyniosły 17 973 tys. PLN. Natomiast w 2012 r. (za okres od dnia 26 czerwca 2012 r. do dnia 31 

grudnia 2012 r.) w sumie koszty rodzajowe Grupy kształtowały si� na poziomie 338 tys. PLN. Wzrost kosztów 

rodzajowych w 2014 r. w stosunku do 2013 r. był spowodowany przede wszystkim zwi�kszeniem si� skali 

działalno�ci oraz kosztów usług obcych tj. o 19 622 tys. PLN (z poziomu 12 696 tys. PLN w 2013 r. do 32 318 

tys. PLN), co wynikało z zaanga�owania do realizacji kontraktów budowlanych firm zewn�trznych 

(podwykonawcy nie s� i nie byli powi�zani z Emitentem lub podmiotami powi�zanymi z akcjonariuszami 

Emitenta) oraz zwi�kszeniem si� kosztu zu�ycia surowców i materiałów o 11 963 tys. PLN (z poziomu 5 247 

tys. PLN w 2013 r. do 17 209 tys. PLN w 2014 r.), na skutek zwi�kszenia liczby faktycznie rozpocz�tych 

kontraktów budowlanych. 

Na dzie	 30 czerwca 2015 w Grupie wyst�piła ujemna zmiana stanu produktów w wysoko�ci 6 262 tys. zł. 

Przyczyn� ujemnej warto�ci była przewaga sprzeda�y produktów gotowych, których wytworzenie nast�piło w 

okresach wcze�niejszych w projektach deweloperskich Golden House, Royal Apartments i Kniaziewicza 16 

(koszty tego wytworzenia obci��aj� wynik bie��cego okresu) oraz koszty rozpocz�tej produkcji budowlanej 

nabytej przez KPB Sp. z o.o. od i2 Development S.A nad kosztami realizacji przedsi�wzi�� deweloperskich 

poniesionych na rozpocz�tych budowach (ł�czna kwota korekty kosztów dla spółek Grupy wyniosła minus 1 

558 tys. zł.). Zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat koszty poniesione w poprzednich 

okresach dotycz�ce sprzeda�y w okresie sprawozdawczym koryguj� wynik okresu bie��cego w pozycji „zmiana 

stanu produktów” ze znakiem minus. Kwota 4 704 tys. PLN to suma korekt konsolidacyjnych, na któr� składa 

si� korekta kosztu własnego sprzedanych lokali wniesionych aportem do Grupy o kwot� 2 822 tys. PLN (jest 

zwi�kszeniem kosztów do warto�ci godziwej lokali przyj�tej w aporcie) oraz suma korekt mar� zrealizowanych 

na sprzeda�y do spółek Grupy przez KPB Sp. z o.o. i Chamielec Architekci Sp. z o.o. w wysoko�ci 1 882 tys. 

PLN.  
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Pozostała działalno�� operacyjna w analizowanym okresie praktycznie nie miała wpływu na wysoko�� ł�cznych 

przychodów i kosztów Grupy. Udział pozostałych przychodów operacyjnych w latach obj�tych analiz� 
w przychodach ogółem wyniósł zarówno w okresie 6 miesi�cy zako	czonym 30 czerwca 2015 r., jak i w okresie 

6 miesi�cy zako	czonym 30 czerwca 2014 r. zaledwie 0,6%, w 2014 r. 0,7% oraz w 2013 r. 0,1%. Natomiast 

udział pozostałych kosztów operacyjnych w kosztach rodzajowych ogółem wyniósł 0,4% w okresie 6 miesi�cy 

zako	czonym 30 czerwca 2015 r., 0,3% w okresie 6 miesi�cy zako	czonym 30 czerwca 2014 r., 0,2% w 2014 r. 

oraz 0,04% w 2013 r. Za okres od dnia 26 czerwca do 31 grudnia 2012 r. Grupa nie odnotowała zarówno 

znacz�cych przychodów, jak i kosztów operacyjnych. 

W efekcie opisanych powy�ej czynników strata z działalno�ci operacyjnej (EBIT) w okresie 6 miesi�cy 

zako	czonym 30 czerwca 2015 r., wyniosła 6.393 tys. PLN, a w okresie 6 miesi�cy zako	czonym 30 czerwca 

2014 r. kształtowała si� na poziomie 1.960 tys. PLN. Grupa w 2014 r. wypracowała zysk z działalno�ci 

operacyjnej (EBIT) w wysoko�ci 249 tys. PLN i był on wy�szy o 767 tys. PLN w stosunku do straty w 2013 r. w 

wysoko�ci 519 tys. PLN. Natomiast w 2012 r. (za okres od dnia 26 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.) 

Grupa odnotowała nieznaczny, dodatni zysk z działalno�ci operacyjnej. W okresie od 26 czerwca 2012 r. do 

ko	ca 2014 r. realizowano kontrakty budowlane, z których Emitent osi�gał nisk� mar�� na poziomie 

operacyjnym. 
wiadome stosowanie niskich mar� było spowodowane dekoniunktur� na rynku budowlanym oraz 

na rynku deweloperskim (masowe upadło�ci wielu deweloperów i zwi�zane z tym ew. trudno�ci w pozyskiwaniu 

odbiorców usług). 
wiadome stosowane niskich mar� było główn� przyczyn� ponoszonych strat. Przychody 

finansowe w latach obj�tych analiz� nie były znacz�ce. W okresie 6 miesi�cy zako	czonym 30 czerwca 2015 r. 

wyniosły 52 tys. PLN i wzrosły o 50 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu w 2014 r. w zwi�zku z 

odnotowaniem w pierwszym półroczu 2015 r. przychodów z odsetek od po�yczek i obligacji w wysoko�ci 

24.256 tys. PLN. Natomiast w 2013 r. przychody finansowe wyniosły 2 tys. PLN, a w 2014 r. wzrosły do 

poziomu 27 tys. PLN, przede wszystkim w wyniku odnotowania przychodów z tytułu odsetek od po�yczek i 

obligacji (w wysoko�ci 24 tys. PLN). Koszty finansowe w pierwszym półroczu 2015 r. wyniosły 1.116 tys. PLN 

i były wy�sze o 1.086 tys. PLN w stosunku do analogicznego wyniku w pierwszym półroczu 2014 r., co było 

spowodowane zwi�kszeniem si� o 951 tys. PLN odsetek od po�yczek w tym okresie oraz naliczeniem w okresie 

6 miesi�cy zako	czonym 2015 r. odsetek od kredytów bankowych w wysoko�ci 143 tys. PLN. Natomiast koszty 

finansowe zwi�kszyły si� w 2014 r. o 328 tys. PLN z poziomu 16 tys. PLN w 2013 r. do 343 tys. PLN, co było 

spowodowane naliczeniem odsetek od po�yczek w wysoko�ci 230 tys. PLN, otrzymanych od pana Marcina 

Misztala, pana Andrzeja Kowalskiego, spółki i2 Finanse sp. z o.o. oraz odsetek od kredytów bankowych (w 

wysoko�ci 112 tys. PLN). Za okres od dnia 26 czerwca do 31 grudnia 2012 r. Grupa nie odnotowała zarówno 

przychodów, jak i znacz�cych kosztów finansowych.  

W rezultacie powy�ej opisanych czynników Grupa zarówno w okresie 6 miesi�cy zako	czonym 30 czerwca w 

2015 r., jak i w okresie 6 miesi�cy zako	czonym 30 czerwca w 2014 r. odnotowała strat� netto w wysoko�ci 

odpowiednio 7.344 tys. PLN oraz 1.622 tys. PLN. Natomiast w 2014 r. Grupa odnotowała strat� netto w 

wysoko�ci 74 tys. PLN, która była ni�sza o 406 tys. PLN w stosunku do straty netto osi�gni�tej w 2013 r. w 

wysoko�ci 480 tys. PLN. Natomiast w 2012 r. (za okres od dnia 26 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.) 

Grupa odnotowała zerowy wynik netto.  

Struktura kosztowa Grupy 

W tabeli poni�ej przedstawiono struktur� kosztow� Grupy (w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 

Okres 6 miesi�cy 
zako�czony dnia 30 

czerwca 

Okres 12 miesi�cy 
zako�czony dnia 31 grudnia 

 

Okres 6 miesi�cy 
zako�czony dnia 

30 czerwca 

Okres 12 miesi�cy zako�czony 
dnia 31 grudnia 

 
IH 

2015 

IH 2014 
(niebadane) 2014 2013 2012* IH 2015 IH 2015 2014 2013 2012* 

(w tys. PLN) 
(zbadane) 

(struktura %) 
 (niezbadane) 

           

Amortyzacja 141 34 82  2  -  0,4% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 

Zu�ycie surowców i 

materiałów 
7 431 7 598 17 209  5 247  86  19,1% 39,1% 35,6% 29,2% 25,6% 

Usługi zwi�zane z 

podwykonawstwem prac 

budowlanych 

22 532 13 055 31 728  12 671  259  57,8% 67,1% 65,6% 70,5% 77,1% 

Pozostałe usługi 690 356 590  25  2  1,8% 1,8% 1,2% 0,1% 0,6% 

Koszty �wiadcze	 

pracowniczych 
1 436 60 202  78  -  3,7% 0,3% 0,4% 0,4% 0,0% 



100 

Wyszczególnienie 

Okres 6 miesi�cy 
zako�czony dnia 30 

czerwca 

Okres 12 miesi�cy 
zako�czony dnia 31 grudnia 

 

Okres 6 miesi�cy 
zako�czony dnia 

30 czerwca 

Okres 12 miesi�cy zako�czony 
dnia 31 grudnia 

 
IH 

2015 

IH 2014 
(niebadane) 2014 2013 2012* IH 2015 IH 2015 2014 2013 2012* 

(w tys. PLN) 
(zbadane) 

(struktura %) 
 (niezbadane) 

Podatki i opłaty 180 3 6  2  0  0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Pozostałe koszty 

operacyjne 
157 67 96  7  -  0,4% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 

Pozostałe koszty 

rodzajowe 
147 1 73  32  17  0,4% 0,0% 0,2% 0,2% 5,1% 

Zmiana stanu produktów 6 262 (1 725) (1 642) (91) (28) 16,1% n.a. n.a. n.a. n.a. 

Koszty rodzajowe 
ogółem 

38 976 19 449 48 345  17 973  336  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

* okres od dnia 26 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 

Koszty rodzajowe ogółem w okresie 6 miesi�cy zako	czonym 30 czerwca 2015 r. wyniosły 38.976 tys. PLN i 

były wy�sze o 100,4% (tj. o 19.527 tys. PLN) w porównaniu z wynikiem w analogicznym okresie w 2014 r., 

kiedy to wyniosły 19.449 tys. PLN. Koszty rodzajowe ogółem w 2014 r. wyniosły 48 345 tys. PLN i były o 

169,0% (tj. o 30 372 tys. PLN) wy�sze w stosunku do 2013 r., kiedy to wyniosły 17 973 tys. PLN. Wpływ na ten 

wzrost miała przede wszystkim realizacja wi�kszej liczby projektów deweloperskich i budowlanych i w zwi�zku 

z tym wy�sze koszty usług zwi�zanych z podwykonawstwem prac budowlanych o 150,4% (tj. o 19 058 tys. 

PLN) oraz wy�sze koszty zu�ycia surowców i materiałów o 228,0% (tj. o 11 963 tys. PLN). Natomiast w 2012 r. 

(za okres od dnia 26 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.) w sumie koszty rodzajowe Grupy kształtowały 

si� na poziomie 336 tys. PLN. 

W strukturze kosztów działalno�ci operacyjnej w latach 2012–2014 oraz w okresie 6 miesi�cy zako	czonym 30 

czerwca 2015 r. oraz 2014 r. najwi�ksz� pozycj� stanowiły usługi zwi�zane z podwykonawstwem prac 

budowlanych, które w 2012 r. (za okres od dnia 26 czerwca do 31 grudnia 2012 r.) wyniosły 259 tys. PLN 

(77,1% udziału kosztów rodzajowych ogółem), w 2013 r. kształtowały si� na poziomie 12 671 tys. PLN (70,5% 

udziału kosztów rodzajowych ogółem), w 2014 r. wyniosły 31 728 tys. PLN (65,6% udziału kosztów 

rodzajowych ogółem), w okresie 6 miesi�cy zako	czonym 30 czerwca 2015 r. wyniosły 22.532 tys. PLN (57,8% 

udziału kosztów rodzajowych ogółem), a w okresie 6 miesi�cy zako	czonym 30 czerwca 2014 r. wyniosły 

13.055 tys. PLN (67,1% udziału kosztów rodzajowych ogółem). W analizowanym okresie najwi�ksz� cz��� 
kosztów usług zwi�zanych z podwykonawstwem prac budowlanych w roku 2012 stanowiły koszty zwi�zane z 

usługami budowlanymi firm podwykonawczych realizuj�cych kontrakt Rezydencja Aretuza (co stanowiło 79% 

kosztów usług zwi�zanych z podwykonawstwem prac budowlanych ogółem), w roku 2013 koszty zwi�zane z 

usługami budowlanymi firm podwykonawczych realizuj�cych kontrakt Royal Apartments (co stanowiło 26% 

kosztów usług zwi�zanych z podwykonawstwem prac budowlanych ogółem), a w 2014 koszty zwi�zane z 

usługami budowlanymi firm podwykonawczych realizuj�cych kontrakt Osiedle Zodiak I (co stanowiło 19% 

kosztów usług obcych ogółem). Natomiast w okresie 6 miesi�cy zako	czonym 30 czerwca 2015 r. najwi�ksz� 
cz��� kosztów usług zwi�zanych z podwykonawstwem prac budowlanych stanowiły koszty zwi�zane z usługami 

budowlanymi firm podwykonawczych realizuj�cych kontrakt The Avenue (co stanowiło 13% kosztów usług 

zwi�zanych z podwykonawstwem prac budowlanych ogółem), a w okresie 6 miesi�cy zako	czonym 30 czerwca 

2014 r kontrakt Osiedle Zodiak 2 (co stanowiło 27% kosztów usług zwi�zanych z podwykonawstwem prac 

budowlanych ogółem).  

Drug� co do wielko�ci pozycj� w strukturze kosztów rodzajowych ogółem Grupy w latach 2012-2014 oraz w 

okresie 6 miesi�cy zako	czonym 30 czerwca 2015 r. oraz 2014 r. było zu�ycie surowców i materiałów. Koszt 

ten za okres od dnia 26 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wynosił 86 tys. PLN (co stanowiło 25,6% 

wszystkich kosztów rodzajowych), w 2013 r. 5 247 tys. PLN (29,2% udziału kosztów rodzajowych ogółem), a w 

2014 r. kształtował si� na poziomie 17 209 tys. PLN (35,6% udziału kosztów rodzajowych ogółem). W okresie 6 

miesi�cy zako	czonym 30 czerwca 2015 r. zu�ycie surowców i materiałów stanowiło 19,1% kosztów 

rodzajowych ogółem i wyniosło 7.431 tys. PLN. Natomiast w okresie 6 miesi�cy zako	czonym 30 czerwca 2015 

r. koszt ten kształtował si� na poziomie 7.598 tys. PLN i stanowił 39,1% kosztów rodzajowych ogółem. Koszty 

zu�ycia surowców i materiałów w analizowanym okresie zwi�zane były przede wszystkim z zakupem 

materiałów budowlanych, a ich wzrost w strukturze kosztów rodzajowych ogółem w latach 2013-2014 był 

spowodowany zwi�kszeniem liczby rozpocz�tych kontraktów budowlanych. 



101 

Pozostałe pozycje kosztów rodzajowych Grupy w latach 2012-2014 nie przekraczały 1% w strukturze kosztów 

ogółem. 

Wielko�� i struktura aktywów i pasywów Grupy  

Aktywa 

Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� aktywów Grupy na dzie	 30 czerwca 2015 r., 31 grudnia 2014 

r., 31 grudnia 2013 r., 31 grudnia 2012 r. (w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 

Na dzie� 
30 czerwca 

Na dzie� 31 grudnia  
Na dzie� 

30 czerwca 
Na dzie� 31 grudnia  

IH 2015 2014  2013  2012 IH 2015 2014  2013  2012 

(w tys. PLN) 
 (zbadane) 

(struktura %)  
(niezbadane) 

Aktywa trwałe 76 716 5 353  126  -  24,0% 29,2% 2,4% 0,0% 

Rzeczowe aktywa trwałe 1 391  322  -  -  0,4% 1,8% 0,0% 0,0% 

Aktywa niematerialne 177  118  -  -  0,1% 0,6% 0,0% 0,0% 

Warto�� firmy 50 558  -  -  -  15,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

Pozostałe aktywa finansowe 

(długoterminowe) 
379  4 492  67  -  0,1% 24,5% 1,3% 0,0% 

Nieruchomo�ci inwestycyjne 23 321  -  -  -  7,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

Aktywa z tytułu podatku 

odroczonego 
889  421  59  -  0,3% 2,3% 1,1% 0,0% 

          
 

    

Aktywa obrotowe 243 252 12 969  5 074  115  76,0% 70,8% 97,6% 100,0% 

Zapasy 220 770 -  -  -  0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i 

usług oraz pozostałe 

nale�no�ci 

2 537 6 491  4 340  18  0,0% 35,4% 83,5% 15,8% 

Nale�no�ci z tytułu podatku 

dochodowego 
158 145  24  -  0,0% 0,8% 0,5% 0,0% 

Pozostałe aktywa finansowe  10 188 13  -  -  0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 

Pozostałe aktywa 

niefinansowe  
5 114 3 305  469  80  1,6% 18,0% 9,0% 70,0% 

Kwoty nale�ne od 

zamawiaj�cych z tytułu 

kontraktów 

długoterminowych 

2 617 -  -  -  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 


rodki pieni��ne i ich 

ekwiwalenty 
1 938 3 014  242  16  0,0% 16,4% 4,7% 14,2% 

          
 

    

SUMA AKTYWÓW 319 968 18 321  5 200  115  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Na koniec 30 czerwca 2015 r. suma bilansowa Grupy w wyniku aportu osi�gn�ła poziom 319.968 tys. PLN, co 

oznacza wzrost o 301.647 tys. PLN w porównaniu ze stanem na koniec 2014 r. Udział aktywów trwałych i 

obrotowych w aktywach ogółem na dzie	 30 czerwca 2015 r. wynosił odpowiednio 24,0% (w wysoko�ci 76.716 

tys. PLN) oraz 76,0% (w wysoko�ci 243.252 tys. PLN). Na dzie	 30 czerwca 2015 r. w strukturze aktywów 

trwałych najwi�kszy udział posiadała warto�� firmy (65,9% udziału) oraz nieruchomo�ci inwestycyjne (30,4% 

udziału). Natomiast w strukturze aktywów obrotowych najwi�kszy udział posiadały zapasy (90,7% udziału). 

Aktywa trwałe na koniec czerwca 2015 r. wzrosły o 71.363 tys. PLN z poziomu 5.353 tys. PLN do 76.716 tys. 

PLN, na co wpływ miał przede wszystkim odnotowanie na koniec czerwca 2015 r. w wyniku aportu warto�� 
firmy w wysoko�ci 50.558 tys. PLN oraz nieruchomo�ci inwestycyjne w wysoko�ci 23.321 tys. PLN (zwi�zane z 

nabyciem i2 Grupa sp. z o.o.). Warto�� firmy została szczegółowo opisana w Rozdziale „Przegl�d sytuacji 

operacyjnej i finansowej”, podrozdział „Nakłady inwestycyjne” – „Inwestycje za I półrocze 2015 r.” W 

nieruchomo�ciach inwestycjach wykazany został w warto�ci godziwej biurowiec przy ulicy Powsta	ców 


l�skich tzn. 23 321 tys. PLN. Na Dat� Prospektu na działce budowlanej znajduje si� biurowiec (Grupa osi�ga 

przychody z najmu lokali biurowych w tym budynku). Projekt deweloperski zakłada wyburzenie obecnego 

biurowca i budow� 15-kondygnacyjnego budynku biurowego (PUU ok. 9 155 m
2
) oraz gara�u podziemnego 
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(170 miejsc postojowych). Planowany termin zako	czenia budowy to I kw. 2018 r. Ponadto na dzie	 30 czerwca 

2015 r. Grupa odnotowała wzrost w pozycji rzeczowe aktywa trwałe, które wyniosły na koniec tego okresu 

1.391 tys. PLN i wzrosły w porównaniu ze stanem na koniec 2014 r. o 1.069 tys. PLN, na skutek wzrostu 

�rodków transportu o 1.032 tys. PLN w tym okresie. Aktywa obrotowe na koniec czerwca 2015 r. wzrosły o 

230.284 tys. PLN z poziomu 12.969 tys. PLN na koniec 2014 r. do 243.252 tys. PLN, na skutek przede 

wszystkim pojawienia si� zapasów w Grupie w wysoko�ci 220.700 tys. PLN na koniec 30 czerwca 2015 r. oraz 

zwi�kszenia si� pozostałych aktywów finansowych o 10.174 tys. PLN z poziomu 13 tys. PLN na koniec 2014 r. 

do 10.188 tys. PLN. Na wysoko�� zapasów miała wpływ przede wszystkim: produkcja w toku (w wysoko�ci 

66.675 tys. PLN), produkty gotowe (w wysoko�ci 24.310 tys. PLN) oraz grunty przeznaczone pod zabudow� (w 

wysoko�ci 129.714 tys. PLN). Natomiast zwi�kszenie si� pozostałych aktywów finansowych na koniec czerwca 

2015 r. było spowodowane pojawieniem si� �rodków na rachunkach deweloperskich w wysoko�ci 10.069 tys. 

PLN, które s� zgromadzone na otwartych rachunkach powierniczych i po realizacji danej fazy inwestycji 

zwalniane s� przez banki na rachunek bie��cy spółki prowadz�cej t� inwestycj�. 

Na koniec 2014 r. suma bilansowa Grupy osi�gn�ła poziom 18 321 tys. PLN, co oznacza wzrost o 13 121 tys. 

PLN w porównaniu ze stanem na koniec 2013 r. oraz wzrost o 18 206 tys. PLN w stosunku do stanu na koniec 

2012 r. Udział aktywów trwałych i obrotowych w aktywach ogółem na dzie	 31 grudnia 2014 r. wynosił 

odpowiednio 29,2% (w wysoko�ci 5 353 tys. PLN) oraz 70,8% (w wysoko�ci 12 969 tys. PLN). W strukturze 

aktywów trwałych najwi�kszy udział posiadaj� pozostałe długoterminowe aktywa finansowe (83,9%). Natomiast 

na wysoko�� aktywów obrotowych najwi�kszy wpływ maj� takie pozycje jak: nale�no�ci z tytułu dostaw i usług 

oraz pozostałe nale�no�ci (50,1% udziału), �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty (23,2% udziału), oraz pozostałe 

aktywa niefinansowe (25,5% udziału).  

Aktywa trwałe na koniec 2014 r. wzrosły o 5 227 tys. PLN z poziomu 126 tys. PLN na koniec 2013 r. do 5 353 

tys. PLN, co było spowodowane zwi�kszeniem si� pozostałych długoterminowych aktywów finansowych 

o 4 425 tys. PLN z poziomu 67 tys. PLN na koniec 2013 r. do 4 492 tys. PLN. Istotny wzrost poziomu 

pozostałych długoterminowych aktywów finansowych był zwi�zany przede wszystkim z wykazaniem nale�no�ci 

z tytułu emisji obligacji w wysoko�ci 4 453 tys. PLN, które zostały nabyte od spółki i2 Finanse sp. z o.o. 

z terminem wykupu na grudzie	 2016 r. (w wysoko�ci 4 440 tys. PLN). Ponadto Grupa wykazała na koniec 2014 

r. takie pozycje jak: aktywa z tytułu podatku odroczonego w wysoko�ci 421 tys. PLN (z czego 323 stanowi 

podatek odroczony z tytułu wyceny niezako	czonych umów o usługi budowlane), rzeczowe aktywa trwałe 

w wysoko�ci 322 tys. PLN (z czego 219 tys. PLN stanowi� �rodki transportu) oraz aktywa niematerialne 

w wysoko�ci 118 tys. PLN. 

Aktywa obrotowe na koniec 2014 r. wzrosły o 7 894 tys. PLN (tj. o 155,6%) z poziomu 5 074 tys. PLN na 

koniec 2013 r. do 12 969 tys. PLN. Na ten wzrost najwi�kszy wpływ miało zwi�kszenie si� �rodków 

pieni��nych i ich ekwiwalentów o 2 772 tys. PLN (tj. o 1 145,7%) z poziomu 242 tys. PLN na koniec 2013 r. do 

3 014 tys. PLN, nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych nale�no�ci o 2 151 tys. PLN (tj. o 50%) 

z poziomu 4 340 tys. PLN na koniec 2013 r. do 6 491 tys. PLN, oraz pozostałych aktywów niefinansowych 

o 2 836 tys. PLN (tj. o 604,9%) z poziomu 469 tys. PLN na koniec 2013 r. do 3 305 tys. PLN. Wzrost �rodków 

pieni��nych i ich ekwiwalentów był spowodowany podpisaniem przez Emitenta w dniu 1 grudnia 2014 roku 

umowy o kredyt w rachunku bie��cym w wysoko�ci 2 000 tys. PLN oraz kredytu odnawialnego w wysoko�ci 

2 000 tys. PLN. Natomiast wzrost nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych nale�no�ci wynikał 

głównie ze zwi�kszenia liczby realizowanych kontraktów budowlanych wzgl�dem lat ubiegłych. 

Na dzie	 31 grudnia 2013 r. suma bilansowa Grupy wyniosła 5.200 tys. PLN i była wy�sza o 5 085 tys. PLN (tj. 

o 4421,4%) od poziomu na koniec 2012 r., kiedy to wyniosła 115 tys. PLN. Udział aktywów obrotowych na 

koniec 2013 r. wyniósł 97,6% wobec 100% w 2012 r., natomiast udział aktywów trwałych w aktywach ogółem 

wyniósł odpowiednio 2,4% oraz 0%. Warto�� aktywów trwałych na koniec 2013 r. wyniosła 126 tys. PLN, 

podczas gdy Grupa nie odnotowała tej pozycji na koniec 2012 r. Aktywa obrotowe na koniec 2013 r. 

kształtowały si� na poziomie 5 074 tys. PLN i były wy�sze o 4 959 tys. PLN (tj. o 4312%) wobec stanu na 

koniec 2012 r. w wysoko�ci 115 tys. PLN. Tak istotny wzrost aktywów obrotowych na koniec 2013 r. był 

spowodowany przede wszystkim zwi�kszeniem si� nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 

nale�no�ci o 4 322 tys. PLN z poziomu 18 tys. PLN na koniec 2012 r. do 4 340 tys. PLN, które były zwi�zane 

z rozpocz�ciem w 2013 roku nowych kontraktów budowlanych (z czego najwi�kszy udział miał projekt Osiedle 

Zodiak I). 

Pasywa 

Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� pasywów Grupy na dzie	 30 czerwca 2015 r., 31 grudnia 

2014 r., 31 grudnia 2013 r., 31 grudnia 2012 r. (w tys. PLN, %). 
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Wyszczególnienie 

Na dzie� 
30 

czerwca 
Na dzie� 31 grudnia  

Na dzie� 
30 

czerwca 
Na dzie� 31 grudnia  

IH 2015 2014  2013 2012 
IH 2015 

2014  2013 2012 

(w tys. PLN)  
(zbadane) 

(struktura %)  
(niezbadane) 

Kapitał własny ogółem 178 113 (149) (475) 5  55,7% n.a. n.a. 4,7% 

Kapitał podstawowy 186 011 405  5  5  58,1% 2,2% 0,1% 4,3% 

Kapitał zapasowy 0 0  0  -  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty (7 898) (554) (480) 0  n.a. n.a. n.a. 0,4% 

                

Zobowi�zania długoterminowe 108 832 3 488  323  7  34,0% 19,0% 6,2% 6,2% 

Oprocentowane kredyty i po�yczki 68 749  3 307  -  -  21,5% 18,0% 0,0% 0,0% 

Pozostałe zobowi�zania niefinansowe 998  -  323  7  0,3% 0,0% 6,2% 6,2% 

Zobowi�zania z tytułu emisji 

obligacji 
10 000     3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Pozostałe zobowi�zania finansowe 346  175  -  -  0,1% 1,0% 0,0% 0,0% 

Rezerwa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego 
28 738  6  -  -  9,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

                

Zobowi�zania krótkoterminowe 33 023 14 982  5 351  102  10,3% 81,8% 102,9% 89,1% 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług 

oraz pozostałe zobowi�zania 
11 916 7 285  4 638  102  3,7% 39,8% 89,2% 89,0% 

Bie��ca cz��� oprocentowanych 

kredytów i po�yczek 
6 348 5 996  416  -  2,0% 32,7% 8,0% 0,0% 

Pozostałe zobowi�zania finansowe 527 - -  - 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

Przychody przyszłych okresów 12 911 - -  - 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Zobowi�zania z tytułu podatku 

dochodowego 
- -  3  0  0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

Kwoty nale�ne zamawiaj�cym z 

tytułu kontraktów długoterminowych 
1 321 1 701  294  -  0,4% 9,3% 5,7% 0,0% 

                

Zobowi�zania razem 141 855 18 470  5 675  110  44,3% 100,8% 109,1% 95,3% 

                

SUMA PASYWÓW 319 968 18 321  5 200  115  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Warto�� kapitału własnego Grupy na dzie	 30 czerwca 2015 r. wyniosła 178.113 tys. PLN i była wi�ksza od 

stanu na koniec 2014 r. o 178.262 tys. PLN, na skutek wy�szego kapitału podstawowego o 185.506 tys. PLN w 

tym okresie wynikaj�cego z podniesienie kapitałów Grupy poprzez wniesienie aportem udziałów spółki i2 Grupa 

sp. z o.o. Wpływ na warto�� kapitału własnego na koniec czerwca 2015 r. miały równie� niepokryte straty w 

wysoko�ci (-7.898 tys. PLN). Warto�� kapitału własnego na dzie	 31 grudnia 2014 r. wyniosła (-149) tys. PLN i 

była wi�ksza od stanu na koniec 2012 r. o 326 tys. PLN, kiedy to wyniosła (-475) tys. PLN. Ujemne kapitały 

własne Grupy w latach 2013-2014 wynikały z niepokrytych strat w wysoko�ci odpowiednio (-554) tys. PLN na 

koniec 2014 r. oraz (-480) tys. PLN na koniec 2013 r. Na kapitał podstawowy w latach 2012-2013 składał si� 
kapitał udziałowy w wysoko�ci 5 tys. PLN, który w ci�gu roku obrotowego w 2014 r. został podwy�szony o 

kwot� 400 tys. PLN. 

Warto�� zobowi�za	 i rezerw na zobowi�zania na dzie	 30 czerwca 2015 r. wyniosła 141.855 tys. PLN i była 

wy�sza o 123.385 tys. PLN w porównaniu ze stanem na koniec 2014 r. w wysoko�ci 18.470 tys. PLN. Wpływ na 

ten wzrost miał przede wszystkim wzrost zobowi�za	 długoterminowych o 105.344 tys. PLN z poziomu 3.488 

tys. PLN na koniec 2014 r. do 108.832 tys. PLN na koniec czerwca 2015 r. oraz wzrost zobowi�za	 
krótkoterminowych o 18.041 tys. PLN z poziomu 14.982 tys. PLN na koniec 2014 r. do 33.023 tys. PLN na 

dzie	 30 czerwca 2015 r. Wzrost zobowi�za	 długoterminowych w tym okresie był spowodowany 

zaci�gni�ciem długoterminowych po�yczek i ich stan wzrósł do 56.683 tys. PLN na koniec czerwca 2015 r. z 

poziomu 3.307 tys. PLN na koniec 2014 r. oraz zaci�gni�ciem kredytu inwestycyjnego M5 oraz kredytu 

inwestycyjnego Pomorska 44, których stan na koniec czerwca 2015 r. wyniósł odpowiednio 10.706 tys. PLN 

oraz 1.360 tys. PLN. Natomiast na wzrost zobowi�za	 krótkoterminowych w tym okresie miał wpływ przede 

wszystkim wzrost zobowi�za	 z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowi�za	 krótkoterminowych 

niefinansowych o 4.631 tys. PLN z poziomu 7.285 tys. PLN na koniec 2014 r. do 11.916 tys. PLN na koniec 
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czerwca 2015 r. Warto�� zobowi�za	 i rezerw na zobowi�zania na koniec 2014 r. wyniosła 18 470 tys. PLN i 

była wy�sza o 12 795 tys. PLN (tj. o 225,5%) w porównaniu ze stanem na koniec 2013 r. w wysoko�ci 5 675 tys. 

PLN. Wzrost ten był spowodowany przede wszystkim zaci�gni�ciem po�yczek (w cz��ci długoterminowej na 

koniec 2014 r. kwota w wysoko�ci 3 307 tys. oraz w bie��cej cz��ci oprocentowanych kredytów i po�yczek 

kwota w wysoko�ci 5 996 tys. PLN). Ponadto w 2014 roku wzrosły zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowi�zania o 2 647 tys. PLN (tj. o 57,1%) z poziomu 4 638 tys. PLN na koniec 2013 r. do 7 285 tys. 

PLN. Zwi�kszenie tej pozycji w bilansie wynikało przede wszystkim ze zwi�kszenia si� zobowi�za	 wobec 

jednostek pozostałych (z poziomu 1 290 tys. PLN na koniec 2013 r. do 5 510 tys. PLN), które zwi�zane były ze 

wzrostem liczby realizowanych kontraktów budowlanych. 

Natomiast warto�� zobowi�za	 i rezerw na zobowi�zania na koniec 2013 r. wyniosła 5 675 tys. PLN i była 

wy�sza o 5 565 tys. PLN wobec stanu na koniec 2012 r. w wysoko�ci 110 tys. PLN. Wzrost ten był 

spowodowany przede wszystkim zwi�kszeniem si� zobowi�za	 z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 

zobowi�za	 o 4 536 tys. PLN z poziomu 102 tys. PLN na koniec 2012 r. do 4 638 tys. PLN, które zwi�zane były 

ze wzrostem liczby realizowanych kontraktów (na koniec 2012 realizowane były Golden House i Rezydencja 

Aretuza, w roku 2013 rozpocz�to: Royal Apartments, Leszczynowa, The Avenue, Rezydencja Dubois, 

Kniaziewicza 16, Osiedle Zodiak I).  

Opis �ródeł kapitału zewn�trznego (kredytów, papierów dłu�nych) szczegółowo zamieszczono w Rozdziale 

„Opis działalno�ci Grupy” w podrozdziałach: „Umowy finansowe Grupy”, „Umowy finansowe Spółek 

Zale�nych”, „Obligacje wyemitowane przez Emitenta”, „Obligacje wyemitowane przez i2 Development sp. z o.o. 

P2 S.K.A.” 

Ocena struktury kapitałów i zadłu�enia Grupy 

W tabeli poni�ej przedstawiono wska�niki zadłu�enia Grupy za lata 2014, 2013, 2012 oraz w pierwszym 

półroczu 2015 r. 

 
Na dzie� 30 

czerwca 
Na dzie� 31 grudnia 

IH 2015 2014  2013 2012 

  (niezbadane) 

Wska�nik ogólnego zadłu�enia* 0,4 1,0 1,1 1,0 

Wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych** 0,8 -124,3 -12,0 20,2 

Wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi*** 3,7 0,6 -1,2 n.a. 

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego**** 0,1 0,8 1,0 0,9 

Wska�nik zadłu�enia długoterminowego***** 0,3 0,2 0,1 0,1 

Wska�nik pokrycia zobowi�za	 z tytułu odsetek****** -1,8 0,7 -33,4 n.a. 

�ródło: Emitent 

* Spółka definiuje i oblicza wska�nik ogólnego zadłu�enia jako zobowi�zania długo- i krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

** Spółka definiuje i oblicza wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych jako (zobowi�zania długo- i krótkoterminowe podzielone przez 

kapitały własne 

*** Spółka definiuje i oblicza wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi jako kapitały własne plus zobowi�zania 

długoterminowe podzielone przez aktywa trwałe 

**** Spółka definiuje i oblicza wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego jako zobowi�zania krótkoterminowe podzielone przez pasywa 

ogółem 

***** Spółka definiuje i oblicza wska�nik zadłu�enia długoterminowego jako zobowi�zania długoterminowe podzielone przez pasywa 

ogółem 

****** Spółka definiuje i oblicza wska�nik pokrycia zobowi�za� z tytułu odsetek jako EBIT podzielony przez koszty finansowe ogółem 

Na koniec grudnia w latach 2012- 2014 r. wska�nik ogólnego zadłu�enia wahał si� od 1,0 do 1,1, a nast�pnie na 

koniec czerwca 2015 r. spadł do poziomu 0,4, co było spowodowane wzrostem zarówno pasywów Grupy, jak i 

zobowi�za	 i rezerw na zobowi�zania na koniec czerwca 2015 r. Natomiast wska�nik zadłu�enia kapitałów 

własnych w latach 2013-2014 był ujemny w zwi�zku z ujemnymi kapitałami własnymi Grupy, a nast�pnie na 

koniec czerwca 2015 r. ukształtował si� na poziomie 0,8, co wynikało z dodatnich kapitałów własnych na skutek 

wniesienia aportem udziałów spółki i2 Grupa sp. z o.o. Na koniec 2012 wska�nik ten był dodatni i wyniósł 20,2. 

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego na koniec czerwca wyniósł 0,1 i był o 0,7 ni�szy w porównaniu ze 

stanem na koniec 2014 r., kiedy to wyniósł 0,8 i był o 0,9 ni�szy w porównaniu do poziomu na koniec 2013 r., 
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co było spowodowane wi�ksz� dynamik� wzrostu pasywów ogółem, ni� zadłu�enia krótkoterminowego Grupy. 

Natomiast wska�nik ten na koniec 2013 r. wzrósł o 0,1 z poziomu 0,9 na koniec 2012 r. do 1,0. Wska�nik 

zadłu�enia długoterminowego kształtował si� w latach 2012-2013 na poziomie 0,1 (w wyniku podobnej 

dynamiki wzrostu zarówno zobowi�za	 długoterminowych, jak i pasywów ogółem), a nast�pnie wzrósł do 0,2 

na koniec 2014 r. i do 0,3 na koniec czerwca 2015 r. 

Wska�nik pokrycia zobowi�za	, pokazuj�cy zdolno�� Grupy do obsługi zadłu�enia w 2013 r. był ujemny 

i wyniósł -33,4, co było spowodowane odnotowaniem ujemnego wyniku operacyjnego przez Grup� w tym 

okresie. Nast�pnie w 2014 r. wzrósł do poziomu 0,7 na skutek odnotowania dodatniego zysku operacyjnego i 

spadł do poziomu -1,8 na koniec czerwca 2015 r. w wyniku straty operacyjnej w tym okresie. 

Ocena płynno�ci Grupy  

Poni�sza tabela zawiera zestawienie wska�ników płynno�ci Grupy na dzie	 30 czerwca 2015 r., 31 grudnia 

2014 r., 31 grudnia 2013 r., 31 grudnia 2012 r. 

 
Na dzie� 30 

czerwca 
Na dzie� 31 grudnia 

IH 2015 2014  2013 2012 

  
(niezbadane) 

Wska�nik bie��cej płynno�ci* 7,37 0,87 0,95 1,12 

Wska�nik wysokiej płynno�ci** 18,52 0,87 0,95 1,12 

Wska�nik podwy�szonej płynno�ci*** 0,40 0,20 0,05 0,16 

�ródło: Emitent 

* Spółka definiuje i oblicza wska�nik bie��cej płynno�ci jako aktywa obrotowe podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 

** Spółka definiuje i oblicza wska�nik wysokiej płynno�ci jako (aktywa obrotowe – zapasy) podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe  

*** Spółka definiuje i oblicza wska�nik podwy�szonej płynno�ci jako �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty podzielone przez zobowi�zania 

krótkoterminowe 

Wska�nik bie��cej oraz wysokiej płynno�ci, obrazuj�ce zdolno�� Grupy do obsługi zobowi�za	 
krótkoterminowych wyniosły 1,12 na koniec 2012 r., 0,95 na koniec 2013 r., 0,87 na koniec 2014. Ich podobny 

poziom w poszczególnych latach wynikał z braku odnotowania przez Grup� zapasów. Natomiast wska�nik 

bie��cej i wysokiej płynno�ci na koniec czerwca 2015 r. wyniósł odpowiednio 7,37 i 18,52 były wy�sze 

odpowiednio o 6,5 oraz 17,80 w porównaniu ze stanem na koniec 2014 r., co wynikało z odnotowania przez 

Grup� zapasów w tym okresie. Wzrost zapasów wynikał z du�ej liczby prowadzonych projektów 

deweloperskich w połowie 2015 r. Na poziom zapasów na koniec czerwca 2015 r. miała wpływ przede 

wszystkim: produkcja w toku (prowadzone projekty deweloperskie w wysoko�ci 66.675 tys. PLN), produkty 

gotowe (mieszkania, które nie zostały sprzedane tzn. nie została przekazana własno�� aktami notarialnymi w 

wysoko�ci 24.310 tys. PLN) oraz grunty przeznaczone pod zabudow� (grunty, na których s� prowadzone 

projekty deweloperskie w wysoko�ci 129.714 tys. PLN). 

Natomiast wska�nik podwy�szonej płynno�ci na koniec 2014 r. wzrósł do poziomu 0,20, czyli o 0,15 

w porównaniu do poziomu na koniec 2013 r. w zwi�zku ze znacz�cym wzrostem �rodków pieni��nych i ich 

ekwiwalentów. Wska�nik ten na dzie	 30 czerwca 2015 r. wzrósł do poziomu 0,4 w porównaniu ze stanem na 

koniec 2014 r.  

Analiza rentowno�ci 

W poni�szej tabeli zaprezentowano kształtowanie si� wska�ników rentowno�ci Grupy za lata 2014, 2013, 2012 

oraz za okres 6 miesi�cy zako	czony 2015 r. (w %). 

 
Okres 6 miesi�cy zako�czony dnia 

30 czerwca 
Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

  
IH 2015 

IH 2014 
(niebadane) 

2014 2013 2012* 

(niezbadane) 

Rentowno�� EBIT** -19,7% -11,3% 0,5% -3,0% 0,1% 

Rentowno�� brutto*** -23,0% -11,4% -0,1% -3,1% 0,2% 

Rentowno�� netto**** -22,7% -9,3% -0,2% -2,8% 0,1% 
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Okres 6 miesi�cy zako�czony dnia 

30 czerwca 
Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

  
IH 2015 

IH 2014 
(niebadane) 

2014 2013 2012* 

(niezbadane) 

Rentowno�� aktywów (ROA)***** -2,3% n.a. -0,4% -9,2% 0,4% 

Rentowno�� kapitałów własnych 

(ROE)****** 
-4,1% n.a. n.a. n.a. 7,8% 

�ródło: Emitent 

* okres od dnia 26 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 

** Spółka definiuje i oblicza rentowno�� EBIT jako zysk z działalno�ci operacyjnej okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

*** Spółka definiuje i oblicza rentowno�� brutto jako zysk brutto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

**** Spółka definiuje i oblicza rentowno�� netto jako zysk netto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

***** Spółka definiuje i oblicza rentowno�� aktywów (ROA) jako zysk netto okresu podzielony przez aktywa ogółem na koniec okresu 

****** Spółka definiuje i oblicza rentowno�� kapitałów własnych (ROE) jako zysk netto podzielony przez kapitały własne na koniec okresu 

Rentowno�� EBIT Grupy w okresie 6 miesi�cy zako	czonym 30 czerwca 2015 r. wyniosła (-19,7%) i była o 8,5 

p.p. ni�sza w porównaniu z 2014 r., na co wpływ miał spadek wyniku z działalno�ci operacyjnej w tym okresie. 

W 2014 r. rentowno�� EBIT wzrosła o 3,5 p.p. z poziomu -3,0% w 2013 r. do 0,5%, na co wpływ miał wzrost 

zysku z działalno�ci operacyjnej w 2014 r. Za okres od dnia 26 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 

rentowno�� EBIT kształtowała si� na poziomie 0,1%. Ujemna rentowno�� w okresie 6 miesi�cy zako	czonym 

30 czerwca 2015 r. była spowodowana głównie niewielk� sprzeda�� mieszka	 w projektach deweloperskich 

Grupy, których własno�� została przeniesiona aktem notarialnym, głównie ze wzgl�du na mał� ilo�� inwestycji 

b�d�cych w sprzeda�y w I połowie 2015 r. oraz step-upów (podwy�szenie warto�ci ksi�gowej wybranych 

aktywów do poziomu ich aktualnej warto�ci rynkowej), w efekcie, których cze�� mar�y uzyskanej głównie na 

projektach deweloperskich takich jak: Golden House, Piłsudskiego 89 i 91, Kniaziewicza 16, Royal Apartments, 

znalazła si� bezpo�rednio na kapitałach własnych (na Dat� Prospektu na kapitale rezerwowym) z pomini�ciem 

skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów. Natomiast zarówno rentowno�� brutto, jak i netto 

Grupy w 2014 r. i 2013 r. były ujemne i w 2014 r. wyniosły odpowiednio -0,1% i -0,2%, w 2013 r. -3,1% i -

2,8%. Za okres od dnia 26 czerwca do 31 grudnia 2012 r. rentowno�� brutto wyniosła 0,2%, a rentowno�� netto 

0,1%. Rentowno�� brutto oraz netto Grupy w okresie 6 miesi�cy zako	czonym 30 czerwca 2015 r. wyniosła 

odpowiednio -23,0% oraz -22,7%, na co wpływ miało odnotowanie straty, zarówno brutto jak i netto w tym 

okresie. 

Rentowno�� aktywów ROA w 2014 r. Grupy wzrosła o 8,8 p.p. z poziomu -9,2% w 2013 r. do -0,4%. W 2012 r. 

(od dnia 26 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia) kształtowała si� na poziomie 0,4%. 

Wyja�nienie ródeł i kwot oraz opis przepływów pieni��nych 

Polityka w zakresie finansowania działalno�ci została opisana w Rozdziale „Przegl�d sytuacji operacyjnej i 

finansowej”, podrozdział ”Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania”.  Polityka w 

zakresie zarz�dzania �rodkami pieni��nymi, cele dotycz�ce sposobu kontrolowania działalno�ci finansowej oraz 

stosowanie instrumentów finansowych jako zabezpieczenia zostały opisane w notach do Skonsolidowanego 

Sprawozdania Finansowego w tym w szczególno�ci w notach: 30 i 31 oraz w notach do Półrocznego 

Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, w szczególno�ci w notach 34 i 35. 

Poni�sza tabela zawiera zestawienie przepływów pieni��nych Grupy na dzie	 30 czerwca 2015 r., 31 grudnia 

2014 r., 31 grudnia 2013 r., 31 grudnia 2012 r. (w tys. PLN). 

Wyszczególnienie 

Okres 6 
miesi�cy 

zako�czony dnia 
30 czerwca 

Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

IH 2015 2014 2013 2012* 

(w tys. PLN) 
(zbadane) 


rodki pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej  2 766  (1 693) (120) 11 


rodki pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej 2 377  (4 541) (54) - 


rodki pieni��ne netto z działalno�ci finansowej (6 217) 9 006 400 5 

Razem przepływy pieni��ne netto  (1 075) 2 772 226 16 
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Wyszczególnienie 

Okres 6 
miesi�cy 

zako�czony dnia 
30 czerwca 

Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

IH 2015 2014 2013 2012* 

(w tys. PLN) 
(zbadane) 

�rodki pieni��ne na pocz�tek okresu 3 013  242 16 - 

�rodki pieni��ne na koniec okresu 1 938  3 014 242 16 

* okres od dnia 26 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Na koniec czerwca 2015 r. Grupa odnotowała dodatnie przepływy z działalno�ci operacyjnej w wysoko�ci 2.766 

tys. PLN, na co wpływ miało przede wszystkim zmniejszenie si� stanu nale�no�ci (o 11.157 tys. PLN), 

zwi�kszenie si� stanu zapasów (o 4.216 tys. PLN), zmniejszenie si� stanu zobowi�za	 z wyj�tkiem kredytów i 

po�yczek (o 6.408 tys. PLN) oraz zmiana stanu kwot nale�nych od zamawiaj�cych z tytułu kontraktów 

długoterminowych (o 2.617 tys. PLN). Na koniec 2014 r. Grupa odnotowała ujemne przepływy z działalno�ci 

operacyjnej w wysoko�ci (-1 693) tys. PLN, na co wpływ miało przede wszystkim zwi�kszenie si� stanu 

nale�no�ci (o 2 778 tys. PLN), zwi�kszenie stanu zobowi�za	 z wyj�tkiem kredytów i po�yczek (o 1 803 tys. 

PLN), zwi�kszenie si� stanu kwot nale�nych od zamawiaj�cych z tytułu kontraktów długoterminowych (o 1 983 

tys. PLN) oraz zmniejszenie si� stanu kwot nale�nych zamawiaj�cym z tytułu kontraktów długoterminowych 

(1 405 tys. PLN). Natomiast na koniec 2013 r. przepływy pieni��ne z działalno�ci operacyjnej były ujemne i 

wyniosły 120 tys. PLN, co było głównie spowodowane zwi�kszeniem si� stanu nale�no�ci (o 4.612 tys. PLN) 

oraz zwi�kszeniem si� stanu zobowi�za	 z wyj�tkiem kredytów i po�yczek (o 4 855 tys. PLN). Na koniec 2012 

r. przepływy pieni��ne z tego samego tytułu wyniosły 11 tys. PLN. 

Na koniec czerwca 2015 r. przepływy pieni��ne z działalno�ci inwestycyjnej były dodatnie i wyniosły 2.377 tys. 

PLN, na co wpływ miało przede wszystkim nabycie jednostek zale�nych w wysoko�ci 2.147 tys. PLN (w efekcie 

aportu i2 Grupa sp. z o.o.) oraz otrzymane odsetki w wysoko�ci 1.036 tys. PLN oraz udzielenie po�yczek w 

wysoko�ci 1.183 tys. PLN. Na koniec 2014 r. i 2013 r. przepływy pieni��ne działalno�ci inwestycyjnej były 

ujemne i wyniosły odpowiednio 4.541 tys. PLN oraz 54 tys. PLN, co było spowodowane przede wszystkim 

nabyciem pozostałych aktywów finansowych (nabycie obligacji wyemitowanych przez i2 Finanse sp. z o.o.) w 

wysoko�ci odpowiednio 4.440 tys. PLN na koniec 2014 r. oraz 52 tys. PLN na koniec 2013 r. Grupa nie 

odnotowała przepływów pieni��nych z działalno�ci inwestycyjnej na koniec 2012 r. 

Przepływy pieni��ne z działalno�ci finansowej na koniec czerwca 2015 r. były ujemne i wyniosły (- 6.217 tys. 

PLN), co było spowodowane przede wszystkim spłat� po�yczek i kredytów w wysoko�ci 14.507 tys. PLN oraz 

wpływami z tytułu ich zaci�gni�cia w wysoko�ci 10.164 tys. PLN. Przepływy pieni��ne z działalno�ci 

finansowej na koniec 2014 r. były dodatnie i wyniosły 9 006 tys. PLN, na co wpływ miały głównie wpływy z 

tytułu zaci�gni�cia po�yczek i kredytów w wysoko�ci 14 079 tys. PLN oraz ich spłata w wysoko�ci 5.330 tys. 

PLN. Na koniec 2013 r. przepływy pieni��ne z działalno�ci finansowej były dodatnie i wyniosły 400 tys. PLN, 

na co składały si� wpływy z tytułu zaci�gni�cia po�yczek oraz kredytów. Na koniec 2012 r. przepływy pieni��ne 

z tego samego tytułu wyniosły 5 tys. PLN. 

Stan �rodków pieni��nych Grupy na koniec czerwca 2015 r., na koniec grudnia w 2014, 2013 i 2012 r. wyniósł 

odpowiednio 1.938 tys. PLN, 3.014 tys. PLN, 242 tys. PLN, 16 tys. PLN. 

Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania 

Szczegółowe informacje na temat bie��cych kredytów i po�yczek Grupy znajduj� si� w rozdziale „Opis 

działalno�ci Grupy” w punkcie „Istotne umowy”.  

Zgodnie ze stanem na dzie	 31 grudnia w latach 2012–2014 działalno�� Grupy finansowana była głównie 

zobowi�zaniami krótkoterminowymi, których udział w pasywach ogółem wyniósł odpowiednio 89,1% (tj. 103 

tys. PLN) w 2012 r., 102,9% (tj. 5 351 tys. PLN) w 2013 r. oraz 81,8% (tj. 14 982 tys. PLN) w 2014 r. Na koniec 

czerwca 2015 r. działalno�� Grupy finansowania była głównie zobowi�zaniami długoterminowymi, których 

udział wyniósł 34,0% w pasywach ogółem (tj. 108,832 tys. PLN). 

Potrzeby zaci�gni�cia kredytów inwestorskich s� zwi�zane z realizacj� poszczególnych projektów 

deweloperskich b�d� ich etapów. Sezonowo�� potrzeb kredytowych jest mocno skorelowana z planowanym 

rozpocz�ciem oraz stopniem zaawansowania robót budowlanych przy projektach deweloperskich. Z uwagi na 
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stosowanie w budownictwie coraz bardziej zaawansowane techniki/technologii oraz ogólne ocieplenie klimatu 

(coraz łagodniejsze zimy), sezonowo�� potrzeb kredytowych odgrywa coraz mniejsz� rol�. �ródłem spłaty 

zobowi�za	 na ka�dym projekcie deweloperskim s� �rodki pochodz�ce z sprzeda�y lokali na danym projekcie 

deweloperskim – �rodki te s� przechowywane/gromadzone na rachunkach powierniczych. Na Dat� Prospektu 

Grupa posiadała aktywne nast�puj�ce umowy kredytowe: 

• i2 Development Sp. z o. o. Ogrody Jordanowskie Sp. k. Umowa Kredytowa nr 15/0018 z dnia 

06.05.2015 r. z mBankiem Hipotecznym S. A. - kredyt udzielony w wysoko�ci 12 340 tys. PLN z 

przeznaczeniem na realizacj� projektu deweloperskiego „Ogrody Jordanowskie”. Kredyt w trakcie 

wykorzystywania. Data spłaty tego kredytu przypada na 20.02.2019 r.; 

• i2 Development Sp. z o. o. Oławska 12 Sp. k. - Umowa kredytowa nr 15/0019 z dnia 16.06.2015 r. z 

mBankiem Hipotecznym S. A. - kredyt udzielony w wysoko�ci 2 550 tys. EUR z przeznaczeniem na 

realizacj� projektu deweloperskiego „Twelve”. Kredyt w trakcie wykorzystywania. Data spłaty tego 

kredytu przypada na 20.06.2032 r. (karencja w spłacie do 20.06.2017 r.); 

• i2 Development Sp. z o. o. Przy Arsenale Sp. k. - Umowa Kredytowa nr 15/0065 z dnia 29.10.2015 r. z 

mBankiem Hipotecznym S. A. - kredyt udzielony w wysoko�ci 114 000 tys. PLN z przeznaczeniem na 

realizacj� projektu deweloperskiego „Bulwar Staromiejski”. Kredyt w trakcie wykorzystania. Data 

spłaty tego kredytu przypada na 20.10.2027 r. (spłata cz��ci transz musi zosta� spłacona nie pó�niej ni� 
do 20.10.2021 r.); 

• i2 Development Sp. z o.o. Zodiak III Sp.k. - kredyt przed uruchomieniem - Umowy Kredytowe: KNO: 

U0002869967092A KO: U0002869967092B z dnia 11.08.2015 r. z Alior Bank S. A. - kredyt udzielony 

w wysoko�ci 13 015 tys. PLN z przeznaczeniem na realizacj� projektu deweloperskiego „Zodiak III”. 

Kredyt przed uruchomieniem. Data spłaty tego kredytu przypada na 31.10.2017 r.; 

• i2 Development Sp. z o.o. M1 Sp.k. - Umowy Kredytowe: KI: 22 1020 5226 0000 6196 0153 5095, 

KO: 60 1020 5226 0000 6202 0524 3011 z dnia 18.11.2015 r. z PKO BP S. A. - kredyt udzielony w 

wysoko�ci 7 197,8 tys. PLN z przeznaczeniem na  realizacj� projektu deweloperskiego „Przy Ptasiej”. 

Kredyt przed uruchomieniem. Data spłaty tego kredytu przypada na 28.12.2017 r.; 

• Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane Sp. z o. o. - kredyt w rachunku bie��cym w wysoko�ci 

2 000 tys. PLN - Umowa Kredytowa nr 09/070/15/Z/VV z dnia 08.05.2015 r. wraz z pó�niejszymi 

zmianami - mBank S. A.; 

• Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane Sp. z o. o. - kredyt odnawialny w wysoko�ci 2 000 tys. 

PLN- Umowa Kredytowa nr 09/073/15/Z/LI z dnia 08.05.2015 r. wraz z pó�niejszymi zmianami - 

mBank S. A. 

•  Poni�ej zaprezentowano aktywne kredyty inwestorskie Grupy (otwarte linie kredytowe) oraz 

wykorzystanie linii kredytowych (stan zadłu�enia z tytułu zaci�gni�tych kredytów) w latach 2012-2014 

oraz I połowie 2015 r. 

 

 
Okres 6 miesi�cy zako�czony dnia 30 czerwca Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

Wyszczególnienie IH 2015 2014 2013 2012* 

Aktywne umowy kredytowe 

(otwarte linie kredytowe) PLN 33 241 7 000 0 0 

Wykorzystane linie kredytowe (stan 

bilansowy zobowi�za	 z tytułu 

udzielonych kredytów)PLN 17 286 5 866 0 0 

Aktywne umowy kredytowe 
(otwarte linie kredytowe)EURO 2 550 0 0 0 

Wykorzystane linie kredytowe 
(stan bilansowy zobowi�za� z 
tytułu udzielonych 
kredytów)EURO 0 0 0 0 

* okres od dnia 26 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 

�ródło: Spółka 
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Grupa dopasowuje wykorzystanie kredytów bankowych do prognozowanych kosztów realizacji projektów 

deweloperskich. Ewentualne zwi�kszenie (nadprogramowe) kosztów projektów deweloperskich skutkuje  

zwróceniem si� Grupy do banku kredytuj�cego z wnioskiem o wzrost udzielonego finansowania. 

Tabela poni�ej przedstawia zobowi�zania finansowe Grupy na dzie	 30 czerwca 2015 r., na dzie	 31 grudnia 

2014 roku, na dzie	 31 grudnia 2013 roku oraz na dzie	 31 grudnia 2012 roku według daty zapadalno�ci na 

podstawie umownych niezdyskontowanych płatno�ci. 

30 czerwca 2015 roku Na ��danie do 12 miesi�cy 
Od 1 roku do 5 

lat 
Powy�ej 5 lat Razem 

Oprocentowane kredyty i po�yczki - 6 348 68 749 - 75 097 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowi�zania 
- 11 916 346 - 12 262 

 - 18 264 69 095 - 87 359 

�ródło: Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

31 grudnia 2014 roku Na ��danie do 12 miesi�cy 
Od 1 roku do 5 

lat 
Powy�ej 5 lat Razem 

Oprocentowane kredyty i po�yczki - 5 996 3 307 - 9 303 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowi�zania 
- 7 285 174 - 7 459 

 - 13 281 3 481 - 16 762 

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

31 grudnia 2013 roku Na ��danie do 12 miesi�cy 
Od 1 roku do 5 

lat 
Powy�ej 5 lat Razem 

Oprocentowane kredyty i po�yczki - 415 - - 415 

Pozostałe zobowi�zania - - - - - 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowi�zania 

- 
4 638 - - 4 638 

  5 053 - - 5 053 

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

31 grudnia 2012 roku Na ��danie do 12 miesi�cy 
Od 1 roku do 5 

lat 
Powy�ej 5 lat Razem 

Oprocentowane kredyty i po�yczki - - - - - 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowi�zania 
- 102 - - 102 

 - - - - 102 

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Zaprezentowana w powy�szych tabelach struktura zapadalno�ci zobowi�za	 finansowych jest istotnie 

skorelowana z rozwojem działalno�ci Grupy. Nieznacz�cy poziom zobowi�za	 finansowych w latach 2012-2013 

wynikał z faktu rozpocz�cia działalno�ci Grupy w dniu 26 czerwca 2012 r. Zwi�kszenie poziomu zobowi�za	 
finansowych w 2014 r. wynikało z wzrostu liczby realizowanych kontraktów budowlanych, a w I połowie 2015 

r. z aportu i2 Grupa sp. z o.o. 

W Grupie, z uwagi na specyfik� działalno�ci, kredyty s� zaci�gane przez spółki celowe na realizacj� 
konkretnych projektów deweloperskich. Kredyty zaci�gane przez spółki celowe zakładaj� zazwyczaj termin 

spłaty wynosz�cy ok. 3 lat od momentu udzielenia kredytu. Poza tym spółki celowe zaci�gaj� równie� kredyty 

inwestycyjne przeznaczone tylko na remont, b�d� odrestaurowanie budynków, gdzie termin spłaty oscyluje 

około roku od momentu udzielenia kredytu oraz takie gdzie termin spłaty wynosi ponad 3 lata – zale�ne od 

wielko�ci i zło�ono�ci inwestycji. 
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Przewidywane �ródła finansowania Grupy obejmuj� zarówno kapitały własne, jak równie� kapitały obce. Grupa 

planuje finansowa� swoj� główn� działalno�� – kolejne projekty deweloperskie, przy zachowaniu 

dotychczasowej struktury ich finansowania: 25% kapitały własne, 75% finansowanie zewn�trzne (głównie 

kredyty bankowe). Szczegóły dotycz�ce projektów deweloperskich, które Grupa planuje sfinansowa�: �rodkami 

własnymi, �rodkami pozyskanymi z Oferty oraz kredytami bankowymi zamieszczono w rozdziale 

„Wykorzystanie wpływów z Oferty”. 

Ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych  

W ocenie Zarz�du, na Dat� Prospektu, poza ograniczeniami wynikaj�cymi z obowi�zuj�cych przepisów prawa, 

w tym przepisów KSH i Ustawy Deweloperskiej (w szczególno�ci obowi�zku prowadzenia rozlicze	 
z nabywcami lokali mieszkalnych za po�rednictwem rachunków powierniczych), ograniczenia w wykorzystaniu 

zasobów kapitałowych Grupy wynikaj� z zawartych przez Emitenta oraz spółki z Grupy umów finansowych 

(w tym równie� warunków obligacji). Opis zobowi�za	 ograniczaj�cych Grup� w wykorzystaniu cz��ci zasobów 

kapitałowych Grupy wynikaj�cych z zawartych umów finansowych znajduje si� w rozdziale „Opis działalno�ci 

Grupy” podrozdziale „Istotne umowy”. 

Oprócz opisanych powy�ej oraz ogranicze	 dotycz�ce wypłaty dywidendy (opisanych w Rozdziale „Dywidenda 

i polityka w zakresie dywidendy”, podrozdziale „Ograniczenia dotycz�ce wypłaty dywidendy”), nie istniej� inne 

ograniczenia prawne lub gospodarcze w zakresie zdolno�ci spółek z Grupy do transferu �rodków finansowych. 

Elementy polityki rz�dowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz czynniki, które miały 
istotny wpływ lub które mogłyby bezpo�rednio lub po�rednio mie� istotny wpływ na działalno�� 
operacyjn� Grupy  

Sytuacja makroekonomiczna Polski 

Zdaniem Zarz�du na realizacj� zało�onych przez Grup� celów strategicznych oraz wpływ na jej działalno�� b�d� 
miały przede wszystkim czynniki makroekonomiczne, niezale�ne od działa	 Grupy. Do tych czynników mo�na 

zaliczy�: wzrost produktu krajowego brutto, poziom stóp procentowych, poziom inflacji, stopa bezrobocia, 

polityka monetarna i fiskalna pa	stwa, wzrost realnych wynagrodze	, dost�pno�� programów rz�dowych 

wspieraj�cych zakup nowych mieszka	, poziom inwestycji przedsi�biorstw, dost�pno�� kredytów, wysoko�� 
dochodów gospodarstw domowych oraz wysoko�� popytu konsumpcyjnego. 

Wi�cej informacji na temat sytuacji makroekonomicznej Polski znajduje si� w rozdziale „Otoczenie rynkowe”. 

Polityka rz�dowa Polski 

Implementacja programów wsparcia socjalnego dla osób o ni�szych zarobkach, tj. programy rz�dowe: 

Mieszkanie dla młodych oraz Fundusz mieszka	 na wynajem oraz Ustawa Deweloperska, przewiduj�ca m.in. 

obowi�zek zapewnienia ochrony �rodków nabywcy powierzanych deweloperowi, mog� mie� wpływ na 

działalno�� Grupy. Opis otoczenia regulacyjnego Grupy znajduje si� w rozdziale „Otoczenie regulacyjne”, 

a ryzyko wpływu programów rz�dowych na Grup� w rozdziale „Czynniki ryzyka”. 

Konkurencja ze strony innych podmiotów 

Pozycja rynkowa i rozwój Grupy s� uzale�nione od nasilenia konkurencji na rynkach, na których działa. 

Szczegółowy opis ryzyka zwi�zanego z nasileniem działa	 konkurencyjnych ze strony innych podmiotów 

zawarty jest w rozdziale „Czynniki ryzyka”. 

Sytuacja na rynku pracy 

Znacz�cy wpływ na perspektywy rozwoju Grupy mog� mie� mo�liwo�ci utrzymania i pozyskania 

wykwalifikowanych pracowników w przypadku braku siły roboczej b�d� zwi�kszeniem zatrudnienia przez 

konkurentów Grupy. Ryzyko pracownicze opisane zostało w rozdziale „Czynniki ryzyka” 

Sytuacja na rynku surowców i materiałów 

W zwi�zku z realizowanymi projektami budowlanymi Grupa wznosi budynki metod� tradycyjn�. Niekorzystne 

kształtowanie si� cen na rynku surowców i materiałów oraz ich dost�pno�� mo�e mie� wpływ na działalno�� 
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Grupy, tj. powodowa� opó�nienia terminu zako	czenia projektu deweloperskiego lub te� spowodowa� zmiany 

w zało�onych uprzednio kosztach bud�etowych realizowanych projektów. Opis ryzyka zwi�zanego 

z niekorzystn� sytuacj� na rynku surowców zawarty jest w rozdziale „Czynniki ryzyka” 

Nakłady inwestycyjne 

Poni�sze tabele przedstawiaj� wszystkie nakłady inwestycyjne poniesione przez Grup� do momentu aportu i2 

Grupy sp. z o.o. (20 kwietnia 2015 r.) a od momentu aportu i2 Grupy sp. z o.o. poniesione przez cał� Grup� w 

poni�szych okresach wraz z �ródłami finansowania (w tys. PLN, %). 

Nakłady 
inwestycyjne 

0d 1 stycznia do Daty 
Prospektu 

Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

2016 2015 2014 2013 2012* 

tys. PLN udział tys. PLN udział tys. PLN udział tys. PLN udział tys. PLN udział 

Aktywa 
niematerialne 

0 0,0% 50 658 67,1% 118 2,4% 0 0% 0 0,0% 

Rzeczowa 
aktywa trwałe w 
tym: 

0 0,0% 1 1183 1,6% 401 8,1% 0 0% 0 0,0% 

- grunty  0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0% 0 0,0% 

- budynki  

i budowle 
0 0,0% 0 0,0% 14 3,5% 0 0% 0 0,0% 

- urz�dzenia 

techniczne  

i maszyny 

0 0,0% 60 5,1% 169 42,1% 0 0% 2 100,0% 

- �rodki 

transportu 
0 0,0% 1 114 94,2% 219 54,6% 0 0% 0 0,0% 

- inne rzeczowe 

aktywa trwałe 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0% 0 0,0% 

- �rodki trwałe  

w budowie 
0 0,0% 9 0,7% 0 0,0% 0 0% 0 0,0% 

Inwestycje 
długoterminowe 

0 0,0% 23 700 31,4% 4 444 89,5% 67 100% 0 0,0% 

- nieruchomo�ci 0 0,0% 23 321 98,4% 0 0,0% 0 0% 0 0,0% 

- aktywa 

finansowe 
0 0,0% 379 1,6% 4 444 100,0% 67 100% 0 0,0% 

Razem 0 0,0% 75 541 100,0% 4 963 100,0% 67 100% 2 100,0% 

�ródło: Emitent 

* za okres od dnia 26 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 

W tabeli poni�ej przedstawiono �ródła finansowania nakładów inwestycyjnych Grupy za lata 2015, 2014, 2013, 

2012 oraz od 1 stycznia 2016 r. do Daty Prospektu (w tys. PLN, %). 

�ródła 
finansowania 
nakładów 
inwestycyjnych 
w tym: 

0d 1 stycznia do 
Daty Prospektu 

 
Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

2016 2015 2014 2013 2012* 

tys. 
PLN 

udział 
tys. 

PLN 
udział 

tys. 
PLN 

udział 
tys. 

PLN 
udział tys. PLN udział 

-�rodki własne 0 0,0% 75 292 99,7% 4 611 92,9% 67 100,0% 2 100,0% 

- w tym aport 0 0,0 75 186 99,6% 0 0,0% 0 0,0 0 0,0% 

-�rodki obce 0 0,0% 249 0,3% 352 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 

- obligacje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

- kredyt 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

- leasing 0 0,0% 249 100,0% 352 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Razem 0 0,0% 75 541 100,0% 4 963 100,0% 67 100,0% 2 100,0% 

�ródło: Emitent 

* za okres od dnia 26 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 

Inwestycje w 2012 r.  
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W 2012 r. Grupa zakupiła komputer przeno�ny o warto�ci 2 tys. PLN. Zakup został sfinansowany �rodkami 

własnymi Grupy. 

Inwestycje w 2013 r. 

W 2013 r. Emitent nabył 50 000 akcji w spółce i2 Development sp. z o.o. P3. S.K.A. od spółki Mizo Investment 

sp. z o.o. (obecnie i2 Grupa sp. z o.o.) za kwot� 52 tys. PLN, na któr� składało si� opłacenie podwy�szenia 

kapitałowego spółki i2 Development sp. z o.o. P3 S.K.A. (50 tys. PLN) oraz zapłata na rzecz Mizo Investment 

sp. z o.o. (2 tys. PLN). Inwestycja została sfinansowana �rodkami własnymi Emitenta. 

W 2013 r. w inwestycjach długoterminowych znalazły si� równie� nale�no�ci w tytułu wykonywania kontraktu 

budowlanego przez Spółk� R-BUD. 

Inwestycje w 2014 r. 

W 2014 r. nakłady inwestycyjne wzrosły o 4 897 tys. PLN (7 341,1%) w porównaniu do 2013 r. W 2014 r. 

nakłady inwestycyjne zostały głównie poniesione na aktywa finansowe.  

Aktywa niematerialne: 

W zwi�zku nabyciem przez Emitenta spółki Chamielec Architekci sp. z o.o., w 2014 r. aktywa niematerialne 

Grupy na dzie	 31 grudnia 2014 r. powi�kszone zostały o kwot� 118 tys. PLN. Chamielec Architekci sp. z o.o. 

dokonała zakupu oprogramowania Autodesk oraz AutoCAD. W wyniku zakupu przez Korfantowskie 

Przedsi�biorstwo Budowlane S.A. spółki Chamielec Architekci sp. z o.o. powstała warto�� firmy spółki Concept 

sp. z o.o (ł�cznie za kwot� 118 tys. PLN z czego 4 tys. PLN to warto�� firmy, a 114 tys. PLN warto�� 
oprogramowania). 

Rzeczowa aktywa trwałe w tym: 

Budynki i budowle: 

W zwi�zku z nabyciem przez Emitenta spółki Chamielec Architekci sp. z o.o., �rodki trwałe grupy zostały 

powi�kszone o kwot� 14 tys. PLN. Chamielec Architekci sp. z o.o. przystosowuj�c biuro na własne potrzeby, 

sfinansowało budow� sieci teleinformatycznej w biurowcu przy ulicy Szewskiej 8 nale��cym do spółki WRE 

Projekt sp. z o.o. CBM sp.k. o warto�ci wg. stanu na 31 grudnia 2014 r. 14 tys. PLN. 

Urz�dzenia techniczne i maszyny: 

W roku 2014 Emitent nabył sprz�t komputerowy, kserokopiark�, meble biurowe oraz sprz�t budowlany na 

ł�czn� kwot� 88 tys. PLN. 

W zwi�zku nabyciem przez Emitenta spółki Chamielec Architekci sp. z o.o., �rodki trwałe Grupy zostały 

powi�kszone o warto�� sprz�tu komputerowego oraz drukarki zakupionego przez Chamielec Architekci sp. 

z o.o. na dzie	 31 grudnia 2014 r. w kwocie 81 tys. PLN.  


rodki Transportu: 

Chamielec Architekci sp. z o.o. zakupiła samochód osobowy za kwot� 219 tys. PLN. 

Inwestycje długoterminowe. 

Emitent nabył obligacje wyemitowane przez i2 Finanse sp. z o.o. w kwocie 4 440 tys. PLN. 

Wy�ej wymienione inwestycje zostały sfinansowane głównie �rodkami własnymi Emitenta (92,9% nakładów 

inwestycyjnych) oraz w mniejszym stopniu (7,1% nakładów inwestycyjnych) �rodkami obcymi tzn. leasingiem. 
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Inwestycje w 2015 r.  

Nakłady inwestycyjne poniesione w 2015 r. istotnie wzrosły (w porównaniu do lat wcze�niejszych) w efekcie 

aportu Grupy i2 sp. z o.o. W wyniku tego aportu istotnie zwi�kszyły si� aktywa niematerialne oraz inwestycje 

długoterminowe. 

Aktywa niematerialne: 

Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowalne sp. z o.o. dokonało zakupu licencji na oprogramowanie 

MS Dynamics NAV w kwocie 9 tys. PLN. 

i2 Development Sp. z o.o. dokonało zakupu licencji na oprogramowanie systemu obiegu dokumentów w kwocie 

44 tys. PLN. 

W zwi�zku z aportem i2 Grupy sp. z o.o. aktywa niematerialne zostały powi�kszone o 26 200 tys. PLN. 

Na kwot� t� składała si� wycena znaku towarowego oraz licencje komputerowe b�d�ce w posiadaniu: 

• i2 Finanse sp. z o.o. – oprogramowanie MS Dynamics NAV; 

• i2 Grupa sp. z o.o. – oprogramowanie MS Dynamics NAV; 

• i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A. – znak towarowy. 

Grupa przyj�ła metod� przej�cia dla rozliczenia transakcji poł�czenia jednostek lub przedsi�wzi�� znajduj�cych 

si� pod wspóln� kontrol�, o której mowa w MSSF 3. W przypadku takich poł�cze	 jedna z ł�cz�cych si� 
jednostek jest identyfikowana jako jednostka przejmuj�ca. W dniu przej�cia jednostka przejmuj�ca ujmuje, 

osobno od warto�ci firmy, mo�liwe do zidentyfikowania nabyte aktywa, przej�te zobowi�zania oraz udziały 

niedaj�ce kontroli w jednostce przejmowanej. Jednostka przejmuj�ca wycenia mo�liwe do zidentyfikowania 

nabyte aktywa i przej�te zobowi�zania w ich warto�ciach godziwych na dzie	 przej�cia. Zgodnie z MSSF 3 

paragraf 32 ró�nica pomi�dzy cen� nabycia a zidentyfikowanymi aktywami netto jest ujmowana jako warto�� 
firmy lub zysk z okazyjnego nabycia. Warto�� firmy s� to pewne aktywa niematerialne, których nie mo�na 

wyodr�bni� w jednostce przejmowanej ani wyceni� w sposób wiarygodny, z uwagi na ich charakter. Warto�ci 

uj�te w tej pozycji obejmuj� efekt synergii uzyskanej po poł�czeniu, dywersyfikacj� działalno�ci poprzez 

zgromadzenie w jednej grupie kapitałowej głównego wykonawcy, architektów i projektów deweloperskich co 

efektywnie przyczynia si� do lepszej kontroli nad pełnym procesem budowlanym i do zmniejszenia ryzyka w 

zakresie ewentualnych skarg. W wyniku zakupu przez i2 Development S.A. spółki i2 Grupa sp. z o.o. powstała 

warto�� firmy w wysoko�ci 50 554 tys. PLN. Warto�� firmy w kwocie 50 554 tys. PLN powstała w wyniku 

ró�nicy pomi�dzy warto�ci� wyemitowanych udziałów w i2 Grupa sp. z o.o. w kwocie 185 600 tys. PLN a 

warto�ci� zidentyfikowanych nabytych aktywów i przej�tych zobowi�za	 oraz uj�cia rezerwy z tytułu podatku 

odroczonego na ró�nicy pomi�dzy warto�ci� ksi�gow� a godziw� rozpoznanych aktywów w kwocie ogółem 135 

100 tys. PLN. 

Emitent o�wiadcza, �e na warto�� udziałów spółki i2 Grupa sp. z o.o. wniesionych jako wkład niepieni��ny w 

zwi�zku z podwy�szeniem kapitału zakładowego, opisanego w Rozdziale „Ogólne informacje o Grupie – 

Kapitał zakładowy – Zmiany kapitału zakładowego”,  składała si� mi�dzy innymi warto�� firmy o warto�ci ok. 

50 mln PLN.  Warto�� firmy w kwocie 26,1 mln zł wynikała bezpo�rednio z wyceny przedsi�biorstwa 

dokonanej metod� przychodow�. Pozostała warto�� w kwocie 24,4 mln zł wynikała z ksi�gowego rozliczenia 

nabycia i2 Grupa sp. z o.o. i była zwi�zana z powstaniem utworzeniem rezerwy na podatek odroczony na 

ró�nicy pomi�dzy warto�ci� ksi�gow� a podatkow� aktywów i pasywów wycenionych do warto�ci godziwej na 

dzie	 obj�cia kontroli. Zgodnie z MSR 12 „Podatek dochodowy” i MSSF 3 „Poł�czenia jednostek 

gospodarczych” jednostka gospodarcza ujmuje wszystkie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

lub tworzy rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, jako mo�liwy do zidentyfikowania na dat� 
przej�cia składnik aktywów i zobowi�za	. W rezultacie utworzone aktywo z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wpływaj� na kalkulacj� warto�ci firmy. 

Ponadto nale�y podkre�li�, �e stosownie do wymaga	 okre�lonych w Kodeksie Spółek Handlowych w 

odniesieniu do warto�ci godziwej udziałów b�d�cych przedmiotem wkładu niepieni��nego niezale�ny biegły 

rewident wydał w dniu 16 kwietnia 2015 r. opini�. W opinii biegłego rewidenta, ł�czna warto�� wkładów 

niepieni��nych wyniosła 185.606.000 PLN i odzwierciedla ich warto�� godziw�, a w szczególno�ci 

odpowiadała  co najmniej warto�ci nominalnej akcji imiennych obejmowanych w zamian za wniesione wkłady. 
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Wobec powy�szego zostały spełnione wymagania okre�lone w stosunku do wyceny wkładu niepieni��nego. 

Rejestracja podwy�szenia kapitału zakładowego spółki w Krajowym Rejestrze S�dowym nast�piła w dniu 

13 maja 2015 r. Z tego te� powodu  w ocenie  Emitenta oraz głównych akcjonariuszy Emitenta i i2 Grupa sp. z 

o.o. podwy�szenie i wycena wnoszonego wkładu niepieni��nego została dokonana zgodnie z prawem. 

Przed dokonaniem aportu i2 Grupa sp. z o.o. została w dniu 7 kwietnia 2015 r. przygotowana analiza wyceny 

wkładu niepieni��nego przez P.P.B i N. „PROJNORM” Sp. z o.o. – niezale�nego rzeczoznawc�. Wycena 

przeprowadzona została przy wykorzystaniu metody maj�tkowej. Warto�� w tej metodzie okre�la si� jako 

ró�nic� pomi�dzy sum� aktywów i zobowi�za	. 

Rzeczowa aktywa trwałe w tym: 

Urz�dzenia techniczne i maszyny: 

W wyniku aportu i2 Grupy sp. z o.o. urz�dzenia techniczne i maszyny zostały powi�kszone o 15 tys. PLN: 

• sprz�t komputerowy nale��cy do spółki i2 Development sp. z o.o. 

• sprz�t komputerowy i serwer nale��cy do spółki i2 Finanse sp. z o.o. 

• sprz�t komputerowy nale��cy do spółki i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k 

Ponadto Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowalne sp. z o.o. zakupiła maszyn� do wdmuchiwania wełny 

mineralnej za kwot� 18 tys. PLN. 

Spółka Chamielec Architekci sp. z o.o. zakupiła sprz�t komputerowy za kwot� 13 tys. PLN. 

Spółka i2 Development Sp. z o.o. zakupiła serwer do obsługi obiegu dokumentów za kwot� 10 tys. PLN oraz 

sprz�t komputerowy za kwot� 4 tys. PLN. 


rodki transportu: 

W zwi�zku z aportem i2 Grupy sp. z o.o. �rodki transportu powi�kszone zostały samochody osobowe o warto�ci 

865 tys. PLN. 

Ponadto Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowalne sp. z o.o. nabyła samochód osobowy wraz ze składk� 
ubezpieczeniow� w kwocie 249 tys. PLN. 

 


rodki trwałe w budowie: 

Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowalne sp. z o.o. zakupiło kontener biurowy za kwot� 9 tys. PLN. 

Inwestycje długoterminowe: 

W zwi�zku z aportem i2 Grupy sp. o.o. inwestycje długoterminowe zostały powi�kszone o po�yczki udzielone 

przez i2 Finanse sp. z o.o., podmiotom spoza Grupy o warto�ci 379 tys. PLN: 

• WRE Projekt sp. z o.o. Dubois sp.k. 

• WRE Projekt sp. z o.o. Stawowa sp.k. 

• WRE Projekt sp. z o.o. Bie	kowice II sp.k.  

• WRE Projekt sp. z o.o. Zodiak II sp.k. 

• WRE Projekt sp. z o.o. Piłsudskiego 83-97 sp.k. 

• WRE Projekt sp. z o.o. Ogórkowa sp.k. 

• WRE Projekt sp. z o.o. Bie	kowice sp.k. 
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• osobom prywatnym (pracownicy Grupy, którzy zaci�gn�li po�yczki od i2 Finanse sp. z o.o.). 

Ponadto równie� w wyniku aportu i2 Grupy sp. z o.o. w inwestycjach długoterminowych wykazany został 

w warto�ci godziwej biurowiec przy ulicy Powsta	ców 
l�skich tzn. 23 321 tys. PLN. 

Wi�kszo�� wy�ej wymienionych inwestycji zwi�zana była z aportem i2 Grupy sp. z o.o. (99,7% nakładów) oraz 

w mniejszym stopniu z finansowaniem inwestycji (0,3% nakładów inwestycyjnych) �rodkami własnymi i 

obcymi tzn. leasingiem. 

Inwestycje do Daty Prospektu  

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do Daty Prospektu Grupa nie poniosła �adnych nakładów inwestycyjnych. 

Obecnie prowadzone inwestycje Grupy  

Na Dat� Prospektu Grupa nie prowadzi inwestycji. 

Główne inwestycje w przyszło�ci, co do których Zarz�d podj�ł wi���ce zobowi�zania 

Emitent planuje uruchomienie projektu deweloperskiego „Powsta	ców 
l�skich”. Nieruchomo�� poło�ona jest 

przy głównej arterii wylotowej z Wrocławia na południe. Na Dat� Prospektu na działce budowlanej znajduje si� 
biurowiec (wykazany w nieruchomo�ciach inwestycyjnych w warto�ci godziwej 23 321 tys. PLN w wyniku 

aportu i2 Grupy sp. z o.o.). Projekt deweloperski zakłada wyburzenie obecnego biurowca i budow� 15-

kondygnacyjnego budynku biurowego (PUU ok. 9 169 m
2
) oraz gara�u podziemnego (170 miejsc postojowych) 

na gruncie nale��cym do i2 Powsta	ców 
l�skich sp. z o.o. Planowany termin zako	czenia budowy to III kw. 

2018 r. Zarz�d Emitenta podj�ł wi���ce zobowi�zanie zwi�zane z tym projektem deweloperskim, polegaj�ce na 

podpisaniu w dniu 2 lutego 2015 r. umowy z Chamielec Archtekci na przygotowanie projektu architektoniczno – 

budowalnego. Na Dat� Prospektu projekt uzyskał pozwolenie na budow�. Emitent planuje sfinansowa� 
powy�szy projekt deweloperski przy zachowaniu nast�puj�cej struktury ich finansowania: 25% wkład własny, 

75% kredyt bankowy. 

Najistotniejsze ostatnio wyst�puj�ce tendencje w produkcji, sprzeda�y i zapasach oraz kosztach i cenach 
sprzeda�y za okres od daty zako�czenia ostatniego roku obrotowego do daty prospektu oraz dokumenty, 
zwi�zane z tymi tendencjami. 

Identyfikuj�c preferencje klientów oraz bior�c pod uwag� czynniki makroekonomiczne (niskie stopy 

procentowe) Emitent zauwa�a wyra�ne zainteresowanie nieruchomo�ciami inwestycyjnymi o mniejszym 

metra�u, do 50 m
2
, zlokalizowanych w �cisłym centrum miasta. W zwi�zku z powy�szym znaczna cz��� oferty 

Emitenta to mieszkania 1-2 pokojowe. Dodatkowo oferta cenowa jest skalkulowana w taki sposób, aby 

uwzgl�dniaj�c obecnie niskie stopy procentowe zapewni� klientom inwestycyjnym odpowiedni� stop� zwrotu 

z najmu, a Emitentowi stop� zwrotu z inwestycji. Powy�sze tendencje wpisuj� si� w strategi� Spółki, która 

konsekwentnie poszukuje grunty w centrum miasta oraz gdzie realizuje inwestycje. 

Od daty zako	czenia ostatniego sprawozdania finansowego do Daty Prospektu Emitent identyfikuje nast�puj�ce 

tendencje w obszarach: 

Sprzeda� 

Grupa przewiduje, i� do ko	ca roku obrotowego sprzeda� mieszka	 wzro�nie w stosunku do analogicznego 

okresu w 2015 r., w zwi�zku z wprowadzeniem do oferty nowych projektów deweloperskich. 

Ceny 

W analizowanym okresie ceny mieszka	 s� na stabilnych poziomach od pocz�tku 2015 r. 

Produkcja i zapasy 

Poziom zapasów, produkcji w toku oraz produkcji jest uzale�niona od skali prowadzonych inwestycji Grupy. Od 

dnia 30.06.2015 r. do daty prospektu Grupa rozpocz�ła lub kontynuowała nast�puj�ce projekty deweloperskie: 
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Pomorska 44, The Avenue, Bulwar Staromiejski (kompleks mieszkalno-usługowy składaj�cy si� z 14 projektów 

deweloperskich), Ogrody Jordanowskie, Twelve, Zodiak III, Przy Ptasiej, Pi�kna 58. 

W dniu 28 sierpnia 2015 r. Grupa zakupiła grunt w projekcie Ksi�cia Witolda w cenie nabycia netto 10 342 tys. 

PLN. 

W dniu 01 wrze�nia 2015 r. Grupa podpisała wst�pn� umow� kupna gruntu przy ulicy Ibn Siny Awicenny, na 

którym planuje realizacj� projektu Ogrody Jordanowskie Etap II w cenie nabycia netto 10 000 tys. PLN. 

W dniu 20 pa�dziernika 2015 r. została podpisana umowa sprzeda�y gruntu przy ul. Pi�knej – cena sprzeda�y 

netto wynosi 3 800 tys. PLN.  

W dniu 31 grudnia 2015 r. Grupa zakupiła grunt w projekcie 
rutowa w cenie nabycia netto 1 324 tys. PLN. 

W zwi�zku z powy�szym, w miar� post�powania prac budowlanych oraz zakupy gruntów b�d� wpływa� na 

wzrost pozycji produkcja w toku lub wyroby gotowe w aktywach obrotowych. Natomiast oddawanie mieszka	 
w projektach zako	czonych b�dzie wpływa� na zmniejszenie si� aktywów obrotowych Grupy. 

Koszty 

W zakresie kosztowym bior�c pod uwag� czynniki makroekonomiczne (deflacj�) Emitent nie zauwa�a wzrostu 

kosztów usług budowalnych wykonywanych przez podwykonawców oraz wzrostu cen materiałów budowlanych 

w okresie od 30.06.2015 r. do Daty Prospektu. Dodatkowo intencj� przedsi�biorstwa budowlanego jest 

utrzymywanie długofalowych relacji ze sprawdzonymi kontrahentami w zakresie zakupu materiałów 

budowlanych, a tak�e podwykonawcami przez co mo�liwe jest dokładniejsze oszacowanie przyszłych kosztów 

nowych projektów oraz osi�gni�cie efektu synergii kosztowej, poprzez kumulacje zamówie	 na obsług� 
wi�kszej liczby inwestycji, przez co Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o. otrzymuje rabaty 

oraz upusty roczne od dostawców materiałów budowlanych. 

Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, ��da�, zobowi�za� lub 
zdarze�, które wedle wszelkiego prawdopodobie�stwa mog� mie� znacz�cy wpływ na perspektywy Spółki, 
przynajmniej do ko�ca bie��cego roku obrotowego oraz dokumenty, zwi�zane z tymi tendencjami. 

Najistotniejsze tendencje, które w ocenie Emitenta b�d� miały wpływ na perspektywy Emitenta i jego Grupy: 

• Sprzeda� lokali: w ocenie Emitenta sytuacja na rynku nieruchomo�ci systematycznie si� poprawia. Z 

roku na rok prognozuje si� coraz to wi�ksz� ilo�� realizowanych inwestycji oraz sprzeda�y lokali. 

Grupa oczekuje utrzymania si� tendencji wzrostowej sprzeda�y w 2016 r.  

• Ceny lokali mieszkalnych: w ostatnim czasie Zarz�d Emitenta dostrzega tendencj� lekkiego wzrostu 

cen lokali mieszkalnych Grupy (zarówno ofertowych, jak i transakcyjnych), co wynika zarówno z 

ogólnej tendencji na rynku wrocławskim, jak i dopasowanej do aktualnego popytu oferty Grupy. W 

opinii Emitenta tendencja wzrostu cen lokali powinna utrzyma� si� na w 2016 r. jak i w kolejnych 

latach. 

• Oprocentowanie kredytów: niskie stopy procentowe oraz mar�e kredytowe pozytywnie wpływały na 

sprzeda� lokali mieszkalnych oraz usługowych. Jednak na rynku finansowym w ci�gu najbli�szych lat 

spodziewany jest wzrost stóp procentowych, a obecnie ju� odnotowano wzrost mar� kredytowych w 

niektórych bankach, co mo�e negatywnie wpłyn�� na sprzeda� lokali. Oczekuje si� utrzymania 

tendencji wzrostowej w 2016 r. oprocentowania kredytów hipotecznych – wzrost mar� mo�e by� 
spowodowany m.in. wprowadzeniem dodatkowego opodatkowania banków tzw. podatku bankowego. 

• Tendencje popytowe: Zarz�d Emitenta odnotowuje w ostatnim czasie tendencj� zwi�zan� ze wzrostem 

popytu na lokale mieszkalne o wi�kszej liczbie pokoi, w szczególno�ci mieszkania 3-pokojowe o 

relatywnie niewielkim metra�u – ok. 50 m
2
, ale tak�e mieszkania 4-pokojowe o pow. ok. 85 m2, co w 

opinii Zarz�du Emitenta jest podyktowane deficytem na rynku wrocławskim tego typu mieszka	 o 

podwy�szonym standardzie, znajduj�cych si� w centrum Wrocławia b�d� w jego obr�bie. Jednak póki 

co dalej najpopularniejsze s� kawalerki oraz mieszkania 2-pokojowe. Emitent prognozuje, �e tendencja 

popytowa na mieszkania 3 i 4-pokojowe mo�e by� spadkowa w 2016 r. z racji ewentualnego wzrostu 

oprocentowania kredytów hipotecznych (opisanego powy�ej).  
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Demografia: Wrocław w ostatnich latach cechuje dopływ wysoko wykwalifikowanych młodych ludzi z 

dobrym statusem maj�tkowym oraz studentów, którzy po zako	czeniu edukacji osiedlaj� si� w mie�cie. 

Wpływa to zdecydowanie na ci�gły rozrost rynku nieruchomo�ci, w szczególno�ci w tych segmentach 

rynkowych, którym dedykowana jest oferta Grupy. Oczekuje si�, �e tendencja dot. demografii we 

Wrocławiu b�dzie wzrostowa w 2016 r. jak i kolejnych latach. 

Ponadto na działalno�� Grupy wywieraj� i w przyszło�ci w dalszym ci�gu b�d� wywierały wpływ czynniki 

zwi�zane z sytuacj� makroekonomiczn�, polityk� gospodarcz�, fiskaln� i monetarn� oraz otoczeniem prawnym. 

Ryzyka zwi�zane z tymi obszarami zostały opisane w rozdziale „Czynniki ryzyka”, a do głównych z nich 

Emitent zalicza „Ryzyko zwi�zane z koniunktur� w bran�y deweloperskiej” (tj. m.in. dost�pno�ci kredytów 

hipotecznych) oraz „Ryzyko zwi�zane z programami wsparcia dla nabywców mieszka�” (tj. mo�liwy brak w 

przyszło�ci rz�dowych programów wspieraj�cych nabywanie mieszka	).. 

Zdarzenia po dacie zako�czenia ostatniego okresu obrotowego 

Od dnia 1 stycznia 2015 r. do Daty Prospektu nie wyst�piły znacz�ce zmiany w sytuacji finansowej lub pozycji 

handlowej Grupy, z wyj�tkiem aportu i2 Grupa sp. z o.o. oraz umorzenia 17.801.100 akcji imiennych serii A 

Spółki, szczegółowo opisanych w rozdziale „Ogólne informacje o Grupie” punkt „Kapitał zakładowy”, 

podpunkt „Zmiany kapitału zakładowego”. 

W dniu 9 lutego 2016 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki i2 Grupa sp. z o.o. podj�ło uchwał� w 

sprawie przekształcenia spółki w spółk� komandytow� pod firm� i2 Development spółka akcyjna i2 Grupa 

spółka komandytowa. Rejestracja przekształcenia nast�piła w dniu 16 marca 2016 r. 

Przegl�d sytuacji operacyjnej i finansowej i2 Grupa sp. z o.o. i podmiotów od niej zale�nych 

i2 Grupa sp. z o.o. 

Oceny sytuacji finansowej spółki i2 Grupa Sp. z o.o. dokonano w oparciu o jednostkowe roczne sprawozdania 

finansowe za lata 2012-2014, które zostały sporz�dzone zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowo�ci i nie 

zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta. 

W poni�szej tabeli zamieszczono dane finansowe z rachunku zysków i strat i2 Grupa sp. z o.o. za lata 2014, 

2013, 2012 (w tys. PLN). 

Wyszczególnienie 

Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 
 

2014 2013 2012 

(w tys. PLN) 
(niezbadane) 

Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i 
materiałów 

1 354  343  1 433  

Koszty działalno�ci operacyjnej 1 281  574  1 710  

Amortyzacja 457  307  34  

Zu�ycie materiałów i energii 30  43  102  

Usługi obce 99  145  1 476  

Podatki i opłaty 5  13  19  

Wynagrodzenia 512  -  1  

Ubezpieczenia społeczne i inne �wiadczenia 110  -  -  

Pozostałe koszty rodzajowe 68  66  78  

Warto�� sprzedanych towarów i materiałów -  -  - 

Zysk/(strata) ze sprzeda�y  73  (232) (277) 

Pozostałe przychody operacyjne 109  9  42  

Pozostałe koszty operacyjne 2  116  -  

Zysk/(strata) z działalno�ci operacyjnej 180  (339) (235) 

Przychody finansowe 208  424  1 595  
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Wyszczególnienie 

Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 
 

2014 2013 2012 

(w tys. PLN) 
(niezbadane) 

Koszty finansowe  474  1 567  232  

Zysk/(strata) z działalno�ci gospodarczej (86) (1 482) 1 128  

Zysk/(strata) brutto (86) (1 482) 1 128  

Podatek dochodowy (173) (271) 271  

Zysk/(strata) netto 87  (1 211) 857  

�ródło: Emitent  

W latach 2012 – 2013 i2 Grupa sp. z o.o. �wiadczyła usługi reklamowe oraz doradcze dla spółek z Grupy i2 

Grup. Ponadto �wiadczyła usługi najmu nieruchomo�ci dla spółek z Grupy i2 Grupa oraz podmiotów spoza 

Grupy i2 Grupa. Z kolei w 2014 r. i2 Grupa sp. z o.o. �wiadczyła usługi administracyjno-biurowe, najmu 

nieruchomo�ci i doradcze dla podmiotów z Grupy i2 Grupa oraz podmiotów spoza Grupy i2 Grupa. Ł�czne 

przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów i2 Grupa sp. z o.o. w analizowanym okresie 

wykazywały zmienno��. Ł�czne przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów i2 Grupa sp. z 

o.o. w analizowanym okresie wykazywały zmienno�� Przychody netto i2 Grupa sp. z o.o. w 2014 r. wzrosły o 

295,0% (tj. o 1 011 tys. PLN) z poziomu 343 tys. PLN w 2013 r. do 1 354 tys. PLN w 2014 r. Natomiast w 2012 

r. przychody netto wynosiły 1 433 tys. PLN. Powodem powy�szej zmienno�ci była zmiana rodzaju 

prowadzonych usług. Koszty działalno�ci operacyjnej w 2014 r. wzrosły o 123,0% (tj. o 706 tys.) z poziomu 574 

tys. PLN do 1 281 tys. PLN). Powodem wzrostu kosztów operacyjnych w 2014 r. był wzrost amortyzacji o 

48,8% (tj. 150 tys. PLN) spowodowany amortyzacj� dwóch samochodów o ł�cznej warto�ci pocz�tkowej 1 100 

tys. PLN. oraz pojawienie si� z powodu zatrudnienia pracowników w firmie pozycji kosztowych takich jak: 

wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne �wiadczenia, które wcze�niej nie wyst�powały. W 2012 r. koszty 

działalno�ci operacyjnej wyniosły 1 710 tys. PLN. W 2013 r. koszty działalno�ci operacyjnej spadły o 66,4% (tj. 

1 135 tys. PLN). Powodem spadku wy�ej wymienionych kosztów był głównie spadek usług obcych o 1 330 tys. 

PLN wynikaj�cy z wy�ej wymienionej zmiany profilu działalno�ci. 

Najwi�kszy udział w kosztach operacyjnych w 2014 r. miały wynagrodzenia (40,0%) oraz amortyzacja (35,7%). 

W 2013 r. najwi�kszymi pozycjami kosztowymi były amortyzacja (53,5% kosztów operacyjnych) oraz usługi 

obce (25,3% kosztów operacyjnych). W 2012 r. głównym składnikiem kosztów operacyjnych były usługi obce 

(86,3% kosztów operacyjnych).  

Pozostałe przychody operacyjne wzrosły z 9 tys. PLN w 2013 r. do 109 tys. PLN w 2014 r. w wyniku sprzeda�y 

lokalizatora internetowego, oprogramowania oraz uzgodnie	 sald za wcze�niejsze lata obrotowe. W 2012 r. 

pozostałe przychody operacyjne wyniosły 42 tys. PLN. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły w 2013 roku 116 

tys. PLN oraz 2 tys. PLN w 2014 r. Wysoka warto�� pozostałych kosztów operacyjnych w 2013 roku 

spowodowana była tworzeniem odpisów na nale�no�ci.W 2012 r. nie poniesiono pozostałych kosztów 

operacyjnych. W efekcie opisanych powy�ej czynników zysk z działalno�ci operacyjnej (EBIT) w 2014 r. 

wyniósł 180 tys. PLN i był wy�szy o 519 tys. PLN w stosunku do straty w 2013 r. w wysoko�ci 339 tys. PLN. 

Natomiast w 2012 r. i2 Grupa sp. z o.o. zanotowała strat� z działalno�ci operacyjnej na poziomie 235 tys. PLN.  

Przychody finansowe w 2013 r. wyniosły 424 tys. PLN, a kwot� t� stanowiły: korekty odsetek od po�yczek z lat 

poprzednich (w wysoko�ci 329 tys. PLN) oraz odsetki od po�yczek bie��cych (w wysoko�ci 95 tys. PLN), a w 

2014 r. spadły do poziomu 208 tys. PLN, gdzie kwot� t� stanowiły równie� odsetki od po�yczek bie��cych oraz 

otrzymana dywidenda od komplementariusza i2 Development Sp. z o. o. (w wysoko�ci 97 tys. PLN). W 2012 r. 

przychody finansowe były najwy�sze w analizowanym okresie i wyniosły 1 595 tys. PLN w efekcie wyceny 

udziałów, których wła�cicielem była Grupa i2 Grupa. Z kolei koszty finansowe były najwy�sze w 2013 r. (z 

analizowanego okresu) i wyniosły 1 567 tys. PLN (w wyniku wyceny udziałów, których wła�cicielem była 

Grupa i2 Grupa). W 2014 r. koszty finansowe wynosiły 474 tys. PLN, a kwot� t� stanowiły odsetki od po�yczek. 

W 2012 r. koszty finansowe wyniosły 232 tys. PLN. 

W rezultacie powy�ej opisanych czynników i2 Grupa sp. z o.o. osi�gn�ła zysk netto w 2014 r. w wysoko�ci 87 

tys. PLN, który był wy�szy o 1 298 tys. PLN w stosunku do straty netto osi�gni�tej w 2013 r. w wysoko�ci 1 211 

tys. PLN. Natomiast w 2012 r. i2 Grupa sp. z o.o. odnotowała zysk netto w wysoko�ci 857 tys. PLN.  
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Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� aktywów i2 Grupa sp. z o.o. na dzie	 31 grudnia 2014 r., 31 

grudnia 2013 r., 31 grudnia 2012 r. (w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 

Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

31 grudnia 
2014  

31 grudnia 
2013  

31 grudnia 
2012 

31 grudnia 
2014  

31 grudnia 
2013  

31 grudnia 
2012 

(w tys. PLN) 
(niezbadane) 

(struktura %)  
(niezbadane) 

Aktywa trwałe 1 823  5 871  3 826  36,5% 83,7% 51,9% 

Warto�ci niematerialne i prawne -  1 471  -  0,0% 21,0% 0,0% 

Rzeczowe aktywa trwałe 1 061  2 240  2 290  21,2% 31,9% 31,0% 

Nale�no�ci długoterminowe -  -  -  0,0% 0,0% 0,0% 

Inwestycje długoterminowe 507  2 160  1 505  10,2% 30,8% 20,4% 

Długoterminowe rozliczenia 

mi�dzyokresowe 
255  -  32  5,1% 0,0% 0,4% 

 
            

Aktywa obrotowe 3 172  1 146  3 550  63,5% 16,3% 48,1% 

Zapasy 8  457  -  0,2% 6,5% 0,0% 

Nale�no�ci krótkoterminowe 953  394  1 274  19,1% 5,6% 17,3% 

Inwestycje krótkoterminowe 2 202  178  2 047  44,1% 2,5% 27,7% 

Krótkoterminowe rozliczenia 

mi�dzyokresowe 
10  116  230  0,2% 1,7% 3,1% 

 
            

SUMA AKTYWÓW 4 995  7 016  7 377  100,0% 100,0% 100,0% 

�ródło: Emitent  

Na koniec 2014 r. suma bilansowa i2 Grupa sp. z o.o. osi�gn�ła poziom 4 995 tys. PLN, co oznacza spadek o 

2 021 tys. PLN w porównaniu ze stanem na koniec 2013 r. Na koniec 2013 r. suma bilansowa spadła do 7 016 

tys. PLN z 7 377 tys. PLN na koniec 2012 r. (spadek o 360 tys. PLN).  

Udział aktywów trwałych i obrotowych w aktywach ogółem na dzie	 31 grudnia 2014 r. wynosił odpowiednio 

36,5% (w wysoko�ci 1 823 tys. PLN) oraz 63,5% (w wysoko�ci 3 172 tys. PLN). W strukturze aktywów 

trwałych najwi�kszy udział posiadaj� rzeczowe aktywa trwałe (21,2% udział w aktywach ogółem). Natomiast na 

wysoko�� aktywów obrotowych najwi�kszy wpływ maj� inwestycje krótkoterminowe (44,1% udział w 

aktywach ogółem).  

Na koniec 2013 r. udział aktywów trwałych w aktywach ogółem wyniósł 83,7% a aktywów obrotowych 16,3%. 

W strukturze aktywów trwałych najwi�kszy udział posiadały rzeczowe aktywa trwałe (31,9% udział w aktywach 

ogółem) oraz inwestycje długoterminowe (30,8% udział w aktywach ogółem). Na wysoko�� aktywów 

obrotowych najwi�kszy wpływ miały zapasy (6,5% udział w aktywach ogółem).  

Na koniec 2012 r. udział aktywów trwałych w aktywach ogółem wyniósł 51,9% a aktywów obrotowych 48,1%. 

W strukturze aktywów trwałych najwi�kszy udział posiadały rzeczowe aktywa trwałe (31,0% udział w aktywach 

ogółem) oraz inwestycje długoterminowe (20,4% udział w aktywach ogółem). Na wysoko�� aktywów 

obrotowych najwi�kszy wpływ miały inwestycje krótkoterminowe (27,7% udział w aktywach ogółem).  

Aktywa trwałe na koniec 2014 r. spadły o 4 047 tys. PLN (tj. 68,9%) o z poziomu 5 871 tys. PLN na koniec 

2013 r. do 1 823 tys. PLN, co było spowodowane:  

• spadkiem inwestycji długoterminowych o 1 653 tys. PLN w efekcie reklasyfikacji na inwestycje 

krótkoterminowe, 

• spadkiem warto�ci niematerialnych i prawnych o 1 471 tys. PLN wynikaj�cym z głównie ze sprzeda�y 

oprogramowania komputerowego o warto�ci 1 710 tys. PLN oraz 

• rzeczowych aktywów trwałych o 1 179 tys. PLN (na skutek sprzeda�y budynku wraz z gruntem o 

ł�cznej warto�ci 2 196 tys. PLN w tym okresie).  
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Warto�� aktywów trwałych na koniec 2013 r. wyniosła 5 871 tys. PLN i była wy�sza o 2 044 tys. PLN (tj. o 

53,4%) wobec stanu na koniec 2012 r. Tak istotny wzrost aktywów trwałych na koniec 2013 r. był 

spowodowany przede wzrostem warto�ci niematerialnych i prawnych o 1 471 tys. PLN oraz inwestycji 

długoterminowych o 656 tys. PLN. Wzrost warto�ci niematerialnych i prawnych wynikał z nabycia 

oprogramowania komputerowego o warto�ci 1 710 tys. PLN a wzrost inwestycji długoterminowych był efektem 

ich reklasyfikacji z inwestycji krótkoterminowych. w wysoko�ci 2 110 tys. PLN. 

Aktywa obrotowe na koniec 2014 r. kształtowały si� na poziomie 3 172 tys. PLN i były wy�sze o 2 026 tys. PLN 

(tj. o 176,8%) wobec stanu na koniec 2013 r. w wysoko�ci 1 146 tys. PLN. Tak istotny wzrost aktywów 

obrotowych na koniec 2014 r. był spowodowany przede wszystkim reklasyfikacj� po�yczek z długoterminowych 

na krótkoterminowe w wysoko�ci 2 194 tys. PLN. Warto�� aktywów obrotowych na koniec 2013 r. wyniosła 1 

146 tys. PLN i była ni�sza o 2 404 tys. PLN (tj. o 67,7%) wobec stanu na koniec 2012 r. Powodem spadku 

aktywów obrotowych był spadek inwestycji krótkoterminowych o 1 868 tys. PLN (tj. o 91,3%) wynikaj�cy z 

reklasyfikacji z inwestycji krótkoterminowych na inwestycje długoterminowe w wysoko�ci 2 014 tys. PLN oraz 

spadku nale�no�ci krótkoterminowych o 897 tys. PLN głownie od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług 

w efekcie uregulowania przez kontrahentów nale�no�ci. 

Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� pasywów i2 Grupa sp. z o.o. na dzie	 31 grudnia 2014 r., 31 

grudnia 2013 r., 31 grudnia 2012 r. (w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 

Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

2014  2013 2012 2014  2013 2012 
(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

(struktura %)  
(niezbadane) 

Kapitał (fundusz) własny  277  783  1 731  5,5% 11,2% 23,5% 

Kapitał (fundusz) podstawowy  273  273  10  5,5% 3,9% 0,1% 

Kapitał (fundusz) zapasowy 857  857  -  17,2% 12,2% 0,0% 

Pozostałe kapitały (fundusze) 

rezerwowe 
895  895  895  17,9% 12,8% 12,1% 

Zyski (strata) z lat ubiegłych (1 835) (31) (31) -36,7% -0,4% -0,4% 

Zysk (strata) netto 87  (1 211) 857  1,7% -17,3% 11,6% 

       

Zobowi�zania i rezerwy na 
zobowi�zania 

4 718  6 233  5 646  94,5% 88,8% 76,5% 

Rezerwy na zobowi�zania 82  -  303  1,6% 0,0% 4,1% 

Zobowi�zania długoterminowe 3 869  6 152  -  77,4% 87,7% 0,0% 

Wobec jednostek powi�zanych 3 688  -  -  73,8% 0,0% 0,0% 

Wobec pozostałych jednostek 181  6 152  -  3,6% 87,7% 0,0% 

Zobowi�zania krótkoterminowe 767  81  5 343  15,4% 1,2% 72,4% 

Wobec jednostek powi�zanych 22  -  -  0,4% 0,0% 0,0% 

Wobec pozostałych jednostek 745  81  5 343  14,9% 1,2% 72,4% 

Rozliczenia mi�dzyokresowe -  -  -  0,0% 0,0% 0,0% 

       

SUMA PASYWÓW 4 995  7 016  7 377  100,0% 100,0% 100,0% 

�ródło: Emitent  

Warto�� kapitału własnego i2 Grupa sp. z o.o. na dzie	 31 grudnia 2014 r. wyniosła 277 tys. PLN i była ni�sza o 

506 tys. PLN (tj. o 64,6%) od stanu na koniec 2013 r. Spadek kapitałów własnych wynikał głównie ze straty ze 

straty z lat ubiegłych, która wyniosła 1 835 tys. PLN. Kapitały własne na koniec 2013 r. spadły z 1 731 tys. PLN 

na koniec 2012 r. do 783 tys. PLN tj. o 54,8%). Głównym powodem spadku kapitałów własnych w tym okresie 

była strata netto w wysoko�ci (1 211 tys. PLN).  

Warto�� zobowi�za	 i rezerw na zobowi�zania na koniec 2014 r. wyniosła 4 718 tys. PLN i była ni�sza o 1 515 

tys. PLN (tj. o 24,3%) w porównaniu ze stanem na koniec 2013 r. Spadek ten był spowodowany przede 

wszystkim spadkiem zobowi�za	 długoterminowych z 6 152 tys. PLN na koniec 2013 r. do 3 869 tys. PLN ma 

na koniec 2014 r. (tj. spadek o 37,1%). Spadek zobowi�za	 długoterminowych wynikał z cz��ciowej spłaty 

otrzymanych po�yczek i nale�nych odsetek w kwocie 2 464 tys. PLN. 

Warto�� zobowi�za	 i rezerw na zobowi�zania na koniec 2013 r. wyniosła 6 233 tys. PLN i była wy�sza o 588 

tys. PLN (tj. o 10,4%) w porównaniu ze stanem na koniec 2012 r. Wzrost ten był spowodowany przede 
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wszystkim wzrostem zobowi�za	 długoterminowych z 0 tys. PLN na koniec 2012 r. do 6 152 tys. PLN na koniec 

2013 r. przy jednoczesnym spadku zobowi�za	 krótkoterminowych. (z 5 343 tys. PLN na koniec 2012 r. do 81 

tys. PLN na koniec 2013 r.), spowodowanym głównie spadkiem kredytów i po�yczek o 3 952 tys. PLN oraz 

spadkiem zobowi�za	 z tytułu dostaw i usług o 1 361 tys. PLN w wyniku reklasyfikacji po�yczek z zobowi�za	 
krótkoterminowych na długie.  

W tabeli poni�ej przedstawiono wska�niki zadłu�enia i2 Grupa sp. z o.o. za lata 2014, 2013, 2012. 

 Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

2014  2013 2012 

  (niezbadane) 

Wska�nik ogólnego zadłu�enia* 0,9 0,9 0,7 

Wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych** 16,7 8,0 3,1 

Wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi*** 2,3 1,2 0,5 

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego**** 0,2 0,0 0,7 

Wska�nik zadłu�enia długoterminowego***** 0,8 0,9 0,0 

�ródło: Emitent  

* wska�nik ogólnego zadłu�enia = zobowi�zania długo- i krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

** wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych = (zobowi�zania długo- i krótkoterminowe) podzielone przez kapitały własne 

*** wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi = kapitały własne plus zobowi�zania długoterminowe podzielone przez 

aktywa trwałe 

**** wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego = zobowi�zania krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

***** wska�nik zadłu�enia długoterminowego = zobowi�zania długoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

 

Na koniec grudnia w latach 2012- 2014 r. wska�nik ogólnego zadłu�enia wahał si� od 0,7 do 0,9. Natomiast 

wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych w latach 2012-2014 wynosił od 3,1 do 16,7. Wzrost wska�nika 

zadłu�enia kapitałów własnych w 2014 r. wynikał ze spadku kapitałów własnych spowodowanych strat� z lat 

ubiegłych. 

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego na koniec grudnia 2014 roku wyniósł 0,2 i był o 0,2 wy�szy 

w porównaniu do poziomu na koniec 2013 r., co było spowodowane dynamik� wzrostu zadłu�enia 

krótkoterminowego, przy jednoczesnym spadku pasywów ogółem.  Wska�nik ten spadł z 0,7 na koniec 2012 r. 

do 0,0 na koniec 2013 r., w efekcie istotnego spadku zadłu�enia krótkoterminowego  

Wska�nik zadłu�enia długoterminowego kształtował si� w latach 2013-2014 na poziomie 0,8-0,9 i wzrósł z 0,0 

na koniec 2012 r. (w wyniku wi�kszej dynamiki wzrostu zobowi�za	 długoterminowych ni� pasywów ogółem). 

Wska�nik pokrycia zobowi�za	, pokazuj�cy zdolno�� i2 Grupa sp. z o.o. do obsługi zadłu�enia systematycznie 

rósł z 0,5 na koniec 2012 r. do 1,2 na koniec 2013 r. oraz 2,3 na koniec 2014 r. Wzrost był spowodowany 

wzrostem zobowi�za	 długoterminowych przy jednoczesnym spadku aktywów trwałych w 2014 r.  

Poni�sza tabela zawiera zestawienie wska�ników płynno�ci i2 Grupa sp. o.o. na dzie	 31 grudnia 2014 r., 31 

grudnia 2013 r., 31 grudnia 2012 r. 

 Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

2014  2013 2012 

  (niezbadane) 

Wska�nik bie��cej płynno�ci* 4,13 14,08 0,66 

Wska�nik wysokiej płynno�ci** 4,12 8,47 0,66 

Wska�nik podwy�szonej płynno�ci*** 0,01 2,19 0,01 

�ródło: Emitent  

* wska�nik bie��cej płynno�ci = aktywa obrotowe podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 

** wska�nik wysokiej płynno�ci = (aktywa obrotowe – zapasy) podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe  

*** wska�nik podwy�szonej płynno�ci = �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 
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Wska�nik bie��cej płynno�ci wyniósł 0,66 na koniec 2012 r., 14,08 na koniec 2013 r. oraz 4,13 na koniec 

2014 r. Kolejny wska�nik obrazuj�cy zdolno�� i2 Grupa sp. z o.o. do obsługi zobowi�za	 krótkoterminowych 

tzn. wska�nik wysokiej płynno�ci wyniósł 0,66 na koniec 2012 r., 8,47 na koniec 2013 r. oraz 4,12 na koniec 

2014 r. Wysokie wy�ej wymienione wska�niki w latach 2013 -2014 r. wynikały z niskiego poziomu zobowi�za	 
krótkoterminowych. 

Wska�nik podwy�szonej płynno�ci na koniec 2014 r. spadł do poziomu 0,01 w porównaniu do poziomu na 

koniec 2013 r. (2,19). Wzrost wska�nika podwy�szonej płynno�ci na koniec 2013 r. wynikał ze wzrostu �rodków 

pieni��nych i ich ekwiwalentów. Na koniec 2012 r. wy�ej wymieniony wska�nik kształtował si� na tym samym 

poziomie co na koniec 2014 r.  

W poni�szej tabeli zaprezentowano kształtowanie si� wska�ników rentowno�ci i2 Grupa sp. z o.o. za lata 2014, 

2013, 2012 (w %). 

 Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

  
2014 2013 2012 

(niezbadane) 

Rentowno�� EBIT* 13,3% -98,9% -16,4% 

Rentowno�� brutto** -6,3% -432,3% 78,8% 

Rentowno�� netto*** 6,4% -353,2% 59,8% 

Rentowno�� aktywów (ROA)**** 1,7% -17,3% 11,6% 

Rentowno�� kapitałów własnych (ROE)***** 31,3% -154,6% 49,5% 

�ródło: Emitent 

* rentowno�� EBIT = zysk z działalno�ci operacyjnej okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

** rentowno�� brutto = zysk brutto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

*** rentowno�� netto = zysk netto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

**** rentowno�� aktywów (ROA) = zysk netto okresu podzielony przez aktywa ogółem na koniec okresu 

***** rentowno�� kapitałów własnych (ROE) = zysk netto podzielony przez kapitały własne na koniec okresu 

W 2014 r. rentowno�� EBIT i2 Grupa sp. z o.o. wzrosła z poziomu -98,9% w 2013 r. do 13,3% na co wpływ 

miał wzrost zysku z działalno�ci operacyjnej w 2014 r. W 2012 r. rentowno�� EBIT była ujemna i wynosiła -

16,4%, z uwagi na poniesion� strat� z działalno�ci operacyjnej. 

Natomiast rentowno�� brutto i2 Grupa sp. z o.o. w 2014 r. i 2013 r. była ujemna i w 2014 r. wyniosła -6,3% i -

432,3% w 2013 r. (w wyniku odnotowanych strat brutto). W 2012 r. rentowno�� brutto wyniosła 78,8%. 

Rentowno�� netto w 2014 r. wzrosła z -353,2% do 6,4% w wyniku wzrostu zysku netto. Rentowno�� netto w 

2012 r. wyniosła 59,8%. 

Rentowno�� aktywów ROA w 2014 r. i2 Grupa sp. z o.o. wzrosła z poziomu -17,3% w 2013 r. do 1,7%. W 2012 

r. kształtowała si� na poziomie 11,6%. 

Rentowno�� kapitałów własnych ROE w 2014 r. i2 Grupa sp. z o.o. wzrosła z poziomu -154,6% w 2013 r. do 

31,3%. W 2012 r. kształtowała si� na poziomie 49,5%. 

i2 Development sp. z o.o. 

Oceny sytuacji finansowej spółki i2 Development sp. z o.o. dokonano w oparciu o jednostkowe roczne 

sprawozdania finansowe za lata 2012-2014, które zostały sporz�dzone zgodnie z przepisami Ustawy o 

Rachunkowo�ci i nie zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta. 
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W poni�szej tabeli zamieszczono dane finansowe z rachunku zysków i strat i2 Development sp. z o.o. za lata 

2014, 2013, 2012 (w tys. PLN). 

Wyszczególnienie 

Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 
 

2014 2013 2012 

(w tys. PLN) 
(niezbadane) 

Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i 
materiałów 

1 211 914 43 

Koszty działalno�ci operacyjnej 2 001 1 394 426 

Amortyzacja 82 28 0 

Zu�ycie materiałów i energii 34 23 0 

Usługi obce 735 613 20 

Podatki i opłaty 5 4 3 

Wynagrodzenia 849 666 373 

Ubezpieczenia społeczne i inne �wiadczenia 46 37 26 

Pozostałe koszty rodzajowe 250 23 3 

Warto�� sprzedanych towarów i materiałów - - - 

Zysk/(strata) ze sprzeda�y  (790) (480) (382) 

Pozostałe przychody operacyjne 551 527 399 

Pozostałe koszty operacyjne 46 - - 

Zysk/(strata) z działalno�ci operacyjnej (286) 47 16 

Przychody finansowe 19 111 71 

Koszty finansowe  7 12 36 

Zysk/(strata) z działalno�ci gospodarczej (274) 145 51 

Zysk/(strata) brutto (274) 145 51 

Podatek dochodowy (22) 48 36 

Zysk/(strata) netto (252) 98 14 

�ródło: Emitent  

W latach 2012-2014 i2 Development sp. z o.o. �wiadczyła usługi obsługi sprzeda�y dla spółek z Grupy i2 Grupa 

oraz z poza Grupy i2 Grupa. Ł�czne przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów 

i2 Development sp. z o.o. w analizowanym okresie systematycznie rosły z uwagi na wzrost skali działalno�ci. 

Przychody netto i2 Development sp. z o.o. w 2014 r. wzrosły o 32,6% (tj. o 298 tys. PLN) z poziomu 914 tys. 

PLN w 2013 r. do 1 211 tys. PLN w 2014 r. Natomiast w 2012 r. przychody netto wyniosły 43 tys. PLN. Koszty 

działalno�ci operacyjnej w 2014 r. wzrosły o 43,6% (tj. o 608 tys. PLN) z poziomu 1 394 tys. PLN do 2 001 tys. 

PLN. Głównym powodem wzrostu kosztów operacyjnych w 2014 r. był wzrost pozostałych kosztów 

rodzajowych o 995,0% (tj. 227 tys. PLN) w wyniku ponoszenia kosztów reprezentacji i reklamy oraz wzrost 

wynagrodze	 o 27,6% (tj. 183 tys. PLN) oraz usług obcych o 20% (tj. 123 tys. PLN). Wzrost wynagrodze	 oraz 

usług obcych był efektem obsługi wi�kszej ilo�ci projektów deweloperskich co spowodowało równie� wzrost 

przychodów oraz wynagrodze	. W 2012 r. koszty działalno�ci operacyjnej wyniosły 426 tys. PLN. W 2013 r. 

koszty działalno�ci operacyjnej wzrosły o 227,3% (tj. 968 tys. PLN). Powodem wzrostu wy�ej wymienionych 

kosztów był głównie wzrost usług obcych o 2 922,2% (tj. o 592 tys. PLN) wynikaj�cy z ilo�ci obsługiwanych 

projektów deweloperskich co przyczyniło si� równie� do wzrost wynagrodze	 o 74,8% (tj. 293 tys. PLN). 

Najwi�kszy udział w kosztach operacyjnych w 2014 r. miały wynagrodzenia (42,4%) oraz usługi obce (36,7%). 

W 2013 r. najwi�kszymi pozycjami kosztowymi były wynagrodzenia (47,8% kosztów operacyjnych) oraz usługi 

obce (44,0% kosztów operacyjnych). W 2012 r. głównym składnikiem kosztów operacyjnych były 

wynagrodzenia (87,6% kosztów operacyjnych).  

Na pozostałe przychody operacyjne składaj� si� głównie wynagrodzenie komplementariusza. W 2013 r. 

pozostałe przychody operacyjne wzrosły o 32,1% (tj. o 128 tys. PLN) tzn. z 399 tys. PLN w 2012 r. do 527 tys. 

PLN w wyniku wzrostu ilo�ci obsługiwanych spółek. W 2014 r. pozostałe przychody operacyjne wzrosły 
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nieznacznie o 4,6% (tj. o 24 tys. PLN) do 551 tys. PLN. W analizowanym okresie wzrosły pozostałe koszty 

operacyjne z 0 tys. PLN w 2012 r. i 2013 r. do 46 tys. PLN głównie z powodu zaksi�gowania straty ze zbycia 

niefinansowych aktywów trwałych (samochód osobowy) w wysoko�ci 41 tys. PLN. W efekcie opisanych 

powy�ej czynników strata z działalno�ci operacyjnej (EBIT) w 2014 r. wyniosła 286 tys. PLN i była ni�sza o 

333 tys. PLN w stosunku do zysku w 2013 r. w wysoko�ci 47 tys. PLN. Natomiast w 2012 r. i2 Development sp. 

z o.o. zysk z działalno�ci operacyjnej wyniósł 16 tys. PLN.  

Przychody finansowe w 2013 r. wyniosły do 111 tys. PLN, a w 2014 r. spadły do poziomu 19 tys. PLN. Spadek 

przychodów finansowych wynikał ze spadku dywidendy i udziału w zyskach jednostek powi�zanych o 82 tys. 

PLN oraz spadku odsetek otrzymanych od udzielonych po�yczek. o 10 tys. PLN. W 2012 r. przychody 

finansowe wyniosły 71 tys. PLN. W 2013 r. przychody finansowe wzrosły o 57,1% (tj. o 40 tys. PLN) z powodu 

wzrostu otrzymanych dywidend i działów w zyskach o 62 tys. PLN przy jednoczesnym spadku o 22 tys. PLN 

otrzymanych odsetek. Z kolei koszty finansowe były najwy�sze w 2012 r. (z analizowanego okresu) i wyniosły 

36 tys. PLN a nast�pnie spadły do 12 tys. PLN w 2013 r. oraz 7 tys. PLN w 2014 r. Systematyczny spadek 

kosztów finansowych wynikał ze spadku kwoty zaci�gni�tych po�yczek. W rezultacie powy�ej opisanych 

czynników i2 Development sp. z o.o. zanotowała strat� netto w 2014 r. w wysoko�ci 252 tys. PLN, która była 

ni�sza o 350 tys. PLN w stosunku do zysku netto osi�gni�tego w 2013 r. w wysoko�ci 98 tys. PLN. Natomiast w 

2012 r. i2 Development sp. z o.o. odnotowała zysk netto w wysoko�ci 14 tys. PLN.  

Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� aktywów i2 Development sp. z o.o. na dzie	 31 grudnia 2014 r., 

31 grudnia 2013 r., 31 grudnia 2012 r. (w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 

Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 
 

Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 
 

31 grudnia 
2014  

31 grudnia 
2013  

31 grudnia 
2012 

31 grudnia 
2014  

31 grudnia 
2013  

31 grudnia 
2012 

(w tys. PLN) 
 (niezbadane) 

(struktura %)  
(niezbadane) 

Aktywa trwałe 223  344  10  37,0% 61,3% 1,0% 

Warto�ci niematerialne i prawne -  -  -  0,0% 0,0% 0,0% 

Rzeczowe aktywa trwałe 187  338  7  31,1% 60,3% 0,7% 

Nale�no�ci długoterminowe -  -  -  0,0% 0,0% 0,0% 

Inwestycje długoterminowe 14  5  3  2,3% 0,9% 0,3% 

Długoterminowe rozliczenia 

mi�dzyokresowe 
22  -  -  3,6% 0,0% 0,0% 

 
      

   

Aktywa obrotowe 379  217  974  63,0% 38,7% 99,0% 

Zapasy -  -  -  0,0% 0,0% 0,0% 

Nale�no�ci krótkoterminowe 370  108  12  61,6% 19,2% 1,2% 

Inwestycje krótkoterminowe 2  70  962  0,3% 12,4% 97,8% 

Krótkoterminowe rozliczenia 

mi�dzyokresowe 
6  40  -  1,1% 7,1% 0,0% 

 
      

   

SUMA AKTYWÓW 601  561  984  100,0% 100,0% 100,0% 

�ródło: Emitent  

Na koniec 2014 r. suma bilansowa i2 Development sp. z o.o. osi�gn�ła poziom 601 tys. PLN, co oznacza wzrost 

o 41 tys. PLN w porównaniu ze stanem na koniec 2013 r. Na koniec 2013 r. suma bilansowa spadła do 561 tys. 

PLN z 984 tys. PLN na koniec 2012 r. (spadek o 423 tys. PLN).  

Udział aktywów trwałych i obrotowych w aktywach ogółem na dzie	 31 grudnia 2014 r. wynosił odpowiednio 

37,0% (w wysoko�ci 223 tys. PLN) oraz 63,0% (w wysoko�ci 379 tys. PLN). W strukturze aktywów trwałych 

najwi�kszy udział posiadaj� rzeczowe aktywa trwałe (31,1% udział w aktywach ogółem). Natomiast na 

wysoko�� aktywów obrotowych najwi�kszy wpływ maj� nale�no�ci krótkoterminowe (61,6% udział w aktywach 

ogółem).  

Na koniec 2013 r. udział aktywów trwałych w aktywach ogółem wyniósł 61,3% a aktywów obrotowych 38,7%. 

W strukturze aktywów trwałych najwi�kszy udział posiadały rzeczowe aktywa trwałe (60,3% udział w aktywach 
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ogółem). Natomiast na wysoko�� aktywów obrotowych najwi�kszy wpływ maj� nale�no�ci krótkoterminowe 

(19,2% udział w aktywach ogółem) oraz inwestycje krótkoterminowe (12,4% udział w aktywach ogółem).  

Na koniec 2012 r. udział aktywów trwałych w aktywach ogółem wyniósł 1,0% a aktywów obrotowych 99,0%. 

W strukturze aktywów trwałych najwi�kszy udział posiadały rzeczowe aktywa trwałe (0,7% udział w aktywach 

ogółem). Na wysoko�� aktywów obrotowych najwi�kszy wpływ miały inwestycje krótkoterminowe (97,8% 

udział w aktywach ogółem).  

Aktywa trwałe na koniec 2014 r. spadły o 121 tys. PLN z poziomu 344 tys. PLN na koniec 2013 r. do 223 tys. 

PLN, (tj. o 35,2%) co było spowodowane: spadkiem rzeczowych aktywów trwałych o 151 tys. PLN (tj. o 44,6%) 

głównie za spraw� spadku warto�ci �rodków transportu o 152 tys. PLN.  

Warto�� aktywów trwałych na koniec 2013 r. wyniosła 344 tys. PLN i była wy�sza o 334 tys. PLN (tj. o 3 

367,3%) wobec stanu na koniec 2012 r. Tak istotny wzrost aktywów trwałych na koniec 2013 r. był 

spowodowany przede wzrostem rzeczowych aktywów trwałych o 331 tys. PLN wynikaj�cym głównie z nabycia 

�rodków transportu o warto�ci 334 tys. PLN netto.  

Aktywa obrotowe na koniec 2014 r. kształtowały si� na poziomie 379 tys. PLN i były wy�sze o 161 tys. PLN (tj. 

o 74,2%) wobec stanu na koniec 2013 r. w wysoko�ci 217 tys. PLN. Wzrost aktywów obrotowych na koniec 

2014 r. był spowodowany przede wszystkim wzrostem nale�no�ci krótkoterminowych o 243,3% (tj. o 262 tys. 

PLN) spowodowany wzrostem nale�no�ci od podmiotów powi�zanych o 96 tys. PLN, głownie z tytułu dostaw i 

usług oraz nale�no�ci od innych jednostek o 167 tys., głównie z tytułu dostaw i usług. Warto�� aktywów 

obrotowych na koniec 2013 r. wyniosła 217 tys. PLN i była ni�sza o 757 tys. PLN (tj. o 77,7%) wobec stanu na 

koniec 2012 r. Powodem spadku aktywów obrotowych był spadek inwestycji krótkoterminowych o 892 tys. 

PLN (tj. o 92,8%) głównie wynikaj�cy ze spłaty po�yczek udzielonych spółce powi�zanej. 

Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� pasywów i2 Development sp. z o.o. na dzie	 31 grudnia 

2014 r., 31 grudnia 2013 r., 31 grudnia 2012 r. (w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 

Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

2014  2013 2012 2014  2013 2012 
(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

(struktura %)  
(niezbadane) 

Kapitał (fundusz) własny  36  112  14  6,0% 20,0% 1,5% 

Kapitał (fundusz) podstawowy  5  5  5  0,8% 0,9% 0,5% 

Kapitał (fundusz) zapasowy -  -  -  0,0% 0,0% 0,0% 

Pozostałe kapitały (fundusze) 

rezerwowe 
-  -  -  0,0% 0,0% 0,0% 

Zyski (strata) z lat ubiegłych 283  9  (5) 47,1% 1,7% -0,5% 

Zysk (strata) netto (252) 98  14  -41,9% 17,4% 1,5% 

       

Zobowi�zania i rezerwy na 
zobowi�zania 

565  449  969  94,0% 80,0% 98,5% 

Rezerwy na zobowi�zania -  -  -  0,0% 0,0% 0,0% 

Zobowi�zania długoterminowe 248  -  -  41,2% 0,0% 0,0% 

Wobec jednostek powi�zanych 248  -  -  41,2% 0,0% 0,0% 

Wobec pozostałych jednostek -  -  -  0,0% 0,0% 0,0% 

Zobowi�zania krótkoterminowe 317  449  969  52,8% 80,0% 98,5% 

Wobec jednostek powi�zanych 153  -  -  25,4% 0,0% 0,0% 

Wobec pozostałych jednostek 165  449  969  27,4% 80,0% 98,5% 

Rozliczenia mi�dzyokresowe -  -  -  0,0% 0,0% 0,0% 

       

SUMA PASYWÓW 601  561  984  100,0% 100,0% 100,0% 

�ródło: Emitent  

Warto�� kapitału własnego i2 Development sp. z o.o. na dzie	 31 grudnia 2014 r. wyniosła 36 tys. PLN i była 

ni�sza o 76 tys. PLN od stanu na koniec 2013 r. Spadek kapitałów własnych wynikał głównie ze straty ze straty 

netto, która wyniosła 252 tys. PLN. Kapitały własne na koniec 2013 r. wzrosły z 14 tys. PLN na koniec 2012 r. 

do 112 tys. PLN. Głównym powodem wzrostu kapitałów własnych w tym okresie był zysk netto w wysoko�ci 

98 tys. PLN.  
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Warto�� zobowi�za	 i rezerw na zobowi�zania na koniec 2014 r. wyniosła 565 tys. PLN i była wy�sza o 117 tys. 

PLN (tj. o 26,0%) w porównaniu ze stanem na koniec 2013 r. Wzrost ten był spowodowany przede wszystkim 

wzrostem zobowi�za	 długoterminowych wobec jednostek powi�zanych z 0 tys. PLN na koniec 2013 r. do 248 

tys. PLN na koniec 2014 r. wynikaj�cym z po�yczek zaci�gni�tych od i2 Finanse Sp. z o.o., których saldo na 

koniec 2013 r. wyniosło 248 tys. PLN.  

Warto�� zobowi�za	 i rezerw na zobowi�zania na koniec 2013 r. wyniosła 449 tys. PLN i była ni�sza o 521 tys. 

PLN (tj. o 53,7%) w porównaniu ze stanem na koniec 2012 r. Spadek ten był spowodowany przede wszystkim 

spadkiem zobowi�za	 krótkoterminowych z 969 tys. PLN na koniec 2012 r. do 449 tys. PLN na koniec 2013 r. 

Spadek zobowi�za	 krótkoterminowych wynikał ze spłaty kredytów i po�yczek o warto�ci 937 tys. PLN (wg 

stanu na koniec 2012 r.) udzielonych przez spółk� powi�zan�.  

W tabeli poni�ej przedstawiono wska�niki zadłu�enia i2 Development sp. z o.o. za lata 2014, 2013, 2012. 

 Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

2014  2013 2012 

  (niezbadane) 

Wska�nik ogólnego zadłu�enia* 0,9 0,8 1,0 

Wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych** 15,7 4,0 67,1 

Wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi*** 1,3 0,3 1,5 

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego**** 0,5 0,8 1,0 

Wska�nik zadłu�enia długoterminowego***** 0,4 0,0 0,0 

�ródło: Emitent  

* wska�nik ogólnego zadłu�enia = zobowi�zania długo- i krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

** wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych = (zobowi�zania długo- i krótkoterminowe) podzielone przez kapitały własne 

*** wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi = kapitały własne plus zobowi�zania długoterminowe podzielone przez 

aktywa trwałe 

**** wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego = zobowi�zania krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

***** wska�nik zadłu�enia długoterminowego = zobowi�zania długoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

Na koniec grudnia w latach 2012- 2014 r. wska�nik ogólnego zadłu�enia wahał si� od 0,8 do 1,0. Natomiast 

wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych w latach 2012-2014 wynosił od 4,0 do 67,1. Wysokie wska�niki 

zadłu�enia kapitałów własnych wynikały z niskiego poziomu kapitałów własnych.  

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego na koniec grudnia 2014 roku wyniósł 0,5 i był o 0,3 ni�szy 

w porównaniu do poziomu na koniec 2013 r. Wska�nik ten spadł z 1,0 na koniec 2012 r. do 0,8 na koniec 2013 r. 

Spadek wska�nika zadłu�enia krótkoterminowego w analizowanym okresie był spowodowany wi�ksz� 
dynamik� wzrostu pasywów ogółem, ni� zadłu�enia krótkoterminowego. 

Wska�nik zadłu�enia długoterminowego wynosił na koniec 2014 r. 0,4 i wzrósł z 0,0 na koniec 2012 r. i 2013 r. 

Wzrost wska�nika wynikał z wi�kszej dynamiki zobowi�za	 długoterminowych ni� pasywów ogółem.  

Wska�nik pokrycia zobowi�za	, pokazuj�cy zdolno�� i2 Development sp. z o.o. do obsługi zadłu�enia wynosił 

1,5 na koniec 2012 r,. 0,3 na koniec 2013 r. i 1,3 na koniec 2014 r.  

Poni�sza tabela zawiera zestawienie wska�ników płynno�ci i2 Development sp. z o.o. na dzie	 31 grudnia 

2014 r., 31 grudnia 2013 r., 31 grudnia 2012 r. 

 Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

2014  2013 2012 

  (niezbadane) 

Wska�nik bie��cej płynno�ci* 1,19 0,48 1,00 

Wska�nik wysokiej płynno�ci** 1,19 0,48 1,00 

Wska�nik podwy�szonej płynno�ci*** 0,01 0,13 0,04 

�ródło: Emitent  

* wska�nik bie��cej płynno�ci = aktywa obrotowe podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 
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** wska�nik wysokiej płynno�ci = (aktywa obrotowe – zapasy) podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe  

*** wska�nik podwy�szonej płynno�ci = �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 

Wska�niki bie��cej płynno�ci oraz wysokiej płynno�ci, obrazuj�ce zdolno�� i2 Development sp. z o.o. do 

obsługi zobowi�za	 krótkoterminowych, wyniosły 1,00 na koniec 2012 r., 0,48 na koniec 2013 r. oraz 1,19 na 

koniec 2014 r. Wska�niki bie��cej oraz wysokiej płynno�ci kształtowały si� na tym samym poziomie z uwagi na 

brak zapasów w analizowanym okresie. Spadek wy�ej wymienionych wska�ników w 2013 r. wynikał z wi�kszej 

dynamiki zobowi�za	 krótkoterminowych ni� aktywów obrotowych.  

Wska�nik podwy�szonej płynno�ci na koniec 2014 r. spadł do poziomu 0,01, w porównaniu do poziomu na 

koniec 2013 r. (0,13). Na koniec 2012 r. wy�ej wymieniony wska�nik kształtował si� na poziomie 0,04. Niski 

poziom wska�nika wynikał z niskiego poziomu �rodków pieni��nych i ich ekwiwalentów. 

W poni�szej tabeli zaprezentowano kształtowanie si� wska�ników rentowno�ci i2 Development sp. z o.o. za lata 

2014, 2013, 2012 (w %). 

 Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

  
2014 2013 2012 

(niezbadane) 

Rentowno�� EBIT* -23,6% 5,1% 37,8% 

Rentowno�� brutto** -22,6% 15,9% 117,1% 

Rentowno�� netto*** -20,8% 10,7% 33,2% 

Rentowno�� aktywów (ROA)**** -41,9% 17,4% 1,5% 

Rentowno�� kapitałów własnych (ROE)***** -701,8% 87,1% 99,7% 

�ródło: Emitent 

* rentowno�� EBIT = zysk z działalno�ci operacyjnej okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

** rentowno�� brutto = zysk brutto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

*** rentowno�� netto = zysk netto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

**** rentowno�� aktywów (ROA) = zysk netto okresu podzielony przez aktywa ogółem na koniec okresu 

***** rentowno�� kapitałów własnych (ROE) = zysk netto podzielony przez kapitały własne na koniec okresu 

W 2014 r. rentowno�� EBIT i2 Development sp. z o.o. spadła z poziomu 5,1% w 2013 r. do -23,6% na co wpływ 

miał wygenerowana strata z działalno�ci operacyjnej w 2014 r. W 2012 r. rentowno�� EBIT wyniosła 37,8%.  

Rentowno�� brutto i2 Development sp. z o.o. w 2014 r. była ujemna z uwagi na wygenerowan� strat� brutto i 

wyniosła -22,6%. W 2013 r. rentowno�� brutto spadła z 117,1% w 2012 r. do 15,9%. Rentowno�� netto w 2014 

r. równie� była ujemna i wyniosła -20,8%. W 2013 r. rentowno�� netto spadła z 33,2% w 2012 r. i wyniosła 

10,7%. 

Rentowno�� aktywów ROA w 2014 r. i2 Development sp. z o.o. była ujemna i wyniosła - 41,9%. W 2013 r. 

rentowno�� aktywów wzrosła z 1,5% w 2012 r. do 17,4%.  

Rentowno�� kapitałów własnych ROE w 2014 r. i2 Grupa sp. z o.o. była ujemna i wyniosła -701,8%. W 2013 r. 

rentowno�� kapitałów własnych spadła z 99,7% w 2012 r. do 87,1% w 2013 r.  

i2 Finanse sp. z o.o.  

Oceny sytuacji finansowej spółki i2 Finanse sp. z o.o. dokonano w oparciu o jednostkowe sprawozdanie 

finansowe za rok obrotowy od 1 listopada 2013 r. do 31 pa�dziernika 2014 r., które zostało sporz�dzone zgodnie 

z przepisami Ustawy o Rachunkowo�ci i nie zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Spółka i2 

Finanse sp. z o.o. została utworzona w dniu 22 sierpnia 2013 r.  
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W poni�szej tabeli zamieszczono dane finansowe z rachunku zysków i strat i2 Finanse sp. z o.o. za okres od 1 

listopada 2013do 31 pa�dziernika 2014 r. (w tys. PLN). 

Wyszczególnienie 
01.11.2013 - 31.10.2014 

(w tys. PLN) 
(niezbadane) 

Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów 144  

Koszty działalno�ci operacyjnej 193  

Amortyzacja 11  

Zu�ycie materiałów i energii 7  

Usługi obce 19  

Podatki i opłaty 2  

Wynagrodzenia 131  

Ubezpieczenia społeczne i inne �wiadczenia 21  

Pozostałe koszty rodzajowe 1  

Warto�� sprzedanych towarów i materiałów -  

Zysk/(strata) ze sprzeda�y  (49) 

Pozostałe przychody operacyjne - 

Pozostałe koszty operacyjne - 

Zysk/(strata) z działalno�ci operacyjnej (49)  

Przychody finansowe 4 079  

Koszty finansowe  3 927  

Zysk/(strata) z działalno�ci gospodarczej 102  

Zysk/(strata) brutto 102  

Podatek dochodowy - 

Zysk/(strata) netto 102 

�ródło: Emitent  

W analizowanym roku obrotowym głównym przedmiotem działalno�ci i2 Finanse sp. z o.o. było przyjmowanie i 

udzielanie po�yczek mi�dzy spółkami z Grupy i2 Grupa. Ponadto od maja 2014 r. i2 Finanse sp. z o.o. zacz�ła 

�wiadczy� usługi ksi�gowe dla spółek z Grupy i2 Grupa. Ł�czne przychody netto ze sprzeda�y produktów, 

towarów i materiałów i2 Finanse sp. z o.o. w okresie 01.11.2013 - 31.10.2014 wyniosły 144 tys. PLN. Koszty 

działalno�ci operacyjnej w analizowanym okresie wyniosły 193 tys. PLN. Powodem poniesienia wy�szych 

kosztów działalno�ci operacyjnej ni� uzyskane przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów 

było zwi�kszenie zatrudnienia wykwalifikowanej kadry pracowniczej.  

Najwi�kszy udział w kosztach operacyjnych w analizowanym okresie miały wynagrodzenia (67,9%). W 

rezultacie powy�ej opisanych czynników i2 Finanse sp. z o.o. zanotowała strat� ze sprzeda�y 49 tys. PLN. 

W analizowanym okresie i2 Finanse sp. z o.o. nie uzyskało pozostałych przychodów operacyjnych oraz nie 

poniosło pozostałych kosztów operacyjnych, wi�c wynik na działalno�ci operacyjnej kształtował si� na tym 

samym poziomie jak wynik ze sprzeda�y czyli - 49 tys. PLN. 

Przychody finansowe w analizowanym okresie wyniosły 4 079 tys. PLN a koszty finansowe 3 927 tys. PLN. Na 

przychody finansowe składały si� głównie uzyskane odsetki od jednostek powi�zanych w wysoko�ci 3 283 tys. 

PLN od po�yczek głównie udzielonych podmiotom powi�zanym (i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k., 

i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k., i2 Development sp. z o.o M3 sp.k, i2 Development sp.z o.o. Pomorska44 

sp.k., i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp.k., i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp.k., i2 Development Sp. z 

o.o., Galtoco Ltd., i2 Grupa sp. z o.o., i2 Developement sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp.k.). Na koszty finansowe 

składały si� zapłacone odsetki w wysoko�ci 3 802 tys. PLN, w tym równie� zapłacone podmiotom powi�zanym 

(tzn. i2 Development sp. z o.o. P2 SKA, i2 Development sp. z o.o. P3 SKA, i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k., 
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i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp.k., i2 Development Sp. z o.o., Galtoco Ltd.) w wysoko�ci 1 526 

tys. PLN. W efekcie powy�szego i2 Finanse sp. z o.o. zanotowała zysk netto w wysoko�ci 102 tys. PLN. 

Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� aktywów i2 Finanse sp. z o.o. na dzie	 31 pa�dziernika 2014 r. 

(w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 

31 padziernika 2014  
 

(w tys. PLN) 
(niezbadane) 

31 padziernika 2014  
 

struktura %)  
(niezbadane) 

Aktywa trwałe 73 300 98,5% 

Warto�ci niematerialne i prawne 27 0,0% 

Rzeczowe aktywa trwałe 5 0,0% 

Nale�no�ci długoterminowe - 0,0% 

Inwestycje długoterminowe 73 267 98,5% 

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe - 0,0% 

   

Aktywa obrotowe 1 119 1,5% 

Zapasy - 0,0% 

Nale�no�ci krótkoterminowe 79 0,1% 

Inwestycje krótkoterminowe 1 039 1,4% 

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe - 0,0% 

   

SUMA AKTYWÓW 74 419 100,0% 

�ródło: Emitent  

Na dzie	 31 pa�dziernika 2014 r. suma bilansowa i2 Finanse sp. z o.o. osi�gn�ła poziom 74 419 tys. PLN.  

Udział aktywów trwałych i obrotowych w aktywach ogółem na dzie	 31 pa�dziernika 2014 r. wynosił 

odpowiednio 98,5% (w wysoko�ci 73 300 tys. PLN) oraz 1,5% (w wysoko�ci 1 119 tys. PLN). Taka struktura 

aktywów wynikała ze specyfiki działalno�ci w analizowanym okresie, która polegała głównie na przyjmowaniu i 

udzielaniu po�yczek mi�dzy spółkami z Grupy i2 Grupa. W strukturze aktywów trwałych najwi�kszy udział 

posiadały inwestycje długoterminowe (98,5% udział w aktywach ogółem). Na inwestycje długoterminowe 

składały si� po�yczki udzielone jednostkom powi�zanym (i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k., i2 

Development sp. z o.o. M5 sp.k., i2 Development sp. z o.o M3 sp.k, i2 Development sp.z o.o. Pomorska 44 

sp.k., i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp.k. i2 Development sp. z o.o Zodiak III sp.k., i2 Development Sp. z 

o.o.), których saldo na koniec roku obrotowego wyniosło 57 163 tys. PLN oraz po�yczki udzielone innym 

podmiotom (WRE Projekt sp. z o.o. P1 SKA, WRE Projekt sp. z o.o. Bie	kowice II sp.k. WRE Projekt sp. z o.o. 

Pobo�nego 11-13 sp.k., WRE Projekt sp. z o.o. Stawowa sp.k., WRE Projekt sp. z o.o. Zodiak sp.k., WRE 

Projekt sp. z o.o. Dubois sp.k. oraz osobom prywatnym, których saldo na koniec roku obrotowego wyniosło 

16 104 tys. PLN. Natomiast na wysoko�� aktywów obrotowych najwi�kszy wpływ miały inwestycje 

krótkoterminowe (1,4% udział w aktywach ogółem). Na inwestycje krótkoterminowe składały si� głównie 

po�yczki udzielone jednostkom powi�zanym (i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k., i2 Development sp. 

z o.o Zodiak III sp.k., Galtoco Ltd, i2 Grupa sp. z o.o. i2 Development Sp. z o.o., i2 Development sp. z o.o. 

Ksi�cia Witolda sp.k.), których saldo na koniec roku obrotowego wyniosło 511 tys. PLN oraz �rodki pieni��ne i 

na rachunkach w wysoko�ci 342 tys. PLN. 

Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� pasywów i2 Finanse sp. z o.o. na dzie	 31 pa�dziernika 2014 r. 

(w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 

31 padziernika 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

31 padziernika 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Kapitał (fundusz) własny  107  0,1% 

Kapitał (fundusz) podstawowy 5 0,0% 

Kapitał (fundusz) zapasowy - 0,0% 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - 0,0% 

Zyski (strata) z lat ubiegłych - 0,0% 
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Wyszczególnienie 

31 padziernika 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

31 padziernika 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Zysk (strata) netto 102  0,1% 

   

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania (razem) 74 312  99,9% 

Rezerwy na zobowi�zania - 0,0% 

Zobowi�zania długoterminowe 73 016 98,1% 

Wobec jednostek powi�zanych 19 325 26,0% 

Wobec pozostałych jednostek 53 691 72,1% 

Zobowi�zania krótkoterminowe 1 296 1,7% 

Wobec jednostek powi�zanych 1 075 1,4% 

Wobec pozostałych jednostek 220  0,3% 

Rozliczenia mi�dzyokresowe - 0,0% 

   

SUMA PASYWÓW 74 419 100,0% 

�ródło: Emitent  

Warto�� kapitału własnego i2 Finanse sp. z o.o. na dzie	 31 pa�dziernika 2014 r. wyniosła 107 tys. PLN. 

Głównym składnikiem kapitałów własnych był zysk netto w wysoko�ci 102 tys. PLN. Warto�� zobowi�za	 i 
rezerw na zobowi�zania na koniec 2014 r. wyniosła 74 312 tys. PLN. Zobowi�zania i rezerwy były głównym 

składnikiem pasywów, ich udział w pasywach wyniósł 99,9%. Najwi�kszy udział w zobowi�zaniach i rezerwach 

miały zobowi�zania długoterminowe, których udział w pasywach wyniósł 98,1%. Na zobowi�zania 

długoterminowe składały si� z po�yczki zaci�gni�te od jednostek powi�zanych (i2 Development sp. z o.o. P2 

SKA, i2 Development sp. z o.o. P3 SKA, i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k., i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia 

Witolda sp.k., i2 Grupa sp. z o.o.), których saldo na koniec roku obrotowego wyniosło 19 325 tys. PLN oraz 

kredyty i po�yczki zaci�gni�te od pozostałych podmiotów (WRE Projekt sp. z o.o. Borowska sp.k., WRE Projekt 

sp. z o.o. CBM sp.k. WRE Projekt sp. z o.o. Bie	kowice sp.k., WRE Projekt sp. z o.o. Oławska sp.k., WRE 

Projekt sp. z o.o. sp.k.; WRE Projekt sp. z o.o. Stawowa sp.k.), których saldo na koniec roku obrotowego 

wyniosło 53 691 tys. PLN. Z kolei zobowi�zania krótkoterminowe składały si� głównie z po�yczek 

zaci�gni�tych od pomiotów powi�zanych (i2 Development Sp. z o.o. Galtoco Ltd.), których saldo na koniec 

analizowanego okresu wyniosło 1 075 tys. PLN oraz kredytów i po�yczek zaci�gni�tych wobec pozostałych 

podmiotów (WRE Projekt sp. z o.o. CBM sp.k.; WRE Projekt sp. z o.o. Zodiak II sp.k., których saldo na koniec 

roku obrotowego wyniosło.202 tys. PLN).  

W tabeli poni�ej przedstawiono wska�niki zadłu�enia i2 Finanse sp. z o.o. na dzie	 31 pa�dziernika 2014 r. 

31 padziernika 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Wska�nik ogólnego zadłu�enia* 
1,0 

Wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych** 
692,3 

Wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi*** 
1,0 

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego**** 
0,0 

Wska�nik zadłu�enia długoterminowego***** 
1,0 

�ródło: Emitent  

* wska�nik ogólnego zadłu�enia = zobowi�zania długo- i krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

** wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych = (zobowi�zania długo- i krótkoterminowe) podzielone przez kapitały własne 

*** wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi = kapitały własne plus zobowi�zania długoterminowe podzielone przez 

aktywa trwałe 

**** wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego = zobowi�zania krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

***** wska�nik zadłu�enia długoterminowego = zobowi�zania długoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

Na koniec pa�dziernika 2014 r. wska�nik ogólnego zadłu�enia wyniósł 1,0, natomiast wska�nik zadłu�enia 

kapitałów 692,3 z uwagi na niski poziom kapitałów własnych. 
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Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego na koniec pa�dziernika 2014 roku wyniósł 0,0 a zadłu�enia 

długoterminowego wynosił 1,0. Takie kształtowanie si� wy�ej wymienionych wska�ników wynika z niskiego 

poziomu zobowi�za	 krótkoterminowych w przeciwie	stwie do zobowi�za	 długoterminowych. 

Wska�nik pokrycia zobowi�za	, pokazuj�cy zdolno�� i2 Finanse sp. z o.o. do obsługi zadłu�enia wynosił 1,0.  

Poni�sza tabela zawiera zestawienie wska�ników płynno�ci i2 Finanse sp. z o.o. na dzie	 31 pa�dziernika 

2014 r. 

31 padziernika 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Wska�nik bie��cej płynno�ci* 0,86 

Wska�nik wysokiej płynno�ci** 0,86 

Wska�nik podwy�szonej płynno�ci*** 0,26 

�ródło: Emitent  

* wska�nik bie��cej płynno�ci = aktywa obrotowe podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 

** wska�nik wysokiej płynno�ci = (aktywa obrotowe – zapasy) podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe  

*** wska�nik podwy�szonej płynno�ci = �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 

Wska�niki bie��cej płynno�ci oraz wysokiej płynno�ci, obrazuj�ce zdolno�� i2 Finanse sp. z o.o. do obsługi 

zobowi�za	 krótkoterminowych, wyniosły 0,86 na koniec pa�dziernika 2014 r. Wy�ej wymienione wska�niki 

kształtowały si� na tym samym poziomie z uwagi na brak zapasów. Wska�nik podwy�szonej płynno�ci wyniósł 

0,26.  

W poni�szej tabeli zaprezentowano kształtowanie si� wska�ników rentowno�ci i2 Finanse sp. z o.o. na dzie	 31 

pa�dziernika 2014 r. (w %). 

  

01.11.2013 - 31.10.2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Rentowno�� EBIT* -34,3% 

Rentowno�� brutto** 71,1% 

Rentowno�� netto*** 71,1% 

Rentowno�� aktywów (ROA)**** 0,1% 

Rentowno�� kapitałów własnych (ROE)***** 95,3% 

�ródło: Emitent 

* rentowno�� EBIT = zysk z działalno�ci operacyjnej okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

** rentowno�� brutto = zysk brutto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

*** rentowno�� netto = zysk netto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

**** rentowno�� aktywów (ROA) = zysk netto okresu podzielony przez aktywa ogółem na koniec okresu 

***** rentowno�� kapitałów własnych (ROE) = zysk netto podzielony przez kapitały własne na koniec okresu 

W okresie od 1 listopada 2013do 31 pa�dziernika 2014 r. rentowno�� EBIT i2 Finanse sp. z o.o. wyniosła -

34,3% z uwagi na wygenerowan� strat� z działalno�ci operacyjnej. W analizowanym okresie rentowno�� brutto i 

netto wyniosła 71,1%  

Rentowno�� aktywów ROA w okresie od 1 listopada 2013do 31 pa�dziernika 2014 r. i2 Finanse sp. z o.o. 

wyniosła 0,1%. Z kolei rentowno�� kapitałów własnych ROE wyniosła 95,3%.  

i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. 

Oceny sytuacji finansowej spółki i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. dokonano w oparciu o 

jednostkowe roczne sprawozdania finansowe za lata 2012-2014, które zostały sporz�dzone zgodnie z przepisami 

Ustawy o Rachunkowo�ci i nie zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta. 
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W poni�szej tabeli zamieszczono dane finansowe z rachunku zysków i strat i2 Development sp. z o.o. Przy 

Arsenale sp.k. za lata 2014, 2013, 2012 (w tys. PLN). 

Wyszczególnienie 

Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 
 

2014 2013 2012 

(w tys. PLN) 
(niezbadane) 

Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i 
materiałów 

7 353  13 447  2  

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 5 190  10 644  -  

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów  5 190  6 142  -  

Warto�� sprzedanych towarów i materiałów -  4 502  -  

Zysk/(strata) brutto ze sprzeda�y  2 162  2 803  2  

Koszty sprzeda�y 60  54  -  

Koszty ogólnego Zarz�du  683  541  73  

Zysk/(strata) ze sprzeda�y 1 419  2 209  (71) 

Pozostałe przychody operacyjne 83  -  -  

Pozostałe koszty operacyjne 166  2  -  

Zysk/(strata) z działalno�ci operacyjnej 1 336  2 207  (71) 

Przychody finansowe 10  14  13  

Koszty finansowe  4 317  782  -  

Zysk/(strata) z działalno�ci gospodarczej (2 971) 1 439  (58) 

Zysk/(strata) brutto (2 971) 1 439  (58) 

Podatek dochodowy -  -  -  

Zysk/(strata) netto (2 971) 1 439  (58) 

�ródło: Emitent  

i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. jest spółk� celow� powołan� do realizacji poszczególnych 

projektów deweloperskich. W latach 2013 – 2014 i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. uzyskała 

przychody z działalno�ci deweloperskiej oraz z wynajmu lokali i powierzchni usługowych. W 2012 r. i2 

Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. nie prowadziła �adnego projektu deweloperskiego. W 2013 r. spółka 

rozpocz�ła budow� kompleksu apartamentowo - mieszkalnego „Old Town Residence”. W 2014 r. i2 

Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. zako	czyła budow� projektu deweloperskiego „Old Town 

Residence” oraz rozpocz�ła dwa nowe projekty deweloperskie (odnowienie i przystosowanie do celów 

mieszkalnych kamienic przy ul. Piłsudzkiego we Wrocławiu oraz budow� kompleksu apartamentowo – 

mieszkalno-usługowego Bulwar Staromiejski).  

Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. w 

2014 r. spadły o 45,3% (tj. o 6 095 tys. PLN) z poziomu 13 447 tys. PLN w 2013 r. do 7 353 tys. PLN w 2014 r. 

Przychody spółki w 2013 w wi�kszo�ci stanowiła sprzeda� gruntów, z kolei przychody spółki w 2014 r. 

stanowiła sprzeda� mieszka	 z inwestycji „Old Town Residence”. Natomiast w 2012 r. przychody netto 

wyniosły 2 tys. PLN. Wzrost przychodów z 2 tys. PLN w 2012 r. do 13 477 tys. PLN w 2013 r. wynikał ze 

sprzeda�y gruntów. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w 2014 r. spadły o 51,2% (tj. o 5 454 

tys. PLN) z poziomu 10 644 tys. PLN do 5 190 tys. PLN) poniewa� spółka nie poniosła kosztów zwi�zanych ze 

sprzeda�� gruntów. W 2012 r. koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniosły 0 tys. PLN. W 

efekcie powy�szego zysk brutto ze sprzeda�y w 2014 r. wyniósł 2 162 tys. PLN i był o 22,9% ni�szy (tj. o 641 

tys. PLN) ni�szy od zysku osi�gni�tego w 2013 r. W 2012 r. zysk brutto ze sprzeda�y wyniósł 2 tys. PLN. 

Koszty sprzeda�y oraz koszty ogólnego Zarz�du wzrosły o 25,0% (tj. o 149 tys. PLN). W 2012 r. koszty 

sprzeda�y oraz koszty ogólnego Zarz�du wyniosły 73 tys. PLN. W wyniku powy�szego zysk ze sprzeda�y w 

2014 r. wyniósł 1 419 tys. PLN i był o 789 tys. ni�szy w stosunku do zysku wygenerowanego w 2013 r. (2 209 

tys. PLN). W 2012 r. spółka wygenerowała strat� z sprzeda�y na poziomie 71 tys. PLN. 

Pozostałe przychody operacyjne odnotowano tylko w 2014 r. i wyniosły 83 tys. PLN. Pozostałe koszty 

operacyjne wzrosły z 2 tys. PLN w 2013 r. do 166 tys. PLN w 2014 r.  



133 

W efekcie opisanych powy�ej czynników zysk z działalno�ci operacyjnej (EBIT) w 2014 r. wyniósł 1 336 tys. 

PLN i był ni�szy o 871 tys. PLN w stosunku do zysku w 2013 r. (2 207 tys. PLN). Natomiast w 2012 r. i2 

Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. strata z działalno�ci operacyjnej wyniosła 71 tys. PLN.  

Przychody finansowe w analizowanym okresie kształtowany si� na zbli�onym poziomie tzn. 13 tys. PLN w 2012 

r., 14 tys. PLN w 2013 r. i 10 tys. PLN w 2014 r. Z kolei koszty finansowe rosły sympatycznie i wyniosły 0 tys. 

PLN w 2012 r., 782 tys. PLN w 2013 r. oraz 4 317 tys. PLN w 2014 r. i wynikały z odsetek od po�yczek 

udzielonych głównie przez jednostki powi�zane tzn. i2 Finanse sp. z o.o., i2 Grupa sp. z o.o., i2 Development 

Sp. z o.o., Acico Investment Limited, Galtoco Ltd.  

W rezultacie powy�ej opisanych czynników i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. zanotowała strat� 
netto w 2014 r. w wysoko�ci 2 971 tys. PLN, która była ni�sza o 4 410 tys. PLN w stosunku do zysku netto 

osi�gni�tego w 2013 r. w wysoko�ci 1 439 tys. PLN. Natomiast w 2012 r. i2 Development sp. z o.o. odnotowała 

strat� netto w wysoko�ci 58 tys. PLN.  

Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� aktywów i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. na 

dzie	 31 grudnia 2014 r., 31 grudnia 2013 r., 31 grudnia 2012 r. (w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 

Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

31 grudnia 
2014  

31 grudnia 
2013  

31 grudnia 
2012 

31 grudnia 
2014  

31 grudnia 
2013  

31 grudnia 
2012 

(w tys. PLN) 
 (niezbadane) 

(struktura %)  
(niezbadane) 

Aktywa trwałe 4 493 5 - 7,2% 0,0% 0,0% 

Warto�ci niematerialne i prawne - - - 0,0% 0,0% 0,0% 

Rzeczowe aktywa trwałe 3 5 - 0,0% 0,0% 0,0% 

Nale�no�ci długoterminowe - - - 0,0% 0,0% 0,0% 

Inwestycje długoterminowe 4 490 - - 7,2% 0,0% 0,0% 

Długoterminowe rozliczenia 

mi�dzyokresowe 
- - - 0,0% 0,0% 0,0% 

       

Aktywa obrotowe 57 608 27 348 7 003 92,8% 100,0% 100,0% 

Zapasy 55 540 18 187 6 683 89,4% 66,5% 95,4% 

Nale�no�ci krótkoterminowe 553 6 819 8 0,9% 24,9% 0,1% 

Inwestycje krótkoterminowe 1 515 1 949 38 2,4% 7,1% 0,5% 

Krótkoterminowe rozliczenia 

mi�dzyokresowe 
- 393 273 0,0% 1,4% 3,9% 

       
SUMA AKTYWÓW 62 101 27 353 7 003 100,0% 100,0% 100,0% 

�ródło: Emitent  

Na koniec 2014 r. suma bilansowa i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. osi�gn�ła poziom 62 101 tys. 

PLN, co oznacza wzrost o 34 747 tys. PLN w porównaniu ze stanem na koniec 2013 r. Na koniec 2013 r. suma 

bilansowa wzrosła do 27 353 tys. PLN z 7 003 tys. PLN na koniec 2012 r. (wzrost o 20 350 tys. PLN).  

Udział aktywów trwałych i obrotowych w aktywach ogółem na dzie	 31 grudnia 2014 r. wynosił odpowiednio 

7,2% (w wysoko�ci 4 493 tys. PLN) oraz 92,8% (w wysoko�ci 57 608 tys. PLN). W strukturze aktywów 

trwałych najwi�kszy udział posiadaj� inwestycje długoterminowe (7,2% udział w aktywach ogółem). Natomiast 

na wysoko�� aktywów obrotowych najwi�kszy wpływ maj� zapasy (89,4% udział w aktywach ogółem).  

Na koniec 2013 r. udział aktywów trwałych w aktywach ogółem wyniósł 0% a aktywów obrotowych 100%. Na 

wysoko�� aktywów obrotowych najwi�kszy wpływ maj� zapasy (66,5% udział w aktywach ogółem) oraz 

nale�no�ci krótkoterminowe (24,9% udział w aktywach ogółem).  

Na koniec 2012 r. udział aktywów trwałych w aktywach ogółem wyniósł 0% a aktywów obrotowych 100%. W 

strukturze aktywów obrotowych najwi�kszy wpływ miały zapasy (95,4% udział w aktywach ogółem).  

Aktywa trwałe na koniec 2014 r. wzrosły o 4 488 tys. PLN z poziomu 5 tys. PLN na koniec 2013 r. do 4 4933 

tys. PLN, (tj. o 88 871,3%) co było spowodowane: wzrostem inwestycji długoterminowych w efekcie nabycia w 
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2014 r. budynku zlokalizowanego przy ul. Powsta	ców 
l�skich we Wrocławiu, w których lokale usługowe 

zostały przeznaczone na wynajem. Na dzie	 31 grudnia 2014 warto�� tej nieruchomo�ci uj�tej w inwestycjach 

długoterminowych wyniosła 4 490 tys. PLN.  

Aktywa obrotowe na koniec 2014 r. kształtowały si� na poziomie 57 608 tys. PLN i były wy�sze o 30 260 tys. 

PLN (tj. o 110,6%) wobec stanu na koniec 2013 r. w wysoko�ci 27 348 tys. PLN. Wzrost aktywów obrotowych 

na koniec 2014 r. był spowodowany przede wszystkim wzrostem zapasów o 205,4% (tj. o 37 353 tys. PLN), w 

tym głownie towarów w wyniku zakupu nieruchomo�ci gruntowych zabudowanych i niezabudowanych 

przeznaczonych na nowe inwestycje. Warto�� aktywów obrotowych na koniec 2013 r. wyniosła 27 348 tys. PLN 

i była wy�sza o 20 345 tys. PLN (tj. o 290,5%) wobec stanu na koniec 2012 r. Powodem wzrostu aktywów 

obrotowych był głownie wzrost zapasów o 11 503 (tj. o 172,1%) oraz wzrost nale�no�ci krótkoterminowych o 

6 811 (tj. o 84 257,3%). Wzrost zapasów wynikał głownie z wzrostu towarów z zakupu nieruchomo�ci 

gruntowych zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych na nowe inwestycje Wzrost nale�no�ci 

krótkoterminowych wynikał głównie ze wzrostu nale�no�ci z tytułu dostaw i usług od jednostek niepowi�zanych 

w wysoko�ci 4 413 tys. PLN. 

Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� pasywów i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. na 

dzie	 31 grudnia 2014 r., 31 grudnia 2013 r., 31 grudnia 2012 r. (w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 

Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

2014  2013 2012 2014  2013 2012 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

(struktura %)  
(niezbadane) 

Kapitał (fundusz) własny  (3 159) 1 396  (48) n.a. 5,1% n.a. 

Kapitał (fundusz) podstawowy  15  15  10  n.a. 0,1% n.a. 

Kapitał (fundusz) zapasowy 0  0  -  n.a. 0,0% n.a. 

Pozostałe kapitały (fundusze) 

rezerwowe 
-  -  -  n.a. 0,0% n.a. 

Zyski (strata) z lat ubiegłych (202) (58) (0) n.a. -0,2% n.a. 

Zysk (strata) netto (2 971) 1 439  (58) n.a. 5,3% n.a. 

       

Zobowi�zania i rezerwy na 
zobowi�zania 

65 260  25 957  7 051  n.a. 94,9% n.a. 

Rezerwy na zobowi�zania -  -  -  n.a. 0,0% n.a. 

Zobowi�zania długoterminowe 59 140  20 214  -  n.a. 73,9% n.a. 

Wobec jednostek powi�zanych 56 943  -  -  n.a. 0,0% n.a. 

Wobec pozostałych jednostek 2 197  20 214  -  n.a. 73,9% n.a. 

Zobowi�zania krótkoterminowe 6 120  5 743  7 051  n.a. 21,0% n.a. 

Wobec jednostek powi�zanych 1 495  -  7 008  n.a. 0,0% n.a. 

Wobec pozostałych jednostek 4 625  5 743  43  n.a. 21,0% n.a. 

Rozliczenia mi�dzyokresowe -  -  -  n.a. 0,0% n.a. 

       

SUMA PASYWÓW 62 101  27 353  7 003  n.a. 100,0% n.a. 

�ródło: Emitent  

Warto�� kapitału własnego i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. na dzie	 31 grudnia 2014 r. wyniosła – 

- 3 159 tys. PLN i była ni�sza o 4 555 tys. PLN od stanu na koniec 2013 r. Spadek kapitałów własnych wynikał 

głównie ze straty ze straty netto, która wyniosła 2 971 tys. PLN. Kapitały własne na koniec 2013 r. wzrosły z – 

48 tys. PLN na koniec 2012 r. do 1 369 tys. PLN. Głównym powodem wzrostu kapitałów własnych w tym 

okresie był zysk netto w wysoko�ci 1 439 tys. PLN.  

Warto�� zobowi�za	 i rezerw na zobowi�zania na koniec 2014 r. wyniosła 65 260 tys. PLN i była wy�sza o 

39 303 tys. PLN (tj. o 151,4%) w porównaniu ze stanem na koniec 2013 r. Wzrost ten był spowodowany 

głównie wzrostem zobowi�za	 długoterminowych z 20 214 tys. PLN na koniec 2013 r. do 59 140 tys. PLN ma 
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na koniec 2014 r. Wzrost zobowi�za	 długoterminowe wynikał głównie z wzrostu o 56 943 tys. PLN 

zobowi�za	 długoterminowych wobec jednostek powi�zanych tzn. po�yczek zaci�gni�tych od i2 Finanse Sp. z 

o.o., i2 Grupa sp. z o.o., i2 Development Sp. z o.o., Acico Investments Limited, Galtoco Ltd. Z kolei 

zobowi�zania długoterminowe wobec pozostałych jednostek spadły z wyniku spłaty kredytu bankowego 

udzielonego przez mBank S.A. na finansowanie budowy kompleksu apartamentowo-mieszkalnego „Old Town 

Residence”.  

Warto�� zobowi�za	 i rezerw na zobowi�zania na koniec 2013 r. wyniosła 25 957 tys. PLN i była wy�sza o 

18 906 tys. PLN (tj. o 268,1%) w porównaniu ze stanem na koniec 2012 r. Wzrost ten był spowodowany przede 

wszystkim wzrostem zobowi�za	 długoterminowych z 0 tys. PLN na koniec 2012 r. do 20 214 tys. PLN na 

koniec 2013 r. Wzrost zobowi�za	 długoterminowych wynikał ze wzrostu o 20 214 tys. PLN po�yczek 

udzielonych przez podmioty powi�zane z członkami Zarz�du. 

W tabeli poni�ej przedstawiono wska�niki zadłu�enia i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. za lata 

2014, 2013, 2012. 

 Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

2014  2013 2012 

  (niezbadane) 

Wska�nik ogólnego zadłu�enia* 1,1 0,9 1,0 

Wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych** -20,7 18,6 -146,5 

Wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi*** 12,5 4278,8 n.a. 

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego**** 0,1 0,2 1,0 

Wska�nik zadłu�enia długoterminowego***** 1,0 0,7 0,0 

�ródło: Emitent  

* wska�nik ogólnego zadłu�enia = zobowi�zania długo- i krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

** wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych = (zobowi�zania długo- i krótkoterminowe) podzielone przez kapitały własne 

*** wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi = kapitały własne plus zobowi�zania długoterminowe podzielone przez 

aktywa trwałe 

**** wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego = zobowi�zania krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

***** wska�nik zadłu�enia długoterminowego = zobowi�zania długoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

Na koniec grudnia w latach 2012, 2013 i 2014 r. wska�nik ogólnego zadłu�enia wahał si� od 0,9-1,1. Taki 

poziom wy�ej wymienionego wska�nika wynikał z niskiego poziomu kapitałów własnych. Natomiast wska�nik 

zadłu�enia kapitałów własnych był ujemny na koniec grudnia w latach 2012 i 2014 r. (z uwagi na ujemne 

kapitały własne) i wynosił odpowiednio -146,5 i -20,7. Wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych w 2013 r. 

wyniósł 18,6.  

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego na koniec grudnia 2014 roku wyniósł 0,1 i był o 0,1 ni�szy 

w porównaniu do poziomu na koniec 2013 r. Wska�nik ten spadł z 1,0 na koniec 2012 r. do 0,2 na koniec 2013 r. 

Taki poziom wy�ej wymienionego wska�nika wynika z niskiego udziału zobowi�za	 krótkoterminowych w 

pasywach.  

Wska�nik zadłu�enia długoterminowego wynosił na koniec 2014 r. 1,0 i wzrósł z 0,7 na koniec 2013 r. i 0,0 

2012 r. Taki poziom wska�nika �wiadczy o wysokim udziale zobowi�za	 długoterminowych w pasywach.  

Wska�nik pokrycia zobowi�za	, pokazuj�cy zdolno�� i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. do obsługi 

zadłu�enia wynosił 4 278,8 na koniec 2012 r, (z uwagi na niski poziom aktywów trwałych) oraz 12,5 na koniec 

2014 r.  
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Poni�sza tabela zawiera zestawienie wska�ników płynno�ci i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. na 

dzie	 31 grudnia 2014 r., 31 grudnia 2013 r., 31 grudnia 2012 r. 

 Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

2014  2013 2012 

  (niezbadane) 

Wska�nik bie��cej płynno�ci* 9,41 4,76 0,99 

Wska�nik wysokiej płynno�ci** 0,34 1,60 0,05 

Wska�nik podwy�szonej płynno�ci*** 0,25 0,34 0,01 

�ródło: Emitent  

* wska�nik bie��cej płynno�ci = aktywa obrotowe podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 

** wska�nik wysokiej płynno�ci = (aktywa obrotowe – zapasy) podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe  

*** wska�nik podwy�szonej płynno�ci = �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 

Wska�niki bie��cej płynno�ci i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. wyniósł 0,99 na koniec 2012 r., 4,76 

na koniec 2013 r. oraz 9,41 na koniec 2014 r. Takie poziomy wy�ej wymienionego wska�nika wynikaj� z 

wi�kszej dynamiki wzrostu aktywów obrotowych ni� dynamiki wzrostu zobowi�za	 krótkoterminowych. 

Wska�nik wysokiej płynno�ci wyniósł na koniec 2012 r. 0,05, na koniec 2013 r. 1,60 i na koniec 2014 r. 0,34. 

Spadek tego wska�nika w 2014 r. wynika z wysokiego poziomu zapasów w 2014 r. 

Wska�nik podwy�szonej płynno�ci na koniec 2014 r. spadł z poziomu 0,34 na koniec 2013 r. do poziomu 0,25 

Na koniec 2012 r. wy�ej wymieniony wska�nik kształtował si� na poziomie 0,01. Spadek tego wska�nika 

wynika z wi�kszej dynamiki wzrostu zobowi�za	 krótkoterminowych ni� dynamika wzrostu �rodków 

pieni��nych i ich ekwiwalentów. 

W poni�szej tabeli zaprezentowano kształtowanie si� wska�ników rentowno�ci i2 Development sp. z o.o. Przy 

Arsenale sp.k. za lata 2014, 2013, 2012 (w %). 

 Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

  
2014 2013 2012 

(niezbadane) 

Rentowno�� EBIT* 18,2% 16,4% -3546,6% 

Rentowno�� brutto** -40,4% 10,7% -2893,2% 

Rentowno�� netto*** -40,4% 10,7% -2893,2% 

Rentowno�� aktywów (ROA)**** -4,8% 5,3% -0,8% 

Rentowno�� kapitałów własnych (ROE)***** 94,1% 103,1% 120,2% 

�ródło: Emitent 

* rentowno�� EBIT = zysk z działalno�ci operacyjnej okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

** rentowno�� brutto = zysk brutto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

*** rentowno�� netto = zysk netto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

**** rentowno�� aktywów (ROA) = zysk netto okresu podzielony przez aktywa ogółem na koniec okresu 

***** rentowno�� kapitałów własnych (ROE) = zysk netto podzielony przez kapitały własne na koniec okresu 

W 2014 r. oraz w 2012 r. rentowno��, brutto i netto, rentowno�� aktywów ROA oraz w 2012 r. rentowno�� EBIT 

były ujemnie za spraw� wygenerowanej w tych latach straty netto. Tylko rentowno�� kapitałów własnych ROE 

w powy�szych okresach była dodatnia z uwagi na równie� ujemne kapitały własne. W 2013 r. rentowno�� EBIT 

wyniosła 16,4%, rentowno�� brutto i netto wyniosła 10,7%. Rentowno�� aktywów ROA i rentowno�� kapitałów 

własnych ROE wyniosły odpowiednio: 5,3% oraz 103,1%.  

i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. 

Oceny sytuacji finansowej spółki i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. dokonano w oparciu o jednostkowe roczne 

sprawozdania finansowe za lata 2013-2014, które zostały sporz�dzone zgodnie z przepisami Ustawy o 

Rachunkowo�ci i nie zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Rok obrotowy 2013 obejmował okres 

27 lutego 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.  
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W poni�szej tabeli zamieszczono dane finansowe z rachunku zysków i strat i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. 

za lata 2014, 2013 (obejmuj�cy okres 27.02.2013 r. do 31.12.2013 r.) (w tys. PLN). Spółka i2 Development sp. z 

o.o. M1 sp.k. został utworzona w dniu 27 lutego 2013 r. 

Wyszczególnienie 
2014 27.02.2013- 31.12.2013 

(w tys. PLN) 
(niezbadane) 

Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów 10 564  10 877  

Koszty działalno�ci operacyjnej 4 856  10 905  

Amortyzacja -  -  

Zu�ycie materiałów i energii 2 411  37  

Usługi obce 2 428  10 845  

Podatki i opłaty 16  16  

Wynagrodzenia -  -  

Ubezpieczenia społeczne i inne �wiadczenia -  -  

Pozostałe koszty rodzajowe -  8  

Warto�� sprzedanych towarów i materiałów -  -  

Zysk/(strata) ze sprzeda�y  5 708  (29) 

Pozostałe przychody operacyjne 153  -  

Pozostałe koszty operacyjne 105  -  

Zysk/(strata) z działalno�ci operacyjnej 5 756  (29) 

Przychody finansowe 156  -  

Koszty finansowe  311  35  

Zysk/(strata) z działalno�ci gospodarczej 5 602  (64) 

Zysk/(strata) brutto 5 602  (64) 

Podatek dochodowy -  -  

Zysk/(strata) netto 5 602  (64) 

�ródło: Emitent  

i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. jest spółk� celow� powołan� do realizacji poszczególnych projektów 

deweloperskich. W latach 2013 – 2014 i2 Development Sp. z o.o. M1 sp.k. uzyskała przychody z działalno�ci 

deweloperskiej. W 2013 r. i2 Development Sp. z o.o. M1 sp.k.. rozpocz�ła budow� kompleksu apartamentowo - 

mieszkalnego „Golden House” oraz kompleksu apartamentowo – mieszkalnego „Royal Apartments”. W 2014 r. 

i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. zako	czyła budow� projektów deweloperskich: „Golden House” oraz „Royal 

Apartments”. 

Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. w 2014 r. 

nieznacznie spadły o 2,9% (tj. o 313 tys. PLN) z poziomu 10 877 tys. PLN w 2013 r. do 10 564 tys. PLN w 

2014 r. Koszty działalno�ci operacyjnej w 2014 r. spadły o 55,5% (tj. o 6 050 tys. PLN) z poziomu 10 905 tys. 

PLN do 4 856 tys. PLN głownie z powodu spadku o 77,6% usług obcych (tj. o 8 417 tys. PLN) w wyniku 

wykonania wi�kszo�ci prac budowlanych zwi�zanych z budow� budynków w 2013 r. 

Pozostałe przychody operacyjne odnotowano tylko w 2014 r. i wyniosły 153 tys. PLN. Pozostałe koszty 

operacyjne wyniosły w 2014 r. 105 tys. PLN.  

W efekcie opisanych powy�ej czynników zysk z działalno�ci operacyjnej (EBIT) w 2014 r. wyniósł 5 756 tys. 

PLN i był wy�szy o 5 785 tys. PLN w stosunku do straty w 2013 r. w wysoko�ci 29 tys. PLN.  

Tylko w 2014 r. uzyskano przychody finansowe (odsetki od po�yczek udzielonych jednostkom powi�zanym – i2 

Finanse sp. z o.o.) i wyniosły one 156 tys. PLN. Koszty finansowe wzrosły z 35 tys. PLN w 2013 r. do 311 tys. 

PLN w 2014 r. (w wyniku wzrostu odsetek od po�yczek udzielonych przez Galtoco Ltd i i2 Finanse sp. z o.o.). 
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W rezultacie powy�ej opisanych czynników i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. wygenerowała zysk netto w 

2014 r. w wysoko�ci 5 602 tys. PLN, który był wy�szy o 5 665 tys. PLN w stosunku do straty netto osi�gni�tej w 

2013 r. w wysoko�ci 64 tys. PLN.  

Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� aktywów i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. na dzie	 31 

grudnia 2014 r., 31 grudnia 2013 r. (w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 
31 grudnia 2014  31 grudnia 2013  31 grudnia 2014  31 grudnia 2013  

(w tys. PLN) 
(niezbadane) 

(struktura %)  
(niezbadane) 

Aktywa trwałe 3 975  -  49,7% 0,0% 

Warto�ci niematerialne i prawne -  -  0,0% 0,0% 

Rzeczowe aktywa trwałe -  -  0,0% 0,0% 

Nale�no�ci długoterminowe -  -  0,0% 0,0% 

Inwestycje długoterminowe 3 975  -  49,7% 0,0% 

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe -  -  0,0% 0,0% 

     

Aktywa obrotowe 4 016  16 763  50,3% 100,0% 

Zapasy 3 638  12 867  45,5% 76,8% 

Nale�no�ci krótkoterminowe 364  94  4,6% 0,6% 

Inwestycje krótkoterminowe 9  3 517  0,1% 21,0% 

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 6  284  0,1% 1,7% 

     

SUMA AKTYWÓW 7 992  16 763  100,0% 100,0% 

�ródło: Emitent  

Na koniec 2014 r. suma bilansowa i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. osi�gn�ła poziom 7 992 tys. PLN, co 

oznacza spadek o – 8 771 tys. PLN w porównaniu ze stanem na koniec 2013 r.  

Udział aktywów trwałych i obrotowych w aktywach ogółem na dzie	 31 grudnia 2014 r. wynosił odpowiednio 

49,7% (w wysoko�ci 3 975 tys. PLN) oraz 50,3% (w wysoko�ci 4 016 tys. PLN). W strukturze aktywów 

trwałych najwi�kszy udział posiadaj� inwestycje długoterminowe (49,7% udziału w aktywach ogółem). 

Natomiast na wysoko�� aktywów obrotowych najwi�kszy wpływ maj� zapasy (45,5% udziału w aktywach 

ogółem).  

Na koniec 2013 r. udział aktywów trwałych w aktywach ogółem wyniósł 0% a aktywów obrotowych 100%. Na 

wysoko�� aktywów obrotowych najwi�kszy wpływ miały zapasy (76,8% udziału w aktywach ogółem) oraz 

inwestycji krótkoterminowych (21,0% udział w aktywach ogółem).  

Aktywa trwałe na koniec 2014 r. wzrosły o 3 975 tys. PLN z poziomu 0 tys. PLN na koniec 2013 r. do 3 975 tys. 

PLN, co było spowodowane: wzrostem inwestycji długoterminowych. Na inwestycje długoterminowe składaj� 
si� po�yczki udzielone i2 Finanse Sp. z o.o., które wg stanu na koniec 2014 r. wyniosły 3 975 tys. PLN.  

Aktywa obrotowe na koniec 2014 r. kształtowały si� na poziomie 4 016 tys. PLN i były ni�sze o 12 746 tys. 

PLN (tj. o 76,0%) wobec stanu na koniec 2013 r. w wysoko�ci 16 763 tys. PLN. Spadek aktywów obrotowych 

na koniec 2014 r. był spowodowany przede wszystkim spadkiem zapasów o 9 229 tys. PLN (tj. o 71,7%) 

głównie półproduktów i produktów w toku w wyniku zako	czenia budowy kompleksu budynków „Golden 

House” i „Royal Apartments” oraz spadkiem inwestycji krótkoterminowych o 3 508 tys. PLN (tj. o 99,8%) na 

skutek spadku �rodków pieni��nych i innych aktywów pieni��nych w efekcie zwolnienia �rodków z rachunków 

powierniczych nale�nych spółce po zako	czeniu inwestycji. 
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Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� pasywów i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. na dzie	 31 

grudnia 2014 r., 31 grudnia 2013 r. (w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 
31 grudnia 2014  31 grudnia 2013  31 grudnia 2014  31 grudnia 2013  

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

(struktura %)  
(niezbadane) 

Kapitał (fundusz) własny  5 417  (49) 67,8% n.a. 

Kapitał (fundusz) podstawowy  15  15  0,2% n.a. 

Kapitał (fundusz) zapasowy -  -  0,0% n.a. 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe -  -  0,0% n.a. 

Zyski (strata) z lat ubiegłych (200) -  -2,5% n.a. 

Zysk (strata) netto 5 602  (64) 70,1% n.a. 

         

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 2 575  16 811  32,2% n.a. 

Rezerwy na zobowi�zania -  -  0,0% n.a. 

Zobowi�zania długoterminowe -  10 891  0,0% n.a. 

Wobec jednostek powi�zanych -  -  0,0% n.a. 

Wobec pozostałych jednostek -  10 891  0,0% n.a. 

Zobowi�zania krótkoterminowe 2 575  5 921  32,2% n.a. 

Wobec jednostek powi�zanych 2  -  0,0% n.a. 

Wobec pozostałych jednostek 2 573  5 921  32,2% n.a. 

Rozliczenia mi�dzyokresowe -  -  0,0% n.a. 

         

SUMA PASYWÓW 7 992  16 763  100,0% n.a. 

�ródło: Emitent  

Warto�� kapitału własnego i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. na dzie	 31 grudnia 2014 r. wyniosła 5 417 tys. 

PLN i była wy�sza o 5 465 tys. PLN od stanu na koniec 2013 r. Wzrost kapitałów własnych wynikał głównie z 

zysku netto, który w 2014 wyniósł 5 602 tys. PLN.  

Warto�� zobowi�za	 i rezerw na zobowi�zania na koniec 2014 r. wyniosła 2 575 tys. PLN i była ni�sza o 14 235 

tys. PLN (tj. o 84,7%) w porównaniu ze stanem na koniec 2013 r. Spadek ten był spowodowany przede 

wszystkim spadkiem zobowi�za	 długoterminowych z 10 891 tys. PLN na koniec 2013 r. do 0 tys. PLN na 

koniec 2014 r. o raz spadkiem zobowi�za	 krótkoterminowych z 5 921 tys. PLN na koniec 2013 r. do 2 575 tys. 

PLN na koniec 2014 r. Spadek zobowi�za	 długoterminowych wynikał ze spłaty kredytu bankowego 

udzielonego przez Pekao S.A. na finansowanie budowy kompleksu apartamentowo – mieszkalnego „Golden 

House” i kompleksu apartamentowo – mieszkalnego „Royal Apartaments”. Z kolei spadek zobowi�za	 
krótkoterminowych wynikał głownie ze spadku zobowi�za	 wobec pozostałych jednostek z tytułu zaliczek 

otrzymanych na dostawy o 2 458 tys. PLN poniewa� spółka dokonała ostatecznej sprzeda�y cz��ci mieszka	 i 
rozliczyła zaliczki wcze�niej otrzymane na zakup tych mieszka	. 

W tabeli poni�ej przedstawiono wska�niki zadłu�enia i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. za lata 2014, 2013 

31 grudnia 2014  31 grudnia 2013  

  (niezbadane)  

Wska�nik ogólnego zadłu�enia* 0,3 1,0 

Wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych** 0,5 -345,3 

Wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi*** 1,4 n.a. 

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego**** 0,3 0,4 

Wska�nik zadłu�enia długoterminowego***** 0,0 0,6 

�ródło: Emitent  

* wska�nik ogólnego zadłu�enia = zobowi�zania długo- i krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

** wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych = (zobowi�zania długo- i krótkoterminowe) podzielone przez kapitały własne 

*** wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi = kapitały własne plus zobowi�zania długoterminowe podzielone przez 

aktywa trwałe 

**** wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego = zobowi�zania krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

***** wska�nik zadłu�enia długoterminowego = zobowi�zania długoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 
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Na koniec grudnia 2014 r. wska�nik ogólnego zadłu�enia spadł z 1,0 na koniec 2013 r. do 0,3. W wyniku 

głównie spadku zobowi�za	 długoterminowych w wyniku spłaty kredytu bankowego. Z kolei wska�nik 

zadłu�enia kapitałów własnych wzrósł z – 345,3 (wska�nik ujemny z uwagi na ujemne kapitały własne) na 

koniec 2013 r. do 0,5 na koniec 2014 r. z uwagi na wzrost kapitałów własnych w efekcie osi�gni�tego w 2014 r, 

poziomu zysku netto. 

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego na koniec grudnia 2014 roku wyniósł 0,3 i był o 0,1 ni�szy 

w porównaniu do poziomu na koniec 2013 r. z uwagi na spadek w 2014 r. zobowi�za	 krótkoterminowych. 

Wska�nik zadłu�enia długoterminowego wynosił na koniec 2014 r. 0,0 i spadł z 0,6 na koniec 2013 r. w zwi�zku 

ze spadkiem zobowi�za	 długoterminowych w efekcie spłaty kredytu bankowego.  

Wska�nik pokrycia zobowi�za	, pokazuj�cy zdolno�� i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. do obsługi 

zadłu�enia wyniósł 1,4 na koniec 2014 r. i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. nie posiadała na koniec 

2013 r. aktywów trwałych, wi�c nie jest mo�liwe obliczenie wska�nika zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami 

stałymi. 

Poni�sza tabela zawiera zestawienie wska�ników płynno�ci i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. na dzie	 31 

grudnia 2014 r., 31 grudnia 2013 r.  

31 grudnia 2014  31 grudnia 2013  

  (niezbadane) 

Wska�nik bie��cej płynno�ci* 1,56 2,83 

Wska�nik wysokiej płynno�ci** 0,15 0,66 

Wska�nik podwy�szonej płynno�ci*** 0,00 0,59 

�ródło: Emitent  

* wska�nik bie��cej płynno�ci = aktywa obrotowe podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 

** wska�nik wysokiej płynno�ci = (aktywa obrotowe – zapasy) podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe  

*** wska�nik podwy�szonej płynno�ci = �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 

Wska�niki bie��cej płynno�ci i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. wyniósł 2,83 na koniec 2013 r. oraz 1,56 na 

koniec 2014 r. Wska�nik wysokiej płynno�ci wyniósł na koniec 2013 r. 0,66 na koniec 2013 r. a nast�pnie spadł 

do 0,15 na koniec 2014 r. Spadek wy�ej wymienionyvh wska�ników wynikał z mniejszej dynamiki spadku 

zobowi�za	 krótkoterminowych od dynamiki spadku aktywów obrotowych. 

Wska�nik podwy�szonej płynno�ci na koniec 2014 r. spadł z poziomu 0,59 na koniec 2013 r. do poziomu 0,00. 

Spadek ten wynikał z istotnego spadku �rodków pieni��nych i ekwiwalentów w 2014 r. 

W poni�szej tabeli zaprezentowano kształtowanie si� wska�ników rentowno�ci i2 Development sp. z o.o. M1 

sp.k. za lata 2014, 2013 (w %). 

  
2014 27.02.2013- 31.12.2013 

(niezbadane) 

Rentowno�� EBIT* 54,5% -0,3% 

Rentowno�� brutto** 53,0% -0,6% 

Rentowno�� netto*** 53,0% -0,6% 

Rentowno�� aktywów (ROA)**** 70,1% -0,4% 

Rentowno�� kapitałów własnych (ROE)***** 103,4% 130,7% 

�ródło: Emitent 

* rentowno�� EBIT = zysk z działalno�ci operacyjnej okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

** rentowno�� brutto = zysk brutto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

*** rentowno�� netto = zysk netto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

**** rentowno�� aktywów (ROA) = zysk netto okresu podzielony przez aktywa ogółem na koniec okresu 

***** rentowno�� kapitałów własnych (ROE) = zysk netto podzielony przez kapitały własne na koniec okresu 
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W okresie od 27 lutego 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. rentowno�� EBIT, brutto i netto oraz rentowno�� aktywów 

ROA były ujemnie za spraw� wygenerowanej w tym roku straty netto. Tylko rentowno�� kapitałów własnych 

ROE w 2013 r. była dodatnia z uwagi na równie� ujemne kapitały własne. W 2014 r. i2 Development sp. z o.o. 

M1 sp.k. uzyskała wysok� rentowno�� i rentowno�� EBIT wyniosła 54,5%, rentowno�� brutto i netto wyniosła 

53,0%. Rentowno�� aktywów ROA i rentowno�� kapitałów własnych ROE wyniosły odpowiednio: 70,1% oraz 

103,4%.  

i2 Development sp. z o.o. M3 sp.k. 

Oceny sytuacji finansowej spółki i2 Development sp. z o.o. M3 sp.k. dokonano w oparciu o jednostkowe 

sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 11 wrze�nia 2013 do 31 grudnia 2014 r., które zostało sporz�dzone 

zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowo�ci i nie zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Spółka 

i2 Development sp. z o.o. M3 sp.k. została utworzona w dniu 11 wrze�nia 2013 r. 

W poni�szej tabeli zamieszczono dane finansowe z rachunku zysków i strat i2 Development sp. z o.o. M3 sp.k. 

za okres od 11 wrze�nia 2013 do 31 grudnia 2014 r. (w tys. PLN). 

Wyszczególnienie 
11.09.2013-31.12.2014 

(w tys. PLN) 
(niezbadane) 

Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów 6 162  

Koszty działalno�ci operacyjnej 6 291  

Amortyzacja -  

Zu�ycie materiałów i energii 1 007  

Usługi obce 5 246  

Podatki i opłaty 33  

Wynagrodzenia -  

Ubezpieczenia społeczne i inne �wiadczenia -  

Pozostałe koszty rodzajowe 5  

Warto�� sprzedanych towarów i materiałów -  

Zysk/(strata) ze sprzeda�y  (128) 

Pozostałe przychody operacyjne -  

Pozostałe koszty operacyjne -  

Zysk/(strata) z działalno�ci operacyjnej (129) 

Przychody finansowe 36  

Koszty finansowe  215  

Zysk/(strata) z działalno�ci gospodarczej (307) 

Zysk/(strata) brutto (307) 

Podatek dochodowy -  

Zysk/(strata) netto (307) 

�ródło: Emitent  

i2 Development sp. z o.o. M3 sp.k. jest spółk� celow� powołan� do realizacji poszczególnych projektów 

deweloperskich. W okresie od 11 wrze�nia 2013 do 31 grudnia 2014 r. i2 Development Sp. z o.o. M3 sp.k. 

prowadziła budow� budynku mieszkalnego w projekcie deweloperskim „Kniaziewicza” oraz �wiadczyła usługi 

reklamy na rzecz i2 Development Sp. z o.o. Ł�czne przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i 

materiałów i2 Development sp. z o.o. M3 sp.k. w okresie 11.09.2013-31.12.2014 wyniosły 6 162 tys. PLN (z 

tego warto�� usług reklamy na rzecz i2 Development Sp. z o.o. wyniosła 1 tys. PLN). Koszty działalno�ci 

operacyjnej w analizowanym okresie wyniosły 6 291 tys. PLN.  

Najwi�kszy udział w kosztach operacyjnych w analizowanym okresie miały usługi obce (83,4%), co było 

spowodowane usługami podwykonawców przy prowadzonym projekcie deweloperskim. W rezultacie powy�ej 
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opisanych czynników i2 Development sp. z o.o. M3 sp.k. zanotowała strat� ze sprzeda�y na poziomie 128 tys. 

PLN. 

W analizowanym okresie i2 Development sp. z o.o. M3 sp.k. nie uzyskało pozostałych przychodów 

operacyjnych oraz nie poniosło pozostałych kosztów operacyjnych, wi�c wynik na działalno�ci operacyjnej 

kształtował si� na tym samym poziomie jak wynik ze sprzeda�y czyli – 129 tys. PLN. 

Przychody finansowe w analizowanym okresie wyniosły 36 tys. PLN a koszty finansowe 215 tys. PLN (odsetki 

od po�yczek i kredytu udzielonych przez jednostki powi�zane tzn. i2 Finanse sp. z o.o. i Galtoco Ltd oraz 

pozostałe jednostki tzn. kredyt inwestycyjny udzielony przez Getin Noble Bank). W efekcie powy�szego i2 

Development sp. z o.o. M3 sp.k. zanotowała strat� netto w wysoko�ci 307 tys. PLN.  

Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� aktywów i2 Development sp. z o.o. M3 sp.k. na dzie	 31 

grudnia 2014 r. (w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 

31 grudnia 2014  
 

(w tys. PLN) 
 (niezbadane) 

31 grudnia 2014  
 

struktura %)  
(niezbadane) 

Aktywa trwałe - 0,0% 

Warto�ci niematerialne i prawne - 0,0% 

Rzeczowe aktywa trwałe - 0,0% 

Nale�no�ci długoterminowe - 0,0% 

Inwestycje długoterminowe - 0,0% 

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe - 0,0% 

   

Aktywa obrotowe 12 171 100,0% 

Zapasy 6 161 50,6% 

Nale�no�ci krótkoterminowe 268 2,2% 

Inwestycje krótkoterminowe 5 738 47,1% 

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 4 0,0% 

   

SUMA AKTYWÓW 12 171 100,0% 

�ródło: Emitent  

Na dzie	 31 grudnia 2014 r. suma bilansowa i2 Development sp. z o.o. M3 sp.k. osi�gn�ła poziom 12 171 tys. 

PLN.  

Udział aktywów trwałych i obrotowych w aktywach ogółem na dzie	 31 grudnia 2014 r. wynosił odpowiednio 

0% (w wysoko�ci 0 tys. PLN) oraz 100,0% (w wysoko�ci 12 171 tys. PLN). W strukturze aktywów obrotowych 

najwi�kszy udział posiadały: 

•••• zapasy - głównie półproduktów i produktów w toku (50,6% udział w aktywach ogółem), co wynikało z 

rozpocz�cia inwestycji budowy budynku przy ul. Kniaziewicza oraz 

•••• inwestycje krótkoterminowe (47,1% udział w aktywach ogółem) tzn. �rodki pieni��ne i inne aktywa 

pieni��ne w wyniku dokonywania wpłat przez nabywców mieszka	 na rachunki powiernicze. 

W strukturze aktywów obrotowych najwi�kszy udział posiadały zapasy - głównie półproduktów i produktów w 

toku (50,6% udział w aktywach ogółem) co wynikało z rozpocz�cia inwestycji budowy budynku przy ul. 

Kniaziewicza. oraz inwestycje krótkoterminowe (47,1% udział w aktywach ogółem) tzn. �rodki pieni��ne i inne 

aktywa pieni��ne w wyniku dokonywania wpłat przez nabywców mieszka	 na rachunki powiernicze. Poni�sza 

tabela przedstawia wielko�� i struktur� pasywów i2 Development sp. z o.o. M3 sp.k. na dzie	 31 grudnia 2014 r. 

(w tys. PLN, %). 
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Wyszczególnienie 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Kapitał (fundusz) własny  (292) n.a. 
Kapitał (fundusz) podstawowy 15 n.a. 

Kapitał (fundusz) zapasowy 0 n.a. 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - n.a. 

Zyski (strata) z lat ubiegłych - n.a. 

Zysk (strata) netto (307) n.a. 

   

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania (razem) 12 463 n.a. 
Rezerwy na zobowi�zania - n.a. 

Zobowi�zania długoterminowe 7 384 n.a. 

Wobec jednostek powi�zanych 959 n.a. 

Wobec pozostałych jednostek 6 425 n.a. 

Zobowi�zania krótkoterminowe 5 079 n.a. 

Wobec jednostek powi�zanych 18 n.a. 

Wobec pozostałych jednostek 5 062 n.a. 

Rozliczenia mi�dzyokresowe - n.a. 

   

SUMA PASYWÓW 12 171 n.a. 

�ródło: Emitent  

Warto�� kapitału własnego i2 Development sp. z o.o. M3 sp.k. na dzie	 31 grudnia 2014 r. wyniosła – 292 tys. 

PLN. Głównym powodem ujemnych kapitałów własnych była strata netto w wysoko�ci 307 tys. PLN. Warto�� 
zobowi�za	 i rezerw na zobowi�zania na koniec 2014 r. wyniosła 12 463 tys. PLN. Zobowi�zania i rezerwy były 

głównym składnikiem pasywów. Najwi�kszy udział w zobowi�zaniach i rezerwach miały zobowi�zania 

długoterminowe (59,2%). Na zobowi�zania długoterminowe składały si� po�yczki i kredyty zaci�gni�te u 

podmiotu powi�zanego - i2 Finanse Sp. o.o., które wg stanu na koniec 2014 r. wyniosły 959 tys. PLN oraz 

pozostałych jednostek: tzn. Galtoco Ltd – 1 245 tys. PLN oraz Getin Noble Bank (kredyt inwestycyjny) 5 181 

tys. PLN. Zobowi�zania krótkoterminowe składały si� głównie z zaliczki otrzymanej na dostawy w wysoko�ci 

4 979 tys. PLN, co było zwi�zane z wpłat� zaliczek na poczet zakupu mieszka	. 

W tabeli poni�ej przedstawiono wska�niki zadłu�enia i2 Development sp. z o.o. M3 sp.k. na dzie	 31 grudnia 

2014 r. 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Wska�nik ogólnego zadłu�enia* 1,0 

Wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych** -42,7 

Wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi*** n.a. 

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego**** 0,4 

Wska�nik zadłu�enia długoterminowego***** 0,6 

�ródło: Emitent  

* wska�nik ogólnego zadłu�enia = zobowi�zania długo- i krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

** wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych = (zobowi�zania długo- i krótkoterminowe) podzielone przez kapitały własne 

*** wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi = kapitały własne plus zobowi�zania długoterminowe podzielone przez 

aktywa trwałe 

**** wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego = zobowi�zania krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

***** wska�nik zadłu�enia długoterminowego = zobowi�zania długoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

Na koniec grudnia 2014 r. wska�nik ogólnego zadłu�enia wyniósł 1,0, natomiast wska�nik zadłu�enia kapitałów 

– 42,7 z uwagi na ujemne kapitały własne. 
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Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego na koniec grudnia 2014 roku wyniósł 0,4 a zadłu�enia 

długoterminowego wynosił 0,6. Takie kształtowanie si� wy�ej wymienionych wska�ników wynika z ni�szego 

poziomu zobowi�za	 krótkoterminowych w przeciwie	stwie do zobowi�za	 długoterminowych. 

i2 Development sp. z o.o. M3 sp.k. nie posiadała w analizowanym okresie aktywów trwałych, wi�c nie jest 

mo�liwe obliczenie wska�nika zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi.  

Poni�sza tabela zawiera zestawienie wska�ników płynno�ci i2 Development sp. z o.o. M3 sp.k. na dzie	 31 

grudnia 2014 r. 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Wska�nik bie��cej płynno�ci* 2,40 

Wska�nik wysokiej płynno�ci** 1,18 

Wska�nik podwy�szonej płynno�ci*** 1,13 

�ródło: Emitent  

* wska�nik bie��cej płynno�ci = aktywa obrotowe podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 

** wska�nik wysokiej płynno�ci = (aktywa obrotowe – zapasy) podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe  

*** wska�nik podwy�szonej płynno�ci = �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 

Wska�niki bie��cej płynno�ci i2 Development sp. z o.o. M3 sp.k. na koniec 2014 r. wyniósł 2,40 a wska�nik 

wysokiej płynno�ci wyniósł 1,18. Wska�nik podwy�szonej płynno�ci wyniósł 1,13. Wska�niki kształtowały si� 
na wysokim poziomie z uwagi na wysoki poziom aktywów obrotowych (w tym równie� �rodków pieni��nych i 

ich ekwiwalentów). 

W poni�szej tabeli zaprezentowano kształtowanie si� wska�ników rentowno�ci i2 Development sp. z o.o. M3 

sp.k. w okresie od 11 wrze�nia 2013 do 31 grudnia 2014 r. (w %). 

  

11.09.2013-31.12.2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Rentowno�� EBIT* -2,1% 

Rentowno�� brutto** -5,0% 

Rentowno�� netto*** -5,0% 

Rentowno�� aktywów (ROA)**** -2,5% 

Rentowno�� kapitałów własnych (ROE)***** 105,1% 

�ródło: Emitent 

* rentowno�� EBIT = zysk z działalno�ci operacyjnej okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

** rentowno�� brutto = zysk brutto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

*** rentowno�� netto = zysk netto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

**** rentowno�� aktywów (ROA) = zysk netto okresu podzielony przez aktywa ogółem na koniec okresu 

***** rentowno�� kapitałów własnych (ROE) = zysk netto podzielony przez kapitały własne na koniec okresu 

W okresie od 11 wrze�nia 2013 do 31 grudnia 2014 r. rentowno�� EBIT, brutto i netto oraz rentowno�� aktywów 

ROA były ujemnie za spraw� wygenerowanej w tym roku straty netto. Tylko rentowno�� kapitałów własnych 

ROE w 2014 r. była dodatnia z uwagi na równie� ujemne kapitały własne. 

i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k. 

Oceny sytuacji finansowej spółki i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k. dokonano w oparciu o jednostkowe 

sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 10 pa�dziernika 2013 do 31 grudnia 2014 r., które zostało 

sporz�dzone zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowo�ci i nie zostało poddane badaniu przez biegłego 

rewidenta. Spółka i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k. została utworzona w dniu 10 pa�dziernika 2013 r. 
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W poni�szej tabeli zamieszczono dane finansowe z rachunku zysków i strat i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k. 

za okres od 10 pa�dziernika 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. (w tys. PLN). 

Wyszczególnienie 
10.10.2013-31.12.2014 

(w tys. PLN) 
(niezbadane) 

Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów 10 650  

Koszty działalno�ci operacyjnej 10 788  

Amortyzacja -  

Zu�ycie materiałów i energii 2 860  

Usługi obce 7 808  

Podatki i opłaty 114  

Wynagrodzenia -  

Ubezpieczenia społeczne i inne �wiadczenia -  

Pozostałe koszty rodzajowe 5  

Warto�� sprzedanych towarów i materiałów -  

Zysk/(strata) ze sprzeda�y  (138) 

Pozostałe przychody operacyjne -  

Pozostałe koszty operacyjne -  

Zysk/(strata) z działalno�ci operacyjnej (138) 

Przychody finansowe 8  

Koszty finansowe  216  

Zysk/(strata) z działalno�ci gospodarczej (346) 

Zysk/(strata) brutto (346) 

Podatek dochodowy -  

Zysk/(strata) netto (346) 

�ródło: Emitent  

i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k. jest spółk� celow� powołan� do realizacji poszczególnych projektów 

deweloperskich. W okresie od 10 pa�dziernika 2013 do 31 grudnia 2014 r. i2 Development Sp. z o.o. M5 sp.k. 

prowadziła budow� budynku mieszkalnego w projekcie deweloperskim „The Avenue” oraz �wiadczyła usługi 

reklamy na rzecz i2 Development Sp. z o.o. 

Ł�czne przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k. w 

okresie 10.10.2013-31.12.2014 wyniosły 10 650 tys. PLN (z tego warto�� usług reklamy na rzecz i2 

Development Sp. z o.o. wyniosła 1 tys. PLN). Koszty działalno�ci operacyjnej w analizowanym okresie 

wyniosły 10 788 tys. PLN.  

Najwi�kszy udział w kosztach operacyjnych w analizowanym okresie miały usługi obce (72,4%), co było 

spowodowane usługami podwykonawców przy prowadzonym projekcie deweloperskim. W rezultacie powy�ej 

opisanych czynników i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k. zanotowała strat� ze sprzeda�y 138 tys. PLN. 

W analizowanym okresie i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k. nie uzyskało pozostałych przychodów 

operacyjnych oraz nie poniosło pozostałych kosztów operacyjnych, wi�c wynik na działalno�ci operacyjnej 

kształtował si� na tym samym poziomie jak wynik ze sprzeda�y czyli – 138 tys. PLN. 

Przychody finansowe w analizowanym okresie wyniosły 8 tys. PLN a koszty finansowe (odsetki od po�yczek 

zaci�gni�tych u podmiotów powi�zanych i2 Finanse sp. z o. o.) 216 tys. PLN. W efekcie powy�szego i2 

Development sp. z o.o. M5 sp.k. zanotowała strat� netto w wysoko�ci 346 tys. PLN.  
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Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� aktywów i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k. na dzie	 31 

grudnia 2014 r. (w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 

31 grudnia 2014  
 

(w tys. PLN) 
(niezbadane) 

31 grudnia 2014  
 

struktura %)  
(niezbadane) 

Aktywa trwałe - 0,0% 

Warto�ci niematerialne i prawne - 0,0% 

Rzeczowe aktywa trwałe - 0,0% 

Nale�no�ci długoterminowe - 0,0% 

Inwestycje długoterminowe - 0,0% 

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe - 0,0% 

   

Aktywa obrotowe 13 073 100,0% 

Zapasy 10 659 81,5% 

Nale�no�ci krótkoterminowe 403 3,1% 

Inwestycje krótkoterminowe 2 011 15,4% 

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe - 0,0% 

   
SUMA AKTYWÓW 13 073 100,0% 

�ródło: Emitent  

Na dzie	 31 grudnia 2014 r. suma bilansowa i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k. osi�gn�ła poziom 13 073 tys. 

PLN.  

Udział aktywów trwałych i obrotowych w aktywach ogółem na dzie	 31 grudnia 2014 r. wynosił odpowiednio 

0% (w wysoko�ci 0 tys. PLN) oraz 100,0% (w wysoko�ci 13 073 tys. PLN). W strukturze aktywów obrotowych 

najwi�kszy udział posiadały zapasy – półprodukty i produkty w toku (81,5% udział w aktywach ogółem) co 

wynikało z rozpocz�cia projektu deweloperskiego „The Avenue” oraz inwestycje krótkoterminowe tzn. �rodki 

pieni��ne i inne aktywa pieni��ne (15,4% udział w aktywach ogółem) w efekcie dokonywania wpłat przez 

nabywców mieszka	 na rachunki powiernicze.  

Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� pasywów i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k. na dzie	 31 

grudnia 2014 r. (w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Kapitał (fundusz) własny  (326) n.a. 

Kapitał (fundusz) podstawowy 10 n.a. 

Kapitał (fundusz) zapasowy - n.a. 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - n.a. 

Zyski (strata) z lat ubiegłych - n.a. 

Zysk (strata) netto (336) n.a. 

   

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania (razem) 13 399 n.a. 

Rezerwy na zobowi�zania - n.a. 

Zobowi�zania długoterminowe 10 585 n.a. 

Wobec jednostek powi�zanych 3 595 n.a. 

Wobec pozostałych jednostek 6 990 n.a. 

Zobowi�zania krótkoterminowe 2 814 n.a. 

Wobec jednostek powi�zanych 42 n.a. 

Wobec pozostałych jednostek 2 772 n.a. 

Rozliczenia mi�dzyokresowe - n.a. 

   

SUMA PASYWÓW 13 073 n.a. 
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�ródło: Emitent  

Warto�� kapitału własnego i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k. na dzie	 31 grudnia 2014 r. wyniosła – 326 tys. 

PLN. Głównym powodem ujemnych kapitałów własnych była strata netto w wysoko�ci 336 tys. PLN. Warto�� 
zobowi�za	 i rezerw na zobowi�zania na koniec 2014 r. wyniosła 13 399 tys. PLN. Zobowi�zania i rezerwy były 

głównym składnikiem pasywów. Najwi�kszy udział w zobowi�zaniach i rezerwach miały zobowi�zania 

długoterminowe (79,0%). Na zobowi�zania długoterminowe składały si� po�yczki i kredyty zaci�gni�te u 

podmiotu powi�zanego - i2 Finanse Sp. o.o., które wg stanu na koniec 2014 r. wyniosły 3 595 tys. PLN oraz 

pozostałych jednostek Getin Noble Bank (kredyt inwestycyjny) 6 990 tys. PLN na realizacj� projektów 

deweloperskich. Na zobowi�zania krótkoterminowe składały si� zobowi�zania wobec pozostałych jednostek z 

tytułu dostaw i usług w wysoko�ci 1 889 tys. PLN oraz zaliczki otrzymane na dostawy w wysoko�ci 883 tys. 

PLN, co było zwi�zane z wpłat� zaliczek na poczet zakupu mieszka	.  

W tabeli poni�ej przedstawiono wska�niki zadłu�enia i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k. na dzie	 31 grudnia 

2014 r. 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Wska�nik ogólnego zadłu�enia* 
1,0 

Wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych** 
-41,0 

Wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi*** 
n.a. 

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego**** 
0,2 

Wska�nik zadłu�enia długoterminowego***** 
0,8 

�ródło: Emitent  

* wska�nik ogólnego zadłu�enia = zobowi�zania długo- i krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

** wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych = (zobowi�zania długo- i krótkoterminowe) podzielone przez kapitały własne 

*** wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi = kapitały własne plus zobowi�zania długoterminowe podzielone przez 

aktywa trwałe 

**** wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego = zobowi�zania krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

***** wska�nik zadłu�enia długoterminowego = zobowi�zania długoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

Na koniec grudnia 2014 r. wska�nik ogólnego zadłu�enia wyniósł 1,0, natomiast wska�nik zadłu�enia kapitałów 

– 41,0 z uwagi na ujemne kapitały własne. 

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego na koniec grudnia 2014 roku wyniósł 0,2 a zadłu�enia 

długoterminowego wynosił 0,8. Takie kształtowanie si� wy�ej wymienionych wska�ników wynika z ni�szego 

poziomu zobowi�za	 krótkoterminowych w przeciwie	stwie do zobowi�za	 długoterminowych. 

i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k. nie posiadała w analizowanym okresie aktywów trwałych, wi�c nie jest 

mo�liwe obliczenie wska�nika zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi.  

Poni�sza tabela zawiera zestawienie wska�ników płynno�ci i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k. na dzie	 31 

grudnia 2014 r. 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Wska�nik bie��cej płynno�ci* 4,64 

Wska�nik wysokiej płynno�ci** 0,86 

Wska�nik podwy�szonej płynno�ci*** 0,71 

�ródło: Emitent  

* wska�nik bie��cej płynno�ci = aktywa obrotowe podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 

** wska�nik wysokiej płynno�ci = (aktywa obrotowe – zapasy) podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe  

*** wska�nik podwy�szonej płynno�ci = �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 



148 

Wska�niki bie��cej płynno�ci i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k. na koniec 2014 r. wyniósł 4,64 a wska�nik 

wysokiej płynno�ci, wyniósł 0,86. Wska�nik bie��cej płynno�ci kształtował si� na wysokim poziomie z uwagi 

na wysoki poziom aktywów obrotowych, wska�nik wysokiej płynno�ci był ni�szy z uwagi, i� istotn� cze�� 
aktywów obrotowych stanowiły zapasy. Wska�nik podwy�szonej płynno�ci wyniósł 0,71.  

W poni�szej tabeli zaprezentowano kształtowanie si� wska�ników rentowno�ci i2 Development sp. z o.o. M5 

sp.k. za okres od 10 pa�dziernika 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. (w %). 

  

10.10.2013-31.12.2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Rentowno�� EBIT* -1,3% 

Rentowno�� brutto** -3,3% 

Rentowno�� netto*** -3,3% 

Rentowno�� aktywów (ROA)**** -2,7% 

Rentowno�� kapitałów własnych (ROE)***** 106,1% 

�ródło: Emitent 

* rentowno�� EBIT = zysk z działalno�ci operacyjnej okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

** rentowno�� brutto = zysk brutto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

*** rentowno�� netto = zysk netto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

**** rentowno�� aktywów (ROA) = zysk netto okresu podzielony przez aktywa ogółem na koniec okresu 

***** rentowno�� kapitałów własnych (ROE) = zysk netto podzielony przez kapitały własne na koniec okresu 

W okresie od 10 pa�dziernika 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. rentowno�� EBIT, brutto i netto oraz rentowno�� 
aktywów ROA były ujemnie za spraw� wygenerowanej w tym roku straty netto. Tylko rentowno�� kapitałów 

własnych ROE w 2014 r. była dodatnia z uwagi na równie� ujemne kapitały własne. 

i2 Development sp. z o.o. P2 SKA 

Oceny sytuacji finansowej spółki i2 Development sp. z o.o. P2 SKA dokonano w oparciu o jednostkowe 

sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 6 wrze�nia 2013 r. do 31 pa�dziernika 2013 r., które zostało 

sporz�dzone zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowo�ci i nie zostało poddane badaniu przez biegłego 

rewidenta. Kolejnym rokiem obrotowym i2 Development sp. z o.o. P2 SKA jest okres od 1 listopada 2013 r. do 

30 wrze�nia 2015 r. Spółka i2 Development sp. z o.o. P2 SKA została zarejestrowana w S�dzie Rejonowym dla 

Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego w dniu 6 wrze�nia 2013 r. 

W poni�szej tabeli zamieszczono dane finansowe z rachunku zysków i strat i2 Development sp. z o.o. P2 SKA 

za okres od 06 wrze�nia 2013 r. do 31 pa�dziernika 2013 r. (w tys. PLN). 

Wyszczególnienie 
06.09.2013 - 31.10.2013 

(w tys. PLN) 
(niezbadane) 

Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów -  

Koszty działalno�ci operacyjnej 0  

Amortyzacja -  

Zu�ycie materiałów i energii -  

Usługi obce -  

Podatki i opłaty -  

Wynagrodzenia -  

Ubezpieczenia społeczne i inne �wiadczenia -  

Pozostałe koszty rodzajowe 0  

Warto�� sprzedanych towarów i materiałów -  

Zysk/(strata) ze sprzeda�y  (0) 
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Wyszczególnienie 
06.09.2013 - 31.10.2013 

(w tys. PLN) 
(niezbadane) 

Pozostałe przychody operacyjne -  

Pozostałe koszty operacyjne -  

Zysk/(strata) z działalno�ci operacyjnej (0) 

Przychody finansowe -  

Koszty finansowe  -  

Zysk/(strata) z działalno�ci gospodarczej (0) 

Zysk/(strata) brutto (0) 

Podatek dochodowy -  

Zysk/(strata) netto (0) 

�ródło: Emitent  

i2 Development sp. z o.o. P2 SKA jest spółk� celow� powołan� do realizacji okre�lonego rodzaju usług na rzecz 

podmiotów Grupy. W okresie od 6 wrze�nia 2013 r. do 31 pa�dziernika 2013 r. i2 Development sp. z o.o. P2 

SKA nie osi�gn�ła przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów, poniosła tylko koszty 

operacyjne na nieistotnym poziomie tzn. -0,146 tys. PLN. W zwi�zku z powy�szym i2 Development sp. z o.o. 

P2 SKA zanotowała strat� netto na poziomie -0,146 tys. PLN. 

Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� aktywów i2 Development sp. z o.o. P2 SKA na dzie	 31 

pa�dziernika 2013 r. (w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 

31 padziernika 2013  
 

(w tys. PLN) 
 (niezbadane) 

31 padziernika 2013  
 

struktura %)  
(niezbadane) 

Aktywa trwałe 15 95,5% 

Warto�ci niematerialne i prawne - 0,0% 

Rzeczowe aktywa trwałe - 0,0% 

Nale�no�ci długoterminowe - 0,0% 

Inwestycje długoterminowe 15 95,5% 

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe - 0,0% 

   

Aktywa obrotowe 1 4,5% 

Zapasy - 0,0% 

Nale�no�ci krótkoterminowe 1 3,2% 

Inwestycje krótkoterminowe 0 1,3% 

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe - 0,0% 

   
SUMA AKTYWÓW 16 100,0% 

�ródło: Emitent  

Na dzie	 31 pa�dziernika 2013 r. suma bilansowa i2 Development sp. z o.o. P2 SKA osi�gn�ła poziom 16 tys. 

PLN.  

Udział aktywów trwałych i obrotowych w aktywach ogółem na dzie	 31 grudnia 2014 r. wynosił odpowiednio 

95,5% (w wysoko�ci 15 tys. PLN) oraz 4,5% (w wysoko�ci 1 tys. PLN). W strukturze trwałych najwi�kszy 

udział posiadaj� inwestycje długoterminowe (95,5% udział w aktywach ogółem), na które składały si� 
długoterminowe aktywa finansowe w postaci udziałów w jednostkach powi�zanych (i2 Development sp. z o.o. 

M1 sp.k. 4 950 tys. PLN, i2 Development sp. z o.o. M2 sp.k. 4 950 tys. PLN, i2 Development sp. z o.o. Przy 

Arsenale sp.k. 4 950 tys. PLN).  
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Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� pasywów i2 Development sp. z o.o. P2 SKA w okresie od 6 

wrze�nia 2013 r. do 31 pa�dziernika 2013 r. (w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 

31 padziernika 2013  
 

(w tys. PLN) 
(niezbadane) 

31 padziernika 2013  
 

struktura %)  
(niezbadane) 

Kapitał (fundusz) własny  16 100,0% 

Kapitał (fundusz) zakładowy  50 n.a. 

Nale�ne wpłaty na kapitał podstawowy (wielko�� ujemna) (35) n.a. 

Kapitał (fundusz) zapasowy 0 n.a. 

Kapitał (fundusz) wkład komplementariusza 1  

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - n.a. 

Zyski (strata) z lat ubiegłych - n.a. 

Zysk (strata) netto (0) n.a. 

  
 

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania (razem) - 0,0% 

Rezerwy na zobowi�zania - 0,0% 

Zobowi�zania długoterminowe - 0,0% 

Wobec jednostek powi�zanych - 0,0% 

Wobec pozostałych jednostek - 0,0% 

Zobowi�zania krótkoterminowe - 0,0% 

Wobec jednostek powi�zanych - 0,0% 

Wobec pozostałych jednostek - 0,0% 

Rozliczenia mi�dzyokresowe - 0,0% 

   

SUMA PASYWÓW 16 100,0% 

�ródło: Emitent  

Warto�� kapitału własnego i2 Development sp. z o.o. P2 SKA na dzie	 31 pa�dziernika 2013 r. wyniosła 16 tys. 

PLN. Kapitał własny był głównym składnikiem pasywów (100% udział w pasywach). Na wysoko�� kapitału 

własnego wpłyn�ł kapitał zakładowy w wysoko�ci 50 tys. PLN oraz nale�ne wpłaty na kapitał podstawowy – 35 

tys. PLN. Na dzie	 31 pa�dziernika 2013 r. i2 Development sp. z o.o. P2 SKA nie posiadało zadłu�enia długo- i 

krótkoterminowego. 

W poni�szej tabeli zaprezentowano kształtowanie si� wska�ników rentowno�ci i2 Development sp. z o.o. P2 

SKA na dzie	 31 pa�dziernika 2013 r. (w %). 

  

06.09.2013 - 31.10.2013 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Rentowno�� EBIT* n.a. 

Rentowno�� brutto** n.a. 

Rentowno�� netto*** n.a. 

Rentowno�� aktywów (ROA)**** -0,9% 

Rentowno�� kapitałów własnych (ROE)***** -0,9% 

�ródło: Emitent 

* rentowno�� EBIT = zysk z działalno�ci operacyjnej okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

** rentowno�� brutto = zysk brutto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

*** rentowno�� netto = zysk netto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

**** rentowno�� aktywów (ROA) = zysk netto okresu podzielony przez aktywa ogółem na koniec okresu 

***** rentowno�� kapitałów własnych (ROE) = zysk netto podzielony przez kapitały własne na koniec okresu 

W okresie od 6 wrze�nia 2013 r. do 31 pa�dziernika 2013 r. spółka i2 Development sp. z o.o. P2 SKA nie 

wygenerowała przychodów, wi�c nie jest mo�liwe obliczenie rentowno�ci EBIT, brutto i netto.  

Rentowno�� aktywów ROA oraz rentowno�� kapitałów własnych ROE były ujemnie za spraw� wygenerowanej 

w tym roku straty netto (-0,146 tys. PLN). 
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i2 Development sp. z o.o. P3 SKA 

Oceny sytuacji finansowej spółki i2 Development sp. z o.o. P3 SKA dokonano w oparciu o jednostkowe 

sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 22 sierpnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r., które zostało 

sporz�dzone zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowo�ci i nie zostało poddane badaniu przez biegłego 

rewidenta. Spółka i2 Development sp. z o.o. P3 SKA została utworzona w dniu 22 sierpnia 2013 r. 

W poni�szej tabeli zamieszczono dane finansowe z rachunku zysków i strat i2 Development sp. z o.o. P3 SKA 

za okres od 22 sierpnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. (w tys. PLN). 

Wyszczególnienie 
22.08.2013 - 31.12.2014 

(w tys. PLN) 
(niezbadane) 

Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów 3 785  

Koszty działalno�ci operacyjnej 781  

Amortyzacja 1  

Zu�ycie materiałów i energii 0  

Usługi obce 779  

Podatki i opłaty 1  

Wynagrodzenia -  

Ubezpieczenia społeczne i inne �wiadczenia -  

Pozostałe koszty rodzajowe -  

Warto�� sprzedanych towarów i materiałów -  

Zysk/(strata) ze sprzeda�y  3 004  

Pozostałe przychody operacyjne -  

Pozostałe koszty operacyjne -  

Zysk/(strata) z działalno�ci operacyjnej 3 004  

Przychody finansowe 231  

Koszty finansowe  3  

Zysk/(strata) z działalno�ci gospodarczej 3 232  

Zysk/(strata) brutto 3 232  

Podatek dochodowy -  

Zysk/(strata) netto 3 232  

�ródło: Emitent  

i2 Development sp. z o.o. P3 SKA jest spółk� celow� powołan� do realizacji okre�lonego rodzaju usług na rzecz 

podmiotów Grupy. W okresie od 22 sierpnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. i2 Development sp. z o.o. P3 SKA 

�wiadczyła usługi zarz�dzania na rzecz spółki i2 Development S.A.  

Ł�czne przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów i2 Development sp. z o.o. P3 SKA w 

okresie 22.08.2013 - 31.12.2014 r. wyniosły 3 785 tys. PLN. Powy�sze przychody zostały wygenerowane z 

tytułu �wiadczenia usług dla i2 Development S.A. Koszty działalno�ci operacyjnej w analizowanym okresie 

wyniosły 781 tys. PLN.  

Najwi�kszy udział w kosztach operacyjnych w analizowanym okresie miały usługi obce (99,8%), które zwi�zane 

były z nadzorem, zarz�dzeniem i doradztwem.. W rezultacie powy�ej opisanych czynników i2 Development sp. 

z o.o. P3 SKA zanotowała zysk ze sprzeda�y na poziomie 3 004 tys. PLN. 

W analizowanym okresie i2 Development sp. z o.o. P3 SKA nie uzyskało pozostałych przychodów operacyjnych 

oraz nie poniosło pozostałych kosztów operacyjnych, wi�c wynik na działalno�ci operacyjnej kształtował si� na 

tym samym poziomie jak wynik ze sprzeda�y czyli 3 004 tys. PLN. 
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Przychody finansowe w analizowanym okresie wyniosły 231 tys. PLN a koszty finansowe 3 tys. PLN. Na 

przychody finansowe składały si� odsetki w wysoko�ci 229 tys. PLN od po�yczek udzielonych podmiotowi 

powi�zanemu i2 Finanse sp. z o.o. W efekcie powy�szego i2 Development sp. z o.o. P3 SKA zanotowała zysk 

netto w wysoko�ci 3 232 tys. PLN.  

Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� aktywów i2 Development sp. z o.o. P3 SKA na dzie	 31 

grudnia 2014 r. (w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 

31 grudnia 2014  
 

(w tys. PLN) 
(niezbadane) 

31 grudnia 2014  
 

struktura %)  
(niezbadane) 

Aktywa trwałe 3 880 96,3% 

Warto�ci niematerialne i prawne - 0,0% 

Rzeczowe aktywa trwałe 3 0,1% 

Nale�no�ci długoterminowe - 0,0% 

Inwestycje długoterminowe 3 878 96,2% 

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe - 0,0% 

   

Aktywa obrotowe 150 3,7% 

Zapasy - 0,0% 

Nale�no�ci krótkoterminowe 150 3,7% 

Inwestycje krótkoterminowe 0 0,0% 

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe - 0,0% 

   

SUMA AKTYWÓW 4 031 100,0% 

�ródło: Emitent  

Na dzie	 31 grudnia 2014 r. suma bilansowa i2 Development sp. z o.o. P3 SKA osi�gn�ła poziom 4 031tys. 

PLN.  

Udział aktywów trwałych i obrotowych w aktywach ogółem na dzie	 31 grudnia 2014 r. wynosił odpowiednio 

96,3% (w wysoko�ci 3 880 tys. PLN) oraz 3,7% (w wysoko�ci 150 tys. PLN). W strukturze trwałych najwi�kszy 

udział posiadaj� inwestycje długoterminowe (96,2% udział w aktywach ogółem). Na inwestycje długoterminowe 

składały si� po�yczki udzielone podmiotowi powi�zanemu – i2 Finanse Sp. z o.o., których saldo na koniec roku 

wyniosło 3 878 tys. PLN. 

Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� pasywów i2 Development sp. z o.o. P3 SKA na dzie	 31 

grudnia 2014 r. (w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Kapitał (fundusz) własny  3 283 81,5% 

Kapitał (fundusz) podstawowy 50 1,2% 

Kapitał (fundusz) zapasowy 1 0,0% 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - 0,0% 

Zyski (strata) z lat ubiegłych - 0,0% 

Zysk (strata) netto 3 232 80,2% 

   

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania (razem) 748 18,5% 

Rezerwy na zobowi�zania - 0,0% 

Zobowi�zania długoterminowe - 0,0% 

Wobec jednostek powi�zanych - 0,0% 

Wobec pozostałych jednostek - 0,0% 

Zobowi�zania krótkoterminowe 748 18,5% 

Wobec jednostek powi�zanych 745 18,5% 
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Wyszczególnienie 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Wobec pozostałych jednostek 3 0,1% 

Rozliczenia mi�dzyokresowe - 0,0% 

   

SUMA PASYWÓW 4 031 100,0% 

�ródło: Emitent  

Warto�� kapitału własnego i2 Development sp. z o.o. P3 SKA na dzie	 31 grudnia 2014 r. wyniosła 3 283 tys. 

PLN. Kapitał własny był głównym składnikiem pasywów, jego udział w pasywach wyniósł 81,5%. Głównym 

składnikiem kapitałów własnych był zysk netto w wysoko�ci 3 232 tys. PLN. Warto�� zobowi�za	 i rezerw na 

zobowi�zania na koniec 2014 r. wyniosła 748 tys. PLN. Najwi�kszy udział w zobowi�zaniach i rezerwach miały 

zobowi�zania krótkoterminowe, których udział w pasywach wyniósł 18,5%. Zobowi�zania krótkoterminowe 

składały si� głównie z zobowi�za	 wobec jednostek powi�zanych z tytułu dostaw i usług w wysoko�ci 745 tys. 

PLN, co wynikało z usług doradczych �wiadczonych na rzecz spółki. 

W tabeli poni�ej przedstawiono wska�niki zadłu�enia i2 Development sp. z o.o. P3 SKA na dzie	 31 grudnia 

2014 r. 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Wska�nik ogólnego zadłu�enia* 0,2 

Wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych** 0,2 

Wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi*** 0,8 

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego**** 0,2 

Wska�nik zadłu�enia długoterminowego***** 0,0 

�ródło: Emitent  

* wska�nik ogólnego zadłu�enia = zobowi�zania długo- i krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

** wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych = (zobowi�zania długo- i krótkoterminowe) podzielone przez kapitały własne 

*** wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi = kapitały własne plus zobowi�zania długoterminowe podzielone przez 

aktywa trwałe 

**** wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego = zobowi�zania krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

***** wska�nik zadłu�enia długoterminowego = zobowi�zania długoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

Na koniec grudnia 2014 r. wska�nik ogólnego zadłu�enia oraz wska�nik zadłu�enia kapitałów wyniosły 0,2. 

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego na koniec grudnia 2014 roku wyniósł 0,2 a zadłu�enia 

długoterminowego wynosił 0,0. Wy�ej wymienione wska�niki kształtowały si� niskim poziomie z uwagi na 

niski poziom zadłu�enia. 

Wska�nik pokrycia zobowi�za	, pokazuj�cy zdolno�� i2 Development sp. z o.o. P3 SKA do obsługi zadłu�enia 

wyniósł 0,8 koniec 2014 r.  

Poni�sza tabela zawiera zestawienie wska�ników płynno�ci i2 Development sp. z o.o. P3 SKA na dzie	 31 

grudnia 2014 r. 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Wska�nik bie��cej płynno�ci* 0,20 

Wska�nik wysokiej płynno�ci** 0,20 

Wska�nik podwy�szonej płynno�ci*** 0,00 

�ródło: Emitent  

* wska�nik bie��cej płynno�ci = aktywa obrotowe podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 

** wska�nik wysokiej płynno�ci = (aktywa obrotowe – zapasy) podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe  
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*** wska�nik podwy�szonej płynno�ci = �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 

Wska�niki bie��cej płynno�ci oraz wysokiej płynno�ci i2 Development sp. z o.o. P3 SKA na koniec 2014 r. 

wyniosły 0,20, natomiast wska�nik podwy�szonej płynno�ci wyniósł 0,00. Wy�ej wymienione wska�niki 

kształtowały si� na niskim poziomie z uwagi na niski poziom aktywów obrotowych.  

W poni�szej tabeli zaprezentowano kształtowanie si� wska�ników rentowno�ci i2 Development sp. z o.o. P3 

SKA w okresie od 22 sierpnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. (w %). 

  

22.08.2013 - 31.12.2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Rentowno�� EBIT* 79,4% 

Rentowno�� brutto** 85,4% 

Rentowno�� netto*** 85,4% 

Rentowno�� aktywów (ROA)**** 80,2% 

Rentowno�� kapitałów własnych (ROE)***** 98,5% 

�ródło: Emitent 

* rentowno�� EBIT = zysk z działalno�ci operacyjnej okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

** rentowno�� brutto = zysk brutto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

*** rentowno�� netto = zysk netto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

**** rentowno�� aktywów (ROA) = zysk netto okresu podzielony przez aktywa ogółem na koniec okresu 

***** rentowno�� kapitałów własnych (ROE) = zysk netto podzielony przez kapitały własne na koniec okresu 

W okresie od 22 sierpnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. spółka i2 Development sp. z o.o. P3 SKA odnotowała 

wysok� rentowno�� EBIT, która wyniosła 79,4% a rentowno�� brutto i netto wyniosły 85,4%. Rentowno�� 
aktywów ROA wyniosła 80,2% a rentowno�� kapitałów własnych ROE 98,5%.  

i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp.k. 

Oceny sytuacji finansowej spółki i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp.k. dokonano w oparciu o 

jednostkowe roczne sprawozdania finansowe za lata 2013-2014, które zostały sporz�dzone zgodnie z przepisami 

Ustawy o Rachunkowo�ci i nie zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Rok obrotowy 2013 

obejmował okres od 28 maja 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Spółka i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda 

sp.k. została utworzono w dniu 26 marca 2013. r. 

W poni�szej tabeli zamieszczono dane finansowe z rachunku zysków i strat i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia 

Witolda sp.k. za lata 2014, 2013 (obejmuj�cy okres od 28.05.2013 r. do 31.12.2013 r.) (w tys. PLN). 

Wyszczególnienie 
2014 28.05.2013- 31.12.2013 

(w tys. PLN) 
(niezbadane) 

Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów 3 187  3 955  

Koszty działalno�ci operacyjnej 1 561  4 026  

Amortyzacja -  -  

Zu�ycie materiałów i energii 1 294  3  

Usługi obce 256  4 012  

Podatki i opłaty 10  4  

Wynagrodzenia -  -  

Ubezpieczenia społeczne i inne �wiadczenia -  -  

Pozostałe koszty rodzajowe -  7  

Warto�� sprzedanych towarów i materiałów -  -  

Zysk/(strata) ze sprzeda�y  1 626  (71) 
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Wyszczególnienie 
2014 28.05.2013- 31.12.2013 

(w tys. PLN) 
(niezbadane) 

Pozostałe przychody operacyjne 28  -  

Pozostałe koszty operacyjne -  -  

Zysk/(strata) z działalno�ci operacyjnej 1 654  (71) 

Przychody finansowe 72  2  

Koszty finansowe  132  1  

Zysk/(strata) z działalno�ci gospodarczej 1 594  (70) 

Zysk/(strata) brutto 1 594  (70) 

Podatek dochodowy -  -  

Zysk/(strata) netto 1 594  (70) 

�ródło: Emitent  

i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp.k. jest spółk� celow� powołan� do realizacji poszczególnych 

projektów deweloperskich. W 2014 r. cało�� przychodów ze sprzeda�y netto dotyczyła działalno�ci 

deweloperskiej, W 2014 r. spółka zako	czyła budow� domów jednorodzinnych w projekcie „Leszczynowa”. W 

2013 r. cało�� przychodów ze sprzeda�y netto dotyczyła sprzeda�y usług reklamowych na rzecz spółki i2 

Development sp. z o.o. 

Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp.k. 

w 2014 r. spadły o 19,4% (tj. o 768 tys. PLN) z poziomu 3 955 tys. PLN w 2013 r. do 3 187 tys. PLN w 2014 r. 

Spadek przychodów wynikał z tego, �e spółka dokonała wi�kszej ilo�ci sprzeda�y domków jednorodzinnych w 

2013 r. Koszty działalno�ci operacyjnej w 2014 r. spadły o 61,2% (tj. o 2 465 tys. PLN) z poziomu 4 026 tys. 

PLN do 1 561 tys. PLN). Spadek kosztów działalno�ci operacyjnej wynikał głównie ze spadku usług obcych o 

3 755 tys. PLN (tj. o 93,6%) co wynikało z wykonania wi�kszo�ci prac budowlanych zwi�zanych z budow� 
budynków w 2013 r.  

Najwi�kszy udział w kosztach operacyjnych w 2014 r. miało zu�ycie materiałów i energii (82,9% kosztów 

operacyjnych). W 2013 r. najwi�kszymi pozycjami kosztowymi były usługi obce (99,6% kosztów 

operacyjnych).  

Pozostałe przychody operacyjne odnotowano tylko w 2014 r. i wyniosły 28 tys. PLN. Pozostałe koszty 

operacyjne nie wyst�piły w analizowanym okresie.  

W efekcie opisanych powy�ej czynników zysk z działalno�ci operacyjnej (EBIT) w 2014 r. wyniósł 1 654 tys. 

PLN i był wy�szy o 1 725 tys. PLN w stosunku do straty w 2013 r. w wysoko�ci 71 tys. PLN.  

Przychody finansowe wzrosły z 2 tys. PLN w 2013 r. do 72 tys. PLN w 2014 r. (głównie odsetki od po�yczek 

udzielonych podmiotom powi�zanym – i2 Finanse sp. z o.o.). Z kolei koszty finansowe wzrosły z 1 tys. PLN w 

2013 r. do 132 tys. PLN w 2014 r. Na koszty finansowe składały si� odsetki od po�yczek zaci�gni�tych od 

podmiotów powi�zanych (i2 Finanse Sp. z o.o.) w wysoko�ci 132 tys. PLN. 

W rezultacie powy�ej opisanych czynników i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp.k. wygenerowało zysk 

netto w 2014 r. w wysoko�ci 1 594 tys. PLN, który była wy�szy o 1 664 tys. PLN w stosunku do straty netto 

osi�gni�tej w 2013 r. w wysoko�ci 70 tys. PLN.  

Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� aktywów i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp.k. na 

dzie	 31 grudnia 2014 r., 31 grudnia 2013 r. (w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 
31 grudnia 2014  31 grudnia 2013  31 grudnia 2014  31 grudnia 2013  

(w tys. PLN) 
 (niezbadane) 

(struktura %)  
(niezbadane) 

Aktywa trwałe 1 546 - 99,2% 0,0% 

Warto�ci niematerialne i prawne - - 0,0% 0,0% 

Rzeczowe aktywa trwałe - - 0,0% 0,0% 
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Wyszczególnienie 
31 grudnia 2014  31 grudnia 2013  31 grudnia 2014  31 grudnia 2013  

(w tys. PLN) 
 (niezbadane) 

(struktura %)  
(niezbadane) 

Nale�no�ci długoterminowe - - 0,0% 0,0% 

Inwestycje długoterminowe 1 546 - 99,2% 0,0% 

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe - - 0,0% 0,0% 

     

Aktywa obrotowe 12 6 711 0,8% 100,0% 

Zapasy - 5 041 0,0% 75,1% 

Nale�no�ci krótkoterminowe 11 135 0,7% 2,0% 

Inwestycje krótkoterminowe 1 1 431 0,1% 21,3% 

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe - 104 0,0% 1,5% 

     

SUMA AKTYWÓW 1 558 6 711 100,0% 100,0% 

�ródło: Emitent  

Na koniec 2014 r. suma bilansowa i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp.k. osi�gn�ła poziom 1 558 tys. 

PLN, co oznacza spadek o 5 153 tys. PLN w porównaniu ze stanem na koniec 2013 r.  

Udział aktywów trwałych i obrotowych w aktywach ogółem na dzie	 31 grudnia 2014 r. wynosił odpowiednio 

99,2% (w wysoko�ci 1 546 tys. PLN) oraz 0,8% (w wysoko�ci 12 tys. PLN). W strukturze aktywów trwałych 

najwi�kszy udział posiadaj� inwestycje długoterminowe (99,2% udział w aktywach ogółem). Natomiast na 

wysoko�� aktywów obrotowych najwi�kszy wpływ maj� nale�no�ci krótkoterminowe (0,7% udział w aktywach 

ogółem).  

Na koniec 2013 r. udział aktywów trwałych w aktywach ogółem wyniósł 0% a aktywów obrotowych 100%. Na 

wysoko�� aktywów obrotowych najwi�kszy wpływ miały zapasy (75,1% udział w aktywach ogółem) oraz 

inwestycje krótkoterminowe (21,3% udział w aktywach ogółem).  

Aktywa trwałe na koniec 2014 r. wzrosły o 1 546 tys. PLN z poziomu 0 tys. PLN na koniec 2013 r. do 1546 tys. 

PLN, co było spowodowane wzrostem inwestycji długoterminowych. Na inwestycje długoterminowe składały 

si� po�yczki udzielone i2 Finanse Sp. z o.o., które wg stanu na koniec 2014 r. wyniosły 1 546 tys. PLN.  

Aktywa obrotowe na koniec 2014 r. kształtowały si� na poziomie 12 tys. PLN i były ni�sze o 6 699 tys. PLN (tj. 

o 99,6%) wobec stanu na koniec 2013 r. w wysoko�ci 6 711 tys. PLN. Spadek aktywów obrotowych na koniec 

2014 r. był spowodowany przede wszystkim spadkiem zapasów o 5 041 tys. PLN (tj. o 100,07%) w wyniku 

zako	czenia budowy domków jednorodzinnych oraz spadkiem inwestycji krótkoterminowych o 1 430 tys. PLN 

(tj. o 99,9%) w efekcie spadku �rodków pieni��nych i innych aktywów pieni��nych zwolnienia �rodków z 

rachunków powierniczych nale�nych spółce po zako	czeniu inwestycji. 

Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� pasywów i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp.k. na 

dzie	 31 grudnia 2014 r., 31 grudnia 2013 r. (w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 
31 grudnia 2014  31 grudnia 2013  31 grudnia 2014  31 grudnia 2013  

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

(struktura %)  
(niezbadane) 

Kapitał (fundusz) własny  1 494  (55) 95,9% n.a. 

Kapitał (fundusz) podstawowy  15  15  1,0% n.a. 

Kapitał (fundusz) zapasowy 0  -  0,0% n.a. 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe -  -  0,0% n.a. 

Zyski (strata) z lat ubiegłych (114) -  -7,3% n.a. 

Zysk (strata) netto 1 594  (70) 102,3% n.a. 

     

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 63  6 766  4,1% n.a. 

Rezerwy na zobowi�zania -  -  0,0% n.a. 

Zobowi�zania długoterminowe 51  5 552  3,3% n.a. 

Wobec jednostek powi�zanych 51  -  3,3% n.a. 
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Wyszczególnienie 
31 grudnia 2014  31 grudnia 2013  31 grudnia 2014  31 grudnia 2013  

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

(struktura %)  
(niezbadane) 

Wobec pozostałych jednostek -  5 552  0,0% n.a. 

Zobowi�zania krótkoterminowe 12  1 214  0,8% n.a. 

Wobec jednostek powi�zanych 3  -  0,2% n.a. 

Wobec pozostałych jednostek 10  1 214  0,6% n.a. 

Rozliczenia mi�dzyokresowe -  -  0,0% n.a. 

     

SUMA PASYWÓW 1 558  6 711  100,0% n.a. 

�ródło: Emitent  

Warto�� kapitału własnego i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp.k. na dzie	 31 grudnia 2014 r. wyniosła 

1 494 tys. PLN i była wy�sza o 1 549 tys. PLN od stanu na koniec 2013 r. Wzrost kapitałów własnych wynikał 

głównie z zysku netto, który w 2014 wyniósł 1 594 tys. PLN. W 2014 r. kapitał własny był głównym 

składnikiem pasywów (95,9% udział w pasywach ogółem).  

Warto�� zobowi�za	 i rezerw na zobowi�zania na koniec 2014 r. wyniosła 63 tys. PLN i była ni�sza o 6 702 tys. 

PLN (tj. o 99,1%) w porównaniu ze stanem na koniec 2013 r. Spadek ten był spowodowany przede wszystkim 

spadkiem zobowi�za	 długoterminowych z 5 552 tys. PLN na koniec 2013 r. do 51 tys. PLN na koniec 2014 r. 

oraz spadkiem zobowi�za	 krótkoterminowych z 1 214 tys. PLN na koniec 2013 r. do 12 tys. PLN na koniec 

2014 r.  

Spadek zobowi�za	 długoterminowych wynikał ze spłaty w sierpniu 2014 kredytu bankowego udzielonego w 

dniu 13 wrze�nia 2013 r. przez Getin Noble Banku S.A. na finansowanie budowy domów jednorodzinnych w 

projekcie deweloperskim „Leszczynowa”. Z kolei spadek zobowi�za	 krótkoterminowych wynikał głownie ze 

spadku zobowi�za	 wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług oraz zaliczek otrzymanych na dostawy 

o 1 204 tys. PLN, poniewa� spółka dokonała ostatecznej sprzeda�y cz��ci mieszka	 i rozliczyła zaliczki 

wcze�niej otrzymane na zakup tych mieszka	.  

W tabeli poni�ej przedstawiono wska�niki zadłu�enia i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp.k. za lata 

2014, 2013 

31 grudnia 2014  31 grudnia 2013  

  (niezbadane) 

Wska�nik ogólnego zadłu�enia* 0,0 1,0 

Wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych** 0,0 -122,7 

Wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi*** 1,0 n.a. 

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego**** 0,0 0,2 

Wska�nik zadłu�enia długoterminowego***** 
0,0 0,8 

�ródło: Emitent  

* wska�nik ogólnego zadłu�enia = zobowi�zania długo- i krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

** wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych = (zobowi�zania długo- i krótkoterminowe) podzielone przez kapitały własne 

*** wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi = kapitały własne plus zobowi�zania długoterminowe podzielone przez 

aktywa trwałe 

**** wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego = zobowi�zania krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

***** wska�nik zadłu�enia długoterminowego = zobowi�zania długoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

 

Na koniec grudnia 2014 r. wska�nik ogólnego zadłu�enia spadł z 1,0 na koniec 2013 r. do 0,0. w wyniku spadku 

zobowi�za	 długoterminowych w efekcie spłaty kredytu bankowego. Z kolei wska�nik zadłu�enia kapitałów 

własnych wzrósł z – 122,7 (wska�nik ujemny z uwagi na ujemne kapitały własne) na koniec 2013 r. do 0,0 na 

koniec 2014 r.  

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego na koniec grudnia 2014 roku wyniósł 0,0 i był o 0,2 ni�szy 

w porównaniu do poziomu na koniec 2013 r. w efekcie spadku zobowi�za	 krótkoterminowych.  



158 

Wska�nik zadłu�enia długoterminowego wynosił na koniec 2014 r. 0,0 i spadł z 0,8 na koniec 2013 r. w wyniku 

spłaty kredytu bankowego. 

Wska�nik pokrycia zobowi�za	, pokazuj�cy zdolno�� do obsługi zadłu�enia i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia 

Witolda sp.k. na koniec 2014 r. wyniósł 1,0. Nie obliczono wska�nika zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami 

stałymi na koniec 2013 r. z uwagi na brak aktywów trwałych w tym roku.  

Poni�sza tabela zawiera zestawienie wska�ników płynno�ci i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp.k. na 

dzie	 31 grudnia 2014 r., 31 grudnia 2013 r. 

31 grudnia 2014  31 grudnia 2013  

  (niezbadane) 

Wska�nik bie��cej płynno�ci* 0,97 5,53 

Wska�nik wysokiej płynno�ci** 0,97 1,38 

Wska�nik podwy�szonej płynno�ci*** 0,07 1,18 

�ródło: Emitent  

* wska�nik bie��cej płynno�ci = aktywa obrotowe podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 

** wska�nik wysokiej płynno�ci = (aktywa obrotowe – zapasy) podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe  

*** wska�nik podwy�szonej płynno�ci = �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 

Wska�niki bie��cej płynno�ci i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp.k. wyniósł 5,53 na koniec 2013 r. 

oraz 0,97 na koniec 2014 r. Wska�nik wysokiej płynno�ci wyniósł na koniec 2013 r. 1,38 na koniec 2013 r. a 

nast�pnie spadł do 0,97. Wska�niki bie��cej i wysokiej płynno�ci kształtowały si� na tym samym poziomie z 

uwagi na brak zapasów. Spadek w 2014 r. wy�ej wymienionych wska�ników wynikał z wi�kszej dynamiki 

spadku aktywów obrotowych ni� dynamika spadku zobowi�za	 krótkoterminowych.  

Wska�nik podwy�szonej płynno�ci na koniec 2014 r. spadł z poziomu 1,18 na koniec 2013 r. do poziomu 0,07. 

Wska�nik ten spadł w wyniku wi�kszej dynamiki spadku �rodków pieni��nych i ich ekwiwalentów ni� 
zobowi�za	 krótkoterminowych.  

W poni�szej tabeli zaprezentowano kształtowanie si� wska�ników rentowno�ci i2 Development sp. z o.o. 

Ksi�cia Witolda sp.k. za lata 2014, 2013 (w %). 

  
2014 28.05.2013- 31.12.2013 

(niezbadane) 

Rentowno�� EBIT* 51,9% -1,8% 

Rentowno�� brutto** 50,0% -1,8% 

Rentowno�� netto*** 50,0% -1,8% 

Rentowno�� aktywów (ROA)**** 102,3% -1,0% 

Rentowno�� kapitałów własnych (ROE)***** 106,6% 127,1% 

�ródło: Emitent 

* rentowno�� EBIT = zysk z działalno�ci operacyjnej okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

** rentowno�� brutto = zysk brutto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

*** rentowno�� netto = zysk netto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

**** rentowno�� aktywów (ROA) = zysk netto okresu podzielony przez aktywa ogółem na koniec okresu 

***** rentowno�� kapitałów własnych (ROE) = zysk netto podzielony przez kapitały własne na koniec okresu 

W 2013 r. rentowno�� EBIT, brutto i netto oraz rentowno�� aktywów ROA były ujemnie za spraw� 
wygenerowanej w tym roku straty netto. Tylko rentowno�� kapitałów własnych ROE w 2013 r. była dodatnia z 

uwagi na równie� ujemne kapitały własne. W 2014 r. spółka i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp.k. za 

lata 2014, 2013 uzyskała wysok� rentowno�� EBIT, która wyniosła 51,9%, rentowno�� brutto i netto, które 

wyniosły 50,0%. Rentowno�� aktywów ROA i rentowno�� kapitałów własnych ROE wyniosły odpowiednio: 

102,3% oraz 106,6%.  
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i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp.k. 

Oceny sytuacji finansowej spółki i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp.k. dokonano w oparciu o 

jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 11 wrze�nia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r., które 

zostało sporz�dzone zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowo�ci i nie zostało poddane badaniu przez 

biegłego rewidenta. Spółka i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp.k. został utworzona w dniu 11 wrze�nia 

2013 r.  

W poni�szej tabeli zamieszczono dane finansowe z rachunku zysków i strat i2 Development sp. z o.o. Pomorska 

44 sp.k. za okres od 11 wrze�nia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. (w tys. PLN). 

Wyszczególnienie 
11.09.2013-31.12.2014 

(w tys. PLN) 
(niezbadane) 

Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów 2 904  

Koszty działalno�ci operacyjnej 2 921  

Amortyzacja -  

Zu�ycie materiałów i energii 1 804  

Usługi obce 1 102  

Podatki i opłaty 15  

Wynagrodzenia -  

Ubezpieczenia społeczne i inne �wiadczenia -  

Pozostałe koszty rodzajowe -  

Warto�� sprzedanych towarów i materiałów -  

Zysk/(strata) ze sprzeda�y  (17) 

Pozostałe przychody operacyjne -  

Pozostałe koszty operacyjne -  

Zysk/(strata) z działalno�ci operacyjnej (17) 

Przychody finansowe -  

Koszty finansowe  95  

Zysk/(strata) z działalno�ci gospodarczej (112) 

Zysk/(strata) brutto (112) 

Podatek dochodowy -  

Zysk/(strata) netto (112) 

�ródło: Emitent  

i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp.k. jest spółk� celow� powołan� do realizacji poszczególnych 

projektów deweloperskich. W okresie od 11 wrze�nia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. i2 Development sp. z o.o. 

Pomorska 44 sp.k. prowadziła działalno�� dewelopersk�. W grudniu 2014 r. rozpocz�to budow� projektu 

deweloperskiego „Pomorska 44”. Ponadto w analizowanym okresie spółka �wiadczyła usługi reklamy na rzecz 

i2 Development Sp. z o.o. 

Ł�czne przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 

sp.k. w okresie 11.09.2013 - 31.12.2014 r. wyniosły 2 904 tys. PLN. (w tym warto�� �wiadczonych usług dla i2 

Development Sp. z o.o. wyniosła 1,5 tys. PLN). Koszty działalno�ci operacyjnej w analizowanym okresie 

wyniosły 2 921 tys. PLN.  

Najwi�kszy udział w kosztach operacyjnych w analizowanym okresie miało zu�ycie materiałów i energii 

(61,8%) oraz usługi obce (37,3%), z realizowanym projektem deweloperskim. W rezultacie powy�ej opisanych 

czynników i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp.k. zanotowała strat� ze sprzeda�y na poziomie - 17 tys. 

PLN. 
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W analizowanym okresie i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp.k. nie uzyskało pozostałych przychodów 

operacyjnych oraz nie poniosło pozostałych kosztów operacyjnych, wi�c wynik na działalno�ci operacyjnej 

kształtował si� na tym samym poziomie jak wynik ze sprzeda�y czyli 17 tys. PLN. 

W analizowanym okresie nie odnotowano przychodów finansowych. Koszty finansowe wyniosły 95 tys. PLN. 

Koszty finansowe zwi�zane były z po�yczkami zaci�gni�tymi od podmiotów powi�zanych – i2 Finanse Sp. z o.o 

W efekcie powy�szego i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp.k. zanotowała strat� netto w wysoko�ci 112 

tys. PLN.  

Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� aktywów i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp.k. na dzie	 
31 grudnia 2014 r. (w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 

31 grudnia 2014  
 

(w tys. PLN) 
(niezbadane) 

31 grudnia 2014  
 

struktura %)  
(niezbadane) 

Aktywa trwałe - 0,0% 

Warto�ci niematerialne i prawne - 0,0% 

Rzeczowe aktywa trwałe - 0,0% 

Nale�no�ci długoterminowe - 0,0% 

Inwestycje długoterminowe - 0,0% 

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe - 0,0% 

   

Aktywa obrotowe 2 978 100,0% 

Zapasy 2 902 97,4% 

Nale�no�ci krótkoterminowe 75 2,5% 

Inwestycje krótkoterminowe 1 0,0% 

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe - 0,0% 

   

SUMA AKTYWÓW 2 978 100,0% 

�ródło: Emitent  

Na dzie	 31 grudnia 2014 r. suma bilansowa i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp.k. osi�gn�ła poziom 

2 978 tys. PLN.  

Udział aktywów trwałych i obrotowych w aktywach ogółem na dzie	 31 grudnia 2014 r. wynosił odpowiednio 

0% (w wysoko�ci 0 tys. PLN) oraz 100% (w wysoko�ci 2 978 tys. PLN). W strukturze trwałych najwi�kszy 

udział posiadaj� zapasy – półprodukty i produkty w toku (97,4% udział w aktywach ogółem). Wysoki poziom 

zapasów wynikał z rozpocz�cia budowy w projekcie deweloperskim „Pomorska 44. 

Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� pasywów i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp.k. na dzie	 
31 grudnia 2014 r. (w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Kapitał (fundusz) własny  (97) n.a. 

Kapitał (fundusz) podstawowy 15 n.a 

Kapitał (fundusz) zapasowy 0 n.a 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - n.a 

Zyski (strata) z lat ubiegłych - n.a 

Zysk (strata) netto (112) n.a 

   

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania (razem) 3 075 n.a. 

Rezerwy na zobowi�zania - n.a 

Zobowi�zania długoterminowe 2 086 n.a 

Wobec jednostek powi�zanych 2 086 n.a 



161 

Wyszczególnienie 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Wobec pozostałych jednostek - n.a 

Zobowi�zania krótkoterminowe 989 n.a 

Wobec jednostek powi�zanych 3 n.a 

Wobec pozostałych jednostek 987 n.a 

Rozliczenia mi�dzyokresowe - n.a 

   

SUMA PASYWÓW 2 978 n.a. 

�ródło: Emitent  

Warto�� kapitału własnego i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp.k. na dzie	 31 grudnia 2014 r. wyniosła - 

97 tys. PLN. Głównym powodem ujemnych kapitałów własnych był głównym strata netto w wysoko�ci – 112 

tys. PLN. Warto�� zobowi�za	 i rezerw na zobowi�zania na koniec 2014 r. wyniosła 3 075 tys. PLN. 

Najwi�kszy udział w zobowi�zaniach i rezerwach miały zobowi�zania długoterminowe (67,8%). Na 

zobowi�zania długoterminowe składały si� zobowi�zania od jednostek powi�zanych tzn. po�yczki zaci�gni�te 

od i2 Finanse Sp. z o.o., których saldo na koniec okresu wyniosło 2 086 tys. PLN. Na krótkoterminowe 

zobowi�zania składały si� głównie zobowi�zania wobec jednostek powi�zanych z tytułu dostaw i usług w 

wysoko�ci 986 tys. PLN wynikaj�ce z prowadzonych prac budowlanych. 

W tabeli poni�ej przedstawiono wska�niki zadłu�enia i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp.k. na dzie	 31 

grudnia 2014 r. 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Wska�nik ogólnego zadłu�enia* 1,0 

Wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych** -31,7 

Wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi*** n.a. 

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego**** 0,3 

Wska�nik zadłu�enia długoterminowego***** 0,7 

�ródło: Emitent  

* wska�nik ogólnego zadłu�enia = zobowi�zania długo- i krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

** wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych = (zobowi�zania długo- i krótkoterminowe) podzielone przez kapitały własne 

*** wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi = kapitały własne plus zobowi�zania długoterminowe podzielone przez 

aktywa trwałe 

**** wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego = zobowi�zania krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

***** wska�nik zadłu�enia długoterminowego = zobowi�zania długoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

Na koniec grudnia 2014 r. wska�nik ogólnego zadłu�enia wyniósł 1,0. Z kolei wska�nik zadłu�enia kapitałów 

własnych był ujemny (z uwagi na ujemne kapitały własne i wyniósł) -31,7. 

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego na koniec grudnia 2014 roku wyniósł 0,3 a zadłu�enia 

długoterminowego wynosił 0,7. Takie kształtowanie si� wy�ej wymienionych wska�ników wynika z ni�szego 

poziomu zobowi�za	 krótkoterminowych w przeciwie	stwie do zobowi�za	 długoterminowych. 

Nie obliczono wska�nika zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi z uwagi na brak aktywów trwałych w 

2014 r.  

Poni�sza tabela zawiera zestawienie wska�ników płynno�ci i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp.k. na 

dzie	 31 grudnia 2014 r. 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Wska�nik bie��cej płynno�ci* 3,01 
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31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Wska�nik wysokiej płynno�ci** 0,08 

Wska�nik podwy�szonej płynno�ci*** 0,00 

�ródło: Emitent  

* wska�nik bie��cej płynno�ci = aktywa obrotowe podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 

** wska�nik wysokiej płynno�ci = (aktywa obrotowe – zapasy) podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe  

*** wska�nik podwy�szonej płynno�ci = �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 

Wska�niki bie��cej płynno�ci i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp.k. na koniec 2014 r. wyniósł 3,01 

natomiast wska�nik wysokiej płynno�ci 0,08. Kształtowanie si� tych wska�ników wynika z wysokiego poziomu 

aktywów obrotowych, w szczególno�ci zapasów. Wska�nik podwy�szonej płynno�ci wyniósł 0,00 z uwagi na 

niski poziom �rodków pieni��nych i ich ekwiwalentów.  

W poni�szej tabeli zaprezentowano kształtowanie si� wska�ników rentowno�ci i2 Development sp. z o.o. 

Pomorska 44 sp.k. w okresie od 11 wrze�nia 2013 do 31 grudnia 2014 r. (w %). 

  

11.09.2013-31.12.2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Rentowno�� EBIT* -0,6% 

Rentowno�� brutto** -3,9% 

Rentowno�� netto*** -3,9% 

Rentowno�� aktywów (ROA)**** -3,8% 

Rentowno�� kapitałów własnych (ROE)***** 115,4% 

�ródło: Emitent 

* rentowno�� EBIT = zysk z działalno�ci operacyjnej okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

** rentowno�� brutto = zysk brutto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

*** rentowno�� netto = zysk netto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

**** rentowno�� aktywów (ROA) = zysk netto okresu podzielony przez aktywa ogółem na koniec okresu 

***** rentowno�� kapitałów własnych (ROE) = zysk netto podzielony przez kapitały własne na koniec okresu 

W okresie od 11 wrze�nia 2013 do 31 grudnia 2014 r. rentowno�� EBIT, brutto i netto oraz rentowno�� aktywów 

ROA były ujemnie za spraw� wygenerowanej w tym roku straty netto. Tylko rentowno�� kapitałów własnych 

ROE była dodatnia z uwagi na równie� ujemne kapitały własne. 

i2 Development sp. z o.o. Piłsudskiego sp.k. 

Oceny sytuacji finansowej spółki i2 Development sp. z o.o. Piłsudskiego sp.k. dokonano w oparciu o 

jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 11 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r., które 

zostało sporz�dzone zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowo�ci i nie zostało poddane badaniu przez 

biegłego rewidenta. Spółka i2 Development sp. z o.o. Piłsudskiego sp.k. został utworzona w dniu 11 grudnia 

2013 r.  

W poni�szej tabeli zamieszczono dane finansowe z rachunku zysków i strat i2 Development sp. z o.o. 

Piłsudskiego sp.k. za okres od 11 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. (w tys. PLN). 

Wyszczególnienie 
11.12.2013-31.12.2014 

(w tys. PLN) 
(niezbadane) 

Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów -  

Koszty działalno�ci operacyjnej 6  

Amortyzacja -  

Zu�ycie materiałów i energii -  
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Wyszczególnienie 
11.12.2013-31.12.2014 

(w tys. PLN) 
(niezbadane) 

Usługi obce 5  

Podatki i opłaty 1  

Wynagrodzenia -  

Ubezpieczenia społeczne i inne �wiadczenia -  

Pozostałe koszty rodzajowe -  

Warto�� sprzedanych towarów i materiałów -  

Zysk/(strata) ze sprzeda�y  (6) 

Pozostałe przychody operacyjne -  

Pozostałe koszty operacyjne -  

Zysk/(strata) z działalno�ci operacyjnej (6) 

Przychody finansowe -  

Koszty finansowe  -  

Zysk/(strata) z działalno�ci gospodarczej (6) 

Zysk/(strata) brutto (6) 

Podatek dochodowy -  

Zysk/(strata) netto (6) 

�ródło: Emitent  

i2 Development sp. z o.o. Piłsudskiego sp.k. jest spółk� celow� powołan� do realizacji poszczególnych 

projektów deweloperskich. Od 2015 r. wy�ej wymieniona spółka prowadzi działalno�� dewelopersk�. W 

analizowanym okresie i2 Development sp. z o.o. Piłsudskiego sp.k. nie osi�gn�ła przychodów netto ze sprzeda�y 

produktów, towarów i materiałów tylko wygenerowała koszty działalno�ci operacyjnej na poziomie 6 tys. PLN, 

na które głównie składały si� koszty usług obcych w wysoko�ci 5 tys. PLN min. usługi ksi�gowe, najmu, 

bankowe. W rezultacie i2 Development sp. z o.o. Piłsudskiego sp.k. zanotowała strat� ze sprzeda�y na poziomie 

6 tys. PLN. Spółka nie osi�gn�ła pozostałych przychodów operacyjnych ani przychodów finansowych oraz nie 

poniosła pozostałych kosztów operacyjnych ani kosztów finansowych, st�d wynik netto był równy wynikowi ze 

sprzeda�y czyli – 6 tys. PLN 

Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� aktywów i2 Development sp. z o.o. Piłsudskiego sp.k. na dzie	 
31 grudnia 2014 r. (w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 

31 grudnia 2014  
 

(w tys. PLN) 
 (niezbadane) 

31 grudnia 2014  
 

struktura %)  
(niezbadane) 

Aktywa trwałe - 0,0% 

Warto�ci niematerialne i prawne - 0,0% 

Rzeczowe aktywa trwałe - 0,0% 

Nale�no�ci długoterminowe - 0,0% 

Inwestycje długoterminowe - 0,0% 

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe - 0,0% 

   

Aktywa obrotowe 1 100,0% 

Zapasy - 0,0% 

Nale�no�ci krótkoterminowe 1 90,2% 

Inwestycje krótkoterminowe 0 9,8% 

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe - 0,0% 

   

SUMA AKTYWÓW 1 100,0% 

�ródło: Emitent  
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Na dzie	 31 grudnia 2014 r. suma bilansowa i2 Development sp. z o.o. Piłsudskiego sp.k. osi�gn�ła poziom 1 

tys. PLN.  

Udział aktywów trwałych i obrotowych w aktywach ogółem na dzie	 31 grudnia 2014 r. wynosił odpowiednio 

0% (w wysoko�ci 0 tys. PLN) oraz 100% (w wysoko�ci 1 tys. PLN). W strukturze trwałych najwi�kszy udział 

posiadaj� nale�no�ci krótkoterminowe (90,2% udziału w aktywach) od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i 

usług.  

Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� pasywów i2 Development sp. z o.o. Piłsudskiego SKA na dzie	 
31 grudnia 2014 r. (w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Kapitał (fundusz) własny  (1) n.a. 

Kapitał (fundusz) podstawowy 5 n.a. 

Kapitał (fundusz) zapasowy 0 n.a. 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - n.a. 

Zyski (strata) z lat ubiegłych - n.a. 

Zysk (strata) netto (6) n.a. 

   

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania (razem) 2 n.a. 

Rezerwy na zobowi�zania - n.a. 

Zobowi�zania długoterminowe 1 n.a. 

Wobec jednostek powi�zanych 1 n.a. 

Wobec pozostałych jednostek - n.a. 

Zobowi�zania krótkoterminowe 1 n.a. 

Wobec jednostek powi�zanych 1 n.a. 

Wobec pozostałych jednostek - n.a. 

Rozliczenia mi�dzyokresowe - n.a. 

   

SUMA PASYWÓW 1 n.a. 

�ródło: Emitent  

Warto�� kapitału własnego i2 Development sp. z o.o. Piłsudskiego sp.k. na dzie	 31 grudnia 2014 r. wyniosła - 1 

tys. PLN. Głównym powodem ujemnych kapitałów własnych była strata netto w wysoko�ci 6 tys. PLN. Warto�� 
zobowi�za	 i rezerw na zobowi�zania na koniec 2014 r. wyniosła 2 tys. PLN. Najwi�kszy udział w 

zobowi�zaniach i rezerwach miały zobowi�zania krótkoterminowe. Na zobowi�zania i rezerw składał y si� 
mniej wi�cej po równo zobowi�zania długoterminowe oraz zobowi�zania krótkoterminowe. Zobowi�zania 

długo- i krótkotermonowe zwi�zane były z zobowi�zaniami wobec podmiotów powi�zanych. Zobowi�zania 

długoterminowe dotyczyły po�yczek zaci�gni�tych od i2 Finanse Sp. z o.o., których saldo na koniec 2014 r. 

wyniosło 1 tys. PLN.  

W tabeli poni�ej przedstawiono wska�niki zadłu�enia i2 Development sp. z o.o. Piłsudskiego 44 sp. k. na dzie	 
31 grudnia 2014 r. 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Wska�nik ogólnego zadłu�enia* 2,1 

Wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych** -2,0 

Wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi*** n.a. 

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego**** 1,1 

Wska�nik zadłu�enia długoterminowego***** 0,9 

�ródło: Emitent  

* wska�nik ogólnego zadłu�enia = zobowi�zania długo- i krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

** wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych = (zobowi�zania długo- i krótkoterminowe) podzielone przez kapitały własne 



165 

*** wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi = kapitały własne plus zobowi�zania długoterminowe podzielone przez 

aktywa trwałe 

**** wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego = zobowi�zania krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

***** wska�nik zadłu�enia długoterminowego = zobowi�zania długoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

 

Na koniec grudnia 2014 r. wska�nik ogólnego zadłu�enia wyniósł 2,1. Z kolei wska�nik zadłu�enia kapitałów 

własnych był ujemny (z uwagi na ujemne kapitały własne i wyniósł –2,0. 

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego na koniec grudnia 2014 roku wyniósł 1,1 (z uwagi na ujemne kapitały 

własne) a zadłu�enia długoterminowego wynosił 0,9.  

Nie obliczono wska�nika zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi z uwagi na brak aktywów trwałych w 

2014 r.  

Poni�sza tabela zawiera zestawienie wska�ników płynno�ci i2 Development sp. z o.o. Piłsudskiego sp.k. na 

dzie	 31 grudnia 2014 r. 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Wska�nik bie��cej płynno�ci* 
0,89 

Wska�nik wysokiej płynno�ci** 
0,89 

Wska�nik podwy�szonej płynno�ci*** 
0,09 

�ródło: Emitent  

* wska�nik bie��cej płynno�ci = aktywa obrotowe podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 

** wska�nik wysokiej płynno�ci = (aktywa obrotowe – zapasy) podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe  

*** wska�nik podwy�szonej płynno�ci = �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 

Wska�niki bie��cej płynno�ci oraz wysokiej płynno�ci i2 Development sp. z o.o. Piłsudskiego 44 sp.k. na koniec 

2014 r. wyniosły 0,89. Wska�nik podwy�szonej płynno�ci wyniósł 0,09.  

W poni�szej tabeli zaprezentowano kształtowanie si� wska�ników rentowno�ci i2 Piłsudskiego sp. z o.o. sp.k. w 

okresie od 11 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. (w %). 

  

11.12.2013-31.12.2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Rentowno�� EBIT* 
n.a. 

Rentowno�� brutto** n.a. 

Rentowno�� netto*** 
n.a. 

Rentowno�� aktywów (ROA)**** -564,0% 

Rentowno�� kapitałów własnych (ROE)***** 
537,0% 

�ródło: Emitent 

* rentowno�� EBIT = zysk z działalno�ci operacyjnej okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

** rentowno�� brutto = zysk brutto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

*** rentowno�� netto = zysk netto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

**** rentowno�� aktywów (ROA) = zysk netto okresu podzielony przez aktywa ogółem na koniec okresu 

***** rentowno�� kapitałów własnych (ROE) = zysk netto podzielony przez kapitały własne na koniec okresu 

W okresie od 11 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. i2 Piłsudskiego sp. z o.o. sp.k. nie osi�gn�ła przychodów. 

Ujemna rentowno�� aktywów ROA w 2014 r. wynikała z straty netto osi�gni�tej w tym roku obrotowym. 

Rentowno�� kapitałów własnych ROE była dodatnia z uwagi na równie� ujemne kapitały własne. 
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i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp.k. 

Oceny sytuacji finansowej spółki i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp.k. dokonano w oparciu o 

jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 18 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2014 r., które 

zostało sporz�dzone zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowo�ci i nie zostało poddane badaniu przez 

biegłego rewidenta. Spółka i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp.k. powstała w dniu 18 listopada 

2013 r. 

W poni�szej tabeli zamieszczono dane finansowe z rachunku zysków i strat i2 Development sp. z o.o. Ogrody 

Jordanowskie sp. k. za okres od 18 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. (w tys. PLN). 

Wyszczególnienie 
18.11.2013-31.12.2014 

(w tys. PLN) 
(niezbadane) 

Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów -  

Koszty działalno�ci operacyjnej 9  

Amortyzacja -  

Zu�ycie materiałów i energii - 

Usługi obce 7  

Podatki i opłaty 2  

Wynagrodzenia -  

Ubezpieczenia społeczne i inne �wiadczenia -  

Pozostałe koszty rodzajowe -  

Warto�� sprzedanych towarów i materiałów -  

Zysk/(strata) ze sprzeda�y  (9) 

Pozostałe przychody operacyjne -  

Pozostałe koszty operacyjne -  

Zysk/(strata) z działalno�ci operacyjnej (9) 

Przychody finansowe -  

Koszty finansowe  -  

Zysk/(strata) z działalno�ci gospodarczej (9) 

Zysk/(strata) brutto (9) 

Podatek dochodowy -  

Zysk/(strata) netto (9) 

�ródło: Emitent  

i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp.k. jest spółk� celow� powołan� do realizacji poszczególnych 

projektów deweloperskich. Od 2015 r. wy�ej wymieniona spółka prowadzi działalno�� dewelopersk�. W 

analizowanym okresie i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp.k. nie osi�gn�ła przychodów netto ze 

sprzeda�y produktów, towarów i materiałów tylko wygenerowała koszty działalno�ci operacyjnej na poziomie 9 

tys. PLN, na które głównie składały si� koszty usług obcych w wysoko�ci 7 tys. PLN m.in. usługi ksi�gowe, 

najmu, bankowe. W rezultacie i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp.k. zanotowała strat� ze 

sprzeda�y na poziomie 9 tys. PLN. Spółka nie osi�gn�ła pozostałych przychodów operacyjnych ani przychodów 

finansowych oraz nie poniosła pozostałych kosztów operacyjnych ani kosztów finansowych, st�d zysk był 

równy wynikowi ze sprzeda�y czyli – 9 tys. PLN 
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Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� aktywów i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp.k. 

na dzie	 31 grudnia 2014 r. (w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 

31 grudnia 2014  
 

(w tys. PLN) 
 (niezbadane) 

31 grudnia 2014  
 

struktura %)  
(niezbadane) 

Aktywa trwałe - 0,0% 

Warto�ci niematerialne i prawne - 0,0% 

Rzeczowe aktywa trwałe - 0,0% 

Nale�no�ci długoterminowe - 0,0% 

Inwestycje długoterminowe - 0,0% 

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe - 0,0% 

   

Aktywa obrotowe 2 100,0% 

Zapasy - 0,0% 

Nale�no�ci krótkoterminowe 1 78,0% 

Inwestycje krótkoterminowe - 22,0% 

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe - 0,0% 

   
SUMA AKTYWÓW 2 100,0% 

�ródło: Emitent  

Na dzie	 31 grudnia 2014 r. suma bilansowa i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp.k. osi�gn�ła 

poziom 2 tys. PLN.  

Udział aktywów trwałych i obrotowych w aktywach ogółem na dzie	 31 grudnia 2014 r. wynosił odpowiednio 

0% (w wysoko�ci 0 tys. PLN) oraz 100% (w wysoko�ci 2 tys. PLN). W strukturze trwałych najwi�kszy udział 

posiadaj� nale�no�ci krótkoterminowe (78,0% udział w aktywach ogółem), głównie nale�no�ci od pozostałych 

jednostek z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze	 społecznych i zdrowotnych oraz innych �wiadcze	..  

Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� pasywów i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp.k. 

na dzie	 31 grudnia 2014 r. (w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Kapitał (fundusz) własny  (4) n.a. 

Kapitał (fundusz) podstawowy 5 n.a. 

Kapitał (fundusz) zapasowy - n.a. 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - n.a. 

Zyski (strata) z lat ubiegłych - n.a. 

Zysk (strata) netto (9) n.a. 

   

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania (razem) 6 n.a. 

Rezerwy na zobowi�zania - n.a. 

Zobowi�zania długoterminowe 4 n.a. 

Wobec jednostek powi�zanych 4 n.a. 

Wobec pozostałych jednostek - n.a. 

Zobowi�zania krótkoterminowe 2 n.a. 

Wobec jednostek powi�zanych 1 n.a. 

Wobec pozostałych jednostek - n.a. 

Rozliczenia mi�dzyokresowe - n.a. 

   

SUMA PASYWÓW 2 n.a. 

�ródło: Emitent  
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Warto�� kapitału własnego i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp.k. na dzie	 31 grudnia 2014 r. 

wyniosła - 2 tys. PLN. Głównym powodem ujemnych kapitałów własnych była strata netto w wysoko�ci – 9 tys. 

PLN. Warto�� zobowi�za	 i rezerw na zobowi�zania na koniec 2014 r. wyniosła 6 tys. PLN. Najwi�kszy udział 

w zobowi�zaniach i rezerwach miały zobowi�zania długoterminowe (66,7%). Zobowi�zania długoterminowe 

dotyczyły po�yczek zaci�gni�tych od i2 Finanse Sp. z o.o., których saldo na koniec 2014 r. wyniosło 4 tys. PLN. 

Zobowi�zania krótkoterminowe głownie dotyczyły zobowi�za	 wobec jednostek powi�zanych z tytułu dostaw i 

usług w wysoko�ci 1 tys. PLN. 

W tabeli poni�ej przedstawiono wska�niki zadłu�enia i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp. k. na 

dzie	 31 grudnia 2014 r. 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Wska�nik ogólnego zadłu�enia* 3,0 

Wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych** -1,5 

Wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi*** n.a. 

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego**** 0,8 

Wska�nik zadłu�enia długoterminowego***** 2,2 

�ródło: Emitent  

* wska�nik ogólnego zadłu�enia = zobowi�zania długo- i krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

** wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych = (zobowi�zania długo- i krótkoterminowe) podzielone przez kapitały własne 

*** wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi = kapitały własne plus zobowi�zania długoterminowe podzielone przez 

aktywa trwałe 

**** wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego = zobowi�zania krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

***** wska�nik zadłu�enia długoterminowego = zobowi�zania długoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

Na koniec grudnia 2014 r. wska�nik ogólnego zadłu�enia wyniósł 3,0. Z kolei wska�nik zadłu�enia kapitałów 

własnych był ujemny (z uwagi na ujemne kapitały własne i wyniósł –1,5. 

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego na koniec grudnia 2014 roku wyniósł 0,8 a zadłu�enia 

długoterminowego wynosił 2,2 (z uwagi na ujemne kapitały własne).  

Nie obliczono wska�nika zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi z uwagi na brak aktywów trwałych w 

2014 r.  

Poni�sza tabela zawiera zestawienie wska�ników płynno�ci i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie 

sp.k. na dzie	 31 grudnia 2014 r. 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Wska�nik bie��cej płynno�ci* 1,24 

Wska�nik wysokiej płynno�ci** 1,24 

Wska�nik podwy�szonej płynno�ci*** 0,27 

�ródło: Emitent  

* wska�nik bie��cej płynno�ci = aktywa obrotowe podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 

** wska�nik wysokiej płynno�ci = (aktywa obrotowe – zapasy) podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe  

*** wska�nik podwy�szonej płynno�ci = �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 

Wska�niki bie��cej płynno�ci oraz wysokiej płynno�ci i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp.k. na 

koniec 2014 r. wyniosły 1,24. Wska�nik podwy�szonej płynno�ci wyniósł 0,27.  
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W poni�szej tabeli zaprezentowano kształtowanie si� wska�ników rentowno�ci i2 Development sp. z o.o. 

Ogrody Jordanowskie sp.k. w okresie od 18 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. (w %). 

  

18.11.2013-31.12.2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Rentowno�� EBIT* n.a. 

Rentowno�� brutto** n.a. 

Rentowno�� netto*** n.a. 

Rentowno�� aktywów (ROA)**** -463,3% 

Rentowno�� kapitałów własnych (ROE)***** 236,9% 

�ródło: Emitent 

* rentowno�� EBIT = zysk z działalno�ci operacyjnej okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

** rentowno�� brutto = zysk brutto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

*** rentowno�� netto = zysk netto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

**** rentowno�� aktywów (ROA) = zysk netto okresu podzielony przez aktywa ogółem na koniec okresu 

***** rentowno�� kapitałów własnych (ROE) = zysk netto podzielony przez kapitały własne na koniec okresu 

W okresie od 18 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp.k. 

nie osi�gn�ła przychodów. Ujemna rentowno�� aktywów ROA w 2014 r. wynikała z straty netto osi�gni�tej w 

tym roku obrotowym. Rentowno�� kapitałów własnych ROE była dodatnia z uwagi na równie� ujemne kapitały 

własne. 

i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp.k. 

Oceny sytuacji finansowej spółki i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp.k. dokonano w oparciu o 

jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 18 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2014 r., które 

zostało sporz�dzone zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowo�ci i nie zostało poddane badaniu przez 

biegłego rewidenta. Spółka i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp.k. powstała w dniu 18 listopada 2013 r. 

W poni�szej tabeli zamieszczono dane finansowe z rachunku zysków i strat i2 Development sp. z o.o. Oławska 

12 sp.k. za okres od 18 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. (w tys. PLN). 

Wyszczególnienie 
18.11.2013-31.12.2014 

(w tys. PLN) 
(niezbadane) 

Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów -  

Koszty działalno�ci operacyjnej 7  

Amortyzacja -  

Zu�ycie materiałów i energii 0  

Usługi obce 6  

Podatki i opłaty 1  

Wynagrodzenia -  

Ubezpieczenia społeczne i inne �wiadczenia -  

Pozostałe koszty rodzajowe -  

Warto�� sprzedanych towarów i materiałów -  

Zysk/(strata) ze sprzeda�y  (7) 

Pozostałe przychody operacyjne -  

Pozostałe koszty operacyjne -  

Zysk/(strata) z działalno�ci operacyjnej (7) 

Przychody finansowe -  

Koszty finansowe  -  
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Wyszczególnienie 
18.11.2013-31.12.2014 

(w tys. PLN) 
(niezbadane) 

Zysk/(strata) z działalno�ci gospodarczej (7) 

Zysk/(strata) brutto (7) 

Podatek dochodowy -  

Zysk/(strata) netto (7) 

�ródło: Emitent  

i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp.k. jest spółk� celow� powołan� do realizacji poszczególnych projektów 

deweloperskich. Od 2015 r. wy�ej wymieniona spółka prowadzi działalno�� dewelopersk�. W 2015 r. 

rozpocz�to prace przy projekcie deweloperskim „Twelve”. W analizowanym okresie i2 Development sp. z o.o. 

Oławska 12 sp.k. nie osi�gn�ła przychodów netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów tylko 

wygenerowała koszty działalno�ci operacyjnej na poziomie 7 tys. PLN, na które głównie składały si� koszty 

usług obcych w wysoko�ci 6 tys. PLN m.in. usługi ksi�gowe, najmu, bankowe. W rezultacie i2 Development sp. 

z o.o. Oławska 12 sp.k. zanotowała strat� ze sprzeda�y na poziomie 7 tys. PLN. Spółka nie osi�gn�ła 

pozostałych przychodów operacyjnych ani przychodów finansowych oraz nie poniosła pozostałych kosztów 

operacyjnych ani kosztów finansowych, st�d zysk był równy wynikowi ze sprzeda�y czyli – 7 tys. PLN 

Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� aktywów i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp.k. na dzie	 
31 grudnia 2014 r. (w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 

31 grudnia 2014  
 

(w tys. PLN) 
 (niezbadane) 

31 grudnia 2014  
 

struktura %)  
(niezbadane) 

Aktywa trwałe - 0,0% 

Warto�ci niematerialne i prawne - 0,0% 

Rzeczowe aktywa trwałe - 0,0% 

Nale�no�ci długoterminowe - 0,0% 

Inwestycje długoterminowe - 0,0% 

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe - 0,0% 

   

Aktywa obrotowe 1 100,0% 

Zapasy - 0,0% 

Nale�no�ci krótkoterminowe 1 66,0% 

Inwestycje krótkoterminowe 1 34,0% 

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe - 0,0% 

   

SUMA AKTYWÓW 1 100,0% 

�ródło: Emitent  

Na dzie	 31 grudnia 2014 r. suma bilansowa i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp.k. osi�gn�ła poziom 1 tys. 

PLN.  

Udział aktywów trwałych i obrotowych w aktywach ogółem na dzie	 31 grudnia 2014 r. wynosił odpowiednio 

0% (w wysoko�ci 0 tys. PLN) oraz 100% (w wysoko�ci 1 tys. PLN). W strukturze trwałych najwi�kszy udział 

posiadaj� nale�no�ci krótkoterminowe (66,0% udział w aktywach ogółem). w wysoko�ci 1 tys. PLN, głównie 

nale�no�ci od pozostałych jednostek z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze	 społecznych i zdrowotnych 

oraz innych �wiadcze	 oraz inwestycje krótkoterminowe (34,0% udział w aktywach ogółem) w wysoko�ci 1 tys. 

PLN (�rodki pieni��ne i inne aktywa pieni��ne).  

Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� pasywów i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp.k. na dzie	 
31 grudnia 2014 r. (w tys. PLN, %). 



171 

Wyszczególnienie 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Kapitał (fundusz) własny  (2) n.a. 

Kapitał (fundusz) podstawowy 5 n.a. 

Kapitał (fundusz) zapasowy 0 n.a. 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - n.a. 

Zyski (strata) z lat ubiegłych - n.a. 

Zysk (strata) netto (7) n.a. 

   

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania (razem) 3 n.a. 

Rezerwy na zobowi�zania - n.a. 

Zobowi�zania długoterminowe 2 n.a. 

Wobec jednostek powi�zanych 2 n.a. 

Wobec pozostałych jednostek - n.a. 

Zobowi�zania krótkoterminowe 1 n.a. 

Wobec jednostek powi�zanych 1 n.a. 

Wobec pozostałych jednostek - n.a. 

Rozliczenia mi�dzyokresowe - n.a. 

   

SUMA PASYWÓW 1 n.a. 

�ródło: Emitent  

Warto�� kapitału własnego i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp.k. na dzie	 31 grudnia 2014 r. wyniosła - 2 

tys. PLN. Głównym powodem ujemnych kapitałów własnych była strata netto w wysoko�ci – 7 tys. PLN. 

Warto�� zobowi�za	 i rezerw na zobowi�zania na koniec 2014 r. wyniosła 3 tys. PLN. Najwi�kszy udział w 

zobowi�zaniach i rezerwach miały zobowi�zania długoterminowe (66,7%). Zobowi�zania długoterminowe 

dotyczyły po�yczek zaci�gni�tych od i2 Finanse Sp. z o.o., których saldo na koniec 2014 r. wyniosło 2 tys. PLN. 

Zobowi�zania krótkoterminowe głównie dotyczyły zobowi�za	 wobec jednostek powi�zanych z tytułu dostaw i 

usług w wysoko�ci 1 tys. PLN. 

W tabeli poni�ej przedstawiono wska�niki zadłu�enia i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp.k. na dzie	 31 

grudnia 2014 r. 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Wska�nik ogólnego zadłu�enia* 2,2 

Wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych** -1,9 

Wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi*** n.a. 

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego**** 0,8 

Wska�nik zadłu�enia długoterminowego***** 1,3 

�ródło: Emitent  

* wska�nik ogólnego zadłu�enia = zobowi�zania długo- i krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

** wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych = (zobowi�zania długo- i krótkoterminowe) podzielone przez kapitały własne 

*** wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi = kapitały własne plus zobowi�zania długoterminowe podzielone przez 

aktywa trwałe 

**** wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego = zobowi�zania krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

***** wska�nik zadłu�enia długoterminowego = zobowi�zania długoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

Na koniec grudnia 2014 r. wska�nik ogólnego zadłu�enia wyniósł 2,2. Z kolei wska�nik zadłu�enia kapitałów 

własnych był ujemny (z uwagi na ujemne kapitały własne) i wyniósł –1,9. 

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego na koniec grudnia 2014 roku wyniósł 0,8 a zadłu�enia 

długoterminowego wynosił 1,3 (z uwagi na ujemne kapitały własne).  
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Nie obliczono wska�nika zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi z uwagi na brak aktywów trwałych w 

2014 r.  

Poni�sza tabela zawiera zestawienie wska�ników płynno�ci i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp.k. na dzie	 
31 grudnia 2014 r. 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Wska�nik bie��cej płynno�ci* 1,21 

Wska�nik wysokiej płynno�ci** 1,21 

Wska�nik podwy�szonej płynno�ci*** 0,41 

�ródło: Emitent  

* wska�nik bie��cej płynno�ci = aktywa obrotowe podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 

** wska�nik wysokiej płynno�ci = (aktywa obrotowe – zapasy) podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe  

*** wska�nik podwy�szonej płynno�ci = �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 

Wska�niki bie��cej płynno�ci oraz wysokiej płynno�ci i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp.k. na koniec 

2014 r. wyniosły 1,21. Wska�nik podwy�szonej płynno�ci wyniósł 0,41.  

W poni�szej tabeli zaprezentowano kształtowanie si� wska�ników rentowno�ci i2 Development sp. z o.o. 

Oławska 12 sp.k. w okresie od 18 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. (w %). 

  

18.11.2013-31.12.2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Rentowno�� EBIT* n.a. 

Rentowno�� brutto** n.a. 

Rentowno�� netto*** n.a. 

Rentowno�� aktywów (ROA)**** -452,1% 

Rentowno�� kapitałów własnych (ROE)***** 385,5% 

�ródło: Emitent 

* rentowno�� EBIT = zysk z działalno�ci operacyjnej okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

** rentowno�� brutto = zysk brutto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

*** rentowno�� netto = zysk netto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

**** rentowno�� aktywów (ROA) = zysk netto okresu podzielony przez aktywa ogółem na koniec okresu 

***** rentowno�� kapitałów własnych (ROE) = zysk netto podzielony przez kapitały własne na koniec okresu 

W okresie od 18 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp.k. nie 

osi�gn�ła przychodów. Ujemna rentowno�� aktywów ROA w 2014 r. wynikała z straty netto osi�gni�tej w tym 

roku obrotowym. Rentowno�� kapitałów własnych ROE była dodatnia z uwagi na równie� ujemne kapitały 

własne. 

i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp.k. 

Oceny sytuacji finansowej spółki i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp.k. dokonano w oparciu o jednostkowe 

sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 15 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., które zostało 

sporz�dzone zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowo�ci i nie zostało poddane badaniu przez biegłego 

rewidenta. Spółka i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp.k. powstała w dniu 15 stycznia 2014 r. 
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W poni�szej tabeli zamieszczono dane finansowe z rachunku zysków i strat i2 Development sp. z o.o. Zodiak III 

sp.k. za okres od 15 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (w tys. PLN). 

Wyszczególnienie 
15.01.2014-31.12.2014 

(w tys. PLN) 
(niezbadane) 

Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów 3 908  

Koszty działalno�ci operacyjnej 3 919  

Amortyzacja -  

Zu�ycie materiałów i energii 3 774  

Usługi obce 144  

Podatki i opłaty 1  

Wynagrodzenia -  

Ubezpieczenia społeczne i inne �wiadczenia -  

Pozostałe koszty rodzajowe -  

Warto�� sprzedanych towarów i materiałów -  

Zysk/(strata) ze sprzeda�y  (11) 

Pozostałe przychody operacyjne -  

Pozostałe koszty operacyjne -  

Zysk/(strata) z działalno�ci operacyjnej (11) 

Przychody finansowe -  

Koszty finansowe  133  

Zysk/(strata) z działalno�ci gospodarczej (144) 

Zysk/(strata) brutto (144) 

Podatek dochodowy -  

Zysk/(strata) netto (144) 

�ródło: Emitent  

i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp.k. jest spółk� celow� powołan� do realizacji poszczególnych projektów 

deweloperskich. Od 2015 r. wy�ej wymieniona spółka prowadzi działalno�� dewelopersk�. Ponadto w okresie 

od 15 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. spółka �wiadczyła usługi reklamy na rzecz i2 Development Sp. z 

o.o. Ł�czne przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów i2 Development sp. z o.o. Zodiak 

III sp.k. w okresie 15.01.2014 - 31.12.2014 r. wyniosły 3 908 tys. PLN (w tym warto�� �wiadczonych usług dla 

i2 Development Sp. z o.o. wyniosła 2 tyd PLN). Koszty działalno�ci operacyjnej w analizowanym okresie 

wyniosły 3 919 tys. PLN.  

Najwi�kszy udział w kosztach operacyjnych w analizowanym okresie miało zu�ycie materiałów i energii 

(96,3%), co wynikało z przeksi�gowania warto�ci zakupionego gruntu z pozycji towary w ci��ar produkcji w 

toku w momencie rozpocz�cia projektu deweloperskiego – zgodnie z przyj�tymi zasadami polityki 

rachunkowo�ci. W rezultacie powy�ej opisanych czynników i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp.k. 

zanotowała strat� ze sprzeda�y na poziomie 11 tys. PLN. 

W analizowanym okresie i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp.k. nie uzyskało pozostałych przychodów 

operacyjnych oraz nie poniosło pozostałych kosztów operacyjnych, wi�c wynik na działalno�ci operacyjnej 

kształtował si� na tym samym poziomie jak wynik ze sprzeda�y czyli - 11 tys. PLN. 

W analizowanym okresie nie odnotowano przychodów finansowych. Koszty finansowe wyniosły 133 tys. PLN. 

Na koszty finansowe składały si� głównie odsetki w wysoko�ci 124 tys. PLNod po�yczek zaci�gni�tych od 

podmiotów powi�zanych – i2 Finanse Sp. z o.o. W efekcie powy�szego i2 Development sp. z o.o. Zodiak III 

sp.k. zanotowała strat� netto w wysoko�ci 144 tys. PLN.  
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Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� aktywów i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp.k. na dzie	 31 

grudnia 2014 r. (w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 

31 grudnia 2014  
 

(w tys. PLN) 
 (niezbadane) 

31 grudnia 2014  
 

struktura %)  
(niezbadane) 

Aktywa trwałe - 0,0% 

Warto�ci niematerialne i prawne - 0,0% 

Rzeczowe aktywa trwałe - 0,0% 

Nale�no�ci długoterminowe - 0,0% 

Inwestycje długoterminowe - 0,0% 

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe - 0,0% 

   

Aktywa obrotowe 4 630 100,0% 

Zapasy 3 907 84,4% 

Nale�no�ci krótkoterminowe 723 15,6% 

Inwestycje krótkoterminowe - 0,0% 

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe - 0,0% 

   
SUMA AKTYWÓW 4 630 100,0% 

�ródło: Emitent  

Na dzie	 31 grudnia 2014 r. suma bilansowa i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp.k. osi�gn�ła poziom 4 630 

tys. PLN.  

Udział aktywów trwałych i obrotowych w aktywach ogółem na dzie	 31 grudnia 2014 r. wynosił odpowiednio 

0% (w wysoko�ci 0 tys. PLN) oraz 100% (w wysoko�ci 4 630 tys. PLN). W strukturze trwałych najwi�kszy 

udział posiadaj� zapasy – półprodukty i produkty w toku (84,4% udziału w aktywach).  

Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� pasywów i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp.k. na dzie	 31 

grudnia 2014 r. (w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Kapitał (fundusz) własny  (139) n.a. 

Kapitał (fundusz) podstawowy 5 n.a. 

Kapitał (fundusz) zapasowy - n.a. 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - n.a. 

Zyski (strata) z lat ubiegłych - n.a. 

Zysk (strata) netto (144) n.a. 

   

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania (razem) 4 769 n.a. 

Rezerwy na zobowi�zania - n.a. 

Zobowi�zania długoterminowe 4 260 n.a. 

Wobec jednostek powi�zanych 4 260 n.a. 

Wobec pozostałych jednostek - n.a. 

Zobowi�zania krótkoterminowe 510 n.a. 

Wobec jednostek powi�zanych 504 n.a. 

Wobec pozostałych jednostek 6 n.a. 

Rozliczenia mi�dzyokresowe - n.a. 

   

SUMA PASYWÓW 4 630 n.a. 

�ródło: Emitent  
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Warto�� kapitału własnego i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp.k. na dzie	 31 grudnia 2014 r. wyniosła – 

139 tys. PLN. Głównym powodem ujemnych kapitałów własnych była strata netto w wysoko�ci 144 tys. PLN. 

Warto�� zobowi�za	 i rezerw na zobowi�zania na koniec 2014 r. wyniosła 4 769 tys. PLN. Najwi�kszy udział w 

zobowi�zaniach i rezerwach miały zobowi�zania długoterminowe (89,3%). wobec jednostek powi�zanych. Na 

zobowi�zania te składały si� po�yczki zaci�gni�te od podmiotów powi�zanych i2 Finanse sp. z o.o., których 

saldo na koniec 2014 r. wyniosło 4 260 tys. PLN. Zobowi�zania krótkoterminowe składały si� głównie z 

po�yczek zaci�gni�tych od podmiotów powi�zanych i2 Finanse sp. z o.o., których saldo na koniec 2014 r. 

wyniosło 503 tys. PLN. 

W tabeli poni�ej przedstawiono wska�niki zadłu�enia i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp.k. na dzie	 31 

grudnia 2014 r. 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Wska�nik ogólnego zadłu�enia* 1,0 

Wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych** -34,3 

Wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi*** n.a. 

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego**** 0,1 

Wska�nik zadłu�enia długoterminowego***** 0,9 

�ródło: Emitent  

* wska�nik ogólnego zadłu�enia = zobowi�zania długo- i krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

** wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych = (zobowi�zania długo- i krótkoterminowe) podzielone przez kapitały własne 

*** wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi = kapitały własne plus zobowi�zania długoterminowe podzielone przez 

aktywa trwałe 

**** wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego = zobowi�zania krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

***** wska�nik zadłu�enia długoterminowego = zobowi�zania długoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

 

Na koniec grudnia 2014 r. wska�nik ogólnego zadłu�enia wyniósł 1,0. Z kolei wska�nik zadłu�enia kapitałów 

własnych był ujemny (z uwagi na ujemne kapitały własne) i wyniósł –34,3. 

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego na koniec grudnia 2014 roku wyniósł 0,1 a zadłu�enia 

długoterminowego wynosił 0,9. Takie kształtowanie si� wy�ej wymienionych wska�ników wynika z ni�szego 

poziomu zobowi�za	 krótkoterminowych w przeciwie	stwie do zobowi�za	 długoterminowych. 

Nie obliczono wska�nika zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi z uwagi na brak aktywów trwałych w 

2014 r.  

Poni�sza tabela zawiera zestawienie wska�ników płynno�ci i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp.k. na dzie	 
31 grudnia 2014 r. 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Wska�nik bie��cej płynno�ci* 
9,09 

Wska�nik wysokiej płynno�ci** 
1,42 

Wska�nik podwy�szonej płynno�ci*** 
0,00 

�ródło: Emitent  

* wska�nik bie��cej płynno�ci = aktywa obrotowe podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 

** wska�nik wysokiej płynno�ci = (aktywa obrotowe – zapasy) podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe  

*** wska�nik podwy�szonej płynno�ci = �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 

Wska�niki bie��cej płynno�ci i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp.k. na koniec 2014 r. wyniósł 9,09 

natomiast wska�nik wysokiej płynno�ci wyniósł 1,42. Takie kształtowanie si� wska�ników wynika z wysokiego 

poziomu aktywów obrotowych. Wska�nik podwy�szonej płynno�ci wyniósł 0,00.  
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W poni�szej tabeli zaprezentowano kształtowanie si� wska�ników rentowno�ci i2 Development sp. z o.o. Zodiak 

III sp.k. w okresie od 15 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (w %). 

  

15.01.2014-31.12.2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Rentowno�� EBIT* -0,3% 

Rentowno�� brutto** -3,7% 

Rentowno�� netto*** -3,7% 

Rentowno�� aktywów (ROA)**** -3,1% 

Rentowno�� kapitałów własnych (ROE)***** 103,6% 

�ródło: Emitent 

* rentowno�� EBIT = zysk z działalno�ci operacyjnej okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

** rentowno�� brutto = zysk brutto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

*** rentowno�� netto = zysk netto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

**** rentowno�� aktywów (ROA) = zysk netto okresu podzielony przez aktywa ogółem na koniec okresu 

***** rentowno�� kapitałów własnych (ROE) = zysk netto podzielony przez kapitały własne na koniec okresu 

W okresie od 15 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. rentowno�� EBIT, brutto i netto oraz rentowno�� 
aktywów ROA i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp.k. były ujemnie za spraw� wygenerowanej w tym roku 

straty netto. Tylko rentowno�� kapitałów własnych ROE była dodatnia z uwagi na równie� ujemne kapitały 

własne. 

i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp. k. 

Oceny sytuacji finansowej spółki i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp.k. dokonano w oparciu o jednostkowe 

sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 4 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., które zostało sporz�dzone 

zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowo�ci i nie zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Spółka 

i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp.k. powstała w dniu 4 marca 2014 r. 

W poni�szej tabeli zamieszczono dane finansowe z rachunku zysków i strat i2 Development sp. z o.o. Pi�kna 

sp.k. za okres od 4 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (w tys. PLN). 

Wyszczególnienie 
04.03.2014-31.12.2014 

(w tys. PLN) 
(niezbadane) 

Przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów 230  

Koszty działalno�ci operacyjnej 238  

Amortyzacja -  

Zu�ycie materiałów i energii -  

Usługi obce 237  

Podatki i opłaty 1  

Wynagrodzenia -  

Ubezpieczenia społeczne i inne �wiadczenia -  

Pozostałe koszty rodzajowe -  

Warto�� sprzedanych towarów i materiałów -  

Zysk/(strata) ze sprzeda�y  (8) 

Pozostałe przychody operacyjne -  

Pozostałe koszty operacyjne -  

Zysk/(strata) z działalno�ci operacyjnej (8) 

Przychody finansowe -  

Koszty finansowe  22  
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Wyszczególnienie 
04.03.2014-31.12.2014 

(w tys. PLN) 
(niezbadane) 

Zysk/(strata) z działalno�ci gospodarczej (30) 

Zysk/(strata) brutto (30) 

Podatek dochodowy -  

Zysk/(strata) netto (30) 

�ródło: Emitent  

i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp.k. jest spółk� celow� powołan� do realizacji poszczególnych projektów 

deweloperskich. Od 2015 r. wy�ej wymieniona spółka prowadzi działalno�� dewelopersk�. Ł�czne przychody 

netto ze sprzeda�y produktów, towarów i materiałów i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp.k. w okresie 

04.03.2014 - 31.12.2014 r. wyniosły 230 tys. PLN. W pozycji „przychody” wykazano zmian� stanu produktów – 

pozycja stanowi korekt� poniesionych kosztów w zwi�zku z rozpocz�ciem projektu deweloperskiego „Pi�kna”. 

Koszty działalno�ci operacyjnej w analizowanym okresie wyniosły 238 tys. PLN.  

Najwi�kszy udział w kosztach operacyjnych w analizowanym okresie miały usługi obce (99,5%). które wynikały 

z które wynikały z usług projektowych. W rezultacie powy�ej opisanych czynników i2 Development sp. z o.o. 

Pi�kna sp.k. zanotowała strat� ze sprzeda�y na poziomie 8 tys. PLN. 

W analizowanym okresie i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp.k. nie uzyskało pozostałych przychodów 

operacyjnych oraz nie poniosło pozostałych kosztów operacyjnych, wi�c wynik na działalno�ci operacyjnej 

kształtował si� na tym samym poziomie jak wynik ze sprzeda�y czyli – 8 tys. PLN. 

W analizowanym okresie nie odnotowano przychodów finansowych. Koszty finansowe wyniosły 22 tys. PLN 

(odsetki od po�yczek zaci�gni�tych od podmiotów powi�zanych i2 Finanse sp. z o.o. W efekcie powy�szego i2 

Development sp. z o.o. Pi�kna sp.k. zanotowała strat� netto w wysoko�ci 30 tys. PLN.  

Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� aktywów i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp.k. na dzie	 31 

grudnia 2014 r. (w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 

31 grudnia 2014  
 

(w tys. PLN) 
 (niezbadane) 

31 grudnia 2014  
 

struktura %)  
(niezbadane) 

Aktywa trwałe - 0,0% 

Warto�ci niematerialne i prawne - 0,0% 

Rzeczowe aktywa trwałe - 0,0% 

Nale�no�ci długoterminowe - 0,0% 

Inwestycje długoterminowe - 0,0% 

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe - 0,0% 

   

Aktywa obrotowe 786 100,0% 

Zapasy 731 93,0% 

Nale�no�ci krótkoterminowe 54 6,9% 

Inwestycje krótkoterminowe 1 0,1% 

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe - 0,0% 

   

SUMA AKTYWÓW 786 100,0% 

�ródło: Emitent  

Na dzie	 31 grudnia 2014 r. suma bilansowa i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp.k. osi�gn�ła poziom 786 tys. 

PLN.  

Udział aktywów trwałych i obrotowych w aktywach ogółem na dzie	 31 grudnia 2014 r. wynosił odpowiednio 

0% (w wysoko�ci 0 tys. PLN) oraz 100% (w wysoko�ci 786 tys. PLN). W strukturze trwałych najwi�kszy udział 
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posiadaj� zapasy – półprodukty i produkty w toku oraz zaliczki na dostawy (93,0% udziału w aktywach) co jest 

zwi�zane z rozpocz�ciem projektu deweloperskiego. 

Poni�sza tabela przedstawia wielko�� i struktur� pasywów i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp.k. na dzie	 31 

grudnia 2014 r. (w tys. PLN, %). 

Wyszczególnienie 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Kapitał (fundusz) własny  (25) n.a. 

Kapitał (fundusz) podstawowy 5 n.a. 

Kapitał (fundusz) zapasowy 0 n.a. 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - n.a. 

Zyski (strata) z lat ubiegłych - n.a. 

Zysk (strata) netto (30) n.a. 

   

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania (razem) 811 n.a. 

Rezerwy na zobowi�zania - n.a. 

Zobowi�zania długoterminowe 708 n.a. 

Wobec jednostek powi�zanych 708 n.a. 

Wobec pozostałych jednostek - n.a. 

Zobowi�zania krótkoterminowe 102 n.a. 

Wobec jednostek powi�zanych 1 n.a. 

Wobec pozostałych jednostek 102 n.a. 

Rozliczenia mi�dzyokresowe - n.a. 

   

SUMA PASYWÓW 786 n.a. 

�ródło: Emitent  

Warto�� kapitału własnego i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp.k. na dzie	 31 grudnia 2014 r. wyniosła – 25 tys. 

PLN. Głównym powodem ujemnych kapitałów własnych była strata netto w wysoko�ci – 30 tys. PLN. Warto�� 
zobowi�za	 i rezerw na zobowi�zania na koniec 2014 r. wyniosła 811 tys. PLN. Najwi�kszy udział w 

zobowi�zaniach i rezerwach miały zobowi�zania długoterminowe (87,3%). Na zobowi�zania długoterminowe 

składały si� po�yczki zaci�gni�te od podmiotów powi�zanych – i2 Finanse sp. z o.o., których saldo na koniec 

roku wyniosło 708 tys. PLN. Z kolei zobowi�zania krótkoterminowe składały si� z zobowi�za	 wobec 

pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług (102 tys. PLN) co było zwi�zane z pracami projektowymi. 

W tabeli poni�ej przedstawiono wska�niki zadłu�enia i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp.k. na dzie	 31 grudnia 

2014 r. 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Wska�nik ogólnego zadłu�enia* 
1,0 

Wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych** 
-32,8 

Wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi*** 
n.a. 

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego**** 
0,1 

Wska�nik zadłu�enia długoterminowego***** 
0,9 

�ródło: Emitent  

* wska�nik ogólnego zadłu�enia = zobowi�zania długo- i krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

** wska�nik zadłu�enia kapitałów własnych = (zobowi�zania długo- i krótkoterminowe) podzielone przez kapitały własne 

*** wska�nik zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi = kapitały własne plus zobowi�zania długoterminowe podzielone przez 

aktywa trwałe 

**** wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego = zobowi�zania krótkoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 

***** wska�nik zadłu�enia długoterminowego = zobowi�zania długoterminowe podzielone przez pasywa ogółem 
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Na koniec grudnia 2014 r. wska�nik ogólnego zadłu�enia wyniósł 1,0. Z kolei wska�nik zadłu�enia kapitałów 

własnych był ujemny (z uwagi na ujemne kapitały własne) i wyniósł –32,8. 

Wska�nik zadłu�enia krótkoterminowego na koniec grudnia 2014 roku wyniósł 0,1 a zadłu�enia 

długoterminowego wynosił 0,9. Takie kształtowanie si� wy�ej wymienionych wska�ników wynika z ni�szego 

poziomu zobowi�za	 krótkoterminowych w przeciwie	stwie do zobowi�za	 długoterminowych. 

Nie obliczono wska�nika zadłu�enia aktywów trwałych kapitałami stałymi z uwagi na brak aktywów trwałych w 

2014 r.  

Poni�sza tabela zawiera zestawienie wska�ników płynno�ci i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp.k. na dzie	 31 

grudnia 2014 r. 

31 grudnia 2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Wska�nik bie��cej płynno�ci* 7,67 

Wska�nik wysokiej płynno�ci** 0,54 

Wska�nik podwy�szonej płynno�ci*** 0,00 

�ródło: Emitent  

* wska�nik bie��cej płynno�ci = aktywa obrotowe podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 

** wska�nik wysokiej płynno�ci = (aktywa obrotowe – zapasy) podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe  

*** wska�nik podwy�szonej płynno�ci = �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty podzielone przez zobowi�zania krótkoterminowe 

Wska�niki bie��cej płynno�ci i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp.k. na koniec 2014 r. wyniósł 7,67 natomiast 

wska�nik wysokiej płynno�ci wyniósł 0,54. Wska�nik podwy�szonej płynno�ci wyniósł 0,00. Takie 

kształtowanie si� wska�ników wynika z wysokiego poziomu aktywów obrotowych, których głównym 

składnikiem s� zapasy. 

W poni�szej tabeli zaprezentowano kształtowanie si� wska�ników rentowno�ci i2 Development sp. z o.o. Pi�kna 

sp.k. w okresie od 4 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (w %). 

  

04.03.2014-31.12.2014 
 

(w tys. PLN)  
(niezbadane) 

Rentowno�� EBIT* -3,3% 

Rentowno�� brutto** -12,9% 

Rentowno�� netto*** -12,9% 

Rentowno�� aktywów (ROA)**** -3,8% 

Rentowno�� kapitałów własnych (ROE)***** 120,2% 

�ródło: Emitent 

* rentowno�� EBIT = zysk z działalno�ci operacyjnej okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

** rentowno�� brutto = zysk brutto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

*** rentowno�� netto = zysk netto okresu podzielony przez przychody ze sprzeda�y 

**** rentowno�� aktywów (ROA) = zysk netto okresu podzielony przez aktywa ogółem na koniec okresu 

***** rentowno�� kapitałów własnych (ROE) = zysk netto podzielony przez kapitały własne na koniec okresu 

W okresie od 4 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. rentowno�� EBIT, brutto i netto oraz rentowno�� aktywów 

ROA i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp.k. były ujemnie za spraw� wygenerowanej w tym roku straty netto. 

Tylko rentowno�� kapitałów własnych ROE była dodatnia z uwagi na równie� ujemne kapitały własne. 
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Nakłady inwestycyjne i2 Grupa sp. z o.o. i podmiotów od niej zale�nych  

i2 Grupa sp. z o.o. 

Poni�sze tabele przedstawiaj� wszystkie nakłady inwestycyjne poniesione przez i2 Grupa sp. z o.o. w latach 

2012-2014 oraz w 2015 r. do momentu aportu i2 Grupy sp. z o.o. (20 kwietnia 2015 r.) wraz z �ródłami 

finansowania (w tys. PLN, %). 

Nakłady inwestycyjne 

Do dnia aportu i2 
Grupy sp. z o.o. 

Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

2015  2014 2013 2012 

tys. PLN udział tys. PLN udział tys. PLN udział tys. PLN udział 

Aktywa niematerialne 9 0,6% 0 0,0% 1 710 46,1% 0 0,0% 

Rzeczowa aktywa trwałe w 
tym: 

0 0,0% 1 246 68,0% 48 1,3% 2 323 60,8% 

- grunty  0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 596 25,7% 

- budynki  

i budowle 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 662 71,5% 

-urz�dzenia techniczne  

i maszyny 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

- �rodki transportu 0 0,0% 1 246 100,0% 48 100,0% 65 2,8% 

- inne rzeczowe aktywa 

trwałe 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

- �rodki trwałe  

w budowie 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Inwestycje długoterminowe 1 444 99,4% 586 32,0% 1 950 52,6% 1 500 39,2% 

 - nieruchomo�ci 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 - aktywa finansowe 1 444 100,0% 586 100,0% 1 950 100,0% 1 500 100,0% 

Razem 1 453 100% 1 832 100,0% 3 708 100,0% 3 823 100,0% 

�ródło: Emitent 

W tabeli poni�ej przedstawiono �ródła finansowania nakładów inwestycyjnych i2 Grupa sp. z o.o. w latach 

2012-2014 oraz w 2015 r. do momentu aportu i2 Grupy sp. z o.o. (20 kwietnia 2015 r.). 

�ródła 
finansowania 
nakładów 
inwestycyjnych w 
tym: 

Do dnia aportu i2 Grupy 
sp. z o.o. 

Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

2015  2014 2013 2012 

tys. PLN udział tys. PLN udział tys. PLN udział tys. PLN udział 

-�rodki własne 173 11,9% 962 52,5% 0 0,0% 3 758  98,3% 
- w tym aktualizacja 

wyceny 
0 0,0% 0 0,0% 0  0,0% 1 500 39,9% 

- przeksi�gowanie 0 0,0% 0 0,0% 0  0,0% 2 258 60,1% 

-�rodki obce 1 280 88,1% 870 47,5% 3 708 100,0% 65 1,7% 

- obligacje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

- kredyt i po�yczki 1 280 100,0% 0 0,0% 3 708 100,0% 65 100,0% 

- leasing 0 0,0% 870 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Razem 1 453 100,0% 1 832 100,0% 3 708 100,0% 3 823 100,0% 

�ródło: Emitent 

Inwestycje w 2012 r.  

W 2012 r. spółka i2 Grupa sp. z o.o. nabyła samochód osobowy o warto�ci 65 tys. PLN. Ponadto spółka nabyła 

grunt oraz budynek przy ulicy Trawowej we Wrocławiu o warto�ci 2 258 tys. PLN. W roku 2012 r. spółka w 

skutek aktualizacji warto�ci udziałów w i2 Development Sp. z o.o. Przy Arsenale Sp.k. Spółka wykazała warto�� 
udziałów w wysoko�ci 1 500 tys. PLN. 
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Wy�ej wymienione inwestycje zostały sfinansowane głównie �rodkami własnymi i2 Grupa sp. z o.o. (98,3% 

nakładów inwestycyjnych) oraz w mniejszym stopniu (1,7% nakładów inwestycyjnych) �rodkami obcymi tzn. 

kredytami i po�yczkami. 

Inwestycje w 2013 r.  

W 2013 r. i2 Grupa sp. z o.o. nabyła oprogramowanie do zarz�dzania baz� klientów oraz fakturami firmy w 

kwocie 230 tys. PLN.  

Ponadto spółka nabyła system internetowy lokalizatora umo�liwiaj�cego wyszukiwanie firm, instytucji, miejsc i 

obiektów o warto�ci 1 480 tys. PLN. 

Spółka nabyła samochód osobowy o warto�ci 48 tys. PLN.  

Spółka kupiła akcje w Spółce i2 Development Sp. z o.o. P2 SKA o warto�ci 50 000 zł 

Spółka udzieliła po�yczki Spółce i2 Development Sp. z o.o. Przy Arsenale Sp.k. w wysoko�ci 1 900 tys. PLN. 

Wy�ej wymienione inwestycje zostały sfinansowane �rodkami obcymi tzn. kredytami i po�yczkami. 

Inwestycje w 2014 r.  

W 2014 r. i2 Grupa sp. z o.o. nabyła samochody osobowe o ł�cznej warto�ci 1 246 tys. PLN. Ponadto i2 Grupa 

sp. z o.o. nabyła udziały w spółce i2 Development Sp. z o.o. o warto�ci 5 tys. PLN. Spółka równie� udzieliła 

po�yczek w kwocie 581 tys. PLN. 

�ródłem finansowania wy�ej wymienionych nakładów były �rodki własne i2 Grupa sp. z o.o. (52,5% nakładów 

inwestycyjnych) oraz �rodki obce tzn. leasing (47,5% nakładów inwestycyjnych). 

Inwestycje w 2015 r. do podpisania umów aportu i2 Grupy sp. z o.o. (20 kwietnia 2015 r.). 

W 2015 r. i2 Grupa sp. z o.o. zakupiła licencje programu MS Dynamic Navision o warto�ci 9 tys. PLN. Ponadto 

spółka udzieliła po�yczek w kwocie 1 444 tys. PLN.  

�ródłem finansowania wy�ej wymienionych nakładów były �rodki własne i2 Grupa sp. z o.o. (11,9% nakładów 

inwestycyjnych) oraz �rodki obce tzn. po�yczki (88,1% nakładów inwestycyjnych). 

i2 Development sp. z o.o. 

Poni�sze tabele przedstawiaj� wszystkie nakłady inwestycyjne poniesione przez i2 Development sp. z o.o. w 

latach 2012-2014 oraz w 2015 r. do momentu aportu i2 Grupy sp. z o.o. (20 kwietnia 2015 r.) wraz z �ródłami 

finansowania (w tys. PLN, %). 

Nakłady inwestycyjne 

Do dnia aportu i2 
Grupy sp. z o.o. 

Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

2015  2014 2013 2012 

tys. PLN udział tys. PLN udział tys. PLN udział tys. PLN udział 

Aktywa niematerialne 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Rzeczowa aktywa trwałe w 
tym: 

0 0,0% 47 82,5% 360 99,4% 7 100,0% 

- grunty  0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

- budynki  

i budowle 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

-urz�dzenia techniczne  

i maszyny 
0 0,0% 32 68,1% 0 0,0% 7 100,0% 

- �rodki transportu 0 0,0% 15 31,9% 360 100,0% 0 0,0% 

- inne rzeczowe aktywa 

trwałe 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
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Nakłady inwestycyjne 

Do dnia aportu i2 
Grupy sp. z o.o. 

Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

2015  2014 2013 2012 

tys. PLN udział tys. PLN udział tys. PLN udział tys. PLN udział 

- �rodki trwałe  

w budowie 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Inwestycje długoterminowe 70 100,0% 10 17,5% 2 0,6% 0 0,0% 

 - nieruchomo�ci 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 - aktywa finansowe 70 100,0% 10 100,0% 2 100,0% 0 0,0% 

Razem 70 100,0% 57 100,0% 362 100,0% 7 100,0% 

�ródło: Emitent 

W tabeli poni�ej przedstawiono �ródła finansowania nakładów inwestycyjnych i2 Development sp. z o.o. w 

latach 2012-2014 oraz w 2015 r. do momentu aportu i2 Grupy sp. z o.o. (20 kwietnia 2015 r.). 

�ródła 
finansowania 
nakładów 
inwestycyjnych w 
tym: 

Do dnia aportu i2 Grupy 
sp. z o.o. 

Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

2015  2014 2013 2012 

tys. PLN udział tys. PLN udział tys. PLN udział tys. PLN udział 

-�rodki własne 70 100,0% 57 100,0% 362 100,0% 7 100,0% 

-�rodki obce 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

- obligacje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

- kredyt i po�yczki 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

- leasing 70 100,0% 57 100,0% 362 100,0% 7 100,0% 

Razem 70 100,0% 57 100,0% 362 100,0% 7 100,0% 

�ródło: Emitent 

Inwestycje w 2012 r.  

W 2012 r. spółka i2 Development sp. z o.o. kupiła komputer przeno�ny o warto�ci 7 tys. PLN. Zakup został 

sfinansowany �rodkami własnymi i2 Development sp. z o.o. (100% nakładów inwestycyjnych). 

Inwestycje w 2013 r.  

W 2013 r. i2 Development sp. z o.o. nabyła samochody osobowe o ł�cznej warto�ci 360 tys. PLN. Ponadto 

spółka nabyła udziały o warto�ci 2 tys. PLN w nast�puj�cych spółkach: 

• i2 Development Sp. z o.o. M1 Sp.k., 

• i2 Development Sp. z o.o. Ksi�cia Witolda Sp.k., 

• i2 Development Sp. z o.o. M3 Sp.k., 

•  i2 Development Sp. z o.o. Pomorska 44 Sp.k., 

• i2 Development Sp. z o.o. M5 Sp.k., 

•  WRE Projekt Sp. z o.o. Dubois Sp.k., 

• WRE Projekt Sp. z o.o. Zodiak Sp.k., 

• WRE Projekt Sp. z o.o. P1 SKA, 

• i2 Development Sp. z o.o. P2 SKA, 
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• i2 Development Sp. z o.o. P3 SKA. 

Powy�sze nakłady inwestycyjne zostały sfinansowane �rodkami własnymi i2 Development sp. z o.o. (100% 

nakładów inwestycyjnych) 

Inwestycje w 2014 r.  

W 2014 r. i2 Development sp. z o.o. nabyła: 

• komputery przeno�ne oraz zestawy komputerowe o warto�ci 32 tys. PLN, 

• samochód osobowy o warto�ci 15 tys. PLN.  

Ponadto spółka wst�piła w prawa i obowi�zki komplementariusza w spółkach: 

•  i2 Development Sp. z o.o. Igilena Sp.k., 

• i2 Development Sp. z o.o. Oławska 12 Sp.k., 

• i2 Development Sp. z o.o. Piłsudskiego Sp.k., 

• WRE Projekt Sp. z o.o. Pobo�nego 11-13 Sp.k. 

wnosz�c do wy�ej wymienionych spółek ł�cznie 0,4 tys. PLN. 

Spółka udzieliła po�yczki w wysoko�ci 10 tys. PLN. 

Powy�sze nakłady inwestycyjne zostały sfinansowane �rodkami własnymi i2 Development sp. z o.o. (100% 

nakładów inwestycyjnych) 

Inwestycje w 2015 r. do podpisania umów aportu i2 Grupy sp. z o.o. (20 kwietnia 2015 r.) 

i2 Development sp. z o.o. udzieliła po�yczek w wysoko�ci 70 tys. PLN. Nakład został sfinansowany �rodkami 

własnymi i2 Development sp. z o.o. (100% nakładów inwestycyjnych). 

i2 Finanse sp. z o.o.  

Poni�sze tabele przedstawiaj� wszystkie nakłady inwestycyjne poniesione przez i2 Finanse sp. z o.o. w 2014 r. 

oraz w 2015 r. do momentu aportu i2 Grupy sp. z o.o. (20 kwietnia 2015 r.) wraz z �ródłami finansowania (w 

tys. PLN, %). W latach 2012-2013 i2 Finanse p. z o.o. nie poniosła �adnych nakładów inwestycyjnych. 

Nakłady inwestycyjne 

Do dnia aportu i2 Grupy sp. z o.o. Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 
grudnia 

2015  2014 

tys. PLN udział tys. PLN udział 

Aktywa niematerialne 10 0,1% 27 0,0% 

Rzeczowa aktywa trwałe w tym: 0 0,0% 17 0,0% 

- grunty  0 0,0% 0 0,0% 

- budynki  

i budowle 
0 0,0% 0 0,0% 

-urz�dzenia techniczne  

i maszyny 
0 0,0% 17 100,0% 

- �rodki transportu 0 0,0% 0 0,0% 

- inne rzeczowe aktywa trwałe 0 0,0% 0 0,0% 

- �rodki trwałe  

w budowie 
0 0,0% 0 0,0% 
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Nakłady inwestycyjne 

Do dnia aportu i2 Grupy sp. z o.o. Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 
grudnia 

2015  2014 

tys. PLN udział tys. PLN udział 

Inwestycje długoterminowe 10 234 99,9% 82 133 100% 

 - nieruchomo�ci 0 0,0% 0 0,0% 

 - aktywa finansowe 10 234 100,0% 82 133 100,0% 

Razem 10 244 100,0% 82 177 100,0% 

�ródło: Emitent 

W tabeli poni�ej przedstawiono �ródła finansowania nakładów inwestycyjnych i2 Finanse w latach 2014 r. oraz 

w 2015 r. do momentu aportu i2 Grupy sp. z o.o. (20 kwietnia 2015 r.). 

�ródła finansowania nakładów 
inwestycyjnych w tym: 

Do dnia aportu i2 Grupy sp. z o.o. 
Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 

grudnia 

2015  2014 

tys. PLN udział tys. PLN udział 

-�rodki własne 10 0,0% 0 0,0% 

-�rodki obce 10 234 100,0% 82 177 100,0% 

- obligacje 0 0,0% 0 0,0% 

- kredyt i po�yczki 10 234 100,0% 82 177 100,0% 

- leasing 0 0,0% 0 0,0% 

Razem 10 244 100,0% 82 177 100,0% 

�ródło: Emitent 

Inwestycje w 2014 r.  

W 2014 r. i2 Finanse sp. z o.o. zakupiła licencje programu MS Dynamic Navision o warto�ci 27 tys. PLN. 

Ponadto spółka zakupiła serwer oraz zestawy komputerowe o warto�ci 17 tys. PLN oraz udzieliła po�yczek w 

wysoko�ci 82 133 tys. PLN. 

Powy�sze nakłady zostały w cało�ci sfinansowane ze �rodków obcych tzn. z otrzymanych po�yczek (100% 

nakładów inwestycyjnych).  

Inwestycje w 2015 r. do podpisania umów aportu i2 Grupy sp. z o.o. (20 kwietnia 2015 r.) 

i2 Finanse sp. z o.o. zakupiła licencje programu MS Dynamic Navision o warto�ci 10 tys. PLN oraz udzieliła 

po�yczek w wysoko�ci 10 234 tys. PLN. Nakłady zostały sfinansowane z otrzymanych po�yczek (100% 

nakładów inwestycyjnych).  

i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. 

Poni�sze tabele przedstawiaj� wszystkie nakłady inwestycyjne poniesione przez i2 Development sp. z o.o. Przy 

Arsenale sp.k. w latach 2013-2014 oraz w 2015 r. do momentu aportu i2 Grupy sp. z o.o. (20 kwietnia 2015 r.) 

wraz z �ródłami finansowania (w tys. PLN, %). W 2012 r. i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. nie 

poniosła �adnych nakładów inwestycyjnych. 

Nakłady inwestycyjne 

Do dnia aportu i2 Grupy sp. z 
o.o. 

Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

2015  2014 2013 

tys. PLN udział tys. PLN udział tys. PLN udział 

Aktywa niematerialne 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
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Nakłady inwestycyjne 

Do dnia aportu i2 Grupy sp. z 
o.o. 

Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

2015  2014 2013 

tys. PLN udział tys. PLN udział tys. PLN udział 

Rzeczowa aktywa trwałe w tym: 0 0,0% 0 0,0% 8 100,0% 

- grunty  0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

- budynki  

i budowle 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

-urz�dzenia techniczne  

i maszyny 
0 0,0% 0 0,0% 8 100,0% 

- �rodki transportu 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

- inne rzeczowe aktywa trwałe 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

- �rodki trwałe  

w budowie 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Inwestycje długoterminowe 0 0,0% 4 490 100,0% 0 0,0% 

 - nieruchomo�ci 0 0,0% 4 490 100,0% 0 0,0% 

 - aktywa finansowe 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Razem 0 0,0% 4 490 100,0% 8 100,0% 

�ródło: Emitent 

W tabeli poni�ej przedstawiono �ródła finansowania nakładów inwestycyjnych i2 Development sp. z o.o. Przy 

Arsenale sp.k. w latach 2013-2014 oraz w 2015 r. do momentu aportu i2 Grupy sp. z o.o. (20 kwietnia 2015 r.). 

�ródła finansowania 
nakładów inwestycyjnych 
w tym: 

Do dnia aportu i2 Grupy sp. z 
o.o. 

Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 grudnia 

2015  2014 2013 

tys. PLN udział tys. PLN udział tys. PLN udział 

-�rodki własne 0 0,0% 0 0,0% 8 100,0% 

-�rodki obce 0 0,0% 4 490 100,0% 0 0,0% 

- obligacje 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

- kredyt 0 0,0% 4 490 100,0% 0 0,0% 

- leasing 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Razem 0 0,0% 4 490 100,0% 8 100,0% 

�ródło: Emitent 

Inwestycje w 2013 r.  

W 2013 r. i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. zakupiła komputer przeno�ny oraz zestaw 

komputerowy o warto�ci 8 tys. PLN. Zakup został sfinansowany �rodkami własnymi i2 Development sp. z o.o. 

Przy Arsenale sp.k. (100% nakładów inwestycyjnych). 

Inwestycje w 2014 r.  

W 2014 r. i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. zakupiła budynek przy ulicy Powsta	ców 
l�skich o 

warto�ci 4 490 tys. PLN. Zakup został sfinansowany ze �rodków obcych tzn. z otrzymanych po�yczek (100% 

nakładów inwestycyjnych).  

i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. 

Poni�sze tabele przedstawiaj� wszystkie nakłady inwestycyjne poniesione przez i2 Development sp. z o.o. M1 

sp.k. w 2014 r. oraz w 2015 r. do momentu aportu i2 Grupy sp. z o.o. (20 kwietnia 2015 r.) wraz z �ródłami 

finansowania (w tys. PLN, %). W latach 2012-2013 i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. nie poniósł �adnych 

nakładów inwestycyjnych. 
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Nakłady inwestycyjne 

Do dnia aportu i2 Grupy sp. z o.o. Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 
grudnia 

2015  2014 

tys. PLN udział tys. PLN udział 

Aktywa niematerialne 0 0,0% 0 0,0% 

Rzeczowa aktywa trwałe w tym: 0 0,0% 0 0,0% 

- grunty  0 0,0% 0 0,0% 

- budynki  

i budowle 
0 0,0% 0 0,0% 

-urz�dzenia techniczne  

i maszyny 
0 0,0% 0 0,0% 

- �rodki transportu 0 0,0% 0 0,0% 

- inne rzeczowe aktywa trwałe 0 0,0% 0 0,0% 

- �rodki trwałe  

w budowie 
0 0,0% 0 0,0% 

Inwestycje długoterminowe 510 100,0% 4 741 100,0% 

 - nieruchomo�ci 0 0,0% 0 0,0% 

 - aktywa finansowe 510 100,0% 4 741 100,0% 

Razem 510 100,0% 4 741 100,0% 

�ródło: Emitent 

W tabeli poni�ej przedstawiono �ródła finansowania nakładów inwestycyjnych i2 Development sp. z o.o. M1 

sp.k. w latach 2014 r. oraz w 2015 r. do momentu aportu i2 Grupy sp. z o.o. (20 kwietnia 2015 r.). 

�ródła finansowania nakładów 
inwestycyjnych w tym: 

Do dnia aportu i2 Grupy sp. z o.o. 
Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 

grudnia 

2015  2014 

tys. PLN udział tys. PLN udział 

-�rodki własne 510 100,0% 4 741 100,0% 

-�rodki obce 0 0,0% 0 0,0% 

- obligacje 0 0,0% 0 0,0% 

- kredyt 0 0,0% 0 0,0% 

- leasing 0 0,0% 0 0,0% 

Razem 510 100,0% 4 741 100,0% 

�ródło: Emitent 

Inwestycje w 2014 r.  

W 2014 r. i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. udzieliła po�yczek na kwot� 4 741 tys. PLN. Nakład inwestycyjny 

został sfinansowany �rodkami własnymi i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. (100% nakładów inwestycyjnych). 

Inwestycje w 2015 r. do podpisania umów aportu i2 Grupy sp. z o.o. (20 kwietnia 2015 r.). 

i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. udzieliła po�yczek na kwot� 510 tys. PLN. Nakład inwestycyjny został 

sfinansowany �rodkami własnymi i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. (100% nakładów inwestycyjnych), 

i2 Development sp. z o.o. P2 SKA 

Poni�sze tabele przedstawiaj� wszystkie nakłady inwestycyjne poniesione przez i2 Development sp. z o.o. P2 

SKA w latach 2013-2014 oraz w 2015 r. do momentu aportu i2 Grupy sp. z o.o. (20 kwietnia 2015 r.) wraz z 

�ródłami finansowania (w tys. PLN, %). W 2012 r. i2 Development sp. z o.o. P2 SKA nie poniosła �adnych 

nakładów inwestycyjnych. 
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Nakłady inwestycyjne 

Do dnia aportu i2 Grupy sp. z o.o.** 2013* 

tys. PLN udział tys. PLN udział 

Aktywa niematerialne 10 0,0% 0 0,0% 

Rzeczowa aktywa trwałe w tym: 0 0,0% 0 0,0% 

- grunty  0 0,0% 0 0,0% 

- budynki  

i budowle 
0 0,0% 0 0,0% 

-urz�dzenia techniczne  

i maszyny 
0 0,0% 0 0,0% 

- �rodki transportu 0 0,0% 0 0,0% 

- inne rzeczowe aktywa trwałe 0 0,0% 0 0,0% 

- �rodki trwałe  

w budowie 
0 0,0% 0 0,0% 

Inwestycje długoterminowe 8 781 100,0% 15 100,0% 

 - nieruchomo�ci 0 0,0% 0 0,0% 

 - aktywa finansowe 8 781 100,0% 15 100,0% 

Razem 8 791 100,0% 15 100,0% 

�ródło: Emitent 

* za okres od 6 wrze�nia 2013 do 31 pa�dziernika 2013 r.  

** za okres od 1 listopada 2013 r. do 20 kwietnia 2015 r. 

W tabeli poni�ej przedstawiono �ródła finansowania nakładów inwestycyjnych i2 Development sp. z o.o. P2 

SKA w latach 2013-2014 oraz w 2015 r. do momentu aportu i2 Grupy sp. z o.o. (20 kwietnia 2015 r.). 

�ródła finansowania nakładów 
inwestycyjnych w tym: 

Do aportu i2 Grupy sp. z o.o.** 2013* 

tys. PLN udział tys. PLN udział 

-�rodki własne 35 0,0% 15 100,0% 

-�rodki obce 8 756 100,0% 0 0,0% 

- obligacje 8 756 100,0% 0 0,0% 

- kredyt 0 0,0% 0 0,0% 

- leasing 0 0,0% 0 0,0% 

Razem 8 791 100,0% 15 100,0% 

�ródło: Emitent 

* za okres od 6 wrze�nia 2013 do 31 pa�dziernika 2013 r.  

** z okres od 1 listopada 2013 r. do 20 kwietnia 2015 r. 

Inwestycje w latach 2014 -2015 (od 1 listopada 2013 r. do 20 kwietnia 2015 r.) 

Development sp. z o.o. i2 Development sp. z o.o. P2 SKA nabyła udziały o ł�cznej warto�ci 15 tys. PLN w 

nast�puj�cych spółkach: 

• i2 Development Sp. z o.o. M1 Sp.k., 

• i2 Development Sp. z o.o. Ksi�cia Witolda Sp.k., 

• i2 Development Sp. z o.o. Przy Arsenale Sp.k. 

Zakup został sfinansowany �rodkami własnymi i2 Development sp. z o.o. P2 SKA (100% nakładów 

inwestycyjnych). 
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Inwestycje w okresie od 1 listopada 2013 r. do 20 kwietnia 2015 r. 

i2 Development sp. z o.o. P2 SKA kupiła prawo ochronne na znak towarowy i2 Development w cenie 10 tys. 

PLN. Ponadto spółka nabyła udziały o ł�cznej warto�ci 55 tys. PLN w nast�puj�cych spółkach: 

• i2 Development Sp. z o.o. M3 Sp.k., 

• i2 Development Sp. z o.o. Pomorska 44 Sp.k., 

• i2 Development Sp. z o.o. M5 Sp.k., 

• i2 Finanse Sp. z o.o.,  

• i2 Development Sp. z o.o. Zodiak III Sp.k., 

• i2 Development Sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie Sp.k., 

• i2 Development Sp. z o.o. Oławska 12 Sp.k., 

• i2 Development Sp. z o.o. Piłsudskiego Sp.k., 

• i2 Development Sp. z o.o. Pi�kna Sp.k., 

oraz za kwot� 12 tys. PLN dokupiła udziały w spółkach: 

• i2 Development Sp. z o.o. M1 Sp.k., 

• i2 Development Sp. z o.o. Ksi�cia Witolda Sp.k., 

• i2 Development Sp. z o.o. Przy Arsenale Sp.k. 

i2 Development sp. z o.o. P2 SKA udzieliła po�yczek w kwocie 8 714 tys. PLN.  

Powy�sze nakłady inwestycyjne zostały sfinansowane głównie ze �rodków obcych tzn. wyemitowanych 

obligacji oraz ze �rodków własnych.  

i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp.k. 

Poni�sze tabele przedstawiaj� wszystkie nakłady inwestycyjne poniesione przez i2 Development sp. z o.o. 

Ksi�cia Witolda sp.k. w 2014 r. oraz w 2015 r. do momentu aportu i2 Grupy sp. z o.o. (20 kwietnia 2015 r.) wraz 

z �ródłami finansowania (w tys. PLN, %). W latach 2012-2013 i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp.k. 

nie poniosło �adnych nakładów inwestycyjnych. 

Nakłady inwestycyjne 

Do dnia aportu i2 Grupy sp. z o.o. Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 
grudnia 

2015  2014 

tys. PLN udział tys. PLN udział 

Aktywa niematerialne 0 0,0% 0 0,0% 

Rzeczowa aktywa trwałe w tym: 0 0,0% 0 0,0% 

- grunty  0 0,0% 0 0,0% 

- budynki  

i budowle 
0 0,0% 0 0,0% 

-urz�dzenia techniczne  

i maszyny 
0 0,0% 0 0,0% 

- �rodki transportu 0 0,0% 0 0,0% 

- inne rzeczowe aktywa trwałe 0 0,0% 0 0,0% 
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- �rodki trwałe  

w budowie 
0 0,0% 0 0,0% 

Inwestycje długoterminowe 0 0,0% 1 510 100,0% 

 - nieruchomo�ci 0 0,0% 0 0,0% 

 - aktywa finansowe 0 0,0% 1 510 100,0% 

Razem 0 0,0% 1 510  100,0% 

�ródło: Emitent 

W tabeli poni�ej przedstawiono �ródła finansowania nakładów inwestycyjnych i2 Development sp. z o.o. 

Ksi�cia Witolda sp.k. w latach 2014 r. oraz w 2015 r. do momentu aportu i2 Grupy sp. z o.o. (20 kwietnia 

2015 r.). 

�ródła finansowania nakładów 
inwestycyjnych w tym: 

Do dnia aportu i2 Grupy sp. z o.o. 
Okres 12 miesi�cy zako�czony dnia 31 

grudnia 

2015  2014 

tys. PLN udział tys. PLN udział 

-�rodki własne 0 0,0% 1 510 100,0% 

-�rodki obce 0 0,0% 0 0,0% 

- obligacje 0 0,0% 0 0,0% 

- kredyt 0 0,0% 0 0,0% 

- leasing 0 0,0% 0 0,0% 

Razem 0 0,0% 1 510  100,0% 

�ródło: Emitent 

Inwestycje w 2014 r.  

W 2014 r. i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp.k. udzieliła po�yczki w wysoko�ci 1 510 tys. PLN. 

Powy�szy nakład zostały w cało�ci sfinansowane �rodkami własnymi i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda 

sp.k. (100% nakładów inwestycyjnych). 

Pozostałe spółki zale�ne i2 Grupa sp. z o.o. w latach 2012-2014 oraz do Daty Prospektu nie poniosły �adnych 

nakładów. 
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OPIS DZIAŁALNO�CI GRUPY 

Historia Grupy 

Pocz�tki istnienia Grupy si�gaj� roku 2012, kiedy to została zawi�zana przez Pana Andrzeja Kowalskiego oraz 

Pana Marcina Pawła Misztala w dniu 26 czerwca 2012 r. spółka pod firm� Korfantowskie Przedsi�biorstwo 

Budowlane spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� (poprzednik prawny Emitenta). Spółka została wpisana do 

Krajowego Rejestru S�dowego prowadzonego przez S�d Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, 

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego w dniu 12 listopada 2012 r. Kapitał zakładowy spółki 

w wysoko�ci 5.000 PLN dzielił si� na 100 równych i niepodzielnych udziałów o warto�ci 50 PLN ka�dy. Ka�dy 

ze wspólników obj�ł 50 udziałów, które opłacił wkładem pieni��nym. 

W dniu 7 lutego 2014 r., na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Korfantowskiego 

Przedsi�biorstwa Budowlanego sp. z o.o., wspólnicy podwy�szyli kapitał zakładowy spółki do kwoty 405.000 

PLN, tj. o 400.000 PLN, poprzez utworzenie 8.000 udziałów o warto�ci nominalnej 50 PLN ka�dy. Nowo 

utworzone udziały zostały obj�te proporcjonalnie przez dotychczasowych wspólników Spółki, tj. Andrzeja 

Kowalskiego, który obj�ł 4.000 udziałów o ł�cznej warto�ci nominalnej 200.000 PLN oraz Marcina Misztala, 

który obj�ł pozostałe 4.000 udziałów o ł�cznej warto�ci nominalnej 200.000 PLN. Udziały zostały w cało�ci 

pokryte wkładem pieni��nym. Rejestracja podwy�szenia kapitału zakładowego spółki w Krajowym Rejestrze 

S�dowym nast�piła w dniu 21 marca 2014 r. 

Schemat organizacyjny Grupy został przedstawiony w rozdziale „Ogólne informacje o Grupie”, podrozdziale 

„Spółki Zale�ne” Prospektu. 

W dniu 24 czerwca 2014 r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników wspólnicy Korfantowskiego 

Przedsi�biorstwa Budowlanego sp. z o.o. podj�li uchwał� nr 3 w sprawie przekształcenia spółki w spółk� 
akcyjn� działaj�c� pod firm� Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane Spółka Akcyjna na zasadach 

okre�lonych w planie przekształcenia, przyj�tym przez zarz�d spółki w dniu 15 kwietnia 2014 r. Kapitał 

zakładowy Spółki został ustalony na 405.000 PLN i dzielił si� na 4.050.000 akcji o warto�ci nominalnej 0,10 

PLN ka�da. Zgodnie z planem przekształcenia za jeden udział w spółce przekształcanej wspólnikowi 

przysługiwało 500 akcji Spółki, w wyniku czego Pan Marcin Paweł Misztal oraz Pan Andrzej Kowalski obj�li 
po 2.025.000 akcji imiennych serii A Spółki w zamian za 4.050 udziałów w spółce przekształcanej. 

Przekształcenie spółki zostało zarejestrowane postanowieniem S�du Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej 

we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2014 r. Na mocy postanowienia dotychczasowa spółka Korfantowskie 

Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o. została wykre�lona z Krajowego Rejestru Przedsi�biorców, a w jej 

miejsce wpisana została Spółka Przekształcona. 

W dniu 30 grudnia 2014 r. Emitent nabył 75% udziałów w spółce Chamielec Architekci sp. z o.o., natomiast 

pozostałe 25% udziałów w tej spółce Emitent nabył w dniu 7 stycznia 2015 r. 

Z dniem 1 stycznia 2015 r. nast�piło przeniesienie wszystkich kontraktów budowlanych Emitenta na spółk� KPB 

sp. z o.o. – spółk� zale�n� od Emitenta. 

W dniu 17 kwietnia 2015 r., na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, kapitał zakładowy 

Spółki został podwy�szony z kwoty 405.000 PLN o kwot� 92.877.242,40 PLN do kwoty 93.282.242,40 PLN, 

poprzez emisj� 928.772.424 akcji zwykłych imiennych serii B o warto�ci nominalnej 0,10 PLN ka�da. Akcje 

w podwy�szonym kapitale zakładowym obj�ła w cało�ci spółka prawa cypryjskiego Galtoco Investments 

Limited z siedzib� na Cyprze za wkład niepieni��ny w postaci 1.366 udziałów o warto�ci nominalnej po 100 

PLN ka�dy i ł�cznej warto�ci nominalnej 136.600 PLN i o warto�ci godziwej w wysoko�ci 92.877.242,40 PLN 

w spółce pod firm� i2 Grupa sp. z o.o.  

Na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 kwietnia 2015 r., kapitał 

zakładowy Spółki został podwy�szony z kwoty 93.282.242,40 PLN o kwot� 92.728.757,60 PLN do kwoty 

186.011.000 PLN, poprzez emisj� 927.287.576 akcji zwykłych imiennych serii C o warto�ci nominalnej 0,10 

PLN ka�da. Akcje w podwy�szonym kapitale zakładowym zostały obj�te w cało�ci przez (i) spółk� prawa 

cypryjskiego Acico Investments Limited z siedzib� na Cyprze - 87.606.032 akcji w zamian za wkład 

niepieni��ny w postaci 129 udziałów o warto�ci nominalnej po 100 PLN ka�dy i ł�cznej warto�ci nominalnej 

12.900 PLN i o warto�ci godziwej w wysoko�ci 8.760.603,20 PLN w spółce pod firm� i2 Grupa sp. z o.o. oraz 

(ii) Marcina Misztala - 839.681.544 akcji w zamian za wkład niepieni��ny w postaci 1.235 udziałów o warto�ci 

nominalnej po 100 PLN ka�dy i ł�cznej warto�ci nominalnej 123.500 PLN i o warto�ci godziwej w wysoko�ci 

83.968.154,40 PLN w spółce pod firm� i2 Grupa sp. z o.o. Rejestracja wskazanych powy�ej podwy�sze	 
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kapitału zakładowego Spółki w Krajowym Rejestrze S�dowym nast�piła odpowiednio w dniach 8 i 13 maja 

2015 r. 

W wyniku opisanej powy�ej transakcji wniesienia aportem udziałów spółki i2 Grupa sp. z o.o. na pokrycie akcji 

w podwy�szonym kapitale zakładowym Emitenta, w skład Grupy weszła spółka i2 Grupa sp. z o.o. wraz 

z podmiotami zale�nymi. Tym samym i2 Grupa sp. z o.o. stała si� podmiotem zale�nym od Emitenta. Przej�cie 

kontroli przez Emitenta nad i2 Grupa sp. z o.o. nast�piło w dniu 20 kwietnia 2015 r. 

Emitent (pod firm� Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o.) powstał w drugiej połowie 2012 

roku. Pierwszy okres obrotowy Emitenta (pod firm� Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o.) 

zako	czył si� 31 grudnia 2012 r. i obejmował okres od dnia zało�enia do 31 grudnia 2012 r.  

Jednocze�nie, w wyniku działa	 zmierzaj�cych do restrukturyzacji Grupy przed przeprowadzeniem pierwotnej 

oferty publicznej Spółki, akcjonariusze i2 Development, na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, podj�li decyzj� o zmianie firmy spółki z Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane Spółka 

Akcyjna na i2 Development Spółka Akcyjna. Rejestracja podwy�szenia kapitału zakładowego oraz zmiany 

firmy Spółki w Krajowym Rejestrze S�dowym nast�piła w dniu 13 maja 2015 r. 

W dniu 15 czerwca 2015 r. spółka Galtoco Investments Limited zbyła na rzecz spółki Acico Investments 

Limited 100 akcji Spółki, o warto�ci nominalnej 0,10PLN ka�da i ł�cznej warto�ci nominalnej 10 PLN. Cena 

sprzeda�y akcji równa była warto�ci nominalnej.  

Na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2015 r. (i) oznaczono 

nowa seri� A wszystkie akcje Spółki dotychczasowych serii A, B oraz C, (ii) podwy�szono warto�� nominaln� 
ka�dej akcji Spółki z kwoty 0,10 PLN do kwoty 10 PLN oraz (iii) scalono akcje przy proporcjonalnym 

zmniejszeniu ogólnej liczby akcji Spółki z liczby 1.860.110.000 do liczby 18.601.100, czyli poprzez poł�czenie 

ka�dych stu akcji Spółki o dotychczasowej warto�ci nominalnej 0,10 PLN w jedn� akcj� Spółki o nowej 

warto�ci nominalnej 10 PLN. Rejestracja scalenia akcji Spółki w Krajowym Rejestrze S�dowym nast�piła 

w dniu 24 lipca 2015 r. 

Niedobory scaleniowe powstałe u akcjonariusza Spółki - Pana Marcina Misztala, zostały na podstawie umowy 

zawartej w dniu 26 czerwca 2015 r. pomi�dzy Spółk� a akcjonariuszem Spółki - spółk� Acico Investments 

Limited z siedzib� w Nikozji (Cypr) uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Acico Investments 

Limited z siedzib� w Nikozji (Cypr). 

W dniu 1 lipca 2015 r. Pan Marcin Misztal wniósł 2.025.000 akcji serii A, 742.424 akcji serii B oraz 

839.681.544 akcji serii C Spółki (akcje Spółki przed opisanym powy�szej scaleniem) do spółki Acico 

Investments Limited w zamian za udziały w podwy�szonym kapitale spółki Acico Investments Limited. 

W dniu 15 lipca 2015 r. Spółka nabyła od INVESTORS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. 10 

certyfikatów inwestycyjnych, imiennych serii A funduszu Private Investor VIII Funduszu Inwestycyjnego 

Zamkni�tego Aktywów Niepublicznych z siedzib� w Warszawie (obecnie Wratislavia Project Fundusz 

Inwestycyjny Zamkni�ty Aktywów Niepublicznych) o warto�ci nominalnej 10.000 PLN ka�dy i ł�cznej warto�ci 

nominalnej 100.000 PLN. Cena sprzeda�y równa była warto�ci nominalnej.  

Na mocy umowy sprzeda�y akcji imiennych z dnia 28 wrze�nia 2015 r. Acico Investments Limited z siedzib� 
w Nikozji sprzedała na rzecz Galtoco Investments Limited z siedzib� w Nikozji 1 akcj� zwykła imienn� serii A 

Spółki za cen� równ� warto�ci nominalnej. W wyniku sprzeda�y Acico Investments Limited oraz Galtoco 

Investments Limited posiadaj� po 50% akcji w kapitale zakładowym Spółki. 

W dniu 8 pa�dziernika na podstawie umów nabycia akcji zawartych z akcjonariuszami Spółki tj. spółk� Galtoco 

Investments Limited oraz spółk� Acico Investments Limited, Spółka nabyła 17.801.100 akcji własnych o 

warto�� nominalnej 10 PLN ka�da w celu umorzenia, a akcjonariusze Spółki wyrazili zgod� na dobrowolne 

umorzenie akcji bez wynagrodzenia. W zwi�zku z powzi�ciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki w dniu 8 pa�dziernika 2015 r. uchwały nr 3 w sprawie umorzenia 17.801.100 akcji własnych nabytych 

przez Spółk� od akcjonariuszy, na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 

pa�dziernika 2015 r., kapitał zakładowy Spółki został obni�ony z kwoty 186.011.000 zł, o kwot� 178.011.000 zł 

do kwoty 8.000.000 zł poprzez umorzenie 17.801.100 akcji imiennych serii A spółki o warto�ci nominalnej 10 zł 

ka�da i ł�cznej warto�ci 178.011.000. Obni�enie kapitału zakładowego Spółki nast�piło w celu przekazania kwot 
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uzyskanych z tytułu obni�enia kapitału zakładowego na rzecz kapitału rezerwowego. Rejestracja obni�enia 

kapitału zakładowego Spółki w Krajowym Rejestrze S�dowym nast�piła w dniu 29 pa�dziernika 2015 r. 

Nast�pnie na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 pa�dziernika 2015 r., 

dokonano podziału wszystkich akcji Spółki poprzez obni�enie warto�ci nominalnej z 10 zł do 1 zł. Podział akcji 

Spółki został dokonany przy proporcjonalnym zwi�kszeniu ogólnej liczby akcji z 800.000 do liczby 8.000.000, 

czyli poprzez podział jednej akcji Spółki o warto�ci nominalnej 10 zł na dziesi�� akcji Spółki o nowej warto�ci 

nominalnej 1 zł. Podział akcji został przeprowadzony przy zachowaniu niezmienionej wysoko�ci kapitału 

zakładowego. Rejestracja podziału akcji Spółki w Krajowym Rejestrze S�dowym nast�piła w dniu 30 

pa�dziernika 2015 r. 

W dniu 20 pa�dziernika 2015 r. Spółka obj�ła 22.900 certyfikatów inwestycyjnych, serii B funduszu Wratislavia 

Project Fundusz Inwestycyjny Zamkni�ty Aktywów Niepublicznych z siedzib� w Warszawie (dawniej Private 

Investor VIII Funduszu Inwestycyjnego Zamkni�tego Aktywów Niepublicznych) w zamian za wkład 

niepieni��ny w postaci wszystkich udziałów w spółce i2 Grupa sp. z o.o. Przedmiotowa umowa została opisana 

w rozdziale „Opis działalno�ci Grupy”, podrozdziale „Istotne umowy” podtytule „Umowy zwi�zane z 

wnoszeniem wkładów niepieni��nych przez Emitenta”. Nast�pnie w dniu 3 grudnia 2015 r. Wratislavia Project 

FIZ AN sprzedał na rzecz Spółki 1 udział w spółce i2 Grupa sp. z o.o. za cen� równ� warto�ci nominalnej. Z 

kolei w dniu 19 listopada 2015 r. została utworzona luksemburska spółka i2 Development Sàrl, której 

wspólnikiem posiadaj�cym 100% udziałów jest Wratislavia Project FIZ AN, a w dniu 22 listopada 2015 r. 

powstała luksemburska spółka i2 INVESTMENTS SCSp – której wspólnikami s� Wratislavia Project FIZ AN 

(tzw. limited partner) oraz i2 Development Sàrl, jako (tzw. general partner). W dniu 10 grudnia 2015 r. 

Wratislavia Project Fundusz Inwestycyjny Zamkni�ty Aktywów Niepublicznych („Wratislavia”) zawarła z i2 

Investments SCSp („i2 Investments”) umow� na mocy której Wratislavia celem przeniósł na i2 Investments 

własno�� posiadanych udziałów spółki i2 Grupa spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�. Przedmiotowa 

umowa została opisana w rozdziale „Opis działalno�ci Grupy”, podrozdziale „Istotne umowy” podtytule 

„Umowy zwi�zane z wnoszeniem wkładów niepieni��nych przez Emitenta”. 

Spółka prowadzi swoj� działalno�� za po�rednictwem 24 podmiotów, które s� bezpo�rednio lub po�rednio od 

niej zale�ne (szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zawarte w rozdziale „Ogólne informacje 

o Grupie”). 

Podsumowanie działalno�ci Spółki 

Emitent tworzy grup� kapitałow�, której przedmiotem działalno�ci jest przygotowywanie projektów 

architektonicznych, działalno�� deweloperska, działalno�� budowlana (jako generalny wykonawca), sprzeda�, 
przygotowywanie projektów wn�trz oraz ich aran�acji i administrowanie nieruchomo�ciami. Grupa prowadzi 

kompleksow� realizacj� procesów inwestycyjnych pocz�wszy od etapu planowania, poprzez przygotowanie 

projektu, jego realizacj� a ko	cz�c (po przekazaniu uko	czonego budynku do eksploatacji) na usługach 

projektowania i aran�acji wn�trz. Grupa prowadzi działalno�� w segmentach: nieruchomo�ci mieszkaniowych 

w standardzie premium (zlokalizowanych stosunkowo blisko centrum miasta Wrocławia lub w zielonych 

dzielnicach Wrocławia lub w budynkach o wy�szym standardzie architektonicznym) oraz nieruchomo�ci 

komercyjnych oraz specjalizuje si� w zarz�dzaniu nieruchomo�ciami komercyjnymi. 

Emitent 

Emitent jest podmiotem dominuj�cym w stosunku do pozostałych spółek z Grupy, który prowadzi nadzór nad 

spółkami z Grupy, ustala strategi� rozwoju Grupy, pełni rol� inwestora oraz organizatora procesu 

inwestycyjnego. Ponadto Emitent prowadzi procesy wspieraj�ce w Grupie tj.:  

• kompleksow� obsług� organizacyjn� i administracyjn� (obejmuj�c�: prowadzenie biura, zaopatrzenie 

w materiały biurowe, a tak�e prowadzenie korespondencji firmowej, przygotowanie w imieniu spółek 

z Grupy wszelkich umów z podmiotami zewn�trznymi), 

• pełna obsługa prawna spółek z Grupy, w tym przygotowywanie oficjalnych pism, konsultacja umów, 

przygotowywanie pozwów a tak�e projektów uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie, 

oraz �wiadczy usługi zarz�dzania nieruchomo�ciami dla nieruchomo�ci komercyjnych dla podmiotów spoza 

Grupy. 
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Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o.  

Spółka Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o. powstała w 2014 roku. Do ko	ca grudnia 2014 r. 

generalnym wykonawc� wi�kszo�ci realizowanych przez Grup� projektów była spółka Korfantowskie 

Przedsi�biorstwo Budowlane S.A. (poprzednia nazwa Emitenta). Od 1.01.2015 r. spółka Korfantowskie 

Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o. kontynuuje działalno�� spółki Korfantowskie Przedsi�biorstwo 

Budowlane SA. Spółka została utworzona w celu realizacji wszystkich obecnych oraz przyszłych projektów 

inwestycyjnych Grupy.  

Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o. realizuje usługi budowlane jako generalny wykonawca 

zarówno małych, jak i du�ych budynków mieszkalnych. Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o. 

korzysta z usług sprawdzonych podwykonawców, wykorzystuj�c ich wieloletnie do�wiadczenie w bran�y 

budowlanej. Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o. zatrudnia pracowników oraz kadr� 
techniczn� posiadaj�ca zarówno wiedz� praktyczn� zdobyt� podczas realizacji poprzednich inwestycji, jak 

i wiedz� teoretyczn� niezb�dn� do prawidłowego funkcjonowania wyspecjalizowanej firmy budowlanej. 

Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o., na terenie Polski, zajmuje si� głównie realizowaniem 

projektów deweloperskich Grupy oraz kompleksowym ich wykonywaniem, jako inwestor zast�pczy (mened�er 

kontraktu) i generalny wykonawca. 

Chamielec Architekci sp. z o.o. 

Projekty architektoniczne dotycz�ce przebudowy, nadbudowy oraz budowy przedmiotowych budynków 

realizowane s� przez biuro projektowe Chamielec Architekci sp. z o.o. Biuro projektowe stanowi zespół 25 

architektów, którzy zdobywali do�wiadczenie mi�dzy innymi w pracowni architektonicznej Kuryłowicz & 

Associates. Zespół zrealizował ponad kilkadziesi�t projektów jako autorzy i współautorzy. Pracownia 

przygotowuje projekty architektoniczne na potrzeby Grupy i podmiotów powi�zanych z Panem Andrzejem 

Kowalskim – jednym ze Znacznych Akcjonariuszy.  

Concept sp. z o.o. 

Spółka zawiera umowy o dzieło z architektami oraz zajmuje si�: 

• projektowaniem i aran�acj� wn�trz cz��ci wspólnych budynków dla Grupy oraz podmiotów 

zewn�trznych, 

• projektowaniem i aran�acj� wn�trz dla nabywców lokali sprzedawanych przez Spółk�. 

i2 Grupa sp. z o.o.  

Na Dat� Prospektu Spółka nie prowadzi działalno�ci operacyjnej. Do 30 czerwca 2015 r. Spółka prowadziła 

procesy wspieraj�ce w Grupie (tj. kompleksow� obsług� organizacyjn� i administracyjna, pełn� obsług� prawna 

spółek z Grupy, usługi zarz�dzania nieruchomo�ciami dla nieruchomo�ci komercyjnych). Działalno�� ta została 

przeniesiona do Emitenta. 

i2 Finanse sp. z o.o.  

Spółka �wiadczy usługi ksi�gowe, które głównie polegaj� na prowadzeniu ksi�g rachunkowych. Spółka 

�wiadczy równie� usługi kontrolingu finansowego. Powy�sze usługi s� �wiadczone głównie na potrzeby Grupy 

(z wyj�tkiem Korfantowskiego Przedsi�biorstwa Budowlanego sp. z o.o.). Ponadto spółka �wiadczy wy�ej 

wymienione usługi równie� dla pomiotów zewn�trznych. Dodatkowo Spółka zajmuje si� rozliczaniem 

przepływów w Grupie. 

i2 Development sp. z o.o. 

Spółka i2 Development sp. z o.o. jest komplementariuszem spółek celowych powołanych pod realizacj� 
projektów deweloperskich. Komplementariusz pełni funkcj� zarz�dzaj�c� w Grupie oraz prowadzi obsług� 
sprzeda�y inwestycji spółek celowych. Funkcja ta polega głównie na: 

• cało�ciowej obsłudze sprzeda�y nieruchomo�ci: przygotowaniu materiałów promocyjnych, 

uczestnictwie w targach mieszkaniowych, prowadzeniu biura sprzeda�y, umieszczaniu ogłosze	 na 
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portalach internetowych, organizacji dni otwartych na terenie projektu inwestycyjnego, telefonicznej 

i bezpo�redniej obsłudze klientów, zawieraniu umów cywilno-prawnych i aktów notarialnych; 

• kompleksowej pomocy w realizacji wszelkich projektów inwestycyjnych obejmuj�cej: 

przeprowadzanie wszelkich niezb�dnych analiz, tworzenie i aktualizacj� wszelkiego rodzaju 

harmonogramów a tak�e pomoc w uzyskiwaniu kapitału zewn�trznego. 

Jednocze�nie spółka i2 Development sp. z o.o. �wiadczy powy�sze usługi na rzecz podmiotów powi�zanych z 

Panem Andrzejem Kowalskim – jednym ze jednym ze Znacznych Akcjonariuszy. 

Spółki celowe 

Spółki celowe to spółki powołane do realizacji poszczególnych projektów inwestycyjnych lub realizacji 

okre�lonego rodzaju usług na rzecz podmiotów Grupy. Na Dat� Prospektu do tej grupy nale�y zaliczy�: 

• i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. - spółka celowa zrealizowała nast�puj�ce projekty deweloperskie: 

„Golden House”, „Royal Apartments”. Spółka realizuje projekt deweloperski: „Przy Ptasiej”. 

• i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp.k. - spółka celowa zrealizowała projekt deweloperski pod 

nazw� „Leszczynowa”. Spółka b�dzie realizowa� projekt deweloperski: „Ksi�cia Witolda”. Spółka 

celowa podpisała wst�pn� umow� zakupu pod projekt deweloperski „Legnicka”.  

• i2 Development sp. z o.o. M3 sp.k. - spółka celowa zrealizowała projekt deweloperski „Kniaziewicza 

16”. 

• i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k. - spółka celowa zrealizowała projekt deweloperski „The Avenue”. 

• i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp.k. – spółka celowa zrealizowała projekt deweloperski 

„Pomorska 44”. 

• i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. – w latach 2011-2014 spółka pełniła funkcj� banku ziemi 

oraz jako spółka celowa zrealizowała projekt deweloperski „Piłsudskiego 89 i 91”, „Old Town 

Residence”. Na Dat� Prospektu spółka realizuje projekt deweloperski poprzez spółki zale�ne: „Igielna” 

(i2 Igielna sp. z o.o.), „Powsta	ców 
l�skich” (i2 Powsta	ców 
l�skich sp. z o.o.). Ponadto spółka ta 

realizuje kompleks mieszkalno-usługowy „Bulwar Staromiejski”. 

• i2 Development sp. z o.o. Piłsudskiego sp.k. – spółka celowa b�dzie realizowa� projekt deweloperski 

„Piłsudskiego (budynek A i B)”. 

• i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp.k. – spółka celowa realizuje projekt deweloperski 

„Ogrody Jordanowskie”. 

• i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp.k. – spółka celowa realizuje projekt deweloperski „Twelve”. 

• i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp.k. – spółka celowa realizuje projekt deweloperski „Zodiak III”. 

• i2 Development sp. z o.o. P2 SKA – spółka jest emitentem obligacji, których termin wykupu okre�lony 

został na 19.11.2016 r. Poza tym spółka ta posiada udziały w spółkach celowych Grupy. Na Dat� 
Prospektu spółka nie prowadzi działalno�ci. 

• i2 Development sp. z o.o. P3 SKA – spółka celowa, która na Dat� Prospektu nie prowadzi �adnej 

działalno�ci oraz nie pełni �adnej funkcji w Grupie. Na Dat� Prospektu Emitent nie ma 

skonkretyzowanych planów dotycz�cych tej spółki. 

• i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp. k. - spółka celowa realizuje projekt deweloperski „Pi�kna”. 

Dodatkowo w strukturze Grupy znajduje si� Wratislavia Project Fundusz Inwestycyjny Zamkni�ty Aktywów 

Niepublicznych, i2 INVESTMENTS SCSp oraz i2 Development Sàrl, których opis został przedstawiony w 

rozdziale „Ogólne informacje o Grupie”, podrozdziale „Spółki Zale�ne” Prospektu. 
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Schemat organizacyjny Grupy został przedstawiony w rozdziale „Ogólne informacje o Grupie”, podrozdziale 

„Spółki Zale�ne” Prospektu. 

Przewagi konkurencyjne 

Do głównych przewag konkurencyjnych Spółki oraz jej Grupy nale��: 

Koncentracja na jednym standardzie tj. standardzie premium 

Grupa prowadzi działalno�� dewelopersk� i budowlan� m.in. w segmencie nieruchomo�ci mieszkaniowych 

w standardzie premium (zlokalizowane stosunkowo blisko centrum miasta Wrocławia lub w zielonych 

dzielnicach Wrocławia lub w budynkach o wy�szym standardzie architektonicznym). Koncentracja na 

projektach w jednym standardzie pozwala Grupie na: 

• łatwiejsze dotarcie do docelowej grupy nabywców oraz zbudowanie bazy klientów, którzy kupuj� 
nieruchomo�ci w celach inwestycyjnych,  

• wypracowanie modelu cenowego (standard premium w cenie lekko podwy�szonej w stosunku do 

mieszka	 w tzw. standardzie popularnym tj. zlokalizowanych poza �cisłym centrum miast, 

charakteryzuj�cym si� przyst�pn� cen� dla nabywcy, a tak�e szybkim tempem realizacji, z uwagi na 

wykorzystanie do ich realizacji materiałów prefabrykowanych), pozwalaj�cego na osi�ganie wysokiej 

mar�y na projektach, 

• szybsze tempo sprzeda�y projektów z uwagi na atrakcyjn� lokalizacj� (blisko centrum miasta 

Wrocławia lub w zielonych dzielnicach Wrocławia).  

Du�a ilo�� prowadzonych projektów deweloperskich o zró�nicowanej wielko�ci. 

Na Dat� Prospektu Grupa prowadzi 12 projektów deweloperskich (o ró�nym przeznaczeniu (mieszkalne, 

usługowe i biurowe), b�d�cych na ró�nych etapach wykonania, a 11 kolejnych projektów deweloperskich jest 

planowanych. Ponadto Grupa na Dat� Prospektu prowadzi 3 projekty budowlane na zlecenie inwestorów 

zewn�trznych (zakres usług jest zbli�ony do projektów deweloperskich Grupy i obejmuje m.in.: przygotowanie 

projektów architektoniczno - budowlanych, realizacj� inwestycji jako generalny wykonawca, sprzeda� 
nieruchomo�ci firmowan� mark� Emitenta oraz usługi ksi�gowe). Wszystkie wy�ej wymienione projekty 

realizowane s� we Wrocławiu. Wszystkie realizowane przez Grup� projekty deweloperskie i budowlane 

oferowane s� w tzw. standardzie premium (zlokalizowane stosunkowo blisko centrum miasta Wrocławia lub w 

zielonych dzielnicach Wrocławia lub w budynkach o wy�szym standardzie architektonicznym). W ramach 

projektów deweloperskich Grupa oferuje nieruchomo�ci w: 

• segmencie mieszkaniowym – obejmuj�cym zabudow� wielorodzinn� (apartamenty w stylu loft-ów, 

apartamenty, mieszkania) oraz zabudow� jednorodzinn� (bli�niacz� i szeregow�), 

• segmencie komercyjnym – obejmuj�cym lokale usługowe i biurowce. 

Ta szeroka paleta produktowa powoduje, �e klient zainteresowany nabyciem np. mieszkania we Wrocławiu 

w standardzie premium nie musi odwiedza� kilku deweloperów aby zebra� kilka ofert inwestycji w tym 

standardzie. Grupa jest mu wstanie zaoferowa� ró�norodne projekty deweloperskie pod k�tem lokalizacji, 

wielko�ci (apartamenty, mieszkania, szeregowe itd.), jak równie� przeznaczenia (inwestycje mieszkalne, 

komercyjne).  

Pełna realizacja (równie� zło�onych) projektów deweloperskich i budowlanych 

Grupa prowadzi kompleksow� realizacj� projektów deweloperskich i budowlanych pocz�wszy od etapu 

planowania, poprzez przygotowanie projektu, jego realizacj� a ko	cz�c (po przekazaniu uko	czonego budynku 

do eksploatacji) na usługach projektowania i aran�acji wn�trz. Tak wi�c wszystkie fazy realizacji projektu 

deweloperskiego i budowlanego realizowane s� przez Emitenta i spółki z Grupy. Tylko w ramach usług 

budowalnych Grupa korzysta z usług sprawdzonych podwykonawców, wykorzystuj�c ich wieloletnie 

do�wiadczenie w bran�y budowlanej. Taki model biznesowy zapewnia Grupie samowystarczalno��, zwi�ksza 

bezpiecze	stwo procesów biznesowych (zapewnia kontrol� procesu budowlanego i zmiesza ryzyko opó�nie	 
projektów) oraz zwi�ksza efektywno�� tzn. zwi�ksza rentowno�ci projektów poprzez wykorzystanie własnych 
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zasobów i centralizacj� zakupów materiałów budowlanych. W ocenie Spółki dzi�ki takiemu modelowi 

biznesowemu Grupa buduje szybciej i sprawniej ni� gdyby poszczególne fazy projektu deweloperskiego 

i budowlanego były realizowane przez podmioty zewn�trzne. Nale�y podkre�li�, i� w trakcie realizacji projektu 

deweloperskiego i budowlanego wszystkie zaanga�owane spółki z Grupy �ci�le ze sob� współpracuj�, np. 

Chamielec Architekci sp. z o.o. w trakcie przygotowywania projektu architektoniczno – budowlanego odbywa 

konsultacje z generalnym wykonawc� - Korfantowskim Przedsi�biorstwem Budowlanym sp. z o.o. w celu 

dostosowania projektu do technicznych mo�liwo�ci ich wykonania. Dzi�ki takiej współpracy Grupa unika wielu 

problemów przy pó�niejszej realizacji projektów deweloperskich i budowlanych. 

Dzi�ki powy�szemu modelowi biznesowemu Grupa bez problemów radzi sobie równie� z trudnymi projektami 

deweloperskimi i budowlanymi, wymagaj�cymi uzgodnie	 z konserwatorem zabytków. Z uwagi na fakt, 

i� wi�kszo�� projektów deweloperskich i budowalnych realizowanych przez Grup� zlokalizowanych jest 

w centrum miasta projekty s� sprawdzane i uzgadniane z konserwatorem zabytków, a nast�pnie realizowane pod 

jego nadzorem (w trakcie trwania budowy konserwator ma prawo sprawdza� zgodno�� z zatwierdzonym 

projektem budowlanym). Przykładami takich projektów s�: 

• Piłsudskiego 89, 

• Piłsudskiego 91, 

• Golden House, 

• Royal Apartments, 

• Kniaziewicza 16, 

• Old Town Residence, 

• The Avenue, 

• Pomorska 44, 

• Twelve, 

• Bulwar Staromiejski, 

• Rezydencja Dubois, 

• Kaszubska 9, 

• La Boheme, 

• Apartamenty Stawowa. 

Zdywersyfikowana działalno�� Grupy  

W latach 2012-2014 Grupa, oprócz prowadzenia głównej działalno�ci deweloperskiej, �wiadczyła równie� 
usługi budowalne tak�e dla podmiotów spoza Grupy tzn. projekty realizowane były na gruntach nale��cych do 

inwestorów zewn�trznych. Realizacja takich projektów budowlanych dla inwestorów zewn�trznych była 

zbli�ona zakresem do projektów deweloperskich Grupy. W latach 2012-2014 wy�ej wymienione usługi były 

�wiadczone dla podmiotów powi�zanych z Panem Andrzejem Kowalskim – jednym ze Znacznych 

Akcjonariuszy. Projekty budowlane były realizowane w segmencie premium (tzn. zlokalizowane stosunkowo 

blisko centrum miasta Wrocławia lub w zielonych dzielnicach Wrocławia lub w budynkach o wy�szym 

standardzie architektonicznym). Grupa planuje ograniczy� prowadzenie projektów budowlanych dla Pana 

Andrzeja Kowalskiego, tzn. po zako	czeniu obecnie realizowanych projektów budowlanych Grupa nie b�dzie 

realizowa� ju� projektów dla tego inwestora. W kolejnych latach Grupa b�dzie prowadzi� projekty na gruntach 

nale��cych do inwestorów zewn�trznych, innych ni� podmiotów powi�zanych z Panem Andrzejem Kowalskim 

– jednym ze Znacznych Akcjonariuszy. 
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wiadczenie usług budowlanych, w zakresie zbli�onym do realizowanych przez Grup� projektów 

deweloperskich, pozwala Grupie zdobywa� kolejne do�wiadczenia na rynku deweloperskim przy niskich 

nakładach własnych, zwi�kszy� ofert� sprzedawanych mieszka	, liczb� nabywców oraz rozpoznawalno�� marki 

(mieszkania firmowane s� mark� Emitenta).  

Znajomo�� rynku lokalnego 

Jednym z istotnych elementów działalno�ci deweloperskiej jest pozyskiwanie gruntów pod przyszłe projekty 

deweloperskie. Wa�nymi atutami Spółki s�: znajomo�� rynku wrocławskiego (wynikaj�ca z du�ej liczby 

zrealizowanych projektów deweloperskich oraz budowalnych), znajomo�� terenów oraz potrzeb poszczególnych 

kategorii klientów (koncentracja na standardzie premium). Dzi�ki bardzo dobrej znajomo�ci rynku z łatwo�ci� 
wyszukiwane s� działki pod projekty deweloperskie w najlepszych, z punktu widzenia siły nabywczej, 

lokalizacjach. Solidno�� i jasne, rzetelne reguły post�powania Spółki w trakcie negocjacji i finalizowania 

kontraktów zach�caj� do współpracy wielu po�redników i wła�cicieli nieruchomo�ci. Znajomo�� rynku 

lokalnego pozwala na sprawne wyeliminowanie niekorzystnych lokalizacji i skoncentrowanie si� na analizie i 

pozyskiwaniu atrakcyjnych nieruchomo�ci. Z kolei dobra znajomo�� oczekiwa	 klientów powoduje, �e 

inwestycje oferowane przez Spółk� szybko znajduj� nabywców.  

Osi�gana wysoka mar�a na projektach deweloperskich 

W zako	czonych w latach 2012-2015 na projektach deweloperskich spółka i2 Grupa sp. z o.o. wraz 

z podmiotami zale�nymi, która od 20 kwietnia stała si� podmiotem zale�nym od Emitenta realizowała 

projektow� mar�� brutto przed podwy�szeniem warto�ci ksi�gowej wybranych aktywów do poziomu ich 

aktualnej warto�ci rynkowej liczon� jako stosunek przychodu ogółem ze sprzeda�y projektu pomniejszonego 

o bezpo�rednie koszty inwestycji (koszt zakupu gruntu, kosztu prac budowlanych po wył�czeniu mar�y 

generalnego wykonawstwa, kosztów nadzorów, kosztu kredytu bankowego oraz innych kosztów bezpo�rednich) 

do przychodów ze sprzeda�y projektu ogółem (obliczenia przy zało�eniu sprzeda�y całej dost�pnej powierzchni 

mieszka	, lokali usługowych, komórek lokatorskich oraz miejsc postojowych) na poziomie od 28% do 55% 

w zale�no�ci od projektu. Osi�gni�cie wy�ej wymienionych projektowych mar� było mo�liwe dzi�ki znajomo�ci 

rynku lokalnego, dostosowaniu oferty do oczekiwa	 klientów, wypracowanemu modelowi biznesowemu Grupy 

tzn. posiadaniu w Grupie podmiotów pozwalaj�cych na kompleksow� realizacj� procesów deweloperskich 

pocz�wszy od etapu planowania, poprzez przygotowanie projektu oraz jego realizacj� a ko	cz�c na przekazaniu 

uko	czonego budynku do eksploatacji. 

Du�y potencjał wypłaty dywidendy 

Zgodnie z polityk� dywidendow� zaprezentowan� w punkcie „Polityka w zakresie wypłaty dywidendy”, Zarz�d 

Spółki zamierza za rok obrotowy 2015 trwaj�cy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku rekomendowa� 
Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie nie mniej ni� 50% zysku netto Spółki na wypłat� dywidendy a nast�pnie 

w kolejnych latach zwi�ksza� poziom rekomendowanej wypłaty dywidendy. Ostateczna rekomendacja co do 

wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015 b�dzie zale�ała od czynników dotycz�cych Spółki, Grupy oraz rynku, 

w tym perspektyw dalszej działalno�ci, przyszłych zysków, potrzeb kapitałowych, sytuacji finansowej, planów 

rozwoju, a tak�e przepisów prawa w tym zakresie oraz ogranicze	 dotycz�cych wypłaty dywidendy (opisanych 

w rozdziale „Dywidenda i polityka w zakresie dywidendy” punkcie „Ograniczenia dotycz�ce wypłaty 

dywidendy”).  

Długoletnia historia współpracy z instytucjami finansowymi 

Liczba zrealizowanych ju� projektów oraz długoletnia obecno�� na rynku sprawiaj�, i� Grupa jest 

rozpoznawalnym i wiarygodnym partnerem dla instytucji finansowych. Grupa nawi�zała mi�dzy innymi 

współprac� z instytucjami takimi jak PKO BP, mBank, mBank Hipoteczny, BPS, BO
, Getin Noble Bank, Alior 

Bank które finansuj� projekty deweloperskie realizowane przez Grup� i działalno�� bie��c� Spółki. Ponadto 

Grupa w przeszło�ci przeprowadzała emisje obligacji, które obejmowane były przez fundusze zarz�dzane przez 

Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Na Dat� Prospektu Open Finance Obligacji 

Przedsi�biorstw Fundusz Inwestycyjny Zamkni�ty Aktywów Niepublicznych z siedzib� w Warszawie posiada 

10.000 trzyletnich obligacji serii A i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A. Termin wykupu obligacji przypada na 

dzie	 19 listopada 2016 r. Ponadto, Fundusz Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy 
rodkowej 

i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamkni�ty Aktywów Niepublicznych z siedzib� w Warszawie posiada 

10.000 trzyletnich obligacji serii A Spółki. Termin wykupu przypada na 28 lutego 2019 r. Szczegółowo emisje 

obligacji Grupy zostały opisane w rozdziale „Opis działalno�ci Grupy” punkcie „Istotne umowy”. Posiadanie 
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ugruntowanej reputacji w�ród banków i instytucji finansowych umo�liwia Grupie pozyskiwanie na atrakcyjnych 

warunkach finansowania dłu�nego na swoje projekty. 

Strategia 

Emitent działa na lokalnym rynku wrocławskim, gdzie jest w stanie dokładnie identyfikowa� potrzeby 

mieszkaniowe społeczno�ci. Wrocław jest miastem z du�ym potencjałem inwestycyjnym, szczególnie 

w interesuj�cych dla Emitenta centralnych i presti�owych lokalizacjach – znacz�ca cz��� wszystkich 

realizowanych inwestycji w centrum miasta to projekty Grupy. Bior�c powy�sze pod uwag�, Grupa głównie 

b�dzie koncertowa� swoj� działalno�� na rynku wrocławskim, w standardzie mieszka	 premium. Nie mniej 

jednak Emitent rozpoznaje sytuacj� na rynkach deweloperskich w kolejnych du�ych miastach Polski w celu 

ewentualnego rozpocz�cia działalno�ci na tych rynkach.  

Grupa zamierza umacnia� swoj� pozycj� w dotychczasowych sektorach działalno�ci tzn. przede wszystkim na 

rynku deweloperskim. Grupa planuje równie� rozwój działalno�ci budowlanej tzn. realizowanie projektów 

budowlanych na gruntach nale��cych do inwestorów zewn�trznych (innych ni� podmiotów powi�zanych 

z Panem Andrzejem Kowalskim – jednym ze Znacznych Akcjonariuszy) w zakresie zbli�onym do projektów 

deweloperskich Grupy (m.in.: przygotowanie projektów architektoniczno - budowlanych, realizacj� inwestycji 

jako generalny wykonawca, sprzeda� nieruchomo�ci firmowan� mark� Emitenta oraz usługi ksi�gowe). Grupa 

planuje ograniczy� prowadzenie projektów budowlanych dla Pana Andrzeja Kowalskiego, a po zako	czeniu 

obecnie realizowanych projektów budowlanych zaprzesta� realizacji wszelkich projektów dla tego inwestora.  

Emitent b�dzie kontynuował realizacj� rozpocz�tych projektów Grupy realizuj�c równolegle ponad 12 

projektów deweloperskich - o ró�nym przeznaczeniu (mieszkalne, usługowe i biurowe), b�d�cych na ró�nych 

etapach wykonania oraz systematycznie wprowadzał do sprzeda�y nowe projekty. Grupa posiada bank gruntów 

pod przyszłe projekty deweloperskie oraz planuje utrzyma� polityk� polegaj�c� na nabywaniu gruntów w 

unikalnych lokalizacjach po cenach, daj�cych mo�liwo�� realizowania wysokomar�owych projektów, które ze 

wzgl�du na lokalizacj�, ponadprzeci�tny standard wyko	czenia i atrakcyjne ceny b�d� sprzedawane 

w relatywnie krótkim czasie. W celu powi�kszenia banku gruntów pod przyszłe projekty Grupa na bie��co 

monitoruje sytuacj� na rynku działek budowlanych.  

Strategia i2 Development zakłada dywersyfikacj� działalno�ci tzn. dwutorowy rozwój Grupy z prowadzeniem 

projektów deweloperskich w podziale: do 75% przychodów z projektów deweloperskich mieszkaniowych, do 

25% przychodów z projektów deweloperskich komercyjnych. Taka struktura projektów daje mo�liwo�� 
osi�gania ró�nych stóp zwrotu. 

 Główne produkty i usługi 

Działalno�� deweloperska 

Działalno�� deweloperska polega na realizacji projektów inwestycyjnych. Wszystkie fazy realizacji projektu 

inwestycyjnego realizowane s� przez Emitenta i spółki z Grupy. Fazy realizacji projektu inwestycyjnego 

obejmuj� nast�puj�ce etapy:  

• Faza przygotowawcza, 

• Faza projektowania i uzyskiwania koniecznych decyzji administracyjnych, 

• Faza realizacji, 

• Faza przekazania do eksploatacji. 

Faza przygotowawcza 

Faza ta polega na identyfikacji i analizie atrakcyjno�ci gruntów. Zespół pracowników Grupy poszukuje gruntów, 

ciekawych pod wzgl�dem lokalizacji (głównie w centrum Wrocławia). Istotnym atutem Emitenta jest: 

znajomo�� rynku wrocławskiego, znajomo�ci terenów oraz potrzeb klientów. Po wst�pnym wytypowaniu 

nieruchomo�ci przeprowadzana jest szczegółowa analiza obejmuj�ca m.in. stan formalno-prawny 

nieruchomo�ci, warunki geologiczne, stan techniczny terenu (np. dost�p do mediów), uwarunkowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ocena chłonno�ci terenu (mo�liwy stopie	 intensywno�ci 
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zabudowy, analiza dost�pu do infrastruktury społecznej (jak np. szkoły, przedszkola, przychodnie), ew. stan 

budynków i budowli znajduj�cych si� na gruncie. Na podstawie powy�szej analizy Zarz�d Spółki podejmuje 

decyzj� o przyst�pieniu do negocjacji w celu nabycia gruntu. Po ustaleniu satysfakcjonuj�cych dla stron 

warunków nabycia nieruchomo�ci (cena nabycia oraz warunki płatno�ci) zawierana jest zwykle umowa 

przedwst�pna. Podpisanie umowy przyrzeczonej zwykle uzale�nione jest od uzyskania pozwolenia na budow� 
lub uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Najcz��ciej zakup dokonywany jest ze �rodków 

własnych. 

Faza projektowania i uzyskiwania koniecznych decyzji administracyjnych, 

Projekty architektoniczno – budowlane dla projektów deweloperskich realizowanych przez Grup� 
przygotowywane s� przez spółk� z Grupy - Chamielec Architekci sp. z o.o. (zawieraj�ce: (1) projekt 

zagospodarowania działki lub terenu, okre�laj�cy m.in. granice działki oraz innych obiektów budowlanych, 

równie� miejsce podł�czenia mediów oraz odprowadzania �cieków; (2) projekt architektoniczno-budowlany; (3) 

o�wiadczenia jednostek odpowiedzialnych o zapewnieniu dostaw energii, gazu, wody, a tak�e o odprowadzeniu 

�cieków i przył�czeniu obiektu do sieci kanalizacyjnej, wodoci�gowej itp. (4) w zale�no�ci od potrzeb: wyniki 

bada	 geologiczno-in�ynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych). W trakcie 

przygotowywania projektu architektoniczno – budowlanego odbywaj� si� konsultacje z generalnym wykonawc� 
- Korfantowskim Przedsi�biorstwem Budowlanym sp. z o.o. w celu dostosowania projektu do technicznych 

mo�liwo�ci ich wykonania. Pracownicy Grupy zbieraj� a nast�pie składaj� w odpowiednim urz�dzie dokumenty 

w celu uzyskania pozwolenia na budow�. Po uzyskaniu pozwolenia na budow�, podpisywana jest zwykle 

umowa przyrzeczona nabycia gruntu. 

Faza realizacji 

Usługi budowalne realizowane s� przez Spółk� Zale�n� - Korfantowskie Przedsi�biorstw Budowlane sp. o.o., 

która pełni rol� generalnego wykonawcy dla wszystkich inwestycji realizowanych przez Grup�. Do ko	ca 

grudnia 2014 r. generalnym wykonawc� wi�kszo�ci realizowanych przez Grup� projektów była spółka 

Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowalne S.A. (poprzednia nazwa Emitenta). Od 1.01.2015 r. spółka 

Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowalne sp. z o.o. kontynuuje działalno�� spółki Korfantowskie 

Przedsi�biorstwo Budowalne S.A. Zadaniem generalnego wykonawcy jest kompleksowe zrealizowanie 

inwestycji. Do realizacji inwestycji generalny wykonawca korzysta z usług sprawdzonych podwykonawców.  

Działania promocyjne maj�ce na celu sprzeda� realizowanych przez Grup� projektów inwestycyjnych 

prowadzone s� przez pracowników Spółki Zale�nej - i2 Development sp. z o.o. przy wykorzystaniu 

ogólnodost�pnych no�ników informacji jak lokalna prasa i radio, reklama zewn�trzna, ogłoszenia na portalach 

internetowych. Do działa	 promocyjnych nale�y równie� udział w targach mieszkaniowych oraz organizacja dni 

otwartych na terenie projektu inwestycyjnego (mo�liwo�� obejrzenia projektu inwestycyjnego dla potencjalnych 

zainteresowanych nabyciem np. mieszkania, apartamentu itp.). 

Sprzeda� odbywa si� w biurze sprzeda�y i2 Development sp. z o.o. Umowy z nabywcami najcz��ciej przewiduj� 
ratalny system wpłat, w którym wielko�� i termin poszczególnych rat uzale�niona jest od stanu zaawansowania 

realizacji projektu inwestycyjnego. 
rodki wpłacane przez nabywców gromadzone s� na bankowych rachunkach 

powierniczych i udost�pnianie spółce celowej realizuj�cej projekt deweloperski (na warunkach opisanych 

w umowie z bankiem). W sytuacji dodatkowego zapotrzebowania na �rodki przez spółk� celow� realizuj�c� 
projekt deweloperski, spółka ta korzysta z kredytów bankowych.  

Faza przekazania do eksploatacji. 

Po oddaniu budynku do u�ytku, spółka celowa realizuj�c� projekt deweloperski przekazuje nieruchomo�ci 

nabywcom oraz przenosi ich własno�� (podpisuje umowy notarialne sprzeda�y nieruchomo�ci). Po przekazaniu 

nieruchomo�ci nabywcom Grupa (a dokładnie: Concept sp. z o.o.) �wiadczy zainteresowanym nabywcom usługi 

projektowania i aran�acji wn�trz. 

Ponadto w przypadku nieruchomo�ci komercyjnych po udost�pnieniu najemcom lokali, Grupa (a dokładnie 

Emitent) zajmuje si� zarz�dzaniem nieruchomo�ciami. Grupa �wiadczy usługi zarz�dzania nieruchomo�ciami 

dla nieruchomo�ci komercyjnych. 

Grupa w obszarze działalno�ci deweloperskiej prowadzi nast�puj�ce projekty we Wrocławiu : 



200 

• w segmencie mieszkaniowym – obejmuj�cym zabudow� wielorodzinn� (apartamenty w stylu loft-ów, 

apartamenty, mieszkania) oraz zabudow� jednorodzinn� (bli�niacz� i szeregow�), 

• w segmencie komercyjnym – obejmuj�cym lokale usługowe i biurowce. 

Wszystkie realizowane przez Grup� projekty deweloperskie oferowane s� w standardzie premium 

(zlokalizowane stosunkowo blisko centrum miasta Wrocławia lub w zielonych dzielnicach Wrocławia 

lub w budynkach o wy�szym standardzie architektonicznym). Grupa stale monitoruje sytuacj� na rynku 

nieruchomo�ci i dostosowuje swoj� ofert� do potrzeb nabywców. Projekty deweloperskie w segmencie 

mieszkaniowym oferowane s� w tzw. standardzie deweloperskim. Standard deweloperski obejmuje mieszkania 

bez pełnego wyko	czenia i wyposa�ania, nie pozwalaj�ce na natychmiastowe zamieszkanie. W wi�kszo�ci 

projektów standard deweloperski obejmuje mieszkania: 

• z wylewk� betonow� na podłodze,  

• na �cianach tynki pomalowane na biało,  

• na sufitach gładzie pomalowane na biało,  

• rozprowadzone wszystkie instalacje z wł�cznikami i kontaktami, 

• parapety granitowe,  

• drzwi zewn�trzne antywłamaniowe,  

• grzejniki,  

• wideodomofon.  

W zale�no�ci od inwestycji standard deweloperski mo�e obejmowa� ró�ne elementy, w zale�no�ci od 

specyfikacji projektu. Szczegółowy standard mieszkania ze specyfikacj� techniczn� mieszkania zał�czony jest 

ka�dorazowo do umowy zakupu mieszkania. 

Zrealizowane projekty deweloperskie  

Poni�sza tabela przedstawia informacje o zrealizowanych przez Grup�* w latach 2012-2014 oraz do Daty 

Prospektu projektach deweloperskich. 

Projekt 
dewelopersk
i  

Cena 
nabyci

a 
gruntu 

(tys. 
PLN) 

PUM 
/PUU 
(m2) 

Liczba 
lokali 

(mieszka
niowe/us
ługowe) 

�r. cena 
sprzeda�
y netto 

m2 2 
(tys. PN) 

Data 
rozpocz�

cia 
budowy 

Data 
zako�cze

nia 
budowy 

Liczba 
mieszka
� 

sprzedan
ych na 
dzie� 

31.12.20
15 

Liczba 
lokali 

sprzedan
ych na 
dzie� 

31.12.20
15 

Koszt 
realizacji 
projektu

/ m2 3 
(tys. 

PLN) 

Projekto
wa 

mar�a 
brutto 
(%)4 

Warto�� 
projektu 

w 
�rednich 
cenach 

sprzeda�
y netto 

(tys. 
PLN) 

Golden 

House 

850 1 387/ 

328 

33/5 6,1 IV kw. 

2012 

IV kw. 

2013 

33 3 3,3 38% 10 462 

Royal 

Apartments 

1 130 1 873/31 37/1 6,2 IV kw. 

2012 

I kw. 

2014 

37 1 3,4 36% 11 805 

Old Town 

Residence 

957 971/108 24/2 6,9 II kw. 

2013 

I kw. 

2014 

24 2 4,1 28% 7 445 

Leszczynowa 1 080 1 377/0 10/0 5,2 I kw. 

2013 

IV kw. 

2013 

10 - 2,6 35% 7 106 

Kniaziewicza 

16 

732 1 687/ 

255 

42/3 5,2 III kw. 

2013 

IV kw. 

2014 

42 2 2,9 37% 10 098  

Piłsudskiego 

89 
2 1481 

812/140 23/1 6,3 IV kw. 

2013 

I kw. 

2015 

22 1 

2,3 46% 

5 116 

Piłsudskiego 

91 

1 033/ 

106 

23/2 6,2 IV kw. 

2013 

I kw. 

2015 

20 2 6 405 

The Avenue 635 2 482/0 35/0 9,4 IV kw. 

2013 

IV kw. 

2015 

33 - 4,0 55% 22 546 

Pomorska 44 1 800 1 820/ 

252 

57/3 6,3 III kw. 

2014 

IV kw. 

2015 

47 0 2,7 43% 13 054 
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Projekt 
dewelopersk
i  

Cena 
nabyci

a 
gruntu 

(tys. 
PLN) 

PUM 
/PUU 
(m2) 

Liczba 
lokali 

(mieszka
niowe/us
ługowe) 

�r. cena 
sprzeda�
y netto 

m2 2 
(tys. PN) 

Data 
rozpocz�

cia 
budowy 

Data 
zako�cze

nia 
budowy 

Liczba 
mieszka
� 

sprzedan
ych na 
dzie� 

31.12.20
15 

Liczba 
lokali 

sprzedan
ych na 
dzie� 

31.12.20
15 

Koszt 
realizacji 
projektu

/ m2 3 
(tys. 

PLN) 

Projekto
wa 

mar�a 
brutto 
(%)4 

Warto�� 
projektu 

w 
�rednich 
cenach 

sprzeda�
y netto 

(tys. 
PLN) 

RAZEM - 13 442/ 
1 220 

284/17 - - - 268 11 - - 94 037 

�ródło: Emitent 

* Jako projekty realizowane przez Grup� rozumie si� projekty realizowane przez spółk� i2 Grupa sp. z o.o. wraz z podmiotami zale�nymi, 

które od 20 kwietnia 2015 r. s� spółkami zale�nymi od Emitenta oraz po tej dacie do Daty Prospektu Grup� Kapitałow� Emitenta po 

przej�ciu i2 Grupa sp. z o.o  
1 Zgodne z aktem notarialnym za grunt wraz z budynkami przy ulicy Piłsudskiego 89-91 Spółka i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. 

zapłaciła 6 713 tys. zł netto, warto�� 2 148 tys. zł netto przyporz�dkowana projektom Piłsudskiego 89, Piłsudskiego 91, jako stosunek PUM 

i PUL mo�liwego do uzyskania na cało�ci gruntu po realizacji wszystkich projektów Piłsudskiego 89, Piłsudskiego 91, Piłsudskiego Budynek 

A i Piłsudskiego Budynek B. 
2 	rednia cena sprzeda�y netto obejmuje �redni� cen� sprzeda�y mieszka� i lokali usługowych oraz przychód z miejsc postojowych i komórek 

lokatorskich 
3 Koszt realizacji projektu obejmuje koszty materiałów budowlanych, mediów, koszty podwykonawstwa, nadzorów oraz koszty finansowania 

projektu 
4Projektowa mar�a brutto – stosunek przychodu ogółem ze sprzeda�y projektu pomniejszonego o bezpo�rednie koszty inwestycji (koszt 

zakupu gruntu, kosztu prac budowlanych po wył�czeniu mar�y generalnego wykonawstwa, kosztów nadzorów, kosztu kredytu bankowego 

oraz innych kosztów bezpo�rednich) do przychodów ze sprzeda�y projektu ogółem (obliczenia przy zało�eniu sprzeda�y całej dost�pnej 

powierzchni mieszka�, lokali usługowych oprócz tych przeznaczonych na wynajem, komórek lokatorskich oraz miejsc postojowych). 

5Projektowa mar�a brutto po podwy�szeniu warto�ci ksi�gowej wybranych aktywów do poziomu ich aktualnej warto�ci rynkowej (step-up) – 

w celu aportu i2 Grupy sp. z o.o. do i2 Development SA, Emitent dokonał wyceny warto�ci godziwej (step-up) nieruchomo�ci gruntowych, 

nieruchomo�ci inwestycyjnych, rozpocz�tych oraz zako�czonych projektów deweloperskich. Ze wzgl�du na uko�czenie prac budowlanych 

(Kniaziewicza 16) b�d� ko�cowy stan zaawansowania prac budowlanych (Piłsudskiego 89-91) na projektach warto�� godziwa w/w 

projektów wykazana została jako przychód ogółem ze sprzeda�y projektu. Projektowa mar�a brutto po podwy�szeniu warto�ci podatkowej 

wybranych aktywów do poziomu ich aktualnej warto�ci rynkowej (step-up) liczona jako stosunek przychodu ogółem ze sprzeda�y projektu 

pomniejszonego o warto�� podwy�szenia warto�ci ksi�gowej wybranych aktywów do poziomu ich aktualnej warto�ci rynkowej (step-up) do 

przychodów ze sprzeda�y projektu ogółem (obliczenia przy zało�eniu sprzeda�y całej dost�pnej powierzchni mieszka�, komórek lokatorskich 

oraz miejsc postojowych). 

Golden House  

Golden House to 4-kondygnacyjny kompleks apartamentowo-mieszkalny poło�ony w �cisłym centrum 

Wrocławia (ul. 
rutowa), składaj�cy si� z 33 jedno- i dwupoziomowych apartamentów (o powierzchni od 25 

m
2
do 73 m

2
; PUM 1 387 m

2
) oraz 5 lokali handlowo-usługowych o powierzchni 42 i 96 m

2
 (PUU 328 m

2
). 


rednia cena sprzeda�y netto wynosiła 6,1 tys. zł/ m
2
. 

W budynkach zainstalowano cichobie�ne windy zje�d�aj�ce do poziomu gara�u, system monitoringu obiektu, 

drzwi antywłamaniowe oraz wideodomofony. Do ka�dego mieszkania przynale�y taras lub balkon. Kompleks 

oddano do u�ytku w 2014 r. Na dzie	 31 grudnia 2015 r. do sprzeda�y pozostały 2 lokale usługowe. 

Royal Apartments  

Royal Apartments to budynek mieszkalny, składaj�cy si� z 37 apartamentów, oddany do u�ytkowania w II 

połowie 2014 roku (o powierzchni od 32 m
2
 do 80 m

2
; PUM 1 873 m

2
) oraz 1 lokalu usługowego (PUU 31m 

2
). 

Inwestycja poło�ona jest przy ul. 
rutowej, w �rodku wrocławskiego 
ródmie�cia. Inwestycja posiada 

ró�norodne układy mieszka	 jedno - i dwupoziomowych. 
rednia cena sprzeda�y netto wynosiła 6,2 tys. zł/ m
2
 

Budynek został wyposa�ony w cichobie�ne windy zje�d�aj�ce do poziomu gara�u, du�e okna, drzwi 

antywłamaniowe oraz wideodomofony. Do ka�dego mieszkania przynale�y taras lub balkon. Budynek jest 

monitorowany. Na dzie	 31 grudnia 2015 r. do sprzeda�y nie pozostał �aden lokal usługowy ani mieszkanie. 

Old Town Residence 

Budynek mie�ci si� na zbiegu ulic Wszystkich 
wi�tych i Cieszy	skiego, w centrum Wrocławia. Inwestycja 

zako	czona i oddana do u�ytkowania w połowie 2014 roku. Jest to 7 - kondygnacyjny, kameralny budynek 

składaj�cy si� z 24 apartamentów (o powierzchni od 27 m
2
 do 47 m

2
; PUM 971 m

2
) oraz usytuowanych na 

parterze 2 lokali usługowych (o powierzchni od 32 m
2
 do 77 m

2
; PUU 108 m

2
). 
rednia cena sprzeda�y netto 
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wynosiła 6,9 tys. zł/ m
2
. Na dzie	 31 grudnia 2015 r. do sprzeda�y nie pozostał �aden lokal usługowy ani 

mieszkanie. 

Leszczynowa 

Inwestycja poło�ona w południowo-zachodniej cz��ci Wrocławia na Oporowie. Osiedle składa si� z 5 dwu-

lokalowych domów w zabudowie jednorodzinnej (o powierzchni od 137 m
2
 do 138 m

2
; PUM 1 377 m

2
). Osiedle 

zostało zako	czone i oddane do u�ytkowania w połowie 2014 r. 
rednia cena sprzeda�y netto wynosiła 5,2 tys. 

zł/ m
2
. 

W dwukondygnacyjnych budynkach zaprojektowano podział na cz��� dzienn� (parter), sypialn� (zlokalizowan� 
na pi�trze) oraz strych. Do ka�dego domu przynale�y gara� ze zautomatyzowan� bram� i bezpo�rednim 

wej�ciem do domu. W budynkach zainstalowano m.in. rolety zewn�trze. Osiedle jest ogrodzone. Na dzie	 31 

grudnia 2015 r. do sprzeda�y nie pozostał �aden lokal.  

Kniaziewicza 16 

„Kniaziewicza 16” to wzorowany na przedwojennej wrocławskiej kamienicy, 7–kondygnacyjny budynek 

mieszkalno-usługowy zlokalizowany w �cisłym centrum Wrocławia. Parter budynku składa si� z 3 lokali 

handlowo-usługowych (PUU 255 m
2
). W projekcie inwestycji znajduj� si� 42 lokale mieszkalne (o powierzchni 

od 28 m
2
 do 57 m

2
; PUM 1 687 m

2
). W budynku został zainstalowany system monitoringu, cichobie�ne windy, a 

wszystkie mieszkania zostały wyposa�one w wideodomofony oraz drzwi antywłamaniowe marki Dierre, tarasy i 

balkony. 
rednia cena sprzeda�y netto wynosiła 5,2 tys. zł/ m
2
. Budynek został oddany do u�ytku w II kw. 

2015 r. Na dzie	 31 grudnia 2015 r. do sprzeda�y pozostał 1 lokal handlowo-usługowy. 

Piłsudskiego 89 

„Piłsudskiego 89” to budynek wchodz�cy w skład kompleksu dwóch, historycznych kamienic zlokalizowanych 

w �cisłym centrum Wrocławia. W inwestycji znajduj� si� 23 mieszkania, w tym lokale typu „studio” 

(o powierzchni od 21 m
2
 do 46 m

2
; PUM 812 m

2
), a wysoko�� stropów dochodzi nawet do 3,5 m. Na parterze 

zlokalizowany jest 1 lokal usługowy o powierzchni 140 m
2
. 
rednia cena sprzeda�y netto wynosiła 6,3 tys. zł/ 

m
2
. Na dzie	 31 grudnia 2015 r. do sprzeda�y pozostało 1 mieszkanie. 

Piłsudskiego 91 

„Piłsudskiego 91” to budynek wchodz�cy w skład kompleksu dwóch historycznych kamienic. W budynku 

znajduj� si� 23 lokale mieszkalne (o powierzchni od 25 m
2
 do 82 m

2
; PUM 1 033 m

2
), a wysoko�� stropów  

dochodzi nawet do 3,5 m. Na parterze dodatkowo zlokalizowane s� 2 lokale usługowe o powierzchniach 51 m
2
 i 

55 m
2
 (PUU 106 m

2
). 
rednia cena sprzeda�y netto wynosiła 6,2 tys. zł/ m

2
. Na dzie	 31 grudnia 2015 r. do 

sprzeda�y pozostały 3 mieszkania. 

Pomorska 44 

„Pomorska 44” to 7-kondygnacyjny budynek u zbiegu ulic Pomorskiej i Ptasiej, w bliskiej odległo�ci od 

wrocławskiego Rynku obejmuj�cy 57 mieszka	 (o powierzchni od 24 m
2
 do 46 m

2
; PUM 1820 m

2
) 

oraz usytuowane na parterze 3 lokale usługowe (o powierzchni od 68 m
2
 do 108 m

2
; PUU 252 m

2
). Do atutów 

lokali mieszkalnych, nale�y zaliczy� balkony i du�e przeszklenia. W budynku została zainstalowana cichobie�na 

winda. Mieszkania wyposa�one zostały w drzwi antywłamaniowe i wideodomofony. 
rednia cena sprzeda�y 

netto wyniosła 6,3 tys. zł/ m
2
. Uzyskano pozwolenie na u�ytkowanie. Na dzie	 31 grudnia 2015 r. do sprzeda�y 

pozostało 10 mieszka	 oraz 3 lokale usługowe. 

The Avenue 

„The Avenue” to inwestycja poło�ona na pograniczu dwóch wrocławskich osiedli – Biskupina i S�polna, 

w otoczeniu zieleni, w niedalekiej odległo�ci od centrum miasta. Budynek składa si� z 35 lokali mieszkalnych 

(o powierzchni od 23 m
2
 do 134 m

2
; PUM 2 482 m

2
). Do ka�dego lokalu przynale�y balkon, loggia lub prywatny 

ogród. Budynek został wyposa�ony w podziemny parking, cichobie�ne windy, drzwi antywłamaniowe, 

wideodomofony, system monitoringu oraz system klucza generalnego. 
rednia cena sprzeda�y netto wyniosła  

9,4 tys. zł/ m
2
. Uzyskano pozwolenie na u�ytkowanie. Na dzie	 31 grudnia 2015 r. do sprzeda�y pozostały 2 

mieszkania. 
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Poni�ej przedstawiono zrealizowane przez Grup�* projekty deweloperskie w latach 2012-2014 oraz do Daty 

Prospektu. 

 
 

Projekty zrealizowane: 

 

1. Pomorska 44 

2. Golden House 

3. Royal Apartments 

4. Old Town Residence 

5. Piłsudskiego 89 

6. Piłsudskiego 91 

7. Kniaziewicza 16 

8. The Avenue 

9. Leszczynowa 

�ródło: Emitent 

* Jako projekty realizowane przez Grup� rozumie si� projekty realizowane przez spółk� i2 Grupa sp. z o.o. wraz z podmiotami zale�nymi, 

które od 20 kwietnia 2015 r. s� spółkami zale�nymi od Emitenta oraz po tej dacie do Daty Prospektu Grup� Kapitałow� Emitenta po 

przej�ciu i2 Grupa sp. z o.o.  
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Projekty deweloperskie realizowane na Dat� Prospektu 

Poni�sza tabela przedstawia informacje o prowadzonych przez Grup� projektach deweloperskich na Dat� 
Prospektu. 

Projekt 
deweloperski  

Cena 
nabycia 
gruntu 

(tys. 
PLN) 

PUM 
/PUU 
(m2) 

Liczba 
lokali 

(mieszk
aniowe/
usługow

e) 

�r. cena 
sprzeda
�y netto 

m2 1 
(tys. 

PLN) 

Data 
rozpocz
�cia 

budowy 

Data 
zako�cz

enia 
budowy 

Liczba 
mieszka
� 

sprzeda
nych na 

dzie� 
31.12.20

15 

Liczba 
lokali 

sprzeda
nych na 

dzie� 
31.12.20

15 

Stopie� 
zaawan
sowania 
projekt
u (%)2 

Koszt 
realizac

ji 
projekt
u/ m2  
3(tys. 
PLN) 

Projekt
owa 

mar�a 
brutto 

(%)prze
d step-
upem4  

Projekt
owa 

mar�a 
brutto 
(%)po 
step-
upie 5  

Warto�� 
projektu 

w 
�rednich 
cenach 

sprzeda�
y netto 

(tys. 
PLN) 

Ogrody 

Jordanowskie 

2 354 3 967/0 85/0 6,1 I kw. 

2015 

II kw. 

2016 

62 - 67% 3,1 40% 21% 24 335 

Mi�dzy 

Basztami (BS) 

35 807 

(ł�cznie 

dla 

budynkó

w 

realizowa

nych oraz 

planowan

ych) 

148/154 4/2 11,5 I kw. 

2015 

III kw. 

2016 

0 0 40% 2,9 60% 29% 3 123 

B8 (BS) 0/152 0/2 9,2  I kw. 

2015 

III kw. 

2016 

0 0 10% 2,9 55% 21% 1 399 

Na Kazamatach 

(BS) 

2 261/ 

1 012 

63/7 10,5 IV kw. 

2015 

II kw. 

2017 

5 0 0% 2,7 62% 32% 34 244 

Lofty Przy Fosie 

(BS) 

2 458/ 

846 

54/5 11,0 III kw. 

2015 

I kw. 

2017 

33 0 7% 2,7 65% 36% 36 725 

Nowy 

Alexanderhaus 

(BS) 

0/2 784 0/31 8,5  II kw. 

2015 

IV kw. 

2016 

0 0 45% 2,7 54% 17% 23 664 

The Place (BS) 0/733 0/8 8,51  III kw. 

2015 

IV kw. 

2016 

0 0 0% 2,6 55% 18% 6 229 

Twelve 2 588 0/2 030 0/20 13,0  II kw. 

2015 

IV kw. 

2016 

0 0 22% 4,3 57% 23% 26 390 

Zodiak III 3 773 4 224 /0 56/0 5,6 III kw. 

2015 

II kw. 

2017 

10 - 6% 2,5 39% 27% 23 654 

Pi�kna 3 800 5 574/0 111/0 6,1 I kw. 

2016 

IV kw. 

2017 

10 - 0% 3,1 39% 39% 34 451 

Przy Ptasiej 910 2 012 

/307 

68/4 6,5 III 

kw.2015 

II kw 

2017 

49 0 0% 2,7 56% 16% 15 073 

RAZEM - 20 642/ 
7997  

441/79 - - - 169 0 - - - - 229 697 

�ródło: Emitent   

1 	rednia cena sprzeda�y netto obejmuje �redni� cen� sprzeda�y mieszka� i lokali usługowych oraz przychód z miejsc postojowych i komórek 

lokatorskich 

2 Stopie� zaawansowania projektu – obliczony jako stosunek kosztów narastaj�co zwi�zanych z danym projektem do szacowanych kosztów 

całkowitych projektu na dzie� 30.06.2015 

3 Koszt realizacji projektu obejmuje koszty materiałów budowlanych, mediów, koszty podwykonawstwa, nadzorów oraz koszty finansowania 

projektu 

4 Projektowa mar�a brutto przed podwy�szeniem warto�ci ksi�gowej wybranych aktywów do poziomu ich aktualnej warto�ci rynkowej (step-

up) – stosunek przychodu ogółem ze sprzeda�y projektu pomniejszonego o bezpo�rednie koszty inwestycji (koszt zakupu gruntu, kosztu prac 

budowlanych po wył�czeniu mar�y generalnego wykonawstwa, kosztów nadzorów, kosztu kredytu bankowego oraz innych kosztów 

bezpo�rednich) do przychodów ze sprzeda�y projektu ogółem (obliczenia przy zało�eniu sprzeda�y całej dost�pnej powierzchni mieszka�, 
lokali usługowych, komórek lokatorskich oraz miejsc postojowych). 

5Projektowa mar�a brutto po podwy�szeniu warto�ci ksi�gowej wybranych aktywów do poziomu ich aktualnej warto�ci rynkowej (step-up) – 

w celu aportu i2 Grupy sp. z o.o. do i2 Development SA, Emitent dokonał wyceny warto�ci godziwej (step-up) nieruchomo�ci gruntowych, 

nieruchomo�ci inwestycyjnych, rozpocz�tych oraz zako�czonych projektów deweloperskich. Ze wzgl�du na uko�czenie prac budowlanych 

(Kniaziewicza 16) b�d� ko�cowy stan zaawansowania prac budowlanych (Piłsudskiego 89-91) na projektach warto�� godziwa w/w 

projektów wykazana została jako przychód ogółem ze sprzeda�y projektu. Projektowa mar�a brutto po podwy�szeniu warto�ci podatkowej 

wybranych aktywów do poziomu ich aktualnej warto�ci rynkowej (step-up) liczona jako stosunek przychodu ogółem ze sprzeda�y projektu 

pomniejszonego o warto�� podwy�szenia warto�ci ksi�gowej wybranych aktywów do poziomu ich aktualnej warto�ci rynkowej (step-up) do 

przychodów ze sprzeda�y projektu ogółem (obliczenia przy zało�eniu sprzeda�y całej dost�pnej powierzchni mieszka�, komórek lokatorskich 

oraz miejsc postojowych). 

Ogrody Jordanowskie 

„Ogrody Jordanowskie” to kompleks 3 budynków w zabudowie wielorodzinnej poło�onych w południowo-

zachodniej cz��ci miasta Wrocławia – na „Oporowie”. Projekt inwestycji zakłada utworzenie 3 – 

kondygnacyjnych budynków z gara�ami podziemnymi oraz 85 lokali mieszkalnych (o powierzchni od 22 m
2
 do 

83 m
2
; PUM 3 938 m

2
) z przynale�nymi ogródkami, tarasami i balkonami. W budynkach zostan� zainstalowane 

cichobie�ne windy zje�d�aj�ce do poziomu -1. 
rednia cena sprzeda�y netto wynosi 6,1 tys. zł/ m
2
. Planowany 

termin zako	czenia budowy to II kw. 2016 r. Na dzie	 31 grudnia 2015 r. do sprzeda�y pozostały 23 mieszkania. 



205 

Bulwar Staromiejski 

Kompleks mieszkalno-usługowy poło�ony jest przy pl. Jana Pawła II we Wrocławiu (nad Odr�, centrum miasta), 

gdzie w XVI wieku znajdował si� bastion kleszczowy (jedyna tego typu fortyfikacja obronna w mie�cie). Na 

działce mieszcz� si� budynki po dawnym szpitalu. W planowanej inwestycji zmianie ulegnie zagospodarowanie 

terenu i jego funkcje. Tereny ze starodrzewem i zabytkowymi fortyfikacjami zostan� uzupełnione infrastruktur� 
obiektów małej architektury (takiej jak: ławki, fontanna, pergole, plac zabaw i nowe o�wietlenie). Odtworzony 

zostanie fragment dawnego bastionu wraz z ekspozycj� szczeliny przeciwlotniczej z okresu II Wojny 
wiatowej 

oraz ulokowany kameralny amfiteatr.  

Kompleks zakłada stworzenie zespołu 14 projektów deweloperskich o przeznaczeniu mieszkalno – biurowych 

(PUM 20 113 m
2
, PUU 8 765 m

2
) wraz z usługami kompleksowym zagospodarowaniem terenu oraz 

podziemnymi miejscami postojowymi.  

• Mi�dzy Basztami (BS) – projekt przewiduje remont i przebudow� budynku z doszczegółowieniem jego 

funkcji na usługow� (budynek mieszkaniowy z usługami w parterze). Planowane jest dostosowanie rzutu i 

elewacji przez miejscowe wyburzenia i zamurowania otworów, remont i docieplenie elewacji (PUM 148 m
2
, 

liczba mieszka	 4; PUU 154 m
2
, liczba lokali usługowych 2). Na dzie	 31 grudnia 2015 r. do sprzeda�y 

pozostały 4 mieszkania. 

• B8 (BS) – budynek usługowy (traktowany formalnie z racji na przył�cza w pozwoleniu na budow� jako 

budynek wspólny z wy�ej opisanym budynkiem „Mi�dzy Basztami”) – PUU 152 m
2
, liczba lokali 

usługowych 2. 

• Na Kazamatach (BS) – projekt przewiduje zmian� sposobu u�ytkowania budynku na funkcj� mieszkaln� 
(apartamenty do wynaj�cia krótkoterminowego) wraz z usługami na parterze. Planowane jest dostosowanie 

rzutu i elewacji do nowej funkcji poprzez budow� balkonów, miejscowe wyburzenia i zamurowania 

otworów, remont i docieplenie elewacji (PUM 2  261 m
2
, PUU 1 012 m

2
; liczba mieszka	 63, liczba lokali 

usługowych 7). Na dzie	 31 grudnia 2015 r. do sprzeda�y pozostały 53 mieszkania i 5 lokali. 

• Lofty przy fosie (BS) - projekt przewiduje zmian� sposobu u�ytkowania budynku na funkcj� mieszkaln� w 

stylu loftów mieszkalnych z usługami w parterze. Planowane jest dostosowanie rzutu i elewacji do nowej 

funkcji poprzez budow� balkonów, miejscowe wyburzenia i zamurowania otworów, remont elewacji (PUM 

2 458 m
2
, PUU 846 m

2
; liczba mieszka	 54, liczba lokali usługowych 5). Na dzie	 31 grudnia 2015 r. do 

sprzeda�y pozostało 18 mieszka	 i 5 lokali. 

• Nowy Alexanderhaus (BS) – projekt przewiduje remont i przebudow� budynku biurowego z usługami w 

parterze. Planowane jest dostosowanie rzutu i elewacji przez miejscowe wyburzenia i zamurowania 

otworów, remont i docieplenie elewacji. Jest to 7-kondygnacyjny biurowiec klasy A. Parter obiektu b�dzie 

miał charakter usługowy, natomiast pi�tra zostan� przeznaczone nowoczesne powierzchnie biurowe typu 

open-space. Nowy Alexanderhaus b�dzie budynkiem energooszcz�dnym. Ergonomiczny układ powierzchni, 

dodatkowe do�wietlenie, podłogi techniczne oraz podwieszane sufity pozwol� na dogodn� aran�acj� 
przestrzeni. W celu obni�enia kosztów utrzymania obiekt b�dzie wyposa�ony w systemy obni�aj�ce zu�ycie 

energii i wody. Zgodnie ze strategi� Grupy lokale w tym budynku b�d� najmowane (PUU 2 784 m
2
, liczba 

lokali 31). Na dzie	 31 grudnia 2015 r. do sprzeda�y pozostało 26 lokali. 

• The Place (BS) – projekt przewiduje remont i przebudow� budynku biurowego z usługami w parterze. 

Planowane jest dostosowanie rzutu i elewacji przez miejscowe wyburzenia i zamurowania otworów, remont 

i docieplenie elewacji (PUU 733 m
2
; liczba lokali 8). Na dzie	 31 grudnia 2015 r. do sprzeda�y pozostało 9 

lokali. 

Na Dat� Prospektu rozpocz�to ju� budow� budynków Mi�dzy Basztami (BS), B8 (BS), Lofty przy fosie (BS) i 

Nowy Aleksanderhaus (BS) oraz The Place (BS). 

Twelve 

„Twelve” poło�na jest w obr�bie „Starego Miasta” Wrocławia, przy ul. Oławskiej 12. Projekt zakłada budow� 7-

kondygnacyjnego budynku biurowo-usługowego (PUU 2 030 m
2
). Na kondygnacjach piwnicy i parteru b�d� 

mie�ci� si� powierzchnie usługowe, a na pozostałych pi�trach powstan� powierzchnie biurowe. Planowany 
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termin zako	czenia budowy to IV kw. 2016 r. Na Dat� Prospektu projekt uzyskał pozwolenie na budow�, 
rozpocz�to prace budowlane. Na dzie	 31 grudnia 2015 r. do sprzeda�y pozostało 9lokali. 

Osiedle Zodiak III 

„Osiedle Zodiak III” to kolejny etap osiedla zlokalizowanego w wrocławskiej dzielnicy „Krzyki”, na osiedlu 

Wojszyce. Osiedle powstaje w okolicy i na bazie do�wiadcze	 zebranych podczas realizacji projektów 

budowlanych „Zodiak I” i „Zodiak II” dla podmiotów powi�zanych z Panem Andrzejem Kowalskim – jednym 

ze Znacznych Akcjonariuszy. Projekt deweloperski obejmuje 60 budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

w zabudowie bli�niaczej (15 zespołów po 2 budynki; 56 lokali; PUM 4.224 m
2
). Dla ka�dego domu 

jednorodzinnego przewidziano dwa miejsca postojowe. Planowany termin zako	czenia budowy to II kw. 2017 r. 

Na Dat� Prospektu projekt uzyskał pozwolenie na budow� 56 lokali i rozpocz�to prace budowlane. Na pozostałe 

4 lokale planowane jest uzyskanie pozwolenia na budow� do II kw. 2016 r. Na dzie	 31 grudnia 2015 r. do 

sprzeda�y pozostało 46 lokali. 

Pi�kna 

„Pi�kna” poło�na jest we wrocławskiej dzielnicy „Krzyki”. Projekt przewiduje budow� trzech budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych (PUM ok. 5 574 m
2
) z parkingiem podziemnym. Planowany termin zako	czenia 

budowy to IV kw. 2017 r. Na Dat� Prospektu została podpisana (20.10.2015) umowa kupna działki nr 13/12 

przy ul. Pi�knej 58. Na Dat� Prospektu projekt uzyskał pozwolenie na budow�. Na dzie	 31 grudnia 2015 r. do 

sprzeda�y pozostało 101 mieszka	. 

Przy Ptasiej 

„Przy Ptasiej” poło�na jest w obr�bie „Placu Grunwaldzkiego” Wrocławia oraz po drugiej strony ulicy obecnie 

realizowanego projektu deweloperskiego Grupy „Pomorska 44”. Projekt zakłada budow� 3 budynków 

mieszkalnych o 3 kondygnacjach wraz z jednokondygnacyjnymi gara�ami podziemnymi. Na parterze b�d� 
mie�ci� si� powierzchnie usługowe (ok. 307 m

2
), a pozostałe pi�tra b�d� pełni� funkcj� mieszkaln� (ok. PUM 

2 012 m
2
). Planowany termin zako	czenia budowy to II kw. 2017 r. Na Dat� Prospektu projekt uzyskał 

pozwolenie na budow�. Na dzie	 31 grudnia 2015 r. do sprzeda�y pozostało 19 mieszka	 i 4 lokale. 
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Poni�ej przedstawiono prowadzone przez Grup� projekty deweloperskie na Dat� Prospektu. 

 

Projekty obecnie realizowane: 

1. Przy Ptasiej 

2. Bulwar Staromiejski (Mi�dzy Basztami, B8 , Na Kazamatach , Lofty Przy Fosie, Nowy Alexanderhaus, The 

Place) 

3. Twelve 

4. Ogrody Jordanowskie 

5. Pi�kna 

6. Zodiak III 

�ródło: Emitent 

Planowane projekty deweloperskie 

Poni�sza tabela przedstawia informacje o planowanych przez Grup� projektach deweloperskich. 

Projekt 
Cena nabycia 
gruntu netto  
(tys. PLN) 

PUM /PUU (ok. 
m2) 

Liczba lokali 
(mieszkaniowe/usługowe) 

Planowana data 
rozpocz�cia 

budowy 

Planowana data 
zako�czenia 

budowy 

Legnicka 9 700 10 165/1599 265/4 II kw. 2016 IV kw. 2017 

Ksi�cia Witolda 10 342 8 400/5 700 167/104 II kw. 2016 II kw. 2018 

Igielna 1 512 310/56 8/1 II kw. 2016 II kw. 2018 
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Projekt 
Cena nabycia 
gruntu netto  
(tys. PLN) 

PUM /PUU (ok. 
m2) 

Liczba lokali 
(mieszkaniowe/usługowe) 

Planowana data 
rozpocz�cia 

budowy 

Planowana data 
zako�czenia 

budowy 

Ogrody 
Jordanowskie  
(Etap II) 

10 000 15 500/0 300/0 
II kw. lub III kw. 

2016 
IV kw. 2018 

Piłsudskiego 
(budynek A) 

4 485 1 965/2 454 

101/9 III kw. 2016 III kw. 2018 

Piłsudskiego 
(budynek B) 

24/1 III kw. 2016 III kw. 2018 

B1 (BS) 

35 807 

(ł�cznie dla 

budynków 

realizowanych oraz 

planowanych) 

1 010/432 28/5 II kw. 2016 IV kw. 2017 

B2 (BS) 2 211/344 53/3 II kw. 2016 IV kw. 2017 

B3 (BS) 3 432/640 75/4 II kw. 2016 IV kw. 2017 

B3A (BS) 855/110 24/2 II kw. 2016 IV kw. 2017 

B4 (BS) 1 871/614 40/4 II kw. 2016 IV kw. 2017 

B5 (BS) 787/135 18/2 II kw. 2016 IV kw. 2017 

Przy Arsenale 
(BS) 

5 080/809 122/9 II kw. 2016 IV kw. 2018 

�rutowa 1 324 1 220/150 25/2 III kw. 2016 I kw. 2018 

Powsta�ców 
�l�skich 

4 490 0/9 169 0/30 II kw. 2016 III kw. 2018 

RAZEM - 52 806/22 212 1 250/180 - - 

�ródło: Emitent 

Legnicka 

„Legnicka” to projekt poło�ony  na osiedlu „Popowice” w zachodniej cz��ci miasta, w dzielnicy „Fabryczna”, w 

niedalekiej odległo�ci od Centrum Handlowego Magnolia oraz zespołu biurowego Business Garden Wrocław 

realizowanego przy ul. Legnickiej przez grup� Inter Ikea. Projekt przewiduje budow� budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego (PUM ok. 10 165 m
2
) z usługami w parterze (PUU ok. 1 599 m

2
) i gara�em podziemnym . 

Planowany termin zako	czenia budowy to IV kw. 2017 r. Na Dat� Prospektu została podpisana (03.02.2015) 

przedwst�pna umowa kupna działki nr 6 przy ul. Przedmiejskiej 2 i Legnickiej 43 we Wrocławiu. 

Ksi�cia Witolda 

„Ksi�cia Witolda” poło�ona jest vis-a-vis (po drugiej strony Odry) kompleksu mieszkalno-usługowego Grupy 

„Bulwar Staromiejski” (centrum miasta). Projekt przewiduje budow� budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

(PUM ok. 8 400 m
2
) z usługami w parterze (PUU ok. 5 700 m

2
) i gara�em. Znajduj�cy si� na nieruchomo�ci 

zabytkowy spichlerz zostanie przeznaczony na usługi. Planowany termin zako	czenia budowy to II kw. 2018 r. 

Igielna 

„Igielna” to projekt poło�ony w obr�bie „Starego Miasta” Wrocławia. Projekt zakłada budow� 3- 

kondygnacyjnego budynku mieszkaniowo-usługowego. Na parterze b�d� mie�ci� si� powierzchnie usługowe 

(1), a na pozostałych pi�trach apartamenty (8) z antresolami (ok. PUM 310 m
2
, ok. PUU 56 m

2
). Planowany 

termin zako	czenia budowy to II kw. 2018 r. Na Dat� Prospektu projekt jest na etapie uzyskania pozwolenia na 

budow�. 
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Ogrody Jordanowskie (Etap II) 

„Ogrody Jordanowskie (Etap II)” to projekt poło�ny w bliskiej odległo�ci od inwestycji „Ogrody Jordanowskie”. 

Przewiduje on budow� zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (PUM ok. 15 500 m
2
) z parkingami 

podziemnymi. Planowany termin zako	czenia budowy to IV kw. 2018 r. W dniu 1 wrze�nia 2015 r. została 

podpisana (01.09.2015) przedwst�pna umowa kupna działki nr 1/8 przy ul. Ibn Siny Awicenny. 

Piłsudskiego (budynek A i B) 

„Piłsudskiego” to nieruchomo�� poło�na w �cisłym centrum Wrocławia oraz w s�siedztwie zrealizowanych 

projektów deweloperskich Grupy: „Piłsudskiego 89” i „Piłsudskiego 91”. Projekt zakłada budow� dwóch 7-

kondygnacyjnych budynków usługowo-mieszkalnych wraz z jednopoziomowymi parkingami podziemnymi (19 

miejsc postojowych). Kondygnacje 1-4 b�d� spełnia� funkcj� biurow� a kondygnacje 5-7 mieszkaln� (PUM ok. 

1 965 m
2
 i PUU ok. 2 454 m

2
). Planowany termin zako	czenia budowy to III kw. 2018 r. Na Dat� Prospektu 

projekt jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budow�. 

Bulwar Staromiejski 

Kompleks mieszkalno-usługowy poło�ony jest przy pl. Jana Pawła II we Wrocławiu (nad Odr�, centrum miasta), 

gdzie w XVI wieku znajdował si� bastion kleszczowy (jedyna tego typu fortyfikacja obronna w mie�cie). Na 

działce mieszcz� si� budynki po dawnym szpitalu. W planowanej inwestycji zmianie ulegnie zagospodarowanie 

terenu i jego funkcje. Tereny ze starodrzewem i zabytkowymi fortyfikacjami zostan� uzupełnione infrastruktur� 
obiektów małej architektury (takiej jak: ławki, fontanna, pergole, plac zabaw i nowe o�wietlenie). Odtworzony 

zostanie fragment dawnego bastionu wraz z ekspozycj� szczeliny przeciwlotniczej z okresu II Wojny 
wiatowej 

oraz ulokowany kameralny amfiteatr.  

Kompleks zakłada stworzenie zespołu 14 projektów deweloperskich o przeznaczeniu mieszkalno – biurowych 

(PUM 20 112 m
2
, PUU 8 765 m

2
) wraz z usługami kompleksowym zagospodarowaniem terenu oraz 

podziemnymi miejscami postojowymi.  

• B1 (BS) - po zako	czeniu inwestycji budynek b�dzie pełnił funkcj� mieszkaln� z usługami w parterze 

oraz powierzchni� usługow� w piwnicy. W ramach prac, przewiduje si� korekt� rzutu budynku w 

zakresie rozbiórki szybu windowego zlokalizowanego po północnej stronie budynku. Planowane jest 

dostosowanie rzutu i elewacji do nowej funkcji poprzez budow� balkonów, miejscowe wyburzenia i 

zamurowania otworów, remont i docieplenie elewacji (PUM 1 010 m
2
, PUU 432 m

2
; liczba mieszka	 

28, liczba lokali usługowych 5).  

• B2 (BS) – z racji na przył�cza w projekcie budowlanym budynek ten traktowany jako wspólny z 

powy�szym budynkiem B1. PUM 2 211 m
2
, liczba mieszka	 53, PUU 344 m

2
, liczba lokali usługowych 

3. 

• B3 (BS) – w zakresie budynku 3 projekt przewiduje zmian� sposobu u�ytkowania budynku na funkcj� 
mieszkaln� z usługami w parterze (suterenie), planowane jest dostosowanie rzutu i elewacji do nowej 

funkcji poprzez budow� balkonów, miejscowe wyburzenia i zamurowania otworów, remont i 

docieplenie elewacji. PUM 3 432 m
2
, liczba mieszka	 75, PUU 640 m

2
, liczba lokali usługowych 4. 

• B3A (BS) – powy�szy projekt dotycz�cy budynku 3 zakłada rozbudow� tego budynku o cz��� 3A, 

która uzupełni luk� mi�dzy budynkiem 2. Powstanie nowy budynek o 8 kondygnacjach z dachem 

płaskim i wycofanymi 2 ostatnimi kondygnacjami w celu nawi�zania do bryły budynku 3. PUM 855 

m
2
, liczba mieszka	 24, PUU 110 m

2
, 2 lokale usługowe. 

• B4 (BS) - projekt przewiduje zmian� sposobu u�ytkowania budynku na funkcj� mieszkaln� z usługami 

w parterze. Planowane jest dostosowanie rzutu i elewacji do nowej funkcji poprzez budow� balkonów, 

miejscowe wyburzenia i zamurowania otworów, remont i docieplenie elewacji (PUM 1 871 m
2
, PUU 

614 m
2
; liczba mieszka	 40, liczba lokali usługowych 4). 

• B5 (BS) - projekt przewiduje zmian� sposobu u�ytkowania budynku na funkcj� mieszkaln� z usługami 

w parterze. Planowane jest dostosowanie rzutu i elewacji do nowej funkcji poprzez budow� balkonów, 
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miejscowe wyburzenia i zamurowania otworów, remont i docieplenie elewacji (PUM 787 m
2
, PUU 135 

m
2
; liczba mieszka	 18, liczba lokali usługowych 2). 

• Przy Arsenale (BS) - projekt przewiduje zmian� sposobu u�ytkowania budynku na funkcj� mieszkaln� 
z usługami w parterze. Póki co budynek B10A jest w pełni zale�ny od budynku B9, poniewa� nie ma 

własnej klatki schodowej. PUM 5 080 m
2
, PUU 809 m, liczba mieszka	 122, liczba lokali usługowych 

9. 


rutowa 

„
rutowa” grunt poło�ony jest w niedalekiej odległo�ci od zrealizowanej inwestycji „Pomorska 44”. Na działce 

tej ma powsta� 6-cio kondygnacyjny budynek mieszkalny, z parkinigiem na poziomie -1 i 0 oraz z usługami na 

poziomie 0: PUM 1 220 m
2
 oraz PUU 150 m

2
. Planowany termin zako	czenia budowy to I kw. 2018 r. 

Powsta	ców 
l�skich 

Powsta	ców 
l�skich” to projekt poło�ony przy głównej arterii wylotowej z Wrocławia na południe (na rogu 

ulic Wielkiej oraz Powsta	ców 
l�skich, vis a vis Sky Tower). Projekt deweloperski zakłada wyburzenie 

biurowca, znajduj�cego si� na Dat� Prospektu na działce budowlanej i budow� 15-kondygnacyjnego budynku 

biurowego (PUU ok. 9 169 m
2
) oraz gara�u podziemnego (170 miejsc postojowych). Planowany termin 

zako	czenia budowy to III kw. 2018 r. 
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Poni�ej przedstawiono planowane przez Grup� projekty deweloperskie. 

 

Projekty przygotowywane do realizacji: 

1. Legnicka 

2. Ksi�cia Witolda 

3. Igielna 

4. Ogrody Jordanowskie Etap II 

5. Piłsudskiego (budynek A) 

6. Piłsudskiego (budynek B) 

7. Bulwar Staromiejski (B1, B2, B3, B4, B5, Przy Arsenale) 

8. 
rutowa 

9. Powsta	ców 
l�skich 

�ródło: Emitent 

 

Działalno�� budowlana 

Działalno�ci� budowlan� w Grupie zajmuje si� Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o. Do ko	ca 

grudnia 2014 r. generalnym wykonawc� wi�kszo�ci realizowanych przez Grup� projektów była spółka 
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Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane S.A. (poprzednia nazwa Emitenta). Od 01.01.2015 r. spółka 

Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o. kontynuuje działalno�� spółki Korfantowskie 

Przedsi�biorstwo Budowlane S.A.  

Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o. realizuje usługi budowlane jako generalny wykonawca 

zarówno małych, jak i du�ych budynków mieszkalnych. Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o., 

na terenie Polski, zajmuje si� głównie realizowaniem projektów deweloperskich Grupy oraz kompleksowym ich 

wykonywaniem, jako inwestor zast�pczy (mened�er kontraktu) i generalny wykonawca. Posiadanie przez 

Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o. znacznego potencjału w zakresie usług budowlanych 

umo�liwia tak�e realizacj� projektów deweloperskich dla podmiotów zewn�trznych.  

W latach 2012-2014 Grupa �wiadczyła usługi budowalne dla Grupy oraz podmiotów spoza Grupy tzn. projekty 

realizowane były na gruntach nale��cych do inwestorów zewn�trznych (podmioty powi�zane z Panem 

Andrzejem Kowalskim – jednym ze Znacznych Akcjonariuszy). Projekty budowlane były realizowane 

w standardzie premium (tzn. zlokalizowane stosunkowo blisko centrum miasta Wrocławia lub w zielonych 

dzielnicach Wrocławia lub w budynkach o wy�szym standardzie architektonicznym). Realizacja takich 

projektów budowlanych dla inwestorów zewn�trznych (z wyj�tkiem projektu Racławicka Park – II etap) była 

zbli�ona zakresem do projektów deweloperskich Grupy, polegała na: 

• przygotowaniu projektów architektoniczno – budowlanych,  

• realizacji inwestycji jako generalny wykonawca, 

• kompleksowej pomocy w realizacji projektów inwestycyjnych obejmuj�cych prowadzenie niezb�dnych 

analiz, tworzeniu i aktualizacji harmonogramów a tak�e pomocy w uzyskiwaniu kapitału zewn�trznego, 

• cało�ciowej obsłudze sprzeda�y nieruchomo�ci (firmowanych mark� Emitenta) m.in. polegaj�cej na 

prowadzeniu kampanii reklamowych nieruchomo�ci, obsłudze klientów oraz zawieraniu umów cywilno 

- prawnych oraz aktów notarialnych, 

• �wiadczeniu usług ksi�gowych (wystawianie dokumentów ksi�gowych oraz przygotowywanie 

dokumentów ksi�gowych dla biura rachunkowego prowadz�cego ksi�gowo�� spółki) oraz 

• pozostałych usługach takich jak: kompleksowa obsługa organizacyjna i administracyjna (np. 

prowadzenie korespondencji firmowej, przygotowywanie umów z podmiotami zewn�trznymi), 

zapewnienie obsługi informatycznej oraz obsługi prawnej (m.in. przygotowywanie oficjalnych pism, 

pozwów oraz projektów uchwał). 

Wysoko�� wynagrodzenia Grupy za przygotowanie projektów architektoniczno – budowlanych oraz realizacji 

inwestycji jako generalny wykonawca jest okre�lana indywidualnie i umownie dla ka�dego projektu. Wysoko�� 
wynagrodzenia za sprzeda� nieruchomo�ci oraz pozostałych usług okre�laj� umowy o współpracy. Standardowo 

wysoko�� wynagrodzenia Grupy za sprzeda� nieruchomo�ci wynosiła 2% od kwoty sprzedanej nieruchomo�ci 

a za pozostałe wy�ej wymienione usługi była ustalana ryczałtowo 100-200 zł/h. 

W kolejnych latach Grupa zamierza rozwija� działalno�� budowlan� (zakres usług opisany powy�ej) tzn. 

prowadzi� projekty na gruntach nale��cych do inwestorów zewn�trznych, innych ni� podmiotów powi�zanych 

z Panem Andrzejem Kowalskim – jednym ze Znacznych Akcjonariuszy. Grupa planuje ograniczy� prowadzenie 

projektów budowlanych dla Pana Andrzeja Kowalskiego, a po zako	czeniu obecnie realizowanych projektów 

budowlanych, zaprzesta� realizacji wszelkich projektów dla tego inwestora.  

Zrealizowane projekty budowlane na zlecenie inwestorów zewn�trznych (podmiotów powi�zanych z Panem 

Andrzejem Kowalskim – jednym ze Znacznych Akcjonariuszy). 

Racławicka Park 

„Racławicka Park” jest osiedlem mieszkaniowym na Grabiszynku we Wrocławiu - osiedlem zaliczanym do 

jednych z najbardziej presti�owych i bezpiecznych w mie�cie. Kompleks budynków znajduje si� w cichej i 

spokojnej okolicy (w pobli�u Parku Grabiszy	skiego), dobrze skomunikowanej z centrum miasta. Bezpo�rednio 

przy inwestycji znajduje si� plac, z placem zabaw dla dzieci i zieleni� dekoracyjn�, dost�pny tylko dla 

mieszka	ców inwestycji „Racławicka Park”.  
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II etap - Inwestycja „Racławicka Park Etap II” to ł�cznie 168 mieszka	 (PUM 9 001 m
2
) oddanych do 

u�ytkowania w 2012 r. Wszystkie mieszkania posiadaj� balkony, a w przypadku mieszka	 na parterze - tarasy 

jak i du�e okna, które do�wietlaj� mieszkanie. Wszystkie lokale na parterach zostały równie� wyposa�one 

w rolety zewn�trzne. 
rednia cena sprzeda�y netto wyniosła 5,4 tys. zł/ m
2
. Na dzie	 31 grudnia 2015 r. do 

sprzeda�y nie pozostało �adne mieszkanie. W zakresie tego projektu Grupa �wiadczyła tylko usługi sprzeda�y 

nieruchomo�ci.  

Rezydencja Aretuza 

Willa miejska powstała w 2014 r. w bezpo�rednim s�siedztwie Parku Szczytnickiego, na „Zalesiu”, przy ul. 

Szymanowskiego we Wrocławiu. Tworz� j� 4 cztery apartamenty (PUM 683 m
2
). Dwa poziomy mieszkalne, 

wzbogacone zostały o u�ytkowe poddasze. Na parterze zaplanowano du�y salon z kominkiem, kuchni� oraz 

łazienk� w cało�ci otoczony tarasem. Na wy�szych kondygnacjach rozlokowane s� cztery kolejne pokoje oraz 

łazienki i garderoba, a tak�e kolejny naro�ny balkon. Do ka�dego apartamentu przynale�� te� dwa miejsca 

postojowe i ogródek. 
rednia cena sprzeda�y netto wyniosła 6,9 tys. zł/ m
2
. Na dzie	 31 grudnia 2015 r. do 

sprzeda�y pozostało 1 mieszkanie. Warto�� umowy o generalne wykonawstwo wyniosła 1 748,9 tys. PLN netto. 

Osiedle Zodiak I 

„Osiedle Zodiak I” to kompleks kameralnych budynków wielorodzinnych zlokalizowany w wrocławskiej 

dzielnicy „Krzyki”, na spokojnym i cichym osiedlu Wojszyce. W skład osiedla wchodzi 47 modułów (PUM 

4 140 m
2
). Ka�da z jednostek mieszkalnych to 3-kondygnacyjna przestrze	. Parter lokalu to strefa dzienna z 

salonem (miejsce na kominek), aneksem kuchennym (mo�liwo�� wydzielenia kuchni, jako oddzielnego 

pomieszczenia) oraz łazienk�. Projekt budynku zało�ył utworzenie 3 oddzielnych sypialni oraz jednej łazienki na 

pierwszym pi�trze, a tak�e antresoli na poddaszu. Do ka�dego modułu przynale�ny ogród, gara� lub wiata 

gara�owa. 
rednia cena sprzeda�y netto wynosi 5,1 tys. zł/ m
2
 .Uzyskano pozwolenie na u�ytkowanie. Na dzie	 

31 grudnia 2015 r. do sprzeda�y pozostało 15 modułów. Warto�� umowy o generalne wykonawstwo wynosi 

11 932,5 tys. PLN netto. 

Rezydencja Dubois 

„Rezydencja Dubois” usytuowana jest w centrum Wrocławia. „Rezydencja Dubois” to 7-kondygnacyjny 

budynek mieszkalno-usługowy z 72 lokalami mieszkalnym (PUM 3 122 m
2
) oraz 2 lokalami usługowymi (PUU 

317 m
2
). W budynku zaprojektowano gara� wielostanowiskowy wraz z komórkami lokatorskimi. W budynku 

zostanie zainstalowany system monitoringu, cichobie�ne windy zje�d�aj�ce do poziomu podziemnego parkingu, 

a wszystkie mieszkania b�d� wyposa�one w wideodomofony oraz drzwi antywłamaniowe marki Dierre. 
rednia 

cena sprzeda�y netto wynosi 6,2 tys. zł/ m
2
. Uzyskano pozwolenie na u�ytkowanie. Na dzie	 31 grudnia  2015 r. 

do sprzeda�y pozostało 7 mieszka	. Warto�� umowy o generalne wykonawstwo wynosi 9 396,4 tys. PLN netto. 

Osiedle Zodiak II 

„Osiedle Zodiak II” to wielorodzinny budynek mieszkalny usytuowany w wrocławskiej dzielnicy „Krzyki”, na 

osiedlu Wojszyce. Osiedle Zodiak II to 3-kondygnacyjny budynek zło�ony z 66 lokali mieszkalnych (PUM 

3 200 m
2
). W ramach inwestycji powstanie parking podziemny z 72 miejscami postojowymi. Do wszystkich 

mieszka	 poło�onych na parterze przynale�e� b�d� zielone ogródki i tarasy, a do mieszka	 zlokalizowanych na 

wy�szych kondygnacjach – balkony. W budynku zostanie zainstalowany system monitoringu, a wszystkie 

mieszkania b�d� wyposa�one w wideodomofony oraz drzwi antywłamaniowe marki Dierre. 
rednia cena 

sprzeda�y netto wynosi 4,8 tys. zł/ m2
. Budowa została zako	czona w IV kw. 2015 r. Na dzie	 31 grudnia 2015r. 

do sprzeda�y pozostało 9 mieszka	. Warto�� umowy o generalne wykonawstwo wynosi 9 435,0 tys. PLN netto. 

Kaszubska 9 

„Kaszubska 9” poło�ona jest na osiedlu Nadodrze w wrocławskiej dzielnicy „
ródmie�cie”. „Kaszubska 9” to 7-

kondygnacyjny budynek mieszkalno-usługowy z 42 lokalami mieszkalnymi (PUM 1 729 m
2
) oraz 3 lokalami 

handlowo-usługowymi na parterze budynku (PUU 254 m
2
). Do wszystkich mieszka	 przynale�y jeden lub dwa 

balkony. Przy budynku znajdowa� si� b�dzie parking naziemny. Budynek zostanie wyposa�ony w system 

monitoringu, a w ka�dym z lokali zostan� zamontowane wideodomofony oraz drzwi antywłamaniowe marki 

Dierre. 
rednia cena sprzeda�y netto wynosi 5,8 tys. zł/ m2
. Budowa została zako	czona w III kw. 2015 r. Na 

dzie	 31 grudnia 2015 r. do sprzeda�y pozostało 1 mieszkanie oraz 2 lokale handlowo-usługowe. Warto�� 
umowy o generalne wykonawstwo wynosi 5 382,4 tys. PLN netto. 
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Projekty budowlane prowadzone na Dat� Prospektu na zlecenie inwestorów zewn�trznych (podmiotów 

powi�zanych z Panem Andrzejem Kowalskim – jednym ze Znacznych Akcjonariuszy)  

„Apartamenty Stawowa” 

„Apartamenty Stawowa” to 6-kondygnacyjny budynek z 33 lokalami mieszkalnymi (PUM 1035 m
2
). Inwestycja 

zlokalizowana jest w �cisłym centrum Wrocławia (mi�dzy ulica 
widnick�, a Koł�taja). Mieszkania zostan� 
wyposa�one w wideodomofony oraz drzwi antywłamaniowe klasy C marki Dierre. Projekt budynku zakłada 

utworzenie 2 lokali handlowo-usługowych na parterze (ł�cznie 295 m
2
) oraz przestrzeni biurowej (22 lokale), 

zlokalizowanej na pierwszym i drugim pi�trze budynku (ł�cznie 706 m
2
). 
rednia cena sprzeda�y netto wynosi 

5,9 tys. zł/ m
2
. . Budowa została zako	czona w styczniu 2016 r. Na dzie	 31 grudnia 2015 r. do sprzeda�y 

pozostało 8 mieszka	. Warto�� umowy o generalne wykonawstwo wynosi 6 386,0 tys. PLN netto.  

La Boheme 

La Bohème to kompleks mieszkalny poło�ony na osiedlu Nadodrze w wrocławskiej dzielnicy „
ródmie�cie”. W 

7-konygnacyjnym budynku znajdowa� si� b�dzie 113 mieszka	 (PUM 5 162 m
2
). Do ka�dego z mieszka	 

b�dzie przynale�e� balkon, taras, lub loggia. Na parterze budynku zlokalizowane b�d� 2 lokale handlowo-

usługowe (PUU 510 m
2
). W budynku zostan� zainstalowane wideodomofony, cichobie�ne windy ł�cz�ce 

mieszkania z dwoma gara�ami podziemnymi, a wszystkie mieszkania b�d� wyposa�one w drzwi 

antywłamaniowe marki Dierre. 
rednia cena sprzeda�y netto wynosi 5,7 tys. zł/ m
2
. Planowany termin 

zako	czenia budowy to II kw. 2016 r. Na dzie	 31 grudnia 2015r. do sprzeda�y pozostało 28 mieszka	. Warto�� 
umowy o generalne wykonawstwo wynosi 15 736,8 tys. PLN netto. 

Ostoja Oporów 

„Ostoja Oporów” poło�ona jest na granicy osiedla Oporów i osiedla Klecina, przy ulicy Ogórkowej/Buraczanej. 

Kompleks mieszkaniowy, który tworzy� b�d� 3 budynki, składa si� z 98 lokali mieszkaniowych (PUM 5 703 

m
2
). Zaplanowane s� przydomowe ogródki dla mieszka	 na parterze, a dla zlokalizowanych na wy�szych 

kondygnacjach – balkony lub obszerne tarasy. Do ka�dego z mieszka	 na ostatnim pi�trze przynale�e� b�dzie 

antresola. Budynek A b�dzie składał si� z 4 kondygnacji, natomiast kameralne budynki B i C b�d� posiadały 3 

kondygnacje. Projekt przewiduje wyposa�enie budynku A w 3 windy oraz w 96 miejsc postojowych dla 

samochodów w gara�u podziemnym. Dla budynku B i C zaplanowano 22 stanowiska parkingowe naziemne. 


rednia cena sprzeda�y netto wynosi 4,7 tys. zł/ m
2
. Planowany termin zako	czenia budowy to grudzie	 2017 r.. 

Na dzie	 31 grudnia 2015 r. do sprzeda�y pozostało 98 mieszka	.  

Działalno�� architektoniczna 

Od 2014 r. działalno�ci� architektoniczn� w Grupie zajmuje si� biuro projektowe Chamielec Architekci sp. z o.o. 

Pracownia przygotowuje projekty architektoniczne (dotycz�ce budowy, przebudowy, czy nadbudowy 

budynków) na potrzeby Grupy oraz podmiotów zewn�trznych. Do 2014 r. Grupa współpracowała z pracowni� 
architektoniczn� Kuryłowicz&Associates z fili� we Wrocławiu, któr� przez 8 lat tworzył i zarz�dzał Arkadiusz 

Chamielec. Ponadto Arkadiusz Chamielec piastował w tej filii stanowisko głównego projektanta, architekta jak i 

associate director.  

Wybrane projekty osób obecnie zatrudnionych w Chamielec Architekci sp. z o.o. (autorzy i współautorzy) dla 

podmiotów zewn�trznych  

• 2009 – „Apartamenty Piaskowa” – budynek mieszkalno- usługowy we Wrocławiu, ul. Rydgiera, 

• 2009 – budynek uczelniany Geocentrum Politechniki Wrocławskiej przy ul. Na Grobli we Wrocławiu, 

• 2010 – centrum Biznesu Grafit we Wrocławiu, ul. Jedno�ci Narodowej, 

• 2012 – osiedle mieszkaniowe przy Słowia	skim Wzgórzu we Wrocławiu przy ul. Jedno�ci Narodowej 

• 2013 – budynek mieszkalny Solo 11 we Wrocławiu, przy ul. Ziemowita 11. 

Działalno�ci� architektoniczn� wn�trz zajmuje si� spółka z Grupy - Concept sp. z o.o. Działalno�� ta obejmuje: 
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• projektowanie i aran�acj� wn�trz cz��ci wspólnych budynków realizowanych przez Grup� (w ramach 

projektów deweloperskich i budowalnych) oraz podmiotów zewn�trznych, 

• projektowanie i aran�acj� wn�trz dla nabywców lokali sprzedawanych przez Spółk�. 

Nowe produkty i usługi  

W okresie od pocz�tku 2012 r. do Daty Prospektu: 

• W 2012 r. Grupa prowadziła usługi budowlane jako generalny wykonawca dla podmiotów z Grupy 

(rozumiana jako Grupa po przej�ciu i2 Grupa sp. z o.o.) oraz podmiotów powi�zanych z Panem 

Andrzejem Kowalskim - jednym ze Znacznych Akcjonariuszy, oraz realizowała sprzeda� mieszka	 dla 

podmiotów powi�zanych z Panem Andrzejem Kowalskim - jednym ze Znacznych Akcjonariuszy 

• W 2013 r. Grupa wprowadziła do sprzeda�y mieszkania realizowane przez spółki z Grupy. 

• W 2014 r. Grupa rozszerzyła zakres oferowanych usług o usługi architektoniczne dla podmiotów 

z Grupy oraz podmiotów zewn�trznych. 

• W 2015 r. Grupa wprowadziła do swojej oferty inwestycje komercyjne, rozpoczynaj�c budow� 
biurowca przy ulicy Oławska 12 (Twelve). 

• W 2015 r. Grupa rozszerzyła zakres oferowanych usług o usługi projektowania i aran�acji wn�trz cz��ci 

wspólnych budynków dla Grupy oraz podmiotów zewn�trznych oraz projektowania i aran�acji wn�trz 

dla nabywców lokali sprzedawanych przez Spółk�. 

�ródła przychodów 

W poni�szej tabeli przedstawiono struktur� przychodów Grupy w latach 2012- 2014 oraz za okres 6 miesi�cy 

zako	czony dnia 30 czerwca 2015 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres 6 miesi�cy zako	czony 30 

czerwca 2014 roku. Wszystkie przychody Grupy w wy�ej wymienionym okresie zostały osi�gni�te ze sprzeda�y 

krajowej tzn. Grupa nie osi�gała przychodów ze sprzeda�y zagranicznej. W Skonsolidowanym Sprawozdaniu 

Finansowym Grupa wyró�nia jedn� główn� kategorie przychodów. W zwi�zku z aportem i2 Grupa sp. z o.o. w 

kwietniu 2015 r. w Półrocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym pojawiała si� nowa kategoria 

przychodów: przychody z usług deweloperskich.  

(w tys. PLN) Okres 6 
miesi�c

y 
zako�cz

ony 
dnia 30 
czerwca 

2015  
(zbadan

e) 

Udział 
(%) 

Okres 6 
miesi�c

y 
zako�cz

ony 
dnia 30 
czerwca 

2014 
(niezba
dane) 

Udział 
(%) 

Rok 
zako�cz

ony 
 31 

grudnia 
2014 

(zbadan
e) 

Udział 
(%) 

Rok 
zako�cz

ony 
 31 

grudnia 
2013 

(zbadan
e) 

Udział 
(%) 

Okres 
od 26 

czerwca 
2012 do 

31 
grudnia 
2012(zb
adane) 

Udział 
(%) 

Przychody z 

umów o usługi 

budowlane 

23 338 72,1 17 385 100,0 47 710 98,8 17 210 98,7 336 99,5 

Przychody z 

usług 

deweloperskich 

8 114 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Pozostałe 

przychody ze 

sprzeda�y 

(obejmuj�ce: 

usługi 

architektoniczne; 

refaktury do 

podwykonawców 

dotycz�ce: 

930 2,9 0 0,0 566 1,2 222 1,3 2 0,5 
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(w tys. PLN) Okres 6 
miesi�c

y 
zako�cz

ony 
dnia 30 
czerwca 

2015  
(zbadan

e) 

Udział 
(%) 

Okres 6 
miesi�c

y 
zako�cz

ony 
dnia 30 
czerwca 

2014 
(niezba
dane) 

Udział 
(%) 

Rok 
zako�cz

ony 
 31 

grudnia 
2014 

(zbadan
e) 

Udział 
(%) 

Rok 
zako�cz

ony 
 31 

grudnia 
2013 

(zbadan
e) 

Udział 
(%) 

Okres 
od 26 

czerwca 
2012 do 

31 
grudnia 
2012(zb
adane) 

Udział 
(%) 

mediów, 

materiałów 

budowlanych; 

szkody powstałe 

z winy 

podwykonawców

; bł�dnie 

wykonane prace; 

złom) 

RAZEM 32 382 100,0 17 385 100,0 48 276 100,0 17 432 100,0 338 100,0 

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

W latach 2012 -2014 głównym �ródłem przychodów Grupy były umowy o usługi budowalne. Przychody z 

tytułu umów o usługi budowlane stanowiły w ostatnich dwóch latach obrotowych prawie 99% przychodów. 

Pozostałe przychody kształtowały si� na poziomie nieistotnym dla Grupy. W zwi�zki z aportem w kwietniu 

2015 r. i2Grupa w przychodach w I połowie 2015 r. pojawiła si� nowa kategoria przychodów: przychody z usług 

deweloperskich, których udział w I połowie 2015 r. wyniósł ju� 25% przychodów. Podobnie jak w latach 2012-

2014 pozostałe przychody ze sprzeda�y w I połowie 2015 r. kształtowały si� na poziomie nieistotnym dla Grupy. 

W poni�szej tabeli przedstawiono dynamik� przychodów ze sprzeda�y Grupy w latach 2012-2014 oraz za okres 

6 miesi�cy zako	czony dnia 30 czerwca 2015 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres 6 miesi�cy 

zako	czony 30 czerwca 2014 roku.  

 
IH 2015/IH 2014 

2014/2013 2013/2012* 

Przychody z umów o usługi budowlane 34,2% 177,2% 5015,9% 

Przychody z usług deweloperskich n.a. n.a. n.a. 

Pozostałe przychody ze sprzeda�y (obejmuj�ce: usługi 

architektoniczne; refaktury do podwykonawców dotycz�ce: mediów, 

materiałów budowlanych; szkody powstałe z winy podwykonawców; 

bł�dnie wykonane prace; złom) 

n.a. 155,2% 12954,3% 

RAZEM 83,6% 176,9% 5055,8% 

�ródło: Emitent 

*za okres od dnia 26 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 

O intensywnym rozwoju działalno�ci Grupy �wiadczy dynamika przychodów ze sprzeda�y. W 2014 r. 

przychody ze sprzeda�y wzrosły o 176,9%, głównie za spraw� wzrostu przychodów z umów o usługi budowlane 

(wzrost o 177,2%). Natomiast w 2012 r. (za okres od dnia 26 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.) 

przychody ogółem wyniosły 338,1 tys. PLN. Zmiany w osi�ganych warto�ciach przychodów Grupy były 

determinowane przede wszystkim rozło�eniem sprzeda�y zgodnie z harmonogramem robót budowlanych 

poszczególnych kontraktów w portfelu zamówie	. Wzrost przychodów w 2014 r. w stosunku do 2013 r. był 

spowodowany realizacj� kontraktów takich jak: Royal Apartments, Leszczynowa, Old Town Residence, 

Kniaziewicza 16, Osiedle Zodiak I, Rezydencja Dubois, The Avenue, Piłsudskiego 89-91, Kaszubska 9, La 

Boheme, Apartamenty Stawowa, Osiedle Zodiak II, Pomorska 44 oraz projektu 
l��na (zgodnie z decyzj� 
inwestora prace budowlane zwi�zane z tym projektem nie s� prowadzone, umowa generalnego wykonawstwa 

została rozwi�zana). Natomiast w okresie od dnia 26 czerwca do 31 grudnia 2012 r. przychody zostały 

wygenerowane z nast�puj�cych zrealizowanych kontraktów: Rezydencja Aretuza oraz Golden House. W I 

połowie 2015 r. przychody ze sprzeda�y wzrosły o 83,6%, głównym powodem wzrostu tych przychodów w 

porównaniu do I połowy 2014 r. był wzrost przychodów z umów o usługi budowlane (wzrost o 34,2%) oraz 

pojawianie si� (w zwi�zku z aportem w kwietniu 2015 r. i2 Grupa sp. z o.o.) w przychodach kolejnego �ródła 

przychodów - przychody z usług deweloperskich (w warto�ci 8 114 tys. PLN). Wzrost przychodów z umów o 
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usługi budowlane był spowodowany realizacj� takich kontraktów jak: Rezydencja Dubois, La Boheme, Osiedle 

Zodiak, Osiedle Zodiak 2, Kaszubska 9, Apartamenty Stawowa.W poni�szej tabeli przedstawiono struktur� 
przychodów ze sprzeda�y Grupy w 2014 r. z Informacji Finansowych Pro Forma oraz w I połowie 2015 r. z 

Półrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Pro Forma 

(w tys. PLN) 

Okres 6 miesi�cy 
zako�czony dnia 
30 czerwca 2015. 

Udział 
(%) 

Rok zako�czony 
31 grudnia 2014 

Udział 
(%) 

Przychody z działalno�ci deweloperskiej 18 578 63,5 31 808 51,3 

Przychody z umów o usługi budowlane 9 517 32,5 28 377 45,7 

Pozostałe usługi (obejmuj� m.in. przychody z 

najmu, z tytułu usług ksi�gowych, usług 

architektonicznych oraz obsługi sprzeda�y) 

1 179 4,0 1 846 3,0 

RAZEM 29 274 100,0 62 031 100,0 

�ródło: Informacje Finansowe Pro Forma, Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Pro Forma 

W okresie obj�tym Informacjami Finansowymi Pro Forma oraz Półrocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniem 

Pro Forma głównym przedmiotem działalno�ci Grupy było prowadzenie działalno�ci deweloperskiej oraz 

�wiadczenie usług budowlanych, zarówno dla projektów deweloperskich Grupy, jak i inwestorów zewn�trznych 

(podmiotów powi�zanych z Panem Andrzejem Kowalskim – jednym ze Znacznych Akcjonariuszy). 

Skonsolidowane przychody ze sprzeda�y pro forma Grupy w okresie 6 miesi�cy zako	czonym 2015 r. 

wyniosłyby 29.273 tys. PLN, z czego najwi�kszy udział (w 63,5%) posiadałyby przychody z umów 

budowlanych w wysoko�ci 18.578 tys. PLN oraz (w 32,5%) przychody z działalno�ci deweloperskiej w 

wysoko�ci 9.517 tys. PLN. Wpływ na wysoko�� przychodów z umów budowlanych miały realizowane kontrakty 

dla projektów Rezydencja Dubois, La Boheme, Osiedle Zodiak, Osiedle Zodiak 2, Kaszubska 9, Apartamenty 

Stawowa, a z działalno�ci deweloperskiej realizacja projektów Royal Apartments, Golden House, Kniaziewicza 

16, Piłsudskiego 89, Piłsudskiego 91 oraz wynajem powierzchni komercyjnej w biurowcu przy ulicy 

Powsta	ców 
l�skich. 

Najwi�kszy udział w przychodach ze sprzeda�y pro forma Grupy w 2014 r. osi�gn�ły przychody z działalno�ci 

deweloperskiej (51,3% udziału) oraz przychody z umów o usługi budowlane (45,7% udziału). Na wysoko�� 
przychodów z działalno�ci deweloperskiej w tym okresie miały wpływ przede wszystkim rozliczone projekty 

Old Town Residence, Royal Apartments, Leszczynowa oraz Golden House. Natomiast przychody z umów o 

usługi budowlane pro forma zostały wygenerowane z realizacji takich projektów budowlanych jak: Osiedle 

Zodiak I, Rezydencja Dubois, Kaszubska 9, La Boheme, Apartamenty Stawowa, Osiedle Zodiak II, oraz 

projektu 
l��na (zgodnie z decyzj� inwestora prace budowlane zwi�zane z tym projektem nie s� prowadzone, 

umowa generalnego wykonawstwa została rozwi�zana). 

Grupa ewidencjonuje przedsprzeda� na podstawie umów przedwst�pnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych. 

Poni�ej przedstawiono krótk� charakterystyk� wy�ej wymienionych umów: 

• umowa rezerwacyjna – umowa zawierana w formie pisemnej, w której deweloper zobowi�zuje si� do 

zawarcia w terminie w niej okre�lonym umowy deweloperskiej (dla lokali mieszkalnych) lub 

przedwst�pnej (dla lokali usługowych). Na podstawie umowy rezerwacyjnej deweloper zobowi�zuje si� 
do rezerwacji konkretnego lokalu w okresie jej obowi�zywania. Tytułem tej umowy klienci wpłacaj� 
opłat� rezerwacyjn�, która z reguły wynosi około 10 000 zł, w przypadku lokali o warto�ci do 300 000 

zł oraz 20 000 zł w przypadku lokali o warto�ci powy�ej 300 000 zł, która po zawarciu umowy 

deweloperskiej/przedwst�pnej zaliczona zostaje tytułem ceny za lokal. W przypadku niedoj�cia umowy 

deweloperskiej/przedwst�pnej do skutku z winy dewelopera opłata rezerwacyjna zostaje zwrócona 

kupuj�cemu. Podobnie w przypadku, gdy kupuj�cy wyka�e, �e nie uzyskał kredytu, pomimo zło�enia 

wniosku do 3 banków kredytuj�cych. W innych przypadkach niedoj�cia umowy do skutku opłata 

rezerwacyjna przypada deweloperowi. 

• umowa deweloperska – umowa zawierana w formie aktu notarialnego, na podstawie której deweloper 

zobowi�zuje si� do ustanowienia lub przeniesienia na nabywc� po zako	czeniu przedsi�wzi�cia 

deweloperskiego prawa własno�ci lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w cz��ciach wspólnych, a 
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nabywca zobowi�zuje si� do spełnienia �wiadczenia pieni��nego na rzecz dewelopera na poczet ceny 

nabycia tego prawa. Charakter umowy deweloperskiej oraz obligatoryjne jej elementy uregulowane 

zostały w Ustawie Deweloperskiej, które to przepisy w szczególno�ci reguluj� podstawy ewentualnego 

odst�pienia od umowy. Kupuj�cy mo�e od umowy odst�pi� na warunkach wskazanych w art. 29 i 30 

w/w ustawy. Nadto umowa deweloperska przewiduje dla nabywcy mo�liwo�� odst�pienia od umowy w 

przypadku np. nie przeniesienia na nabywc� prawa do lokalu w terminie przewidzianym umow�, w 

przypadku zmiany stawki podatku Vat, jak równie� w przypadku zmian ceny lokalu. Deweloperowi 

natomiast przysługuje prawo do odst�pienia od umowy w przypadku nie wywi�zywania si� przez 

nabywc� z obowi�zków zwi�zanych z płatno�ciami, w przypadku co najmniej dwukrotnego nie 

stawienia si� przez nabywc� w wyznaczonym terminie celem podpisania umowy przenosz�cej 

własno��.  

• umowa przedwst�pna – umowa zawierana b�d� to w formie aktu notarialnego, b�d� w zwykłej formie 

pisemnej. Umowy te zawierane s� praktycznie na analogicznych zasadach, jak umowy deweloperskie. 

Na podstawie tych�e umów deweloper zobowi�zuje si� do przeniesienia na nabywc� lokalu innego ni� 
mieszkalny – usługowego. Wzgl�dnie na podstawie tych umów deweloper zobowi�zuje si� do 

przeniesienia na rzecz nabywcy lokal mieszkalny, ale po zako	czonym procesie deweloperskim. 

Umowy te nie korzystaj� z ochrony jaki nakłada Ustawa Deweloperska, tj. nie ma konieczno�ci 

stosowania zabezpiecze	 w postaci mieszkaniowych rachunków powierniczych, czy te� zawierania ich 

w formie aktu notarialnego. Nabywca mo�e od umowy odst�pi� analogicznie jak w przypadku umowy 

deweloperskiej, tj. w przypadku nie wykonania zobowi�za	 wynikaj�cych z umowy w terminie. 

Podobnie w przypadku dewelopera. Deweloperowi przysługuje prawo odst�pienia od umowy w 

przypadku nie wywi�zywania si� z obowi�zków umownych przez nabywc� w terminie. 

Grupa przygotowuje wewn�trzne raporty sprzeda�owe w oparciu o ewidencj� zawarcia pierwszych umów 

dotycz�cych danego lokalu tzn. je�li została zawarta umowa rezerwacyjna a nast�pnie umowa deweloperska, 

jako sprzeda� ewidencjonowana jest umowa rezerwacyjna (brak podwójnej ewidencji umów sprzeda�owych 

dotycz�cych jednego lokalu). Z kolei ewidencja rezygnacji dotyczy wszystkich typów umów zawieranych przez 

Grup� tzn. umów rezerwacyjnych, umów deweloperskich, umów przedwst�pnych np. je�li pomimo podpisania 

umowy rezerwacyjnej niedojdzie do skutku podpisanie umowy deweloperskiej/przedwst�pnej np. klient nie 

uzyska kredytu, jest to traktowane jako rezygnacja.  

W poni�szej tabeli przedstawiono przedsprzeda� kwartaln� mieszka	 i lokali usługowych na podstawie umów 

przedwst�pnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych na poszczególnych projektach deweloperskich Grupy* i 

budowlanych (realizowanych dla podmiotów powi�zanych z Panem Andrzejem Kowalskim) w 2014 r.  
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Rezydencja 

Aretuza 
4 2 2 

    
    2 

    
    2 1 

   
1 1 1 

    
  1 1 0 0 0 1 1 2 1 

Racławicka 

Park 
168 11 11 9 

  
-2 10 12 4 3 

  
-4 4 5 5 4 

   
  3 1 1 

   
3 2 17 0 0 -6 11 17 22 0 

Osiedle Zodiak 47 32 32 
 

2 6 
 

    24 
 

3 3 
 

    18 
 

1 1 
 

    16 
  

1 
 

    0 6 11 0 17 0 0 15 

Rezydencja 

Dubois 
74 74 74 3 1 11 

 
    59 

  
10 

 
    49 

  
2 -3     50 

 
1 13 

 
    3 2 38 -3 36 0 0 36 

Kaszubska 9 45 45 45 
  

12 
 

    33 
 

2 5 
 

    26 
    

    26 
 

1 6 -1     0 3 23 -1 25 0 0 20 

La Boheme 115 0 0 
    

    0 
  

19 
 

    96 
  

12 
 

    84 
 

3 7 
 

    0 3 38 0 41 0 0 74 

Osiedle Zodiak 

II 
66 0 0 

    
    0 

  
5 

 
    61 

  
2 

 
    59 

  
6 

 
    0 0 13 0 13 0 0 53 

Apartamenty 

Stawowa 
57 0 0             0     4       53     25       28     4       0 0 33 0 33 0 0 24 

Razem 576 164 164 12 3 29 -2 10 12 122 3 5 46 -4 4 5 310 5 1 42 -3 1 4 265 1 5 37 -1 3 3 21 14 154 -10 179 18 24 179 

Suma ł�czna  792 254 254 12 23 56 -4 31 12 191 3 6 59 -4 44 5 365 5 2 50 -5 27 40 313 1 5 49 -1 21 67 21 36 214 -14 257 123 124 215 

�ródło: Emitent 
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* Jako sprzeda� Grupy rozumie si� sprzeda� w imieniu Grupy realizowan� przez spółk� i2 Grupa sp. z o.o. wraz z podmiotami zale�nymi, które od 20 kwietnia 2015 r. s� spółkami zale�nymi od Emitenta oraz po tej dacie 

do Daty Prospektu Grup� po przej�ciu i2 Grupa sp. z o.o oraz na rzecz �wiadczenia usług sprzeda�y dla podmiotów powi�zanych z panem Andrzejem Kowalskim. 

W 2014 r. Grupa podpisywała ponad 50 umów (przedwst�pnych, deweloperskich i rezerwacyjnych z uwzgl�dnieniem rezygnacji) kwartalnie (dla projektów realizowanych w 

imieniu Grupy na własny rachunek oraz poprzez �wiadczenie usług sprzeda�y dla podmiotów powi�zanych z panem Andrzejem Kowalskim). Najlepszy był I kwartał 2014 r. 

kiedy liczba wy�ej wymienionych umów wyniosła 87 szt. W 2014 r. wi�kszo�� wy�ej wymienionych umów dotyczyła projektów realizowanych dla podmiotów powi�zanych z 

Panem Andrzejem Kowalskim (w 70%). Taka struktura wynikała z harmonogramów realizacji projektów deweloperskich Grupy tzn. pod koniec 2013 r. zako	czone zostały 

projekty deweloperskie takie jak: Golden House, Leszczynowa a na pocz�tku 2014 r.: Old Town Residence i Royal Apartaments. W 2014 r. Grupa sprzedawała ostatnie lokale 

z wy�ej wymienionych projektów deweloperskich oraz dwóch projektów, które zostały uruchomione w 2014 r. tzn. Kniaziewicza 16 i Piłsudskiego 89. 

W poni�szej tabeli przedstawiono sprzeda� kwartaln� mieszka	 i lokali na podstawie umów przedwst�pnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych na poszczególnych 

projektach deweloperskich Grupy* i budowlanych (realizowanych dla podmiotów powi�zanych z Panem Andrzejem Kowalskim) w 2015 r. 
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2015 

 

L
IC

Z
B

A
 L

O
K

A
L

I 
W

 P
R

O
JE

K
C

IE
 

D
O

 S
P

R
Z

E
D

A
	

Y
 

I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Kwartał Razem 

L
IC

Z
B

A
 P

O
D

P
IS

A
N

Y
C

H
 

U
M

Ó
W

 N
E

T
T

O
 

L
IC

Z
B

A
 P

R
Z

E
K

A
Z

A
N

Y
C

H
 

L
O

K
A

L
I 

L
IC

Z
B

A
 P

O
D

P
IS

A
N

Y
C

H
 A

K
T

Ó
W

 

L
IC

Z
B

A
 L

O
K

A
L

I 
D

O
 S

P
R

Z
E

D
A
	

Y
 

N
A

 K
O

N
IE

C
 R

O
K

U
  

L
IC

Z
B

A
 L

O
K

A
L

I 
D

O
 

SP
R

Z
E

D
A
	

Y
 N

A
 P

O
C

Z
�

T
K

U
 

O
K

R
E

SU
 

U
m

o
w

a 
p

rz
ed

w
st
�p

n
a
 

U
m

o
w

a 
d

ew
el

o
p

er
sk

a
 

U
m

o
w

a 
re

ze
rw

ac
y

jn
a 

R
ez

y
g

n
ac

ja
 

L
O

K
A

L
E

 P
R

Z
E

K
A

Z
A

N
E

  

A
K

T
Y

 N
O

T
A

R
IA

L
N

E
 

L
IC

Z
B

A
 L

O
K

A
L

I 
D

O
 

SP
R

Z
E

D
A
	

Y
 N

A
 P

O
C

Z
�

T
K

U
 

O
K

R
E

SU
 

U
m

o
w

a 
p

rz
ed

w
st
�p

n
a
 

U
m

o
w

a 
d

ew
el

o
p

er
sk

a
 

U
m

o
w

a 
re

ze
rw

ac
y

jn
a 

R
ez

y
g

n
ac

ja
 

L
O

K
A

L
E

 P
R

Z
E

K
A

Z
A

N
E

  

A
K

T
Y

 N
O

T
A

R
IA

L
N

E
 

L
IC

Z
B

A
 

L
O

K
A

L
I 

D
O

 
SP

R
Z

E
D

A
	

Y
 N

A
 P

O
C

Z
�

T
K

U
 

O
K

R
E

SU
 

U
m

o
w

a 
p

rz
ed

w
st
�p

n
a
 

U
m

o
w

a 
d

ew
el

o
p

er
sk

a
 

U
m

o
w

a 
re

ze
rw

ac
y

jn
a 

R
ez

y
g

n
ac

ja
 

L
O

K
A

L
E

 P
R

Z
E

K
A

Z
A

N
E

  

A
K

T
Y

 N
O

T
A

R
IA

L
N

E
 

L
IC

Z
B

A
 L

O
K

A
L

I 
D

O
 

SP
R

Z
E

D
A
	

Y
 N

A
 P

O
C

Z
�

T
K

U
 

O
K

R
E

SU
 

U
m

o
w

a 
p

rz
ed

w
st
�p

n
a
 

U
m

o
w

a 
d

ew
el

o
p

er
sk

a
 

U
m

o
w

a 
re

ze
rw

ac
y

jn
a 

R
ez

y
g

n
ac

ja
 

L
O

K
A

L
E

 P
R

Z
E

K
A

Z
A

N
E

 

A
K

T
Y

 N
O

T
A

R
IA

L
N

E
 

U
m

ow
a 

pr
ze

dw
st
�p

na
 

U
m

ow
a 

de
w

el
op

er
sk

a 

U
m

ow
a 

re
ze

rw
ac

yj
na

 

R
ez

yg
na

cj
e 

G
ru

p
a 

 

Old Town 

Residence 
26 0 

    
  1 0 

    
    0       0       0 0 0 0 0 0 1 0 

Golden House 38 5 
 

1 
  

  2 4 
    

1 1 4       4 1  1  1 2 1 1 1 0 3 2 5 2 

Royal 

Apartments 
38 0 

    
2 1 0 

    
1 1 0       0      1 0 0 0 0 0 3 4 0 

Kniaziewicza 16 45 2 
    

34   2 
    

4 34 2  1  -1 2 9 2 1    2  1 1 0 -1 0 42 43 1 

Piłsudskiego 89 24 8 
  

2 
 

    6 1 
 

1 
 

3   4   1  11 19 3 1 1   10 4 2 1 4 0 7 24 23 1 

Piłsudskiego 91 25 25 
  

10 
 

    15 2 
 

3 
 

3 1 10  1 2  12 16 7 2 1 1  4 5 4 2 16 0 22 19 22 3 

Pomorska 44 60 60 
  

30 
 

    30 
 

1 7 
 

    22  3 5 -1   15   2    0 4 44 -1 47 0 0 13 

Ogrody 

Jordanowskie 
85 85 

  
26 

 
    59 

  
8 

 
    51  2 23 -1   27  2 5 -3   0 4 62 -4 62 0 0 23 

The Avenue 35 21 
 

1 7 
 

    13 
  

1 
 

    12  5 1  14  6  1 3  5  0 7 12 0 19 0 0 2 

Lofty przy fosie 

(BS) 
61 0       0       61   18    43   15    0 0 33 0 33 0 0 28 

Przy Ptasiej 72 0       0       72   24    48   25    0 0 49 0 49 0 0 23 
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Zodiak III 56 0       0       56   3    53   7    0 0 10 0 10 0 0 46 

Mi�dzy Basztami 6 0       0       0       6       0 0 0 0 0 0 0 6 

Na Kazamatach 63 0       0       0       63   5    0 0 5 0 5 0 0 58 

Pi�kna 111 0       0       0       111   10    0 0 10 0 10 0 0 101 

Razem 745 206 0 2 75 0 36 4 129 3 1 20 0 12 37 294 0 12 77 -3 39 44 388 5 5 74 -3 22 12 8 20 246 -6 268 109 98 307 
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Rezydencja 

Aretuza 
4 1 

    
    1 

    
    1    -1   2   1  2 1 0 0 1 -1 0 2 1 1 

Racławicka Park 168 0 
    

  1 0 
    

    0       0       0 0 0 0 0 0 1 0 

Osiedle Zodiak 47 15 
  

1 
 

    14 
  

3 -1     12  1 1 -5 25  15  1 1 -2  27 0 2 6 -8 0 25 27 15 

Rezydencja 

Dubois 
74 36 

 
3 11 

 
    22 

 
1 9 

 
35   12  3 2 -3 9  

10 3    18 43 
3 7 22 -3 29 62 43 7 

Kaszubska 9 45 20 
 

1 4 
 

    15 
  

3 
 

5   12 1 4 5 -2 31 14 4  1   5  1 6 12 -2 17 41 14 3 

La Boheme 115 74 
  

20 
 

    54 
  

6 
 

    48  2 7 -1   40  4 8    0 6 41 -1 46 0 0 28 

Osiedle Zodiak II 66 53 
 

2 24 
 

    27 
 

2 5 
 

    20  2 1    17  2 6  42  0 8 36 0 44 42 0 9 

Apartamenty 

Stawowa 
57 24     3       21   1 5       15 2 1 2    10 1 1 1 -1 32  3 3 11 -1 16 32 0 8 

Ostoja Oporów 98 0       0       0       98       0 0 0 0 0 0 0 98 

Razem 674 225 0 6 63 0 0 1 154 0 4 31 -1 40 0 120 3 13 18 -12 65 14 196 4 9 17 -3 99 71 7 32 129 -16 152 204 86 169 

Suma ł�czna  1 
419 

429 0 8 138 0 36 5 283 3 5 51 -1 52 37 414 3 25 92 -15 104 58 584 9 14 91 -6 121 83 15 52 375 -22 420 313 184 476 

�ródło: Emitent 

* Jako sprzeda� Grupy rozumie si� sprzeda� w imieniu Grupy realizowan� przez spółk� i2 Grupa sp. z o.o. wraz z podmiotami zale�nymi, które od 20 kwietnia 2015 r. s� spółkami zale�nymi od Emitenta oraz po tej dacie 

do Daty Prospektu Grup� po przej�ciu i2 Grupa sp. z o.o oraz na rzecz �wiadczenia usług sprzeda�y dla podmiotów powi�zanych z panem Andrzejem Kowalskim 
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W 2015 r. Grupa równie� podpisała ponad 50 umów (przedwst�pnych, deweloperskich i rezerwacyjnych z uwzgl�dnieniem rezygnacji) kwartalnie. W I kw. 2015 r. było to 146 

wy�ej wymienionych umów (najwi�cej wy�ej wymienionych umów podpisanych kwartalnie w dotychczasowej historii Grupy), w II kw. 2015 r. 58 umów, a w III kw. 

2015 r.  108 umów oraz w IV kw. równie� 108 umów. W 2015 r. zmieniła si� proporcja, gdy� wi�kszo�� umów (w 64%) dotyczyła projektów Grupy a nie jak w roku 2014 r. 

kiedy wi�kszo�� umów dotyczyła projektów realizowanych dla podmiotów powi�zanych z Panem Andrzejem Kowalskim. Szczególnie jest to widoczne w III kwartale 2015 r., 

w którym udział umów dotycz�cych projektów realizowanych dla podmiotów powi�zanych z Panem Andrzejem Kowalskim we wszystkich umowach sprzeda�owych 

podpisywanych przez Grup� wyniósł 20%. W  2015 r. Grupa kontynuowała sprzeda� lokali z projektów deweloperskich rozpocz�tych w latach wcze�niejszych oraz rozpocz�ła 

sprzeda� z kolejnych tzn. Pomorska 44, Piłsudskiego 91 i Ogrody Jordanowskie, Lofty przy fosie (BS), Przy Ptasiej, Zodiak III, Mi�dzy Basztami (BS), Na Kazamatach (BS), 

Pi�kna. Nale�y te� zwróci� na ponad przeci�tne tempo sprzeda�y mieszka	 np. w projekcie deweloperskim „Pomorska 44” Grupa sprzedała 50% liczby oferowanych do 

sprzeda�y mieszka	 w ci�gu jednego kwartału (I kw. 2015 r.), w projekcie deweloperskim „Piłsudzkiego 91” Grupa sprzedała 40% liczby oferowanych do sprzeda�y mieszka	 
w ci�gu jednego kwartału (I kw. 2015 r.), w projekcie deweloperskim „Przy Ptasiej” Grupa sprzedała 33% liczby oferowanych do sprzeda�y mieszka	 w ci�gu jednego 

kwartału (III kw. 2015 r.). 

Podkre�li� nale�y fakt, niskiego stopnia rezygnacji. W 2014 r. ł�cznie było 14 rezygnacji, z czego 4 rezygnacje dotyczyły projektów deweloperskich Grupy. W  2015 r. były 

tylko22 rezygnacje, wi�kszo�� rezygnacji (16 rezygnacji) dotyczyła projektów podmiotów powi�zanych z Panem Andrzejem Kowalskim.  

W latach wcze�niejszych 2012 – 2013 Grupa nie prowadzała tak szczegółowej jak w 2014 r. i 2015 r. ewidencji sprzeda�y* (tzn. w podziale na umowy deweloperskie, 

przedwst�pne i rezerwacyjne). W 2012 r. Grupa rozpocz�ła działalno�� od sprzeda�y projektów podmiotów powi�zanych z Panem Andrzejem Kowalskim. Sprzeda� kwartaln� 
mieszka	 i lokali na podstawie umów z uwzgl�dnieniem rezygnacji na poszczególnych projektach budowlanych Grupy* (realizowanych dla podmiotów powi�zanych z Panem 

Andrzejem Kowalskim) w 2012 r. prezentuje poni�sza tabela. 
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Racławicka Park 168 127 127 20 4 48 0 111 16 0 18 9 95 21 3 13 62 77 22 1 26 29 71 105 100 56 

Razem 168 127 127 20 4 48 0 111 16 0 18 9 95 21 3 13 62 77 22 1 26 29 71 105 100 56 

  

Suma ł�czna 168 127 127 20 4 48 0 111 16 0 18 9 95 21 3 13 62 77 22 1 26 29 71 105 100 56 
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�ródło: Emitent 

* Jako sprzeda� Grupy rozumie si� sprzeda� w imieniu Grupy realizowan� przez spółk� i2 Grupa sp. z o.o. wraz z podmiotami zale�nymi, które od 20 kwietnia 2015 r. s� spółkami zale�nymi od Emitenta oraz po tej dacie 

do Daty Prospektu Grup� po przej�ciu i2 Grupa sp. z o.o oraz na rzecz �wiadczenia usług sprzeda�y dla podmiotów powi�zanych z panem Andrzejem Kowalskim 

W 2013 r. Grupa rozwijała działalno�� i zaoferowała klientom mieszkania i lokale w projektach deweloperskich Grupy, tzn. uruchomiła sprzeda� nast�puj�cych projektów: Old 

Town Residence, Leszczynowa, Golden House, Royal Apartaments, Kniaziewicza 16, The Avenue. 
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Old Town Residence 26 0 0 3 0 0 0 23 9 2 0 0 16 9 0 0 0 7 5 0 0 0 24 0 0 2 

Leszczynowa- 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 2 0 0 0 6 4 3 0 0 5 0 0 5 

Golden House 38 0 0 6 0 0 0 32 6 0 0 0 26 6 1 0 0 21 5 0 0 0 22 0 0 16 

Royal Apartments 38 0 0 2 0 0 0 36 7 0 0 0 29 9 1 0 0 21 9 0 0 0 26 0 0 12 

Kniaziewicza 16 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 25 0 0 0 25 0 0 20 

The Avenue 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 
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Razem 192 0 0 11 0 0 0 91 24 2 0 0 79 26 2 0 0 98 48 3 0 0 102 0 0 90 
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Rezydencja Aretuza 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 2 

Racławicka Park 168 56 56 12 2 12 11 46 9 0 12 13 37 12 0 12 9 25 16 2 10 11 45 46 44 11 

Osiedle Zodiak 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 45 13 0 0 0 15 0 0 32 

Razem 219 56 56 12 2 12 11 46 9 0 12 13 37 15 0 12 9 73 30 2 10 11 62 46 44 45 

  

Suma ł�czna 411 56 56 23 2 12 11 137 33 2 12 13 116 41 2 12 9 171 78 5 10 11 164 46 44 135 

�ródło: Emitent 

*Jako sprzeda� Grupy rozumie si� sprzeda� w imieniu Grupy realizowan� przez spółk� i2 Grupa sp. z o.o. wraz z podmiotami zale�nymi, które od 20 kwietnia 2015 r. s� spółkami zale�nymi od Emitenta oraz po tej dacie 

do Daty Prospektu Grup� po przej�ciu i2 Grupa sp. z o.o oraz na rzecz �wiadczenia usług sprzeda�y dla podmiotów powi�zanych z panem Andrzejem Kowalskim 
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W 2013 r. Grupa z kwartału na kwartał zwi�kszała liczb� sprzedanych mieszka	 i lokali (rozumian� jako 

zawarte umowy z uwzgl�dnieniem rezygnacji). W I kw. 2013 przedsprzedano 21 mieszka	 i lokali, w II kw. 

2013 31, w III kw. 2013 – 39 mieszka	 i lokali a w IV kw. 2013 – 73 mieszka	 i lokali. Istotny wpływ na 

sprzeda� w IV. kw. 2013 r. miała ponad przeci�tna sprzeda� projektu deweloperskiego Grupy Kniaziewicza 16, 

56% liczby oferowanych mieszka	 zostało sprzedanych w ci�gu jednego kwartału. W 2013 r. wi�kszo�� 
sprzeda�y dotyczyła projektów deweloperskich Grupy (62%). W 2013 r. odnotowano niewysoki poziom 

rezygnacji. Ł�czna liczba rezygnacji wyniosła 11, z czego 7 rezygnacji dotyczyło projektów deweloperskich 

Grupy. 

Sezonowo�� rynków zbytu Emitenta 

W latach 2012 -2015 Grupa nie zaobserwowała sezonowo�ci sprzeda�y. 

Czynniki nadzwyczajne maj�ce wpływ na działalno�� podstawow� Grupy 

W latach 2012 -2015 nie nast�piły nadzwyczajne czynniki, które miały wpływ na działalno�� podstawow� 
Grupy lub jej główne rynki, na których prowadzi działalno��.  

Główni odbiorcy 

Główni odbiorcy Grupy zostali opisani w rozdziale „Przegl�d sytuacji operacyjnej i finansowej”, punkt „Wyniki 

działalno�ci”. 

Główni dostawcy 

W opinii Zarz�du Grupa nie jest uzale�niona od dostawców. Grupa korzysta z usług sprawdzonych dostawców 

usług - podwykonawców, wykorzystuj�c ich wieloletnie do�wiadczenie w bran�y budowlanej. W latach 2013-

2015 �aden z dostawców nie przekroczył 10% udziału w ł�cznych obrotach z wszystkimi dostawcami Grupy. 

Udział najwi�kszego z dostawców spoza Grupy w latach 2013-2014 nie był wi�kszy ni� 7% ł�cznych obrotów z 

wszystkimi dostawcami Grupy. W 2015 r. ze wzgl�du na rozpocz�cie realizacji kolejnych projektów 

deweloperskich nast�pił wzrost ilo�ci dostawców, z którymi Grupa prowadzi stał� współprac�. Udział 

najwi�kszego z dostawców spoza Grupy w 2015 r. wyniósł 4% ł�cznych obrotów z wszystkimi dostawcami 

Grupy. W okresie od dnia 26 czerwca do 31 grudnia 2012 r. dwóch dostawców Grupy przekroczyło 10% udziału 

w ł�cznych obrotach z wszystkimi dostawcami Grupy. Wysoki udział dostawców wynikał z niskiej skali 

działalno�ci Grupy w 2012 r. (rozpocz�cie działalno�ci 26 czerwca 2012 r.). Wysoki udział tych dostawców nie 

powtórzył si� w kolejnych latach tzn. 2013-2014. Zdaniem Zarz�du Grupa zawsze ma mo�liwo�� zast�pienia 

obecnych dostawców innymi. 

Badania i rozwój 

Emitent jak i podmioty nale��ce do Grupy poza bie��c� analiz� istniej�cych rozwi�za	 technologicznych 

w zakresie bran�y budowlanej, nie prowadz� �adnych działa	 i nie podejmuj� �adnych czynno�ci w zakresie 

bada	 i rozwoju.  

Grupa nie prowadziła w okresie ostatnich trzech lat obrotowych �adnej działalno�ci zwi�zanej z badaniami i 

rozwojem, tym samym brak w Grupie w tym zakresie sprecyzowanej strategii badawczo-rozwojowej.  

Istotne umowy 

W niniejszej cz��ci Prospektu zawarto podsumowanie istotnych umów zawartych przez Spółk� lub Spółki 

Zale�ne, poza normalnym tokiem ich działalno�ci, w okresie dwóch lat poprzedzaj�cych Dat� Prospektu, a tak�e 

umów zawartych w okresie wcze�niejszym, je�eli takie umowy dotycz� istotnych praw lub obowi�zków Spółki 

na Dat� Prospektu. 

Za istotne Grupa uznaje, co do zasady umowy zawierane poza normalnym tokiem działalno�ci Grupy, których 

warto�� przekracza 5.000.000 PLN. 

Informacje dotycz�ce istotnych dla Grupy umów zawartych z podmiotami powi�zanymi zostały przedstawione 

w rozdziale „Transakcje z podmiotami powi�zanymi”. 
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Na Dat� Prospektu Grupa nie jest uzale�niona od �adnych umów handlowych lub finansowych.  

Umowy finansowe Emitenta 

Warto�� opisanych poni�ej umów kredytowych, zawartych przez Emitenta, nie przekracza kwoty 5.000.000 

PLN, jednak�e w ocenie Emitenta s� to umowy istotne dla prowadzonej przez Grup� działalno�ci. W zwi�zku z 

powy�szym Emitent zdecydował si� zamie�ci� ich opis w Prospekcie. 

Umowa o kredyt odnawialny w PLN 

Zgodnie z umow� o kredyt odnawialny w PLN z dnia 1 grudnia 2014 r. mBank S.A. („mBank”) udzielił 

Emitentowi kredytu odnawialnego w wysoko�ci nieprzekraczaj�cej 2.000.000 PLN z przeznaczeniem na 

finansowanie bie��cej działalno�ci, z zastrze�eniem, i� �rodki uruchomione w pierwszej kolejno�ci zostan� 
przeznaczone na zrefinansowanie kredytu w Banku Polskiej Spółdzielczo�ci S.A. Kredyt oprocentowany jest wg 

zmiennej stopy WIBOR dla kredytów mi�dzybankowych 1-miesi�cznych w PLN powi�kszonej o mar�� 
mBanku. Termin spłaty kredytu został ustalony w umowie na dzie	 3 czerwca 2015 r. 

W umowie kredytowej strony uzgodniły standardowy dla tego typu transakcji katalog zabezpiecze	, w tym 

w szczególno�ci hipotek� umown� na nieruchomo�ci b�d�cej własno�ci� i2 Development sp. z o.o. Przy 

Arsenale sp.k. dla której S�d Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksi�g wieczystych prowadzi KW 

nr WR1K/00201673/7 oraz globaln� cesj� na rzecz mBanku wierzytelno�ci nale�nych Emitentowi z tytułu 

realizowanych przez Emitenta kontraktów na podstawie umowy z dnia 1 grudnia 2014 r.  

Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia, w tym dotycz�ce m.in. obowi�zku 

wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem, utrzymania przez Emitenta �redniomiesi�cznych wpływów na 

ustalonym w umowie poziomie, zobowi�zania do utrzymywania przedsi�biorstwa Emitenta w nale�ytej kondycji 

finansowej a tak�e zobowi�zania do przekazywania mBankowi okre�lonych informacji dotycz�cych sytuacji 

finansowej Emitenta. Ponadto Emitent w umowie zobowi�zał si� do nieudzielania po�yczek, por�cze	 
i gwarancji za inne podmioty bez wiedzy mBanku, nieobci��ania aktywów stanowi�cych zabezpieczenie 

mBanku na rzecz innych wierzycieli, niepodejmowania uchwał o obni�eniu kapitału zakładowego oraz 

niezadłu�ania si� dodatkowo w bankach, na rynkach kapitałowych, ani w podmiotach powi�zanych bez wiedzy 

mBanku. 

Emitent zobowi�zał si� tak�e do informowania mBanku o zdarzeniach organizacyjnych i gospodarczych (w tym 

zmianach własno�ciowych i kapitałowych, zmianach na stanowiskach zarz�dzaj�cych, post�powaniach 

s�dowych i administracyjnych, w szczególno�ci egzekucyjnych) maj�cych istotny wpływ na sytuacj� prawn�, 
finansow� lub ekonomiczn� Emitenta, przy czym mBank zastrzegł sobie prawo do dokonania oceny, czy 

wprowadzone zmiany lub zaistniałe zdarzenia nie powoduj� zwi�kszenia ryzyka braku spłaty kredytu, 

a w przypadku stwierdzenia wzrostu ryzyka do wypowiedzenia kredytu. 

Na Dat� Prospektu kredyt został w cało�ci spłacony. 

W dniu 1 grudnia 2014 r., celem zabezpieczenia wierzytelno�ci z tytułu umowy kredytowej, spółka i2 

Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. zawarła z mBankiem umow� ustanawiaj�c� hipotek�. Na podstawie 

umowy na rzecz mBanku została ustanowiona hipoteka umowna do kwoty 3.000.000 PLN na nieruchomo�ci 

b�d�cej własno�ci� i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. dla której S�d Rejonowy dla Wrocławia-

Krzyków IV Wydział Ksi�g Wieczystych prowadzi KW nr WR1K/00201673/7. W umowie spółka i2 

Development sp. z o.o. zobowi�zała si� m.in. do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej powy�szej 

nieruchomo�ci do czasu spłaty wierzytelno�ci oraz dokonywania cesji praw z polis na rzecz mBanku. 

W zwi�zku ze spłat� kredytu w cało�ci, hipoteka została wykre�lona. 

Jednocze�nie, w dniu 1 grudnia 2014 r., celem zabezpieczenia wierzytelno�ci z tytułu umowy kredytowej, 

Emitent zawarł z mBankiem umow� o cesj� globaln� nale�no�ci. Na Dat� Prospektu postanowieniami umowy 

o cesj� globaln� nale�no�ci obj�te s� wierzytelno�ci pieni��ne i zwi�zane z nimi roszczenia powstałe ze 

stosunków ł�cz�cych Emitenta z jego 9 odbiorcami, jak równie� przyszłe wierzytelno�ci i zwi�zane z nimi 

roszczenia. Zgodnie z umow�, po całkowitej spłacie kredytu cesja traci moc, a mBank przeniesie zwrotnie na 

Emitenta przedmiot cesji. 

W zwi�zku z przedmiotow� umow� kredytow�, spółka i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. zawarła z 

mBankiem umow� o cesj� praw z umowy ubezpieczenia, na mocy której przelała na rzecz mBanku 
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przysługuj�ce jej prawa do cało�ci odszkodowa	 z tytułu umowy ubezpieczenia obci��onej hipotek� 
nieruchomo�ci zawartej przez spółk� z TUiR Warta S.A. na kwot� 5.676.100 PLN. 

Umowa o kredyt w rachunku bie��cym w PLN 

Zgodnie z umow� o kredyt w rachunku bie��cym w PLN z dnia 1 grudnia 2014 r. mBank udzielił Emitentowi 

kredytu w rachunku bie��cym w wysoko�ci nieprzekraczaj�cej 2.000.000 PLN z przeznaczeniem na 

finansowanie bie��cej działalno�ci, z zastrze�eniem, i� �rodki uruchomione w pierwszej kolejno�ci zostan� 
przeznaczone na zrefinansowanie kredytu w Banku Polskiej Spółdzielczo�ci S.A. Kredyt oprocentowany jest wg 

zmiennej stopy WIBOR dla kredytów mi�dzybankowych O/N powi�kszonej o mar�� mBanku. Termin spłaty 

kredytu został ustalony w umowie na dzie	 2 grudnia 2015 r. 

W umowie kredytowej strony uzgodniły standardowy dla tego typu transakcji katalog zabezpiecze	, w tym 

w szczególno�ci hipotek� umown� na nieruchomo�ci b�d�cej własno�ci� i2 Development sp. z o.o. Przy 

Arsenale sp.k. dla której S�d Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksi�g wieczystych prowadzi KW 

nr WR1K/00201673/7.  

Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia, w tym dotycz�ce m.in. obowi�zku 

wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem, utrzymania przez Emitenta �redniomiesi�cznych wpływów na 

ustalonym w umowie poziomie, zobowi�zania do utrzymywania przedsi�biorstwa Emitenta w nale�ytej kondycji 

finansowej a tak�e zobowi�zania do przekazywania mBankowi okre�lonych informacji dotycz�cych sytuacji 

finansowej Emitenta. Ponadto Emitent w umowie zobowi�zał si� do nieudzielania po�yczek, por�cze	 
i gwarancji za inne podmioty bez wiedzy mBanku, nieobci��ania aktywów stanowi�cych zabezpieczenie 

mBanku na rzecz innych wierzycieli, niepodejmowania uchwał o obni�eniu kapitału zakładowego oraz 

niezadłu�ania si� dodatkowo w bankach, na rynkach kapitałowych, ani w podmiotach powi�zanych bez wiedzy 

mBanku. 

Emitent zobowi�zał si� tak�e do informowania mBanku o zdarzeniach organizacyjnych i gospodarczych (w tym 

zmianach własno�ciowych i kapitałowych, zmianach na stanowiskach zarz�dzaj�cych, post�powaniach 

s�dowych i administracyjnych, w szczególno�ci egzekucyjnych) maj�cych istotny wpływ na sytuacj� prawn�, 
finansow� lub ekonomiczn� Emitenta, przy czym mBank zastrzegł sobie prawo do dokonania oceny, czy 

wprowadzone zmiany lub zaistniałe zdarzenia nie powoduj� zwi�kszenia ryzyka braku spłaty kredytu, 

a w przypadku stwierdzenia wzrostu ryzyka do zawieszenia prawa do dokonywania ci�gnie	 kredytu lub 

wypowiedzenia umowy. 

Na Dat� Prospektu kredyt został w cało�ci spłacony. 

W dniu 1 grudnia 2014 r., celem zabezpieczenia wierzytelno�ci z tytułu umowy kredytowej, spółka i2 

Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. zawarła z mBankiem umow� ustanawiaj�c� hipotek�. Na podstawie 

umowy na rzecz mBanku została ustanowiona hipoteka umowna do kwoty 3.000.000 PLN na nieruchomo�ci 

b�d�cej własno�ci� i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k., dla której S�d Rejonowy dla Wrocławia-

Krzyków IV Wydział Ksi�g wieczystych prowadzi KW nr WR1K/00201673/7. W umowie spółka i2 

Development sp. z o.o. zobowi�zała si� m.in. do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej powy�szej 

nieruchomo�ci do czasu spłaty wierzytelno�ci oraz dokonywania cesji praw z polis na rzecz mBanku. 

W zwi�zku ze spłat� kredytu w cało�ci, hipoteka została wykre�lona. 

W dniu w zwi�zku z przedmiotow� umow� kredytow�, spółka i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. 

zawarła z mBankiem umow� o cesj� praw z umowy ubezpieczenia, na mocy której przelała na rzecz mBanku 

przysługuj�ce jej prawa do cało�ci odszkodowa	 z tytułu umowy ubezpieczenia obci��onej hipotek� 
nieruchomo�ci zawartej przez spółk� z TUiR Warta S.A. na kwot� 5.676.100 PLN. 

Umowa o kredyt rewolwingowy 

Zgodnie z umow� o kredyt rewolwingowy z dnia 22 wrze�nia 2014 r. Bank Polskiej Spółdzielczo�ci S.A. 

udzielił Emitentowi odnawialnego rewolwingowego kredytu zwi�zanego z prowadzon� przez Emitenta 

działalno�ci� gospodarcz� w maksymalnej kwocie 3.000.000 PLN. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej 

stopy WIBOR 3M powi�kszonej o mar�� banku. Termin spłaty kredytu został ustalony w umowie na dzie	 
21 wrze�nia 2015 r. 

W umowie kredytowej strony uzgodniły standardowy dla tego typu transakcji katalog zabezpiecze	, w tym 

w szczególno�ci hipotek� umown� do kwoty 5.600.000 ustanowion� na nieruchomo�ci stanowi�cej własno�� i2 
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Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. dla której S�d Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksi�g 

wieczystych prowadzi KW nr WR1K/00201673/7 wraz z cesj� praw z polisy ubezpieczeniowej, weksel własny 

in blanco wraz z deklaracj� wekslow�, pełnomocnictwo do rachunku bie��cego Emitenta prowadzonego przez 

bank, o�wiadczenie Emitenta o poddaniu si� egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego, cesja wierzytelno�ci 

na rzecz banku z umów o generalne wykonawstwo oraz cesja wierzytelno�ci ze wszystkich wskazanych przez 

bank przyszłych umów zawartych przez Emitenta oraz o�wiadczenie o poddaniu si� egzekucji z hipoteki 

w trybie art. 97 Prawa Bankowego. 

Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia, w tym dotycz�ce m.in. obowi�zku 

wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem, składania dokumentów i informacji dotycz�cych sytuacji 

ekonomiczno-finansowej i stanu maj�tkowego Emitenta, niezaci�gania bez zgody banku kredytów, po�yczek, 

gwarancji i innych zobowi�za	 w instytucjach finansowych, nieobci��ania maj�tku. 

Ponadto, Emitent zobowi�zał si� do niedokonywania bez pisemnej zgody banku wypłaty dywidendy 

z osi�ganego zysku netto. 

Na Dat� Prospektu kredyt został w cało�ci spłacony. 

Obligacje wyemitowane przez Emitenta 

Uchwał� Zarz�du Emitenta z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie emisji obligacji serii A, Spółka wyemitowała 

10.000 zabezpieczonych obligacji serii A o warto�ci nominalnej 1.000,00 PLN ka�da, przy czym ł�czna 

wielko�� emisji wynosiła 10.000.000,00 PLN. Celem emisji obligacji było pozyskanie �rodków na finansowanie 

działalno�ci operacyjnej Grupy. Zgodnie z warunkami emisji, oprocentowanie obligacji wynosi 8,5%, a termin 

wykupu przypada na dzie	 28 lutego 2019 r. Wpływ �rodków na rachunek Spółki nast�pił 1 marca 2016 r. 

Obligacje zabezpieczone s�: (i) por�czeniem udzielonym przez por�czyciela na rzecz administratora 

zabezpiecze	; (ii) o�wiadczeniami o poddaniu si� egzekucji przez Emitenta na rzecz obligatariusza oraz 

por�czyciela na rzecz administratora zabezpiecze	; (iii) umow� podporz�dkowania zobowi�za	 na rzecz 

administratora zabezpiecze	 wynikaj�cych z  po�yczek udzielonych spółkom z Grupy przez Acico Investments 

Limited, Galtoco Investments Limited, Pana Marcina Misztala, M.A. Fundusze sp. z o.o., WRE PROJEKT 

spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� Oławska sp. k., WRE PROJEKT spółka z ograniczon� 
odpowiedzialno�ci� Biuro Nieruchomo�ci sp. k., WRE PROJEKT sp. z o.o., CBM spółka z ograniczon� 
odpowiedzialno�ci� S.K.A. 

Propozycja nabycia 10.000 obligacji serii została przyj�ta w dniu 29 lutego 2016 r. przez Open Finance 

Obligacji Korporacyjncyh Europy 
rodkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamkni�ty Aktywów 

Niepublicznych z siedzib� w Warszawie. W dniu 29 lutego 2016 r. obligacje zostały przydzielone 

obligatariuszowi. 

Umowy finansowe Spółek Zale�nych 

Warto�� niektórych z opisanych poni�ej umów kredytowych, zawartych przez Spółki Zale�ne nie przekracza 

kwoty 5.000.000 PLN, jednak�e w ocenie Emitenta s� to umowy istotne dla prowadzonej przez Grup� 
działalno�ci. W zwi�zku z powy�szym Emitent zdecydował si� zamie�ci� ich opis w Prospekcie. 

Umowa kredytu inwestycyjnego pomi�dzy Getin Noble Bank a i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k. 

Zgodnie z umow� kredytu inwestycyjnego z dnia 8 kwietnia 2014 r. Getin Noble Bank S.A. („GNB”) udzielił 

spółce i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k. kredytu do kwoty 11.100.000 PLN z przeznaczeniem na cz��ciowe 

finansowanie kosztów brutto inwestycji polegaj�cej na budowie dwóch budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych z gara�ami podziemnymi i miejscami postojowymi na nieruchomo�ci poło�onej przy ul. 

Dembowskiego 41A we Wrocławiu. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy WIBOR 3M powi�kszonej 

o mar�� GNB. Termin spłaty kredytu został ustalony w umowie na dzie	 20 stycznia 2016 r. 

W umowie kredytowej strony uzgodniły standardowy dla tego typu transakcji katalog zabezpiecze	, w tym 

w szczególno�ci: hipotek� do kwoty 16.650.000 PLN na nieruchomo�ci dla której S�d Rejonowy dla Wrocławia-

Krzyków IV Wydział Ksi�g wieczystych prowadzi KW nr WR1K/00280681/3, weksel własny in blanco wraz 

z deklaracj� wekslow� oraz o�wiadczeniem o poddaniu si� egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego, 

pełnomocnictwo do wszystkich rachunków spółki prowadzonych przez GNB, przelew wierzytelno�ci na rzecz 
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GNB z umów z nabywcami lokali, por�czenie komandytariusza spółki wraz z o�wiadczeniem o poddaniu si� 
egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego oraz przelew wierzytelno�ci z umowy ubezpieczenia budowy od 

ryzyk budowlano-monta�owych. 

Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia, w tym dotycz�ce m.in. obowi�zku 

wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem, przekazywania GNB okre�lonych informacji dotycz�cych 

sytuacji finansowej spółki, nieotwierania rachunków w innych bankach bez uprzedniej pisemnej zgody GNB, 

przedstawiania na ��danie GNB dokumentów niezb�dnych do monitoringu przyj�tych zabezpiecze	 kredytu, 

niezaci�gania zobowi�za	 finansowych w postaci kredytów, po�yczek, nieobci��ania składników maj�tku spółki 

b�d�cych zabezpieczeniem kredytu, nieudzielania por�cze	, gwarancji oraz niedokonywania innych czynno�ci 

powoduj�cych odpowiedzialno�� spółki za zobowi�zania osoby trzeciej, nienabywania udziałów lub akcji 

w innych spółkach bez uprzedniej pisemnej zgody GNB  

Ponadto, zgodnie z postanowieniami umowy, bez pisemnej zgody GNB i2 Development sp. z o.o. M5 sp. k. nie 

mo�e dokona� wypłaty jakiejkolwiek kwoty na rzecz wspólnika. 

Na dzie	 29 lutego 2016 r. kredyt został spłacony. 

Umowa kredytu pomi�dzy mBankiem Hipotecznym S.A. a i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp.k. 

Zgodnie z umow� kredytu z dnia 6 maja 2015 r. mBank Hipoteczny S.A. („mHipoteczny”) udzielił i2 

Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp.k. kredytu budowlano-hipotecznego do kwoty 12.340.000 PLN 

z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie kosztów zwi�zanych z budow� trzech budynków 

wielorodzinnych z gara�ami podziemnymi do wysoko�ci i w zakresie okre�lonym w ł�cznym koszcie projektu, 

w tym kosztów finansowych. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy WIBOR 6M powi�kszonej o mar�� 
mHipotecznego. Termin ostatecznej spłaty kredytu został ustalony w umowie na dzie	 20 lutego 2019 r. 

W umowie kredytowej strony uzgodniły standardowy dla tego typu umów katalog zabezpiecze	, w tym 

w szczególno�ci hipotek� umown� na nieruchomo�ci b�d�cej własno�ci� i2 Development sp. z o.o. Ogrody 

Jordanowskie sp.k. dla której S�d Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział Ksi�g wieczystych prowadzi KW 

nr WR1K/00325975/9, przelew na rzecz mHipotecznego praw z polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy na 

rzecz mHipotecznego na wierzytelno�ciach i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp.k., zastaw 

rejestrowy na wierzytelno�ciach na rachunku deweloperskim, zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach i2 

Development sp. z o.o., umowy wsparcia projektu, umowa podporz�dkowania płatno�ci na rzecz 

po�yczkodawców innych ni� wspólnicy płatno�ciom z tytułu umowy kredytu, pełnomocnictwa do dysponowania 

rachunkami bankowymi, o�wiadczenia o dobrowolnym poddaniu si� egzekucji, weksel in blanco oraz przelew 

na rzecz mHipotecznego praw z umowy zawartej z generalnym wykonawc�. 

Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia, w tym dotycz�ce m.in. obowi�zku 

wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem, prowadzenia gospodarki finansowej, która zapewni 

osi�gni�cie odpowiedniej wysoko�ci wpływów na mieszkaniowy rachunek powierniczy, wypełniania 

okre�lonych w umowie obowi�zków w zakresie dostarczania dokumentacji, realizacji projektu oraz sprzeda�y 

lokali, zobowi�zania do utrzymywania wska�ników finansowych na okre�lonym w umowie poziomie. Ponadto 

spółka i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp.k. w umowie zobowi�zała si� do nieudzielania 

po�yczek ani por�cze	 za zobowi�zania innej osoby lub podmiotu gospodarczego, niezaci�gania kredytu 

inwestycyjnego i nieemitowania dłu�nych papierów warto�ciowych, nie wypłaty zysku na rzecz wspólników bez 

zgody mHipotecznego oraz niezwłocznego powiadomienia mHipotecznego o zamiarze dokonania zmiany formy 

prawnej, istotnych zmianach organizacyjnych, własno�ciowych oraz zmianach osób uprawnionych do 

reprezentacji. 

Na dzie	 29 lutego 2016 r. zadłu�enie z tytułu powy�szej umowy kredytowej wynosi  6.221.056,09 PLN. 

W celu zabezpieczenia przedmiotowej Umowy, w dniu 6 maja 2015 r. mHipoteczny, i2 Development sp. z o.o. 

Ogrody Jordanowskie sp.k. oraz Emitent, zawarły umow� wsparcia, na mocy której Emitent zobowi�zał si� do 

wspierania i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp.k. w zakresie realizacji umowy kredytu, 

ustanowienia i realizowania zabezpiecze	 wskazanych w umowie kredytu oraz podporz�dkowania zobowi�za	 
i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp.k. wzgl�dem Emitenta wierzytelno�ciom mHipotecznego 

wynikaj�cym z umowy kredytu. Ponadto, Emitent zobowi�zał si� m.in. do zwi�kszenia wkładu własnego 

w przypadku przekroczenia bud�etu projektu, uregulowania ze �rodków własnych ewentualnej niedopłaty 

w rozliczeniu z generalnym wykonawc� lub innymi wykonawcami, uzupełnianie salda rachunku zastrze�onego 

na wezwanie mHipotecznego, w przypadku gdy plan sald nie zostanie dotrzymany przez dwa kolejne kwartały 
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lub osi�gni�te ceny sprzeda�y b�d� ni�sze ni� zało�one w planie biznesowym i zaakceptowane przez 

mHipoteczny. Zgodnie z postanowieniami umowy, Emitent zobowi�zał si� do poddania egzekucji do kwoty 

797.000 PLN wraz z mo�liwo�ci� nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalno�ci do dnia 20 lutego 

2021 r.  

Umowa kredytu inwestorskiego pomi�dzy Powszechn� Kas� Oszcz�dno�ci Bankiem Polskim S.A. a i2 

Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp.k. 

Zgodnie z umow� kredytu inwestorskiego z dnia 20 marca 2015 r. Powszechna Kasa Oszcz�dno�ci Bank Polski 

S.A. („PKO BP”) udzielił i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp.k. kredytu w kwocie 5.501.286 PLN 

z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie kosztów netto realizacji inwestycji - budynku 

mieszkalno-usługowego zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 44. Kredyt oprocentowany jest wg 

zmiennej stopy WIBOR 3M powi�kszonej o mar�� PKO BP. Termin całkowitej spłaty kredytu został ustalony w 

umowie na dzie	 30 listopada 2015 r. 

W umowie kredytowej strony uzgodniły standardowy dla tego typu umów katalog zabezpiecze	, w tym 

w szczególno�ci hipotek� umown� na nieruchomo�ci b�d�c� własno�ci� i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 

sp.k. dla której S�d Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział Ksi�g wieczystych prowadzi KW nr 

WR1K/00193565/7, weksel własny in blanco, przelew wierzytelno�ci pieni��nej z umowy ubezpieczenia, 

umowne potr�cenia wierzytelno�ci PKO BP z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelno�ci� posiadacza 

rachunku bankowego wobec PKO BP, przelew wierzytelno�ci z zawartych i przyszłych umów sprzeda�y lokali 

mieszkalnych i innych lokali wybudowanych w ramach inwestycji. 

Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia, w tym dotycz�ce m.in. obowi�zku 

wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem, informowania PKO BP o pogorszeniu sytuacji ekonomiczno-

finansowej, udzielania na ��danie PKO BP wyja�nie	 dotycz�cych kredytowanego przedsi�wzi�cia 

inwestycyjnego, powiadamiania PKO BP o udzielonych por�czeniach, powiadamiania PKO BP o wyst�powaniu 

o kredyty i po�yczki, dostarczania dokumentacji dotycz�cej sytuacji finansowej i2 Development sp. z o.o. 

Pomorska 44 sp.k.  

Ponadto spółka i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp.k. w umowie zobowi�zała si� do niewypłacania 

dywidendy w całym okresie kredytowania bez zgody PKO BP oraz powiadomienia PKO BP o zamiarze 

dokonania zmian swojego statusu prawnego. 

Na dzie	 29 lutego 2016 r. kredyt został spłacony.  

Umowa kredytu obrotowego odnawialnego pomi�dzy Powszechn� Kas� Oszcz�dno�ci Bankiem Polskim S.A. a i2 

Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp.k. 

Zgodnie z umow� kredytu odnawialnego z dnia 20 marca 2015 r. PKO BP udzielił i2 Development sp. z o.o. 

Pomorska 44 sp.k. kredytu w kwocie 300.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie podatku 

VAT naliczanego od kosztów zwi�zanych z realizacj� budowy budynku mieszkalno-usługowego 

zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 44. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy WIBOR 

1M powi�kszonej o mar�� PKO BP. Termin całkowitej spłaty kredytu został ustalony w umowie na dzie	 28 

lutego 2016 r. 

W umowie kredytowej strony uzgodniły standardowy dla tego typu umów katalog zabezpiecze	, w tym 

w szczególno�ci hipotek� umown� na nieruchomo�ci b�d�c� własno�ci� i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 

sp.k. dla której S�d Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział Ksi�g wieczystych prowadzi KW nr 

WR1K/00193565/7, weksel własny in blanco, przelew wierzytelno�ci pieni��nej z umowy ubezpieczenia, 

umowne potr�cenia wierzytelno�ci PKO BP z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelno�ci� posiadacza 

rachunku bankowego wobec PKO BP, przelew wierzytelno�ci z zawartych i przyszłych umów sprzeda�y lokali 

mieszkalnych i innych lokali wybudowanych w ramach inwestycji. 

Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia, w tym dotycz�ce m.in. obowi�zku 

wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem, powiadamiania PKO BP o udzielonych por�czeniach, 

powiadamiania PKO BP o wyst�powaniu o kredyty i po�yczki, dostarczania dokumentacji dotycz�cej sytuacji 

finansowej i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp.k.  

Ponadto spółka i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp.k. w umowie zobowi�zała si� do niewypłacania 

dywidendy w całym okresie kredytowania bez zgody PKO BP. 



231 

Na dzie	 29 lutego 2016 r. kredyt został spłacony. 

Umowa o kredyt odnawialny w PLN pomi�dzy mBankiem a Korfantowskim Przedsi�biorstwem Budowlanym sp. 

z o.o. 

Zgodnie z umow� o kredyt odnawialny w PLN z dnia 8 maja 2015 r., z pó�niejszymi zmianami, mBank udzielił 

spółce Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o. kredytu odnawialnego w wysoko�ci 

nieprzekraczaj�cej 2.000.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie działalno�ci bie��cej. Kredyt 

oprocentowany jest wg zmiennej stopy WIBOR dla kredytów mi�dzybankowych 1-miesi�cznych w PLN 

powi�kszonej o mar�� mBanku. Termin spłaty kredytu został ustalony w umowie na dzie	 30 listopada 2015 r. 

W umowie kredytowej strony uzgodniły standardowy dla tego typu transakcji katalog zabezpiecze	, w tym 

w szczególno�ci hipotek� umown� na nieruchomo�ci b�d�cej własno�ci� i2 Development sp. z o.o. Przy 

Arsenale sp.k., dla której S�d Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksi�g wieczystych prowadzi KW 

nr WR1K/00201673/7, globaln� cesj� na rzecz mBanku wierzytelno�ci nale�nych Korfantowskiemu 

Przedsi�biorstwu Budowlanemu sp. z o.o. z tytułu realizowanych kontraktów oraz weksel własny in blanco 

awalowany przez Emitenta zaopatrzony w deklaracj� wekslow�. 

Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia, w tym dotycz�ce m.in. obowi�zku 

wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem, utrzymania przez spółk� �redniomiesi�cznych wpływów na 

ustalonym w umowie poziomie, zobowi�zania do utrzymywania przedsi�biorstwa spółki w nale�ytej kondycji 

finansowej a tak�e zobowi�zania do przekazywania mBankowi okre�lonych informacji dotycz�cych sytuacji 

finansowej. Ponadto Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o. w umowie zobowi�zała si� do 

nieudzielania po�yczek, por�cze	 i gwarancji za inne podmioty bez wiedzy mBanku, nieobci��ania aktywów 

stanowi�cych zabezpieczenie mBanku na rzecz innych wierzyciel oraz niepodejmowania uchwał o obni�eniu 

kapitału zakładowego. 

Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o. zobowi�zała si� tak�e do informowania mBanku 

o zdarzeniach organizacyjnych i gospodarczych (w tym zmianach własno�ciowych i kapitałowych, zmianach na 

stanowiskach zarz�dzaj�cych, post�powaniach s�dowych i administracyjnych, w szczególno�ci egzekucyjnych) 

maj�cych istotny wpływ na sytuacj� prawn�, finansow� lub ekonomiczn� spółki, przy czym mBank zastrzegł 

sobie prawo do dokonania oceny, czy wprowadzone zmiany lub zaistniałe zdarzenia nie powoduj� zwi�kszenia 

ryzyka braku spłaty kredytu, a w przypadku stwierdzenia wzrostu ryzyka do wypowiedzenia kredytu. 

Na dzie	 29 lutego 2016 r. kwota wykorzystanego limitu kredytowego wynosi 2.000.000 PLN. 

Jednocze�nie, w dniu 8 maja 2015 r., celem zabezpieczenia wierzytelno�ci z tytułu umowy kredytowej, spółka 

Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o. zawarła z mBankiem umow� o cesj� globaln� nale�no�ci. 

Na Dat� Prospektu postanowieniami umowy o cesj� globaln� nale�no�ci obj�te s� wierzytelno�ci pieni��ne 

i zwi�zane z nimi roszczenia powstałe ze stosunków ł�cz�cych Emitenta z jego 9 odbiorcami, jak równie� 
przyszłe wierzytelno�ci i zwi�zane z nimi roszczenia. Zgodnie z umow�, po całkowitej spłacie kredytu cesja 

traci moc, a mBank przeniesie zwrotnie na Emitenta przedmiot cesji. 

Umowa o kredyt w rachunku bie��cym w PLN pomi�dzy mBankiem a Korfantowskim Przedsi�biorstwem 

Budowlanym sp. z o.o. 

Zgodnie z umow� o kredyt w rachunku bie��cym w PLN z dnia 8 maja 2015 r. mBank udzielił spółce 

Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o. kredytu w rachunku bie��cym w wysoko�ci 

nieprzekraczaj�cej 2.000.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie bie��cej działalno�ci, z zastrze�eniem, i� 
�rodki uruchomione w pierwszej kolejno�ci zostan� przeznaczone na zrefinansowanie kredytu w rachunku 

bie��cym udzielonemu Emitentowi na postawie umowy kredytowej z dnia 1 grudnia 2014 r. Kredyt 

oprocentowany jest wg zmiennej stopy WIBOR dla kredytów mi�dzybankowych O/N powi�kszonej o mar�� 
mBanku. Termin spłaty kredytu został ustalony w umowie na dzie	 29 maja 2015 r. 

W umowie kredytowej strony uzgodniły standardowy dla tego typu transakcji katalog zabezpiecze	, w tym 

w szczególno�ci hipotek� umown� na nieruchomo�ci b�d�cej własno�ci� i2 Development sp. z o.o. Przy 

Arsenale sp.k. dla której S�d Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksi�g wieczystych prowadzi KW 

nr WR1K/00201673/7 oraz weksel własny in blanco awalowany przez Emitenta zaopatrzony w deklaracj� 
wekslow�. 
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Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia, w tym dotycz�ce m.in. obowi�zku 

wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem, utrzymania przez spółk� �redniomiesi�cznych wpływów na 

ustalonym w umowie poziomie, zobowi�zania do utrzymywania przedsi�biorstwa spółki w nale�ytej kondycji 

finansowej a tak�e zobowi�zania do przekazywania mBankowi okre�lonych informacji dotycz�cych sytuacji 

finansowej. Ponadto Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o. w umowie zobowi�zała si� do 

nieudzielania po�yczek, por�cze	 i gwarancji za inne podmioty bez wiedzy mBanku, nieobci��ania aktywów 

stanowi�cych zabezpieczenie mBanku na rzecz innych wierzycieli oraz niepodejmowania uchwał o obni�eniu 

kapitału zakładowego. 

Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o. zobowi�zała si� tak�e do informowania mBanku 

o zdarzeniach organizacyjnych i gospodarczych (w tym zmianach własno�ciowych i kapitałowych, zmianach na 

stanowiskach zarz�dzaj�cych, post�powaniach s�dowych i administracyjnych, w szczególno�ci egzekucyjnych) 

maj�cych istotny wpływ na sytuacj� prawn�, finansow� lub ekonomiczn� spółki, przy czym mBank zastrzegł 

sobie prawo do dokonania oceny, czy wprowadzone zmiany lub zaistniałe zdarzenia nie powoduj� zwi�kszenia 

ryzyka braku spłaty kredytu, a w przypadku stwierdzenia wzrostu ryzyka do zawieszenia prawa do dokonywania 

ci�gnie	 kredytu lub wypowiedzenia umowy. 

Na dzie	 29 lutego 2016 r. kwota wykorzystanego limitu kredytowego wynosi 2.001.223,94 PLN. 

Umowa kredytu inwestorskiego pomi�dzy mBankiem Hipotecznym S.A. a i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 

sp.k. 

Zgodnie z umow� kredytu z dnia 16 czerwca 2015 r. mHipoteczny udzielił i2 Development sp. z o.o. Oławska 

12 sp.k. kredytu budowlano-hipotecznego do kwoty 2.550.000 EUR z przeznaczeniem na finansowanie kosztów 

zwi�zanych z budow� 7 kondygnacyjnego budynku biurowo-usługowego maj�cego funkcjonowa� pod nazw� 
„TWELVE” z parkingiem podziemnym oraz infrastruktur� towarzysz�c� do wysoko�ci i w zakresie okre�lonym 

w ł�cznym koszcie projektu, w tym kosztów finansowych i refinansowanie ponad wymagany przez 

mHipoteczny wkład własny. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy EURIBOR 6M powi�kszonej 

o mar�� mHipotecznego. Termin ostatecznej spłaty kredytu został ustalony w umowie na dzie	 20 czerwca 

2032 r. 

W umowie kredytowej strony uzgodniły standardowy dla tego typu umów katalog zabezpiecze	, w tym 

w szczególno�ci hipotek� umown� na nieruchomo�ci b�d�cej własno�ci� i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 

sp.k. dla której S�d Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksi�g wieczystych prowadzi KW nr 

WR1K/00121631/6, przelew na rzecz mHipotecznego praw z polisy ubezpieczeniowej, przelew na rzecz 

mHipotecznego wierzytelno�ci z tytułu umów najmu dotycz�cych powierzchni budynku, zastaw rejestrowy na 

rzecz mHipotecznego na wszystkich udziałach i2 Development sp. z o.o., umowy wsparcia projektu, umowa 

podporz�dkowania płatno�ci na rzecz po�yczkodawców innych ni� wspólnicy płatno�ciom z tytułu umowy 

kredytu, pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi, o�wiadczenia o dobrowolnym poddaniu si� 
egzekucji, przelew na rzecz mHipotecznego praw z umowy zawartej z generalnym wykonawc�, weksel in 

blanco, zastaw rejestrowy na rzecz mHipotecznego na certyfikatach Wratislavia Real Estate Fundusz 

Inwestycyjny Zamkni�ty Aktywów Niepublicznych nale��cych do Pana Andrzeja Kowalskiego oraz weksel 

własny in blanco por�czony przez Pana Andrzeja Kowalskiego i Pana Marcina Misztala. 

Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia, w tym dotycz�ce m.in. obowi�zku 

wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem, dostarczania sprawozda	 finansowych, dostarczania 

informacji zwi�zanych z projektem, zobowi�zania do utrzymywania wska�ników finansowych na okre�lonym 

w umowie poziomie. Ponadto spółka i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp.k. w umowie zobowi�zała si� do 

nieudzielania po�yczek ani por�cze	 za zobowi�zania innej osoby lub podmiotu gospodarczego, niezaci�gania 

kredytu inwestycyjnego i nieemitowania dłu�nych papierów warto�ciowych lun innych instrumentów 

o charakterze dłu�nym oraz niezaci�gania innego zobowi�zania finansowego, nie dokonania wypłaty zysku na 

rzecz wspólników bez zgody mHipotecznego w fazie deweloperskiej (od dnia zawarcia umowy do dnia 

poprzedzaj�cego dzie	 konwersji kredytu) oraz niezwłocznego powiadomienia mHipotecznego o zamiarze 

dokonania zmiany formy prawnej, istotnych zmianach organizacyjnych, własno�ciowych oraz zmianach osób 

uprawnionych do reprezentacji. 

Na dzie	 29 lutego 2016 r. kwota wykorzystanego limitu kredytowego wynosi 2.229.285,80 PLN 

W celu zabezpieczenia przedmiotowej Umowy, w dniu 16 czerwca 2015 r. mHipoteczny, i2 Development sp. 

z o.o. Oławska 12 sp. k. oraz Emitent, zawarły umow� wsparcia, na mocy której Emitent zobowi�zał si� do 

podporz�dkowania wszelkich płatno�ci na rzecz Emitenta płatno�ciom z tytułu kredytu, pokrycia 



233 

przekroczonych kosztów projektu, w przypadku gdy koszty realizacji zostan� przekroczone ponad zało�on� 
w kwocie kredytu rezerw�, uzupełnienia salda rachunku rezerwy obsługi długu w przypadku, gdy spłata rat 

kapitałowo-odsetkowych nast�pi z tego rachunku a i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp. k. nie dokona 

uzupełnienia jego salda oraz zapewnienia w fazie deweloperskiej �rodków finansowych na płatno�� odsetek. 

Zgodnie z postanowieniami umowy, Emitent zobowi�zał si� do poddania egzekucji do kwoty 432.121,33 PLN 

wraz z mo�liwo�ci� nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalno�ci do dnia 20 czerwca 2034 r. 

Umowa kredytu nieodnawialnego pomi�dzy Alior Bankiem S.A. a i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp.k. 

Zgodnie z umow� kredytu z dnia 11 sierpnia 2015 r. Alior Bank S.A. („Alior Bank”) udzielił i2 Development 

sp. z o.o. Zodiak III sp.k. kredytu nieodnawialnego w rachunku bie��cym do kwoty 11.400.000 PLN z 

przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów zwi�zanych z realizacj� budowy 24 budynków 

mieszkalnych we Wrocławiu przy ul. Wierzy	skiego – Zodiak III. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej 

stopy WIBOR 3M powi�kszonej o mar�� Alior banku. Termin ostatecznej spłaty kredytu został ustalony w 

umowie na dzie	 30 wrze�nia 2017 r. 

W umowie kredytowej strony uzgodniły standardowy dla tego typu umów katalog zabezpiecze	, w tym 

pełnomocnictwo do rachunku bie��cego i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp.k (wskazanego w umowie) 

prowadz�cego przez Alior Bank oraz do innych rachunków bankowych spółki, jakie zostan� otwarte w Alior 

Banku, hipotek� na nieruchomo�ci zlokalizowanej we Wrocławiu dla której S�d Rejonowy dla Wrocławia-

Krzyków IV Wydział Ksi�g wieczystych prowadzi KW nr WR1K/00326322/4, potwierdzony przelew na rzecz 

Alior Banku praw z umowy ubezpieczenia od ryzyk budowlanych oraz od ognia i innych zdarze	 losowych, 

zastaw rejestrowy na otwartym rachunku powierniczym prowadzonym przez Alior Bank, pełnomocnictwo 

notarialne dla Alior Banku do sprzeda�y lokali w ramach projektu Zodiak III, niepotwierdzony przelew 

wierzytelno�ci z zawieranych umów sprzeda�y lokali mieszkalnych, miejsc parkingowych (gara�owych) i 

komórek lokatorskich powstałych w ramach projektu deweloperskiego Zodiak III, por�czenie cywilne i2 

Development S.A. oraz blokada rachunku pomocniczego prowadz�cego przez Alior Bank. 

Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia, w tym dotycz�ce m.in. obowi�zku 

wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem, utrzymywania w okresie kredytowania wpływów na 

wskazane przez Alior Bank rachunki w wysoko�ci nie mniejszej ni� 100% wpływów brutto ze sprzeda�y lokali 

w ramach projektu, prowadzenia wszystkich płatno�ci i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp.k. przez rachunki 

Alior Banku, utrzymywania okre�lonego w umowie minimalnej ceny sprzeda�y lokali w ramach projektu, 

utrzymywania dodatnich kapitałów własnych czy niezaci�gania i niedopuszczania do powstania dodatkowych 

zobowi�za	 finansowych spółki bez uprzedniej pisemnej zgody Alior Banku. 

W umowie, i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp.k. zobowi�zała si� do niewypłacania lub nieprzekazywania 

w jakiejkolwiek innej formie udziałowcom/wła�cicielom spółki lub innym uprawnionym osobom �adnych kwot 

pieni��nych tytułem dywidend lub innych wypłat zwi�zanych z udziałem w kapitale zakładowym, jak równie� 
nieprzekazywania tym osobom �adnych innych �wiadcze	 maj�tkowych wynikaj�cych z posiadanych przez nich 

udziałów bez uprzedniej pisemnej zgody Alior Banku. Ponadto spółka zobowi�zała si� do uzyskania zgody Alior 

Banku na zmiany formy prawnej. 

Na dzie	 29 lutego 2016 r. kredyt nie został uruchomiony. 

Umowa kredytu odnawialnego pomi�dzy Alior Bankiem S.A. a i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp.k. 

Zgodnie z umow� kredytu z dnia 11 sierpnia 2015 r. Alior Bank S.A. („Alior Bank”) udzielił i2 Development 

sp. z o.o. Zodiak III sp.k. kredytu odnawialnego w rachunku bie��cym do kwoty 700.000 PLN z przeznaczeniem 

na finansowanie lub refinansowanie podatku VAT zwi�zanego z realizacj� budowy 24 budynków mieszkalnych 

we Wrocławiu przy ul. Wierzy	skiego – Zodiak III. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy WIBOR 3M 

powi�kszonej o mar�� Alior banku. Termin ostatecznej spłaty kredytu został ustalony w umowie na dzie	 31 

stycznia 2017 r. 

W umowie kredytowej strony uzgodniły standardowy dla tego typu umów katalog zabezpiecze	, w tym 

pełnomocnictwo do rachunku bie��cego i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp.k (wskazanego w umowie) 

prowadz�cego przez Alior Bank oraz do innych rachunków bankowych spółki, jakie zostan� otwarte w Alior 

Banku, hipotek� na nieruchomo�ci zlokalizowanej we Wrocławiu dla której S�d Rejonowy dla Wrocławia-

Krzyków IV Wydział Ksi�g wieczystych prowadzi KW nr WR1K/00326322/4, potwierdzony przelew na rzecz 

Alior Banku praw z umowy ubezpieczenia od ryzyk budowlanych oraz od ognia i innych zdarze	 losowych, 

zastaw rejestrowy na otwartym rachunku powierniczym prowadzonym przez Alior Bank, pełnomocnictwo 
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notarialne dla Alior Banku do sprzeda�y lokali w ramach projektu Zodiak III, niepotwierdzony przelew 

wierzytelno�ci z zawieranych umów sprzeda�y lokali mieszkalnych, miejsc parkingowych (gara�owych) i 

komórek lokatorskich powstałych w ramach projektu deweloperskiego Zodiak III, por�czenie cywilne Emitenta 

oraz blokada rachunku pomocniczego prowadz�cego przez Alior Bank. 

Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia, w tym dotycz�ce m.in. obowi�zku 

wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem, utrzymywania w okresie kredytowania wpływów na 

wskazane przez Alior Bank rachunki w wysoko�ci nie mniejszej ni� 100% wpływów brutto ze sprzeda�y lokali 

w ramach projektu, prowadzenia wszystkich płatno�ci i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp.k. przez rachunki 

Alior Banku, utrzymywania dodatnich kapitałów własnych czy niezaci�gania i niedopuszczania do powstania 

dodatkowych zobowi�za	 finansowych spółki bez uprzedniej pisemnej zgody Alior Banku. 

W umowie, i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp.k. zobowi�zała si� do niewypłacania lub nieprzekazywania 

w jakiejkolwiek innej formie udziałowcom/wła�cicielom spółki lub innym uprawnionym osobom �adnych kwot 

pieni��nych tytułem dywidend lub innych wypłat zwi�zanych z udziałem w kapitale zakładowym, jak równie� 
nieprzekazywania tym osobom �adnych innych �wiadcze	 maj�tkowych wynikaj�cych z posiadanych przez nich 

udziałów bez uprzedniej pisemnej zgody Alior Banku. Ponadto spółka zobowi�zała si� do uzyskania zgody Alior 

Banku na zmiany formy prawnej. 

Na dzie	 29 lutego 2016 r. kredyt nie został uruchomiony. 

Umowa po�yczki z WRE Projekt sp. z o.o. CBM sp.k. 

Na mocy umowy po�yczki zawartej w dniu 10 marca 2014 r., spółka WRE Projekt sp. z o.o. CBM sp.k. (spółka 

powi�zana z Panem Andrzejem Kowalskim) udzieliła spółce i2 Finanse po�yczki w kwocie 22.800.000 PLN, 

oprocentowanej na 8% w skali roku. Ostateczny termin spłaty został ustalony na dzie	 27 lutego 2019 r.  

Na dzie	 29 lutego 2016 r. kwota pozostała do spłaty wynosi 26.353.034,53 PLN wraz z odsetkami. 

Umowa kredytu pomi�dzy mBankiem Hipotecznym S.A. a i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. 

Na mocy umowy kredytu z dnia 29 pa�dziernika 2015 r., mHipoteczny udzielił spółce i2 Development sp. z o.o. 

Przy Arsenale sp.k. kredytu budowlano-hipotecznego do ł�cznej kwoty w wysoko�ci 114.000.000 PLN z 

przeznaczeniem na finansowanie realizacji poszczególnych etapów modernizacji i przebudowie zespołu 14 

budynków usytuowanych na nieruchomo�ci usytuowanej we Wrocławiu, przy Pl. Jana Pawła II 8 o charakterze 

mieszkalnym i biurowo-usługowym, o ł�cznej powierzchni mieszkaniowej i biurowo-usługowej około 29.530,47 

m
2
, w ramach projektu urbanistycznego „Bulwar Staromiejski”. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy 

WIBOR 3M powi�kszonej o mar�� banku. Termin ostatecznej spłaty kredytu został ustalony w umowie na dzie	 
20 pa�dziernika 2027 r. 

W umowie kredytowej strony uzgodniły standardowy dla tego typu transakcji katalog zabezpiecze	, w tym 

w szczególno�ci: hipoteka umowna do kwoty 228.000.000,00 PLN dla której w S�d Rejonowy dla Wrocławia-

Krzyków IV Wydział Ksi�g wieczystych prowadzi KW nr WR1K/00045425/2, przelew praw z polisy 

ubezpieczeniowej od wszelkich ryzyk budowlanych, przelew wierzytelno�ci z tytułu umów najmu, zastaw 

rejestrowy na udziałach i2 Development sp. z o.o., zastaw rejestrowy na wierzytelno�ciach przyszłych o wypłat� 
�rodków z mieszkaniowego rachunku powierniczego, umowa wsparcia, umowa podporz�dkowania po�yczek 

udzielonych i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. przez podmioty inne ni� i2 Development sp. z o.o. P2 

S.K.A., i2 Development sp. z o.o. lub Spółka, pełnomocnictwa dla banku do dysponowania rachunkami 

bankowymi, o�wiadczenie o dobrowolnym poddaniu si� egzekucji oraz weksel in blanco. 

Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia, w tym dotycz�ce m.in. obowi�zku 

wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem, wypełniania terminowo wszelkich zobowi�za	 wynikaj�cych 

z umowy, dokonywania sprzeda�y lokali zgodnie z planem sprzeda�y, utrzymywania dodatnich kapitałów 

własnych lub na okre�lonym w umowie poziomie, przekazywania mHipotecznemu okre�lonych informacji 

dotycz�cych sytuacji finansowej spółki. 

Ponadto, zgodnie z postanowieniami umowy, bez zgody mHipotecznego i2 Development sp. z o.o. Przy 

Arsenale sp. k. nie mo�e wypłaci� wspólnikom zysku. 

Na dzie	 29 lutego 2016 r. kwota wykorzystanego limitu kredytowego wynosi  2.344.958,39 PLN. 



235 

Umowa kredytu inwestorskiego Nowy Dom pomi�dzy Powszechn� Kas� Oszcz�dno�ci Bankiem Polskim S.A. a 

i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k.  

W dniu 18 listopada 2015 r. spółka i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. zawarła z Powszechn� Kas� 
Oszcz�dno�ci Bankiem Polskim S.A. („PKO BP”) umow� kredytu, na mocy której bank udzielił jej kredytu 

odnawialnego w kwocie 7.197.830 PLN z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie inwestycji 

polegaj�cej na budowie budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Ptasiej 17 i 

ul. Podwórcowej 7-9. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy WIBOR 3M powi�kszonej o mar�� banku. 

Termin ostatecznej spłaty kredytu został ustalony w umowie na dzie	 28 grudnia 2017 r. 

W umowie kredytowej strony uzgodniły standardowy dla tego typu transakcji katalog zabezpiecze	, w tym 

w szczególno�ci: hipoteka umowna do kwoty 11.846.745 PLN na nieruchomo�ci poło�onej we Wrocławiu dla 

której S�d Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksi�g wieczystych prowadzi KW odpowiednio nr 

WR1K/00175738/9, weksel własny in blanco, przelew wierzytelno�ci pieni��nej z umowy ubezpieczenia 

inwestycji od ryzyk budowlano-monta�owych (po jej zako	czeniu z umowy ubezpieczenia budynku), przelew 

wierzytelno�ci z zawartych i nowo zawieranych przedwst�pnych umów sprzeda�y lokali mieszkalnych. 

Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia, w tym dotycz�ce m.in. obowi�zku 

wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem oraz przekazywania bankowi okre�lonych informacji 

finansowych. Ponadto, zgodnie z postanowieniami umowy, bez zgody PKO BP i2 Development sp. z o.o. M1 

sp. k., za wyj�tkiem wypłaty zysku za rok 2014, nie mo�e wypłaci� dla wspólników zysku. 

Na dzie	 29 lutego 2016 r. kredyt nie został uruchomiony. 

Umowa kredytu obrotowego odnawialnego pomi�dzy Powszechn� Kas� Oszcz�dno�ci Bankiem Polskim S.A. a i2 

Development sp. z o.o. M1 sp.k.  

W dniu 18 listopada 2015 r. spółka i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. zawarła z PKO BP umow� kredytu 

obrotowego odnawialnego, na mocy której bank udzielił jej kredytu odnawialnego w kwocie 700.000 PLN z 

przeznaczeniem na podatku VAT naliczonego od kosztów zwi�zanych z realizacj� budynku mieszkalno-

usługowego zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Ptasiej 17 i ul. Podwórcowej 7-9. Kredyt oprocentowany 

jest wg zmiennej stopy WIBOR 1M powi�kszonej o mar�� banku. Termin ostatecznej spłaty kredytu został 

ustalony w umowie na dzie	 28 sierpnia 2017 r. 

W umowie kredytowej strony uzgodniły standardowy dla tego typu transakcji katalog zabezpiecze	, w tym 

w szczególno�ci: hipoteka umowna do kwoty 11.846.745 PLN na nieruchomo�ci poło�onej we Wrocławiu dla 

której S�d Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksi�g wieczystych prowadzi KW odpowiednio nr 

WR1K/00175738/9, weksel własny in blanco, przelew wierzytelno�ci pieni��nej z umowy ubezpieczenia 

inwestycji od ryzyk budowlano-monta�owych (po jej zako	czeniu z umowy ubezpieczenia budynku), przelew 

wierzytelno�ci z zawartych i nowo zawieranych przedwst�pnych umów sprzeda�y lokali mieszkalnych. 

Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia, w tym dotycz�ce m.in. obowi�zku 

wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem oraz przekazywania bankowi okre�lonych informacji 

finansowych. Ponadto, zgodnie z postanowieniami umowy, bez zgody PKO BP i2 Development sp. z o.o. M1 

sp. k., za wyj�tkiem wypłaty zysku za rok 2014, nie mo�e wypłaci� dla wspólników zysku. 

Na dzie	 29 lutego 2016 r. kredyt nie został uruchomiony. 

Umowa kredytu pomi�dzy mBankiem a i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. 

Na mocy umowy kredytu z dnia 21 grudnia 2012 r., mHipoteczny (dawniej: BRE Bank Hipoteczny S.A.) 

udzielił spółce i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. kredytu do najwy�szej kwoty w wysoko�ci 

4.000.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie kosztów inwestycyjnych zwi�zanych z realizacj� projektu 

deweloperskiego polegaj�cego na wybudowaniu, eksploatacji i administrowaniu budynku o ł�cznej powierzchni 

u�ytkowej i mieszkalnej 1.067,67 m
2
 zlokalizowanego przy ul Wszystkich 
wi�tych we Wrocławiu. Kredyt 

oprocentowany jest wg zmiennej stopy WIBOR 6M powi�kszonej o mar�� banku. Termin ostatecznej spłaty 

kredytu został ustalony w umowie na dzie	 20 grudnia 2015 r. 
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W umowie kredytowej strony uzgodniły standardowy dla tego typu transakcji katalog zabezpiecze	, w tym 

w szczególno�ci: hipotek� do kwoty 8.000.000 PLN na nieruchomo�ci dla której S�d Rejonowy dla Wrocławia-

Krzyków IV Wydział Ksi�g wieczystych prowadzi KW nr WR1K/00109439/0, zastaw rejestrowy na udziałach 

i2 Development sp. z o.o., por�czenie spłaty kredytu przez wspólników i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale 

sp.k., przelew praw do odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej od ryzyk budowlanych, przelew 

wierzytelno�ci z umów z nabywcami lokali u�ytkowych, przelew wierzytelno�ci z umowy z generalnym 

wykonawc�, zastaw rejestrowy na wierzytelno�ciach przyszłych o wypłat� �rodków z zamkni�tego 

mieszkaniowego rachunku powierniczego, umowa zastrze�onego rachunku bankowego, pełnomocnictwo dla 

banku do dysponowania rachunkami otwartymi i prowadzonymi w mHipotecznym, umowa wsparcia, 

o�wiadczenie o dobrowolnym poddaniu si� egzekucji, umowa podporz�dkowania spłacie kredytu wszystkich 

po�yczek i płatno�ci pomi�dzy i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. i jej po�yczkodawcami, por�czenie 

spłaty kredytu udzielone przez i2 Development sp. z o.o. CBM S.K.A., zobowi�zanie wspólników i2 

Development sp. z o.o. do niezbywanie bez zgody banku nale��cych do nich udziałów i niedokonywania bez 

zgody banku zmian w zarz�dzie i2 Development sp. z o.o. 

Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia, w tym dotycz�ce m.in. obowi�zku 

wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem, dokonywania sprzeda�y lokali zgodnie z ustaw� 
dewelopersk�, utrzymywania kapitałów własnych na okre�lonym w umowie poziomie, przekazywania 

mHipotecznemu okre�lonych informacji dotycz�cych sytuacji finansowej spółki. 

Ponadto, zgodnie z postanowieniami umowy, bez pisemnej zgody mHipotecznego i2 Development sp. z o.o. 

Przy Arsenale sp. k. nie mo�e dokona� wypłaty zysku przypadaj�cego na rzecz poszczególnych wspólników. 

Na Dat� Prospektu kredyt został spłacony w cało�ci. 

Umowa kredytu obrotowego pomi�dzy Bankiem Polsk� Kas� Opieki S.A. a i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k.  

W dniu 17 wrze�nia 2013 r. spółka i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki 

S.A. umow� kredytu obrotowego, na mocy której bank udzielił jej kredytu w ł�cznej kwocie nieprzekraczaj�cej 

12.750.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów realizacji budowy budynku 

mieszkalno-usługowego na nieruchomo�ci poło�onej we Wrocławiu przy ul. 
rutowej 8 oraz budowy budynku 

mieszkalno-usługowego na nieruchomo�ci poło�onej we Wrocławiu przy ul. 
rutowej 15. Kredyt 

oprocentowany jest wg zmiennej stopy WIBOR 1M powi�kszonej o mar�� banku. Termin ostatecznej spłaty 

kredytu został ustalony w umowie na dzie	 31 lipca 2015 r. 

W umowie kredytowej strony uzgodniły standardowy dla tego typu transakcji katalog zabezpiecze	, w tym 

w szczególno�ci: hipoteka umowna ł�czna do kwoty 25.500.000 na nieruchomo�ciach poło�onych we 

Wrocławiu dla których S�d Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksi�g wieczystych prowadzi KW 

odpowiednio nr WR1K/00280424/4 oraz WR1K/00254303/9, zastaw rejestrowy na wszystkich rachunkach 

bankowych i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k., por�czenie cywilne spłaty kredytu Pana Andrzeja Kowalskiego 

oraz Pana Marcina Misztala, blokada rachunku projektu oraz warunkowa blokada rachunku bie��cego, 

pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych prowadzonych w Banku Polska Kasa Opieki S.A., 

przelew wierzytelno�ci przysługuj�cych i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. w stosunku do generalnego 

wykonawcy oraz nabywców lokali, przelew praw z umowy ubezpieczenia placu budowy oraz nieruchomo�ci, 

umowa wsparcia oraz umowa o podział hipoteki. 

Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia, w tym dotycz�ce m.in. obowi�zku 

wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem, przekazywania bankowi okre�lonych informacji finansowych, 

nieobci��ania składników maj�tku spółki, utrzymywania wska�ników finansowych na okre�lonym w umowie 

poziomie. Zgodnie z umow� wszelkie płatno�ci na rzecz wspólników, w tym dywidendy s� w pełni 

podporz�dkowane obsłudze kredytu, płatno�ciom z tytułu ubezpieczenia, wydatkom zwi�zanym 

z nieruchomo�ciami oraz zobowi�zaniom podatkowym. 

Na Dat� Prospektu kredyt został spłacony w cało�ci. 

Umowa kredytu inwestycyjnego pomi�dzy Getin Noble Bank a i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Wiatolda sp.k. 

Zgodnie z umow� kredytu inwestycyjnego z dnia 13 wrze�nia 2013 r. GNB udzielił spółce i2 Development sp. 

z o.o. Ksi�cia Witolda sp. k. kredytu do kwoty 3.392.500 PLN z przeznaczeniem na cz��ciowe finansowanie 

kosztów brutto inwestycji polegaj�cej na budowie 5 budynków jednorodzinnych z dwoma wydzielonymi 

lokalami mieszkalnymi we Wrocławiu przy ul. Leszczynowej 8-18. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej 
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stopy WIBOR 3M powi�kszonej o mar�� GNB. Termin spłaty kredytu został ustalony w umowie na dzie	 20 

grudnia 2015 r. 

W umowie kredytowej strony uzgodniły standardowy dla tego typu transakcji katalog zabezpiecze	, w tym 

w szczególno�ci: hipotek� do kwoty 5.088.750 PLN na nieruchomo�ci dla której S�d Rejonowy dla Wrocławia-

Krzyków IV Wydział Ksi�g wieczystych prowadzi KW nr WR1K/00175211/9, weksel własny in blanco wraz 

z deklaracj� wekslow�, pełnomocnictwo do wszystkich rachunków spółki prowadzonych przez GNB, przelew 

wierzytelno�ci na rzecz GNB z umów zawartych i zawieranych z nabywcami lokali, przelew wierzytelno�ci 

z umowy ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-monta�owych oraz por�czenie w trybie art. 876 KC 

udzielone przez komandytariuszy i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Wiatolda sp.k. 

Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia, w tym dotycz�ce m.in. obowi�zku 

wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem, przekazywania GNB okre�lonych informacji finansowych, 

nieotwierania rachunków w innych bankach bez uprzedniej pisemnej zgody GNB, przedstawiania na ��danie 

GNB dokumentów niezb�dnych do monitoringu przyj�tych zabezpiecze	 kredytu, niezaci�gania zobowi�za	 
finansowych w postaci kredytów, po�yczek, nieobci��ania składników maj�tku spółki b�d�cych 

zabezpieczeniem kredytu. 

Ponadto, zgodnie z postanowieniami umowy, i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp. k. nie mo�e dokona� 
wypłaty jakiejkolwiek kwoty na rzecz wspólników, chyba �e taka wypłata wynika w okre�lonych w umowie 

przepływów �rodków pieni��nych z inwestycji. Lub na zapłat� takiej kwoty GNB wyraził uprzedni� pisemn� 
zgod�. 

Na Dat� Prospektu kredyt został spłacony w cało�ci. 

Umowa kredytu inwestycyjnego pomi�dzy Getin Noble Bank a i2 Development sp. z o.o. M3 sp.k. 

Zgodnie z umow� kredytu inwestycyjnego z dnia 19 listopada 2013 r. GNB udzielił spółce i2 Development sp. 

z o.o. M3 sp.k. kredytu do kwoty 5.767.600 PLN z przeznaczeniem na cz��ciowe finansowanie kosztów brutto 

inwestycji polegaj�cej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym na 

nieruchomo�ci poło�onej przy ul. Kniaziewicza 16 we Wrocławiu. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej 

stopy WIBOR 3M powi�kszonej o mar�� GNB. Termin spłaty kredytu został ustalony w umowie na dzie	 
20 czerwca 2016 r. 

W umowie kredytowej strony uzgodniły standardowy dla tego typu transakcji katalog zabezpiecze	, w tym 

w szczególno�ci: hipotek� do kwoty 8.651.400 PLN na nieruchomo�ci dla której S�d Rejonowy dla Wrocławia-

Krzyków IV Wydział Ksi�g wieczystych prowadzi KW nr WR1K/00193194/5, weksel własny in blanco wraz 

z deklaracj� wekslow� oraz o�wiadczeniem o poddaniu si� egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego, 

pełnomocnictwo do wszystkich rachunków spółki prowadzonych przez GNB, przelew wierzytelno�ci na rzecz 

GNB z umów z nabywcami lokali, por�czenie komandytariuszy spółki wraz z o�wiadczeniem o poddaniu si� 
egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego oraz przelew wierzytelno�ci z umowy ubezpieczenia budowy od 

ryzyk budowlano-monta�owych. 

Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia, w tym dotycz�ce m.in. obowi�zku 

wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem, przekazywania GNB okre�lonych informacji dotycz�cych 

sytuacji finansowej spółki, nieotwierania rachunków w innych bankach bez uprzedniej pisemnej zgody GNB, 

przedstawiania na ��danie GNB dokumentów niezb�dnych do monitoringu przyj�tych zabezpiecze	 kredytu, 

niezaci�gania zobowi�za	 finansowych w postaci kredytów, po�yczek, nieobci��ania składników maj�tku spółki 

b�d�cych zabezpieczeniem kredytu, nieudzielania por�cze	, gwarancji oraz niedokonywania innych czynno�ci 

powoduj�cych odpowiedzialno�� spółki za zobowi�zania osoby trzeciej, nienabywania udziałów lub akcji 

w innych spółkach bez uprzedniej pisemnej zgody GNB. 

Ponadto, zgodnie z postanowieniami umowy, bez pisemnej zgody GNB i2 Development sp. z o.o. M3 sp. k. nie 

mo�e dokona� wypłaty jakiejkolwiek kwoty na rzecz wspólników. 

Na Dat� Prospektu kredyt został spłacony w cało�ci. 
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Obligacje wyemitowane przez i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A. 

Obligacje serii A 

Na podstawie umowy z dnia 20 listopada 2013 r. r. spółka i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A. zleciła Domowi 

Maklerskiemu Banku Ochrony 
rodowiska S.A. prowadzenie rejestru obligacji serii A. Przedmiotem umowy 

było m.in. prowadzenie rejestru obligacji, rejestrowanie zmian stanu posiadania instrumentów finansowych oraz 

prowadzenie rejestru sponsora emisji, po�rednictwo przy wypłacie odsetek od obligacji, jak równie� 
po�rednictwo przy wykupie obligacji.  

Umowa dotyczyła emisji 10.000 trzyletnich obligacji serii A o warto�ci nominalnej 1.000,00 PLN ka�da, przy 

czym ł�czna wielko�� emisji wynosiła 10.000.000,00 PLN. Celem emisji obligacji było pozyskanie �rodków na 

finansowanie nowych inwestycji w ramach Grupy. Wynagrodzenie nale�ne Domowi Maklerskiemu Banku 

Ochrony 
rodowiska S.A. zostało ustalone na warunkach rynkowych.  

Propozycja nabycia 10.000 obligacji serii została przyj�ta w dniu 19 listopada 2013 r. przez Open Finance 

Obligacji Przedsi�biorstw Fundusz Inwestycyjny Zamkni�ty Aktywów Niepublicznych z siedzib� w Warszawie. 

W dniu 19 listopada 2013 r. obligacje zostały przydzielone obligatariuszowi. 

Termin wykupu obligacji przypada na dzie	 19 listopada 2016 r. 

Obligacje serii B 

Uchwał� z dnia 5 lutego 2014 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie emisji obligacji serii 

B, spółka i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A. wyemitowała 4.000 zabezpieczonych obligacji serii B o warto�ci 

nominalnej 1.000,00 PLN ka�da, przy czym ł�czna wielko�� emisji wynosiła 4.000.000,00 PLN. Celem emisji 

obligacji było pozyskanie �rodków na pokrycie wadium wymaganego do przyst�pienia do przetargu 

ogłoszonego przez Zarz�d Województwa Dolno�l�skiego. Zgodnie z warunkami emisji, termin wykupu 

przypadał w terminie 6 miesi�cy od dnia przydziału obligacji. Propozycja nabycia 4.000 obligacji serii została 

przyj�ta w dniu 5 lutego 2014 r. przez Open Finance Obligacji Przedsi�biorstw Fundusz Inwestycyjny 

Zamkni�ty Aktywów Niepublicznych z siedzib� w Warszawie. W dniu 6 lutego 2014 r. obligacje zostały 

przydzielone obligatariuszowi. Na Dat� Prospektu obligacje zostały wykupione. 

Umowy por�czenia  

Spółki z Grupy w toku normalnej działalno�ci zawieraj� szereg umów por�cze	 na zabezpieczenie roszcze	 
wynikaj�cych z umów dostawy prefabrykatów oraz umów dostawy materiałów budowlanych. Umowy zawieraj� 
standardowe dla tego typu umów postanowienia. Poni�ej opisane zostały umowy uznawane przez Emitenta za 

istotne według kryterium warto�ci. 

Umowy por�czenia zawarte pomi�dzy GNB a i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A. 

W dniu 19 listopada 2013 r., w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelno�ci z tytułu kredytu udzielonego przez 

GNB spółce i2 Development sp. z o.o. M3 sp.k. (opis umowy kredytu znajduje si� w podtytule „Umowy 

finansowe Spółek Zale�nych”), spółka i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A. zawarła z GNB umow� por�czenia. 

Na mocy przedmiotowej umowy por�czenia i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A. zobowi�zała si� wzgl�dem 

GNB bezwarunkowo wykona� za i2 Development sp. z o.o. M3 sp.k. wszelkie zobowi�zania wynikaj�ce 

z umowy kredytu na wypadek, gdyby ta spółka nie wykonała zobowi�za	 wynikaj�cych z umowy kredytu. 

Por�czenie obejmuje zobowi�zania do kwoty 8.651.400 PLN i jest nieodwołalne i wa�ne do 20 czerwca 2018 r. 

Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia.  

W dniu 8 kwietnia 2014 r., w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelno�ci z tytułu kredytu udzielonego przez GNB 

spółce i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k. (opis umowy kredytu znajduje si� w podtytule „Umowy finansowe 

Spółek Zale�nych”), spółka i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A. zawarła z GNB umow� por�czenia. Na mocy 

przedmiotowej umowy por�czenia i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A. zobowi�zała si� wzgl�dem GNB 

bezwarunkowo wykona� za i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k. wszelkie zobowi�zania wynikaj�ce z umowy 

kredytu na wypadek, gdyby ta spółka nie wykonała zobowi�za	 wynikaj�cych z umowy kredytu. Por�czenie 

obejmuje zobowi�zania do kwoty 16.650.000 PLN i jest nieodwołalne i wa�ne do 20 stycznia 2018 r. Umowa 

zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia.  
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Istotne umowy sprzeda�y 

Przedwst�pna umowa sprzeda�y zawarta pomi�dzy MIDAM sp. z o.o. sp.k. a i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia 

Witolda sp.k. 

Przedwst�pna umowa sprzeda�y zawarta w dniu 3 lutego 2015 roku pomi�dzy MIDAM spółka z ograniczon� 
odpowiedzialno�ci� sp.k. z siedzib� we Wrocławiu jako sprzedaj�cym oraz i2 Development spółka 

z ograniczon� odpowiedzialno�ci� Ksi�cia Witolda sp.k. z siedzib� we Wrocławiu, Repertorium A nr 9527/2015, 

dotycz�ca sprzeda�y prawa u�ytkowania wieczystego nieruchomo�ci składaj�cej si� z działki nr 6 o powierzchni 

0,4339 ha poło�onej we Wrocławiu przy ul. Przedmiejskiej 2 i Legnickiej 43, dla której S�d Rejonowy dla 

Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksi�g Wieczystych prowadzi ksi�g� wieczyst� KW nr 

WR1K/00048864/2 oraz sprzeda�y prawa własno�ci budynków i urz�dze	 poło�onych na tej nieruchomo�ci, za 

cen� 9.700.000 zł powi�kszon� o nale�ny podatek VAT. Przyrzeczona umowa sprzeda�y zostanie zawarta po 

spełnieniu si� warunków okre�lonych w przedwst�pnej umowie sprzeda�y, jednak�e nie pó�niej ni� do dnia 

31 marca 2016 roku.  

Przedwst�pna umowa sprzeda�y zawarta pomi�dzy A.G. MERICAT sp. z o.o. a i2 Development sp. z o.o. Pi�kna 

sp.k. 

Przedwst�pna umowa sprzeda�y, z pó�niejszymi zmianami, zawarta w dniu 10 lipca 2014 roku pomi�dzy A.G. 

MERICAT spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� z siedzib� we Wrocławiu jako sprzedaj�cym i2 

Development sp. z o.o. Pi�kna sp.k. z siedzib� we Wrocławiu, Repertorium A nr 10557/2014, dotycz�ca 

sprzeda�y prawa u�ytkowania wieczystego nieruchomo�ci składaj�cej si� z działki nr 13/2 o powierzchni 0,4169 

ha poło�onej we Wrocławiu przy ul. Pi�knej 58, dla której S�d Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we 

Wrocławiu, IV Wydział Ksi�g Wieczystych prowadzi ksi�g� wieczyst� KW nr WR1K/00112075/4 wraz z 

prawem własno�ci zabudowy znajduj�cej si� na tej nieruchomo�ci, sprzeda�y udziału (
1
/4 cz��ci nieruchomo�ci) 

w prawie u�ytkowania wieczystego nieruchomo�ci składaj�cej si� z działki nr 6/10 o powierzchni 0,1279 ha oraz 

w prawie własno�ci posadowionej na niej zabudowy w postaci drogi asfaltowej, dla której S�d Rejonowy dla 

Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksi�g Wieczystych prowadzi ksi�g� wieczyst� KW nr 

WR1K/00120710/7 oraz sprzeda�y udziału (
2
/8 cz��ci nieruchomo�ci) w prawie u�ytkowania wieczystego 

nieruchomo�ci składaj�cej si� z działki nr 13/22 o powierzchni 0,0979 ha oraz w prawie własno�ci posadowionej 

na niej zabudowy w postaci drogi asfaltowej, dla której S�d Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, 

IV Wydział Ksi�g Wieczystych prowadzi ksi�g� wieczyst� KW nr WR1K/00120710/7, za cen� 3.800.000 zł 

powi�kszon� o nale�ny podatek VAT. Przyrzeczona umowa sprzeda�y zostanie zawarta po spełnieniu si� 
warunków okre�lonych w przedwst�pnej umowie sprzeda�y, jednak�e nie pó�niej ni� do dnia 31 pa�dziernika 

2015 roku.  

W dniu 16 lipca 2015 r. i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp.k., i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k., 

A.G. MERICAT sp. z o.o. oraz Nueve 2 sp. z o.o. – XXXV – S.K.A. zawarły porozumienie dotycz�ce 

przeniesienia praw i obowi�zków, na mocy którego, A.G. MERICAT sp. z o.o. dokonała przelewu praw 

i obowi�zków wynikaj�ce z opisanej powy�ej umowy sprzeda�y na Nueve 2 sp. z o.o. – XXXV – S.K.A. 

Przedmiotowa cesja została zawarta pod warunkiem przeniesienia przez A.G. MERICAT sp. z o.o. na Nueve 2 

sp. z o.o. – XXXV – S.K.A.: (i) prawa u�ytkowania wieczystego nieruchomo�ci poło�onej we Wrocławiu przy 

ul. Pi�knej 58 z prawem własno�ci posadowionej na niej zabudowy, stanowi�cej odr�bny od gruntu przedmiot 

własno�ci, dla której S�d Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksi�g Wieczystych 

prowadzi ksi�g� wieczyst� KW nr WR1K/00112075/4, (ii) udziału wynosz�cego 
1
/4 cz��ci w prawie 

u�ytkowania wieczystego nieruchomo�ci poło�onej we Wrocławiu wraz z takim samym udziałem w prawie 

własno�ci posadowionej na niej zabudowy, stanowi�cej odr�bny od gruntu przedmiot własno�ci, dla której S�d 

Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksi�g Wieczystych prowadzi ksi�g� wieczyst� 
KW nr WR1K/00137623/2, (iii) udziału wynosz�cego 

2
/8 cz��ci w prawie u�ytkowania wieczystego 

nieruchomo�ci poło�onej we Wrocławiu wraz z takim samym udziałem w prawie własno�ci posadowionej na 

niej zabudowy, stanowi�cej odr�bny od gruntu przedmiot własno�ci, dla której S�d Rejonowy dla Wrocławia-

Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksi�g Wieczystych prowadzi ksi�g� wieczyst� KW nr 

WR1K/00120710/7. Zgodnie z porozumieniem, przeniesienie prawa własno�ci oraz udziałów w prawie 

u�ytkowania wieczystego wskazanych w pkt (i)-(iii) nast�pi do dnia 31 sierpnia 2015 r. Na dowód ziszczenia si� 
warunku, A.G. MERICAT sp. z o.o. przedło�y i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp.k. oraz i2 Development sp. 

z o.o. Przy Arsenale sp.k. stosowny wypis aktu notarialnego wraz z wnioskiem o wpis do ksi�g wieczystych. 

W dniu 20 pa�dziernika 2015 r. i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp.k. zawarła z Nueve 2 sp. z o.o. – XXXV – 

S.K.A. przyrzeczon� umow� sprzeda�y, na mocy której nabyła: (i) prawo u�ytkowania wieczystego 

nieruchomo�ci poło�onej we Wrocławiu przy ul. Pi�knej 58 z prawem własno�ci posadowionej na niej 



240 

zabudowy, stanowi�cej odr�bny od gruntu przedmiot własno�ci, (ii) udział wynosz�cy 
1
/4 cz��ci w prawie 

u�ytkowania wieczystego nieruchomo�ci poło�onej we Wrocławiu wraz z takim samym udziałem w prawie 

własno�ci posadowionej na niej zabudowy, stanowi�cej odr�bny od gruntu przedmiot własno�ci, (iii) udział 

wynosz�cy 
2
/8 cz��ci w prawie u�ytkowania wieczystego nieruchomo�ci poło�onej we Wrocławiu wraz z takim 

samym udziałem w prawie własno�ci posadowionej na niej zabudowy, stanowi�cej odr�bny od gruntu przedmiot 

własno�ci. Sprzedaj�ca zobowi�zała si� do wydania przedmiotu umowy do dnia 30 pa�dziernika 2015 r. Ł�czna 

cena sprzeda�y wyniosła 3.800.000 zł netto. Zgodnie z postanowieniami umowy i2 Development sp. z o.o. 

Pi�kna sp.k. zobowi�zała si� do zapłaty ostatniej cz��ci ceny do dnia 20 pa�dziernika 2016 r. Na zabezpieczenie 

pozostałej cz��ci ł�cznej ceny sprzeda�y oraz ewentualnych odsetek i innych wskazanych w umowie kosztów, 

spółka i2 Development sp. z o.o. Piłsudskiego sp.k. ustanowiła na nieruchomo�ciach o nr KW 

WR1K/00329521/0 oraz KW WR1K/00329522/7 na rzecz Nueve 2 sp. z o.o. – XXXV – S.K.A. hipotek� ł�czn� 
do kwoty 3.300.000 zł. 

Umowa sprzeda�y zawarta pomi�dzy gmin� Wrocław a i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. 

Umowa sprzeda�y zawarta w dniu 5 grudnia 2013 roku pomi�dzy gmin� Wrocław jako sprzedaj�cym oraz i2 

Development spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� Przy Arsenale sp.k. z siedzib� we Wrocławiu, 

Repertorium A nr 16986/2013, dotycz�ca sprzeda�y prawa własno�ci nieruchomo�ci składaj�cej si� z działki nr 

102 o powierzchni 0,2733 ha poło�onej we Wrocławiu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 89, 91, 91a, dla 

której S�d Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksi�g Wieczystych prowadzi ksi�g� 
wieczyst� KW nr WR1K/00190685/3 wraz z prawem własno�ci budynków na niej posadowionych, za cen� 
6.713.000 zł powi�kszon� o nale�ny podatek VAT.  

Umowa przeniesienia własno�ci nieruchomo�ci zawarta pomi�dzy województwem dolno�l�skim a i2 

Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. 

Umowa przeniesienia własno�ci nieruchomo�ci zawarta w dniu 9 maja 2014 roku pomi�dzy województwem 

dolno�l�skim jako sprzedaj�cym oraz i2 Development spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� Przy Arsenale 

sp.k. z siedzib� we Wrocławiu, Repertorium A nr 6766/2014, dotycz�ca sprzeda�y prawa własno�ci 

nieruchomo�ci składaj�cej si� z zabudowanej działki nr 5/3 o powierzchni 2,6442 ha poło�onej we Wrocławiu 

przy Pl. Jana Pawła II 8, dla której S�d Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksi�g 

Wieczystych prowadzi ksi�g� wieczyst� KW nr WR1K/00045425/2 wraz z prawem własno�ci budynków na niej 

posadowionych, za cen� 35.806.595,75 zł. W/w umowa została zawarta w wykonaniu zobowi�zania 

wynikaj�cego z umowy warunkowej sprzeda�y zawartej w dniu 4 kwietnia 2014 roku, Repertorium A nr 

5209/2014. 

Umowa sprzeda�y zawarta pomi�dzy i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. a Arturem Zgórskim 

prowadz�cym działalno�� gospodarcz� pod nazw� "LABOR" SWTP INVESTMENT Artur Zgórski 

Przedwst�pna umowa sprzeda�y zawarta w dniu 3 pa�dziernika 2014 roku pomi�dzy i2 Development sp. z o.o. 

Przy Arsenale sp.k. z siedzib� we Wrocławiu a Arturem Zgórskim prowadz�cym działalno�� gospodarcz� pod 

nazw� "LABOR" SWTP INVESTMENT Artur Zgórski, Repertorium A nr 92203/2014, dotycz�ca sprzeda�y 

powstałej w wyniku podziału działki nr 5/3, dla której S�d Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu 

prowadzi ksi�g� wieczyst� KW nr WR1K/00045425/2, nieruchomo�ci gruntowej stanowi�cej działk� gruntu 

o powierzchni 530 m
2
 zabudowanej budynkiem wolnostoj�cym o powierzchni 273 m

2
 o przeznaczeniu 

mieszkalno-biurowo-usługowym poło�onym we Wrocławiu, przy ul. Antoniego Cieszy	skiego 6 za cen� 
2.000.000,00 zł. Dla zabezpieczenia zwrotu zadatku i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. ustanowiło na 

rzecz Artura Zgórskiego na prawie u�ytkowania wieczystego nieruchomo�ci stanowi�cej działk� nr 67/9, 

poło�onej we Wrocławiu, obr�b 0001, Stare Miasto, o powierzchni 0,0428 ha, dla której S�d Rejonowy dla 

Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu prowadzi KW nr WR1K/00199448/3, hipotek� umown� do kwoty 

1.000.000,00 zł.  

W dniu 3 sierpnia 2015 roku strony zawarły warunkow� umow� sprzeda�y, obj�t� Aktem Notarialnym 

Repertorium A nr 61150/2015, dotycz�c� sprzeda�y nieruchomo�ci stanowi�cej działk� gruntu nr 5/5 (powstałej 

po podziale działki nr 5/3) o powierzchni 530 m
2
 zabudowan� budynkiem wolnostoj�cym o powierzchni 273 m

2
 

o przeznaczeniu mieszkalno-biurowo-usługowym poło�on� we Wrocławiu przy placu Jana Pawła II 8, pod 

warunkiem, �e Prezydent Miasta Wrocławia nie wykona w ustawowym terminie prawa pierwokupu 

przysługuj�cego Gminie Wrocław. W zarz�dzeniu z dnia 13 sierpnia 2015 r. Prezydent Miasta Wrocławia 

zarz�dził nie wykonywa� prawa pierwokupu. W zwi�zku z powy�szym, w dniu 20 sierpnia 2015 r. w wykonaniu 

warunkowej umowy sprzeda�y, na mocy Aktu Notarialnego Repertorium A nr 65647/2015, i2 Development sp. 

z o.o. Przy Arsenale sp.k. przeniosła na rzecz Artur Zgórskiego prawo własno�ci przedmiotowej nieruchomo�ci. 
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Jednocze�nie, Artur Zgórski wyraził zgod� na wykre�lenie hipoteki umownej do kwoty 1.000.000 zł 

ustanowionej na nieruchomo�ci poło�onej we Wrocławiu, dla której S�d Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków 

we Wrocławiu prowadzi KW nr WR1K/00199448/3. 

Nabycie gruntu przy ul. Ksi�cia Witolda  

W wyniku rozstrzygni�cia przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniach 14, 23, 27, 30 

kwietnia oraz 5 maja 2015 r. w siedzibie Urz�du Miejskiego Wrocławia, komisja przetargowa jednogło�nie 

wybrała ofert� na sprzeda� nieruchomo�ci gruntów zabudowanych poło�onych we Wrocławiu przy ul. Ksi�cia 

Witolda 46 (KW nr WR1K/00314156/2) oraz ul. Ksi�cia Witolda 48-50 (KW nr WR1K/00187559/7) zło�on� 
przez i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp.k. Zgodnie ze zło�on� ofert� przetargow� nieruchomo�� 
zostanie przeznaczona na zabudow� mieszkalno-usługow� z dwukondygnacyjnym gara�em podziemnym, prace 

rozpoczn� si� w III kw. 2016 r., a zako	czenie budowy planowane jest na III kw. 2018 r. Cena nabycia 

nieruchomo�ci wynosi 10.342.356,48 PLN. Gmina Wrocław zobowi�zała si� do zawiadomienia i2 Development 

sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp.k. o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeda�y najpó�niej w ci�gu 21 dni od 

dnia rozstrzygni�cia przetargu. Przekazanie nieruchomo�ci nast�pi w terminie do 14 dni od dnia podpisania 

umowy sprzeda�y nieruchomo�ci. Umowa sprzeda�y została zawarta 28 sierpnia 2015 r. 

Przedwst�pna umowa sprzeda�y zawarta pomi�dzy i2 Development sp. z o.o. M3 sp.k. a RCC sp. z o.o. oraz 

SPECTRUM HOLDING sp. z o.o. 

W dniu 1 wrze�nia 2015 roku pomi�dzy i2 Development sp. z o.o. M3 sp.k. (jako kupuj�cym) a RCC sp. z o.o. 

oraz SPECTRUM HOLDING sp. z o.o. (jako sprzedaj�cymi), została zawarta przedwst�pna umowa sprzeda�y - 

Repertorium A nr 68215/2015 (zmieniona aneksem z dnia 7 pa�dziernika 2015 r., Repertorium A nr 

77066/2015), dotycz�ca sprzeda�y nieruchomo�ci gruntowej stanowi�cej działk� ewidencyjn� nr 1/8 

o powierzchni 1,9037 ha poło�onej we Wrocławiu, przy ul. Ibn Siny Awicenny, dla której S�d Rejonowy dla 

Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu prowadzi ksi�g� wieczyst� KW nr WR1K/00249333/0. Cena nieruchomo�ci 

została ustalona na kwot� 12.300.000,00 zł. Strony zobowi�zały si� do zawarcia umowy przyrzeczonej w 

terminie do dnia 30 sierpnia 2016 r. 

Na mocy aktu notarialnego z dnia 7 pa�dziernika 2015 r. (Repertorium A nr 77070/2015), sprzedaj�cy 

ustanowili na wskazanej powy�ej nieruchomo�ci hipotek� umown� do kwoty 2.750.000 PLN na rzecz i2 

Development sp. z o.o. M3 sp.k. na zabezpieczenie ewentualnego roszczenia i2 Development sp. z o.o. M3 sp.k. 

o zwrot zadatku w podwójnej wysoko�ci w przypadkach wskazanych w umowie przedwst�pnej. W zwi�zku z 

powy�szym, zostały zło�one stosowne wnioski wieczystoksi�gowe, jednak�e na Dat� Prospektu hipoteka nie 

została ujawniona w ksi�dze wieczystej. 

W dniu 7 pa�dziernika 2015 r. na podstawie umowy por�czenia obj�tej aktem notarialnym Repertorium A nr 

77076/2015, Emitent por�czył do wysoko�ci 11.500.000 PLN za wszelkie zobowi�zania pieni��ne i2 

Development sp. z o.o. M3 sp.k. wobec sprzedaj�cych z tytułu wskazanej powy�ej umowy przedwst�pnej 

sprzeda�y, w szczególno�ci za zobowi�zanie i2 Development sp. z o.o. M3 sp.k. do zapłaty kolejnych cz��ci 

ceny. Por�czenie pozostaje w mocy do 31 grudnia 2016 r. Jednocze�nie na wypadek gdyby i2 Development sp. z 

o.o. M3 sp.k. nie wykonała zobowi�za	 w sposób zgodny z umow� przedwst�pn� i obowi�zuj�cymi przepisami 

prawa, Emitent poddał si� egzekucji do kwoty 11.500.000 PLN. 

Nabycie gruntu przy ul. 	rutowej  

W wyniku rozstrzygni�cia przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 16 listopada 2015 r. w 

siedzibie Urz�du Miejskiego Wrocławia, komisja przetargowa wybrała ofert� na sprzeda� nieruchomo�ci 

obejmuj�cej działki zabudowane (w udziale 6668/10000 cz��ci w nieruchomo�ci) i niezabudowane poło�one we 

Wrocławiu przy ul. 
rutowej (KW nr WR1K/00329623/5 oraz KW nr WR1K/00108887/8) zło�on� przez i2 

Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp.k. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

nieruchomo�� jest przeznaczona pod zabudow� mieszkalno-usługow�. Cena nabycia nieruchomo�ci wynosi 

1.324.000 PLN. Gmina Wrocław zobowi�zała si� do zawiadomienia i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 

sp.k. o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeda�y najpó�niej w ci�gu 21 dni od dnia rozstrzygni�cia 

przetargu. Przekazanie nieruchomo�ci nast�pi w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy sprzeda�y 

nieruchomo�ci. Umowa sprzeda�y została zawarta 31 grudnia 2015 r. 
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Umowy zwi�zane z wnoszeniem wkładów niepieni��nych przez Emitenta 

Umowa aportu udziałów i2 Grupa sp. z. o. o 

W zwi�zku z podwy�szeniem kapitału zakładowego opisanym w Rozdziale „Ogólne informacje o Grupie – 

Kapitał zakładowy – Zmiany kapitału zakładowego” zawarto 3 umowy przenosz�ce własno�� udziałów spółki i2 

Grupa sp. z o. o. 

Na podstawie umowy z dnia 17 kwietnia 2015 roku zawartej pomi�dzy Galtoco Investments Limited z siedzib� 
w Nikozji („Galtoco”), a Emitentem, Galtoco celem pokrycia i obj�cia 928.772.424 akcji zwykłych imiennych 

serii B w podwy�szonym kapitale zakładowym Emitenta, o ł�cznej warto�ci nominalnej 92.877.242,40 zł 

przeniósł na Emitenta 1.366 udziałów, o warto�ci nominalnej 100 zł ka�dy, w kapitale zakładowym spółki pod 

firm� i2 Grupa spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�. Za wyj�tkiem powy�szego umowa zawiera 

standardowe dla tego typu umów postanowienia. 

Na podstawie umowy z dnia 20 kwietnia 2015 roku zawartej pomi�dzy Acico Investments Limited z siedzib� w 

Nikozji (Acico”), a Emitentem, Acico celem pokrycia i obj�cia 87.606.032 akcji zwykłych imiennych serii C w 

podwy�szonym kapitale zakładowym Emitenta, o ł�cznej warto�ci nominalnej 8.760.603,20 zł, przeniósł na 

Emitenta własno�� posiadanych przez siebie 129 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firm� i2 Grupa 

spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�. Za wyj�tkiem powy�szego umowa zawiera standardowe dla tego typu 

umów postanowienia. 

Na podstawie umowy z dnia 20 kwietnia 2015 roku zawartej pomi�dzy Panem Marcinem Misztalem, a 

Emitentem, Marcin Misztal celem pokrycia i obj�cia 839.681.544 akcji zwykłych imiennych serii C w 

podwy�szonym kapitale zakładowym Emitenta, o ł�cznej warto�ci nominalnej 83.968.154,40 zł, przeniósł na 

Emitenta własno�� posiadanych przez siebie 1235 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firm� i2 Grupa 

spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�. Za wyj�tkiem powy�szego umowa zawiera standardowe dla tego typu 

umów postanowienia. 

Na podstawie umowy z dnia 10 grudnia 2015 roku zawartej pomi�dzy Wratislavia Project Fundusz Inwestycyjny 

Zamkni�ty Aktywów Niepublicznych („Wratislavia”), a i2 Investments SCSp („i2 Investments”)., Na mocy 

powy�szej umowy Wratislavia celem pokrycia i obj�cia 5.000 akcji w kapitale zakładowym spółki i2 

Investments SCSp, przeniósł na i2 Investments własno�� posiadanych przez siebie 2.729  udziałów w kapitale 

zakładowym spółki pod firm� i2 Grupa spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�. Za wyj�tkiem powy�szego 

umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia. 

Umowa przeniesienia akcji tytułem aportu 

Na podstawie umowy z dnia 30 stycznia 2015 r. zawartej pomi�dzy Spółk� a spółk� Korfantowskie 

Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o., Spółka celem pokrycia 19.900 udziałów w spółce Korfantowskie 

Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o. o ł�cznej warto�ci nominalnej 995.000 PLN, wniosła wkład niepieni��ny 

w postaci 50.000 akcji zwykłych serii A spółki i2 Development sp. z o.o. P3 S.K.A. o warto�ci 3.888.600 PLN. 

Nadwy�ka w kwocie 2.893.600 PLN została przelana na kapitał zapasowy. Zgodnie z postanowieniami umowy, 

do przeniesienia tytułu własno�ci przedmiotu aportu na rzecz Korfantowskiego Przedsi�biorstwa Budowlanego 

sp. z o.o. doszło z chwil� zawarcia umowy. Umowa zawieraj� standardowe dla tego typu umów postanowienia.  

Warto�� opisanej powy�ej umowy aportu nie przekracza kwoty 5.000.000 PLN, jednak�e w ocenie Emitenta jest 

to umowa istotna dla prowadzonej przez Grup� działalno�ci. W zwi�zku z powy�szym Emitent zdecydował si� 
zamie�ci� ich opis w Prospekcie. 

Umowa przeniesienia udziałów tytułem aportu 

Na podstawie umowy z dnia 20 pa�dziernika 2015 r. zawartej pomi�dzy Spółk� a Wratislavia Project Fundusz 

Inwestycyjny Zamkni�ty Aktywów Niepublicznych z siedzib� w Warszawie (dawniej Private Investor VIII 

Funduszu Inwestycyjnego Zamkni�tego Aktywów Niepublicznych) („Wratislavia Project FIZ AN”), Spółka 

celem pokrycia 22.900 certyfikatów inwestycyjnych, serii B funduszu Wratislavia Project FIZ AN o ł�cznej 

warto�ci 188.319.753 zł wniosła wkład niepieni��ny w postaci 2.730 udziałów, tj. wszystkich udziałów w spółce 

i2 Grupa sp. z o.o. o warto�ci 188.314.732,26 zł. Zgodnie z umow� ró�nica pomi�dzy warto�ci� certyfikatów a 

warto�ci� wkładu niepieni��nego została wniesiona w postaci wpłaty pieni��nej w wysoko�ci 5.020,74 zł. 

Zgodnie z postanowieniami umowy, do przeniesienia tytułu własno�ci przedmiotu aportu doszło z chwil� 
zawarcia umowy. Umowa zawieraj� standardowe dla tego typu umów postanowienia Warto�� wkładu 
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niepieni��nego została okre�lona na podstawie wyceny na dzie	 19 pa�dziernika 2015 r. sporz�dzonej przez PM 

Enterprises sp. z o.o. z siedzib� w Warszawie. PM Enterprises sp. z o.o. przy zastosowaniu metody 

skorygowanej aktywów netto oszacowało warto�� spółki i2 Grupa sp. z o.o. na kwot� 188.314.732,26 zł. 

Pozostałe istotne umowy 

Poza normalnym tokiem działalno�ci, spółki z Grupy zawarły równie� umowy leasingu operacyjnego. 

Przedmiotem takich umów s� 3 samochody osobowe oraz sprz�t i oprogramowanie komputerowe oraz sprz�t 
sieciowy. Umowy te zawarte zostały z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. oraz Volkswagen Leasing 

GmbH, na czas oznaczony, na okres od 24 do 36 miesi�cy. Umowy zawieraj� standardowe dla tego typu umów 

postanowienia. Zgodnie z postanowieniami umów zawartych z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. 

zabezpieczenie stanowi� weksle in blanco wraz z deklaracj� wekslow�. 

Istotne rzeczowe aktywa trwałe i warto�ci niematerialne 

Istotnymi rzeczowymi aktywami trwałymi Grupy s� przede wszystkim nieruchomo�ci. 

Poni�sza tabela zawiera podstawowe informacje na temat warto�ci ksi�gowej netto w tys. PLN rzeczowych 

aktywów trwałych Grupy. 

 
Rok zako�czony 31 grudnia 

Na dzie� 30 
czerwca 

2012 2013 2014 2015 

Grunty i budynki - - 13 13 

Maszyny i urz�dzenia - 0 90 118 


rodki transportu - - 219 1.251 

Razem - 0 322 1.382 

�ródło: Emitent 

Na Dat� Prospektu Grupa nie planuje zakupu istotnych jednostkowo rzeczowych aktywów trwałych. 

Szczegółowe informacje dotycz�ce nieruchomo�ci inwestycyjnych Grupy znajduj� si� w podtytule 

„Nieruchomo�ci Grupy” poni�ej. Emitent planuje natomiast nabywanie gruntów na cele prowadzenia 

działalno�ci deweloperskiej, m.in. z wykorzystaniem wpływów netto z emisji Akcji Oferowanych” 

Zabezpieczenia ustanowione na istotnych aktywach Grupy  

Zgodnie z umow� kredytu pomi�dzy mBankiem Hipotecznym S.A. a i2 Development sp. z o.o. Ogrody 

Jordanowskie sp.k., na zabezpieczenie wierzytelno�ci mBanku Hipotecznego S.A. z tytułu przedmiotowej 

umowy kredytu, zostały ustanowione zabezpieczenia na aktywach trwałych w postaci (i) zastawu rejestrowego 

na udziałach i2 Development sp. z o.o. (ii) zastawu rejestrowego na wierzytelno�ciach przyszłych i2 

Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp.k. o wypłat� �rodków z mieszkaniowego rachunku 

powierniczego oraz (iii) zastawu rejestrowego na wierzytelno�ciach na rachunku deweloperskim (zob. rozdział 

„Istotne umowy” podrozdział „Umowy finansowe Spółek Zale�nych” podtytuł „Umowa kredytu pomi�dzy 

mBankiem Hipotecznym S.A. a i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp.k.” powy�ej).  

Ponadto, zgodnie z umow� kredytu inwestorskiego pomi�dzy mBankiem Hipotecznym S.A. a i2 Development 

sp. z o.o. Oławska 12 sp.k., na zabezpieczenie wierzytelno�ci mBanku Hipotecznego S.A. na zabezpieczenie 

wierzytelno�ci mBanku Hipotecznego S.A. z tytułu przedmiotowej umowy kredytu, zostało ustanowione 

zabezpieczenie na aktywach trwałych w postaci zastawu rejestrowego na udziałach i2 Development sp. z o.o. 

(zob. rozdział „Istotne umowy” podrozdział „Umowy finansowe Spółek Zale�nych” podtytuł „Umowa kredytu 

inwestorskiego pomi�dzy mBankiem Hipotecznym S.A. a i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp.k.” powy�ej). 

Nieruchomo�ci Grupy  

Na Dat� Prospektu Grupa posiada nieruchomo�ci w oparciu o przysługuj�ce jej prawa rzeczowe (prawo 

własno�ci i u�ytkowania wieczystego). 

Poni�sza tabela zawiera informacje dotycz�ce nieruchomo�ci posiadanych przez Grup�. 
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Lokalizacja / Obr�b 
ewidencyjny 

Powierzchnia Spółka 
Tytuł  

prawny 
Ustanowione 

 hipoteki 
Sposób  

korzystania 

Wrocław, Obr�b Wojszyce 

(KW nr WR1K/00326322/4) 

0,9432 ha i2 Development sp. z o.o. 

Zodiak III sp.k. 

Własno�� 20.797.500,00 PLN1 Grunty orne 

Wrocław, ul. Ks. Jana 

Dzier�onia, Obr�b Oporów 

(KW nr WR1K/00325975/9) 

0,4034 ha i2 Development sp. z o.o. 

Ogrody Jordanowskie sp.k. 

(dawniej: i2 Development 

sp. z o.o. Igielna sp.k.) 

Własno��  24.680.000,00 PLN2 Inne tereny 

zabudowane 

Wrocław, ul. Pomorska 44, 

Obr�b Plac Grunwaldzki 

(KW nr WR1K/00193565/7) 

0,0443 ha i2 Development sp. z o.o. 

Pomorska 44 sp.k. 

Własno�� 8.701.929,00 PLN3 Inne tereny 

zabudowane 

Wrocław, ul. Edwarda 

Dembowskiego 43A, 43B, 

43C, 43D, 43E, 43F, Obr�b 

Biskupin 

(KW nr WR1K/00280681/3) 

0,4759 ha i2 Development sp. z o.o. 

M5 sp.k. 

Własno�� 16.650.000,00 PLN4 Zurbanizowane tereny 

niezabudowane 

Wrocław, ul. Oławska 12, 

Obr�b Stare Miasto 

(KW nr WR1K/00121631/6) 

0,0610 ha i2 Development sp. z o.o. 

Oławska 12 sp.k. 

Własno�� 3.825.000,00 EUR5 Inne tereny 

zabudowane 

Wrocław, ul. Pi�kna 58, 

Obr�b Tarnogaj 

(KW nr WR1K/00112075/4) 

0,4169 ha i2 Development sp. z o.o. 

Pi�kna sp.k.6 

U�ytkowanie 

wieczyste 

Brak wpisów  Inne tereny 

zabudowane 

Wrocław, ul. Igielna, Obr�b 

Stare Miasto 

(KW nr WR1K/00199448/3) 

0,0428 ha i2 Igielna sp. z o.o. U�ytkowanie 

wieczyste 

Brak wpisów Zurbanizowane tereny 

niezabudowane 

Wrocław, ul. Powsta	ców 


l�skich 96-98, Obr�b 

Południe 

(KW nr WR1K/00201673/7) 

0,1244 ha i2 Powsta	ców 
l�skich sp. z 

o.o.  

Własno�� Hipoteki w 

wysoko�ci: 

3.000.000,00 PLN7; 

3.000.000,00 PLN8; 

Inne tereny 

zabudowane 

Wrocław, ul. Józefa 

Piłsudskiego 89 i 89A, 

Obr�b Stare Miasto 

(KW nr WR1K/00190685/3) 

91, 91A, 91B Obr�b Stare 

Miasto 

(KW nr WR1K/00329523/4 

0,0375 ha 

0,0358 ha 

i2 Development sp. z o.o. 

Przy Arsenale sp.k. 

Własno�� Brak wpisów Tereny mieszkaniowe 

Wrocław, ul. Ptasia 17, 

Obr�b Plac Grunwaldzki 

(KW nr WR1K/00175738/9) 

0,0807 ha i2 Development sp. z o.o. 

M1 sp.k. 

Własno�� 11.846.745,00 PLN9 Zurbanizowane tereny 

niezabudowane 

Wrocław, ul. Jana Pawła II 

8, Obr�b Stare Miasto 

(KW nr WR1K/00045425/2) 

2,6442 ha i2 Development sp. z o.o. 

Przy Arsenale sp.k. 

Własno�� 228.000.000,00 PLN10 Inne tereny 

zabudowane 

Wrocław, Obr�b Stare 

Miasto 

(KW nr WR1K/00329521/0) 

0,0426 ha i2 Development sp. z o.o. 

Piłsudskiego sp.k. 

Własno�� 3.300.00011 Zurbanizowane tereny 

niezabudowane lub w 

trakcie zabudowy 

Wrocław, ul. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego, Obr�b 

Stare Miasto 

(KW nr WR1K/00329521/0) 

0,1574 ha i2 Development sp. z o.o. 

Piłsudskiego sp.k. 

Własno�� 3.300.00011 Inne tereny 

zabudowane 

Wrocław, ul. 
rutowa, Obr�b 

Plac Grunwaldzki 

(KW nr WR1K/00329623/5 

oraz WR1K/00108887/8) 

0,0588 

0,0124 ha 

i2 Development sp. z o.o. 

Pomorska 44 sp.k. 

Własno�� Brak wpisów Zurbanizowane tereny 

niezabudowane lub w 

trakcie zabudowy 

1 hipoteka ustanowiona jako zabezpieczenie roszcze� Alior Banku S.A. na podstawie umowy kredytu nieodnawialnego z dnia 11 sierpnia 

2015 r. oraz umowy kredytu odnawialnego z dnia 11 sierpnia 2015 r. opisanych w rozdziale „Istotne umowy”, 
2 na podstawie umowy kredytu z dnia 6 maja 2015 r. opisanej w rozdziale „Istotne umowy”, i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie 

sp. k. zobowi�zała si� ustanowi� hipotek� umown� na zabezpieczenie roszcze� mBanku Hipotecznego S.A., 
3 hipoteka umowna ustanowiona jako zabezpieczenie roszcze� Powszechnej Kasy Oszcz�dno�ci Bank Polski S.A. na zabezpieczenie kredytów 

udzielonych dnia 20 marca 2015 r. i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp.k. opisanej w rozdziale „Istotne umowy”, 
4 hipoteka umowna ustanowiona jako zabezpieczenie roszcze� Getin Noble Banku S.A. na podstawie umowy kredytu nr KRI\1467269 z dnia 8 

kwietnia 2014 r. zawartej przez i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k., opisanej w rozdziale „Istotne umowy”, w zwi�zku ostatecznymi 

umowami nabycia lokali, własno�� nieruchomo�ci jest obecnie przenoszona na nabywców lokali; 
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5na podstawie umowy kredytu z dnia 16 czerwca 2015 r. opisanej w rozdziale „Istotne umowy”, i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp. k. 

zobowi�zała si� ustanowi� hipotek� umown� na zabezpieczenie roszcze� mBanku Hipotecznego S.A., 

6 wraz z udziałem ¼ cz��ci nieruchomo�ci KW WR1K/00137623/2 ( tj. Działka nr 6/10 ) oraz współu�ytkowaniem wieczystym w udziale 2/8 

cz��ci nieruchomo�ci WR1K/00120710/7 ( tj. Działka nr 13/22 ), 

7 hipoteka umowna ustanowiona jako zabezpieczenie roszcze� mBanku S.A. z tytułu umowy kredytu odnawialnego udzielonego 

Korfantowskiemu Przedsi�biorstwu Budowlanemu sp. z o.o. na podstawie umowy kredytowej nr 09/073/15/Z/LI z dnia 8 maja 2015 r. wraz z 

pó�niejszymi zmianami opisanej w rozdziale „Istotne umowy”, 
8 hipoteka umowna ustanowiona jako zabezpieczenie roszcze� mBanku S.A. z tytułu umowy kredytu w rachunku bie��cym udzielonego 

Korfantowskiemu Przedsi�biorstwu Budowlanemu sp. z o.o. na podstawie umowy kredytowej nr 09/070/15/Z/VV z dnia 8 maja 2015 r. wraz 

z pó�niejszymi zmianami opisanej w rozdziale „Istotne umowy”, 
9hipoteka umowna ustanowiona jako zabezpieczenie roszcze� Powszechnej Kasy Oszcz�dno�ci Bank Polski S.A. na zabezpieczenie kredytów 

udzielonych dnia 18 listopad 2015 r. i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. opisanej w rozdziale „Istotne umowy”, 
10 

na podstawie umowy kredytu z dnia 29 pa�dziernika 2015 r. opisanej w rozdziale „Istotne umowy”, i2 Development sp. z o.o. Przy 

Arsenale sp. k. zobowi�zała si� ustanowi� hipotek� umown� na zabezpieczenie roszcze� mBanku Hipotecznego S.A., 
11hipoteka umowna ustanowiona jako zabezpieczenie roszcze� Nueve 2 sp. z o.o. – XXXV – S.K.A., na podstawie umowy pisanej w rozdziale 

„Istotne umowy”. 

 

Ochrona �rodowiska 

Emitent nie posiada �adnej wiedzy o przypadkach dotycz�cych ochrony �rodowiska, które w istotny sposób 

wpływaj� na korzystanie z nieruchomo�ci inwestycyjnych b�d� mieszkaniowych. Jako cz��� procesu 

uzyskiwania pozwole	 na budow� i zagospodarowanie przestrzenne dla swoich projektów, Spółka dokonuje 

przegl�dów �rodowiskowych, które zwyczajowo maj� miejsce przy takich projektach. 

Własno�� intelektualna 

W ocenie Spółki, na Dat� Prospektu Grupa nie jest uzale�niona od jakichkolwiek patentów lub licencji, umów 

przemysłowych, handlowych lub finansowych albo od nowych procesów produkcyjnych lub innych dóbr 

niematerialnych. 

Znaki towarowe i licencje 

Poni�ej przedstawiono informacje na temat znaków towarowych wykorzystywanych przez Grup�. Grupie 

przysługuje:  

Nazwa Rodzaj znaku Data zgłoszenia Data rejestracji 
Numer prawa 
ochronnego 

Klasy 
towarowe 

Uprawniony 

i2 Development słowny 
19 sierpnia 2008 

r. 

31 sierpnia 2010 

r. 
R.225360 35, 36, 37 

i2 Development 

sp. z o.o. P3 

S.K.A. 

 

słowno-

graficzny 
3 marca 2014 r. 

23 czerwca 2014 

r. 
Z.425541 35, 36, 37 Emitent 

�ródło: Emitent 

Domeny internetowe  

Na Dat� Prospektu Grupa posiadała 3 zarejestrowanych domen internetowych:  

Nazwa domeny 
Data utworzenia 

domeny 
Data, do której 

opłacono domen� 
Uprawniony 

i2Development.pl 18 sierpnia 2008 r. 18 sierpnia 2018 r. i2 Development sp. z o.o. S.K.A. 

chamielec.com.pl 10 czerwca 2014 r. 10 czerwca 2016 r. Chamielec Architekci sp. z o.o. 

kpb.net.pl 26 czerwca 2012 r. 26 czerwca 2016 r. Emitent 

�ródło: Emitent 

W ocenie Spółki, główn� domen� wykorzystywan� w działalno�ci Grupy jest domena: www.i2Development.pl 
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Systemy informatyczne 

Na Dat� Prospektu Grupa korzysta z systemów informatycznych i oprogramowania o ró�nym znaczeniu dla 

działalno�ci Grupy. Systemy informatyczne wykorzystywane przez Grup� wspieraj� podstawowe obszary jej 

działalno�ci. Do najistotniejszych z wykorzystywanych przez Grup� systemów nale�� nast�puj�ce programy: 

MS Office 2013, 2007 oraz 2003, Photoshop Elements 12 i 13, Corel X6, AutoCAD 2015, AutoCAD LT 2015, 

Autodesk 3DS Max Design 2015, SketchUp Pro 2014, MS Navision (program ksiegowy) oraz CRM. 

Prawo do wykorzystywania systemów informatycznych i oprogramowania przysługuj� Grupie na podstawie 

udzielonych licencji, co do zasady na czas oznaczony. 

Na Dat� Prospektu Grupa nie jest uzale�niona od jakichkolwiek licencji na systemy informatyczne 

i oprogramowanie, które mo�na uzna� za istotne dla jej działalno�ci lub rentowno�ci. Oprogramowanie 

wykorzystywane w działalno�ci Grupy mo�e zosta� zast�pione dost�pnym na warunkach rynkowych 

oprogramowaniem alternatywnym o zbli�onej funkcjonalno�ci. 

Ubezpieczenia 

W toku prowadzonej działalno�ci Spółki Zale�ne realizuj�ce projekty deweloperskie zawieraj� umowy 

ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlanych, jak równie� umowy ubezpieczenia mienia. Ponadto Spółka obj�ta 

została ubezpieczeniem w zakresie odpowiedzialno�ci cywilnej.  

Dodatkowo, �rodki trwałe Grupy obejmuj�ce flot� samochodów oddanych w leasing podlegaj� ubezpieczeniu na 

podstawie umów ubezpiecze	 komunikacyjnych  

Na Dat� Prospektu Spółka i Spółki Zale�ne zawarły nast�puj�ce umowy ubezpieczenia ryzyk budowy, mienia 

oraz odpowiedzialno�ci cywilnej: 

Ubezpieczony Ubezpieczyciel 
Zakres 

ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia Okres ubezpieczenia 

KPB Sp. zo.o.  AXA TUiR S.A. 
Odpowiedzialno�� 
cywilna 

3.000.000,00 PLN 
29.11.2015 r. do 28.11.2016 

r. 

i2 Development sp. z o.o. M5 

sp.k.,  

TUiR Allianz 

Polska S.A. 

ubezpieczenie 

wszystkich ryzyk 

budowy 

11.100.000PLN 
01.09.2015-31.08.2016 

i2 Development sp. z o.o. 

Pobo�nego 11-13 sp.k. 

(Inwestor), KPB sp. z o.o.6 

AXA TUiR S.A. 

ubezpieczenie 

wszystkich ryzyk 

budowy 

15.736.828,10 PLN 

7 maja 2014 r. do 30 kwietnia 

2016 r.; 36 m-cy po 

zako	czeniu prac i podpisaniu 

protokołu zdawczo 

odbiorczego 

i2 Development Sp. zo.o. 

Pomorska 44 Sp.k. 

TUiR Allianz 

Polska S.A. 

ubezpieczenie 

wszystkich ryzyk 

budowy 

5 714 000PLN 01.01.2016-31.12.2016 

i2 Development sp. z o.o. Ogrody 

Jordanowskie  sp.k.(Inwestor), 

KPB S.A. (Główny Wykonawca) 
AXA TUiR S.A. 

ubezpieczenie 

wszystkich ryzyk 

budowy 

12.329.613,80 PLN 

14 lutego 2015 r. do 30 

kwietnia 2016 r.; 36 m-cy po 

zako	czeniu prac i podpisaniu 

protokołu zdawczo 

odbiorczego 

i2 Powsta	ców 
l�skich Sp. z o. 

o. 
AXA TUiR S.A. 

ubezpieczenie 

mienia od 

wszystkich ryzyk 

(mienie poło�one 

we Wrocławiu przy 

ul. Powsta	ców 


l�skich 96-98) 

5.900.000 PLN 
23 stycznia 2016 r. do 22 

stycznia 2017 r.  

i2 Development sp. z o.o. M1 

sp.k.,  
AXA TUiR S.A 

ubezpieczenie 

wszystkich ryzyk 

budowy 

7.075.620,59 PLN 
01.10.2015 r. do 31.12.2016 

r. 

i2 Development sp. z o.o. Zodiak 

III sp.k.,  
AXA TUiR S.A 

ubezpieczenie 

wszystkich ryzyk 

budowy 

10.976.012,66 PLN 
01.09.2015 r. do 30.09.2016 

r.  

i2 Development sp. z o.o. AXA TUiR S.A ubezpieczenie 

wszystkich ryzyk 
8.642.426,45 PLN 01.03.2015r. do 31.07.2016 r.  
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Ubezpieczony Ubezpieczyciel 
Zakres 

ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia Okres ubezpieczenia 

Oławska 12 sp.k.,  budowy 

i2 Development Sp. z o. o. Przy 

Arsenale Sp. k. 
AXA TUiR S.A 

ubezpieczenie 

wszystkich ryzyk 

budowy 

94.000.000,00 PLN 
01.03.2015 r. do 30.01.2020 

r. 

W ocenie Spółki, Grupa posiada ochron� ubezpieczeniow�, która zgodna jest z praktyk� stosowan� przez spółki 

prowadz�ce podobn� działalno�� w Polsce. Niemniej zob. rozdział „Czynniki ryzyka” podrozdział „Ryzyka 

zwi�zane z działalno�ci� Grupy i z otoczeniem rynkowym” podtytuł „Ryzyko niewystarczaj�cej ochrony 

ubezpieczeniowej”. 

Post�powania s�dowe, administracyjne i arbitra�owe  

Z wyj�tkiem post�powa	 opisanych poni�ej, w ci�gu ostatnich 12 miesi�cy Emitent ani Spółki Zale�ne nie były 

stron� ani uczestnikiem jakichkolwiek post�powa	 przed organami rz�dowymi, post�powa	 s�dowych lub 

arbitra�owych, które mogły mie� lub miały w niedawnej przeszło�ci istotny wpływ na sytuacj� finansow� lub 

rentowno�� Spółki lub Grupy. Poza post�powaniami opisanymi poni�ej, Spółka ani Spółki Zale�ne nie posiadaj� 
informacji o jakichkolwiek tocz�cych si� lub gro��cych post�powaniach, które miałyby istotny wpływ na 

sytuacj� finansow� lub rentowno�� Spółki lub Grupy. 

W toku normalnej działalno�ci zarówno Emitent, jak i Spółki Zale�ne s� stronami oraz uczestnikami 

post�powa	, które zdaniem Spółki, nie maj� istotnego znaczenia dla Spółki oraz Grupy. 

Według najlepszej wiedzy Zarz�du na Dat� Prospektu wobec Spółek Grupy nie został zgłoszony wniosek 

o ogłoszenie upadło�ci. 

Na Dat� Prospektu: (i) przeciwko Spółce tocz� si� 3 post�powania cywilne o zapłat�, o ł�cznej warto�ci roszcze	 
65.980,98 PLN wraz z ustawowymi odsetkami, (ii) przeciwko Spółkom Zale�nym tocz� si� 2 post�powania 

cywilne o zapłat�, o ł�cznej warto�ci roszcze	 267.085,47 PLN wraz z ustawowymi odsetkami, (iii) Spółki 

Zale�ne s� uczestnikami 1 post�powania administracyjn oraz (iv) Spółka jest stron� 1 post�powania karnego, w 

którym Spółka wyst�puje jako pokrzywdzony. 

Sprawa z powództwa Doradcy Podatkowi Marek Kolibski, Andrzej Niko�czyk, Michał Dec & Partnerzy sp.k. 

W dniu 23 stycznia 2014 r. spółka Marek Kolibski, Andrzej Niko	czyk, Michał Dec i Partnerzy sp.k. Kancelaria 

Doradców Podatkowych i Radców Prawnych sp.p. („Powódka”) wniosła przeciwko spółce i2 Drevelopment sp. 

z o.o. („Pozwana”) powództwo o zapłat� kwoty 20.316,72 PLN z tytułu wynagrodzenia wynikaj�cego z zawartej 

pomi�dzy stronami umowy o �wiadczenie usług doradztwa podatkowego, której przedmiotem było opracowanie 

przez Powódk� koncepcji restrukturyzacji spółek komandytowo- akcyjnych, których wspólnikiem była spółka i2 

Development sp. z o.o.i jej wprowadzenie do ko	ca 2013 roku. W ocenie Pozwanej, Powódka nienale�ycie 

wykonała umow�, bowiem nie przygotowała dla i2 Development sp. z o.o. koncepcji umo�liwiaj�cej jej 

realizacj� do ko	ca roku 2013. Ponadto przygotowanie wskazanych w umowie opracowa	 zaj�ło Powódce zbyt 

du�o czasu, co rodziło obawy Pozwanej, i� nie zd��y wdro�y� na czas zaproponowanych przez Powódk� 
scenariuszy. Wobec powy�szych okoliczno�ci Pozwana odst�piła od ł�cz�cej j� z Powódk� umowy i nie ui�ciła 

nale�no�ci z tytułu wystawionej w dniu 31 lipca 2013 r. przez Powódk� faktury VAT. W dniu 31 stycznia 2014 

r. S�d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie wydał nakaz zapłaty ��danej przez Powódk� kwoty wraz z 

odsetkami oraz kosztami procesu i zast�pstwa procesowego. Nakaz został dor�czony Pozwanej w dniu 27 lutego 

2014 r. W dniu 11 marca 2014 r. Pozwana zło�yła sprzeciw od nakazu zapłaty, wnosz�c o oddalenie powództwa 

w cało�ci. W dniu 8 maja 2015 r. odbyła si� w przedmiotowej sprawie rozprawa, na której w charakterze strony 

słuchany był Pan Andrzej Kowalski. Z uwagi na fakt, i� przedmiotowa sprawa dotyczy zagadnienia 

podatkowych, do których niezb�dne s� wiadomo�ci specjalne, S�d postanowił o dopuszczeniu dowodu z opinii 

biegłego. Na Dat� Prospektu, na ��danie S�du Pozwana ui�ciła zaliczk� na poczet wynagrodzenia biegłego. 

Sprawa toczy si� przed S�dem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie.  

Sprawa ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy K�cik”  

W dniu 17 marca 2015 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy K�cik” zło�yła do Wojewódzkiego S�du 

Administracyjnego we Wrocławiu skarg� od decyzji Wojewody Dolno�l�skiego z dnia 13 lutego 2015 r., nr O-

116/15 utrzymuj�cej w mocy decyzj� Prezydenta Wrocławia nr 5613/2014 z dnia 13 listopada 2014 r., 

zatwierdzaj�c� projekt budowlany i udzielaj�c� spółce i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. pozwolenia 
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na budow� budynku biurowo-usługowego z parkingiem podziemnym, zlokalizowanego przy ul. Oławskiej 12 

we Wrocławiu. W zło�onej skardze, Skar��ca zarzuciła naruszenie przepisów post�powania, jednak�e nie 

podniosła �adnych zarzutów merytorycznych wobec zło�onego przez spółk� i2 Development sp. z o.o. Przy 

Arsenale sp.k. projektu budowalnego, zatwierdzonego powy�sz� decyzj� Prezydenta Miasta Wrocławia. W dniu 

16 kwietnia 2015 r. w odpowiedzi na skarg� Wojewoda Dolno�l�ski wniósł o jej oddalenie. W dniu 15 czerwca 

2015 r. spółka i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp.k. (na któr� przeniesione zostało wskazane powy�ej 

pozwolenie na budow�), zło�yła odpowied� na skarg�, w której wniosła o oddalenie skargi w cało�ci 

argumentuj�c, i� w jej ocenie skarga jest całkowicie bezzasadna. Sprawa toczy si� przed Wojewódzkim S�dem 

Administracyjnym we Wrocławiu. W powy�szej sprawie został wydany wyrok oddalaj�cy skarg� w cało�ci. 

Wyrok jest prawomocny. 

Post�powanie administracyjne i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. 

Wyrokiem z dnia 7 maja 2015 r. Wojewódzki S�d Administracyjny we Wrocławiu uchylił decyzj� Wojewody 

Dolno�l�skiego nr o-664/14 z dnia 10 listopada 2014 r. uchylaj�c� decyzj� Prezydenta Miasta Wrocławia nr 

43/2014 z dnia 12 wrze�nia 2014 r. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia Rafin sp. 

z o.o. pozwolenia na budow� budynku biurowego z cz��ci� usługowo-handlow� w paterze i gara�em 

podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Zaułek Wolski 5a we Wrocławiu. Zdaniem WSA 

w przedmiotowej sprawie nie doszło do naruszenia ustale	 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Wyrok WSA został zaskar�ony przez spółk� i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k., 

która w dniu 17 lipca 2015 r. wniosła skarg� kasacyjn� do Naczelnego S�du Administracyjnego w Warszawie. 

W skardze kasacyjnej i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. wniosła o uchylenie zaskar�onego wyroku 

w cało�ci i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania WSA, ewentualnie uchylenie zaskar�onego wyroku 

w cało�ci oraz rozpoznanie merytoryczne skargi kasacyjnej, w sytuacji ustalenia przez NSA, ze nie doszło przy 

wydaniu zaskar�onego wyroku do narusze	 przepisów post�powania, które mogły mie� istotny wpływ na wynik 

sprawy, a zachodzi jedynie naruszenie prawa materialnego. Na Dat� Prospektu spółka i2 Development sp. z o.o. 

Przy Arsenale sp.k. oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy. 

Sprawa z powództwa BGK Nieruchomo�ci S.A. 

W dniu 23 listopada 2015 r. spółka BGK Nieruchomo�ci S.A. („Powódka”) wniosła przeciwko spółce i2 

Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. („Pozwana”) powództwo o zapłat� kwoty 242.463,75 PLN, wraz z 

odsetkami, z tytułu kary umownej wynikaj�cej z listu intencyjnego z dnia 6 maja 2014 r. (zmienionego 

pó�niejszymi aneksami), oraz z tytułu szkody poniesionej przez Powódk� w zwi�zku z nie zawarciem 

przedwst�pnej umowy sprzeda�y nieruchomo�ci poło�onej we Wrocławiu przy ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 91 („Nieruchomo��”) w uzgodnionym przez strony terminie. Powódka podniosła, i� mimo 

ustalenia pomi�dzy stronami daty podpisania przedwst�pnej umowy sprzeda�y Nieruchomo�ci na dzie	 22 

grudnia 2014 r. Pozwana nie stawiła si� u notariusza. W ocenie Pozwanej du�e rozbie�no�ci w stanowiskach 

stron co do istotnych postanowie	 umowy, niezgodno�ci zaproponowanej konstrukcji umowy przedwst�pnej z 

tre�ci� listu intencyjnego oraz nie spełnienie jednego z warunków okre�lonych listem intencyjnym 

uniemo�liwiało zawarcie umowy w zaproponowanym brzmieniu. W dniu 30 listopada 2015 r. S�d Okr�gowy we 

Wrocławiu, X Wydział Gospodarczy wydał nakaz zapłaty ��danej przez Powódk� kwoty 242.463,75 PLN wraz 

z odsetkami oraz kwoty 10.248 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zast�pstwa procesowego. 

Nakaz został dor�czony Pozwanej w dniu 8 grudnia 2015 r. Pozwana zło�yła sprzeciw od nakazu zapłaty, w 

którym b�dzie wnosiła o oddalenie powództwa w cało�ci. Strony zostały przez S�d skierowane do mediacji. 

Pozwana spółka nie wyraziła zgody na jej przeprowadzenie informuj�c o tym S�d oraz mediatora. Termin 

rozprawy został wyznaczony na dzie	 24 maja 2016r. 

Pracownicy 

W tabeli poni�ej przedstawiono informacje na temat liczby pracowników Grupy zatrudnionych na podstawie 

umowy o prac� (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy) na daty w niej wskazane. 

 Na dzie� 31 grudnia Na dzie� 30 
czerwca 2015 

r. 

Na dzie� 31 
grudnia 2015 

r.  2014 r. 2013 r. 2012 r. 

Spółka - - - - 18 

Spółki zale�ne:      

KPB sp. z o.o.  - 1 - 4 6 
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 Na dzie� 31 grudnia Na dzie� 30 
czerwca 2015 

r. 

Na dzie� 31 
grudnia 2015 

r.  2014 r. 2013 r. 2012 r. 

i2 Development sp. z o.o. P3 S.K.A. - - - - - 

i2 Grupa sp. z o.o. 14 - - 16 1 

Chamielec Architekci sp. z o.o.  11 - - 16 17 

Concept sp. z o.o.  - - - - - 

i2 Development sp. z o.o.  1 3 2 2 2 

i2 Finanse sp. z o.o. 3 - - 5 5 

i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A. - - - - - 

i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. - - - - - 

i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp.k. - - - - - 

i2 Development sp. z o.o. M3 sp.k. - - - - - 

i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k. - - - - - 

i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp.k. - - - - - 

i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. - - - - - 

i2 Development sp. z o.o. Piłsudskiego sp.k. - - - - - 

i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie 

sp.k. 

- - - 
-  

i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp.k. - - - - - 

i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp.k. - - - - - 

i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp.k. - - - - - 

Razem 29 4 2 43 49 

�ródło: Spółka 

Od dnia 31 grudnia 2015 r. do Daty Prospektu nie zaszły �adne istotne zmiany w liczbie pracowników Grupy 

zatrudnionych na podstawie umowy o prac� (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy). 

Grupa zatrudnia pracowników na umow� o prac�, a tak�e zleca wykonywanie czynno�ci na podstawie umów-

zlece	, umów o dzieło i umów o �wiadczenie usług oraz na podstawie powołania. Grupa, w ostatnim roku 

obrotowych, zatrudniała 1 pracownika chronionego (w zwi�zku z uprawnieniami rodzicielskimi).W ostatnim 

roku obrotowym Grupa nie zatrudniała pracowników czasowych.  

W Grupie nie miały miejsca zwolnienia grupowe ani przej�cia pracowników w rozumieniu art. 23
1
 Kodeksu 

Pracy. 

Spółka nie przetwarza danych osobowych obj�tych ochron�, w zwi�zku z czym nie zarejestrowała takiego 

zbioru w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z 

przyj�t� w Grupie polityk�, ka�da Spółka Zale�na, która realizuje inwestycje deweloperskie, rejestruje i 

prowadzi zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych we własnym zakresie. 

Zwi�zki zawodowe, układy zbiorowe, regulamin pracy, regulamin wynagradzania oraz zakładowy system 

�wiadcze� socjalnych 

Na Dat� Prospektu w Spółce ani w �adnej Spółce Zale�nej nie działały �adne zwi�zki zawodowe oraz nie 

obowi�zywały układy zbiorowe pracy. 

W Grupie, za wyj�tkiem spółki i2 Grupa sp. z o.o., w której obowi�zuje regulamin wynagradzania i regulamin 

pracy z dnia 1 wrze�nia 2014 r., nie obowi�zuj� regulaminy pracy ani regulaminy wynagradzania. 

Na Dat� Prospektu Spółka nie utworzyła rezerw na �wiadczenia emerytalne i podobne. 

Na Dat� Prospektu w Spółce ani w �adnej Spółce Zale�nej nie utworzono Zakładowego Funduszu 
wiadcze	 
Socjalnych. 
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Uczestnictwo pracowników w kapitale zakładowym Spółki 

Na Dat� Prospektu nie istniej� �adne ustalenia co do uczestnictwa pracowników w kapitale zakładowym Grupy. 

Ponadto w Spółce nie został ustanowiony program motywacyjny, który przyznawałby akcje Emitenta 

pracownikom Grupy. 
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OTOCZENIE RYNKOWE 

Wprowadzenie 

Grupa prowadzi działalno�� na lokalnym rynku deweloperskim oraz budowlanym (jako generalny wykonawca) 

oraz zajmuje si� przygotowywaniem projektów architektonicznych, sprzeda��, przygotowywaniem projektów 

wn�trz oraz ich aran�acji i administrowaniem nieruchomo�ciami. Do segmentów działalno�ci Grupy nale��: 
nieruchomo�ci mieszkaniowe w standardzie premium oraz nieruchomo�ci komercyjne.  

Działalno�� oraz perspektywy rozwoju Grupy s� silnie uzale�nione od koniunktury gospodarczej w Polsce. Do 

czynników makroekonomicznych maj�cych wpływ na stan rynku deweloperskiego oraz na działalno�� i rozwój 

Emitenta mo�na zaliczy�: tempo wzrostu PKB, poziom stóp procentowych, poziom inflacji, stop� bezrobocia, 

polityk� monetarn� i fiskalna pa	stwa, wzrost realnych wynagrodze	, dost�pno�� programów rz�dowych 

wspieraj�cych zakup nowych mieszka	, poziom inwestycji przedsi�biorstw, dost�pno�� kredytów, wysoko�� 
dochodów gospodarstw domowych oraz wysoko�� popytu konsumpcyjnego. 

Sytuacja makroekonomiczna 

Gospodarka Polski pod wzgl�dem wielko�ci PKB jest najwi�ksz� gospodark� w regionie Europy 
rodkowo- 

Wschodniej oraz jedn� z najszybciej rozwijaj�cych si� gospodarek Unii Europejskiej. 

Kluczowe wska�niki makroekonomiczne dla polskiej gospodarki za lata 2011-2014 

 2011 2012 2013 2014 2015P 2016P 

PKB (r/r, %) 4,8 1,8 1,7 3,3 3,4 3,3 

Stopa bezrobocia (na koniec okresu, %) 12,5 13,4 13,4 11,5 8,2 7,9 

CPI (r/r, �rednia) 4,3 3,7 0,9 0,0 -0,5 0,9 

Wzrost przeci�tnego miesi�cznego 

wynagrodzenia realnego brutto (r/r, %) 
1,4 0,1 2,8 3,4 3,6 4,7 

Stopa referencyjna NBP (na koniec okresu, %) 4,50 4,25 2,50 2,0 - - 

�ródło: GUS, NBP 

W 2011 r. tempo wzrostu gospodarczego Polski wzrosło o 4,8% r/r, a nast�pnie w 2012 r. zmalało do poziomu 

1,8% r/r, co wynikało głównie z niekorzystnych uwarunkowa	 zewn�trznych polskiej gospodarki, mi�dzy 

innymi trudn� sytuacj� gospodarcz� w Unii Europejskiej oraz problemem z obsług� zadłu�enia w krajach 

peryferyjnych (Grecja, Portugalia, Hiszpania i Włochy). W tym okresie odnotowano równie� spadek inflacji 

o 0,6 p.p. z poziomu 4,3% r/r w 2011 r. do 3,7% r/r w 2012 r. W celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i przy 

spadaj�cej inflacji, w listopadzie oraz w grudniu 2012 r. RPP dwukrotnie obni�yła stopy procentowe. Na koniec 

2012 r. stopa referencyjna NBP wyniosła 4,25%. W 2013 r. tempo wzrostu PKB kształtowało si� na poziomie 

1,6% r/r i pomimo jego spowolnienia w porównaniu z rokiem poprzednim, polska gospodarka według Eurostatu 

była szóst� najszybciej rozwijaj�c� si� gospodark� w Unii Europejskiej, wyprzedzaj�c w rankingu takie kraje jak 

Francja (0,2% r/r), Niemcy (0,4% r/r) oraz Wielka Brytania (1,7%). W 2013 r. zanotowano równie� silny spadek 

inflacji o 2,8 p.p. do poziomu 0,9%, co skłoniło Rad� Polityki Pieni��nej do kolejnego, stopniowego obni�ania 

stóp procentowych, a� na koniec 2013 r. referencyjna stopa NBP wyniosła 2,5%. W 2014 r. tempo wzrostu 

gospodarczego w Polsce przyspieszyło i wzrosło o 3,3% r/r, na co wpływ miały takie czynniki jak stabilna 

sytuacja polityczna i prawna kraju, wysoki poziom eksportu oraz zwi�kszaj�cy si� popyt krajowy, zarówno 

konsumpcja, jak i inwestycje. Wzrostowi dynamiki PKB w 2014 r. towarzyszył dalszy spadek inflacji do 

�redniego poziomu 0%. RPP dokonała kolejnych obni�ek stóp procentowych, na koniec 2014 r. referencyjna 

stopa NBP wynosiła 2,5%, natomiast 5 marca 2015 r. została obni�ona do poziomu 1,5%.  

Istotny wpływ na kondycj� gospodarcz� kraju b�dzie miała równie� sytuacja na rynku pracy. Stopa bezrobocia 

w 2014 r. wyniosła 11,5%, co oznacza spadek o 1,9 p.p. w stosunku do roku 2013 r. Wzrost gospodarczy w tym 

okresie i polepszanie sytuacji na rynku pracy zaowocowała nieznaczn� popraw� tempa wzrostu wynagrodze	, 
która w 2014 r. wyniosła 3,4% w stosunku do 2,5% w 2013 r.  

Eurostat przewiduje (na dzie	 5 lutego 2015 r.) wzrost realnego PKB dla Polski w 2015 r. i 2016 r. odpowiednio 

na poziomie 3,2% oraz 3,4%, przy deflacji w 2015 r. na poziomie -0,2% oraz wzrostu dynamiki cen do poziomu 

1,4% w 2016 r. Natomiast według szacunków NBP tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 2015-2016 
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wyniesie odpowiednio 3,4% oraz 3,3%. Do głównych czynników nap�dzaj�cych gospodark� Polski według NBP 

b�d� rosn�ce wydatki konsumpcyjne i inwestycyjne sektora prywatnego, przy ujemnym eksporcie netto, 

zwi�zanym z wysokim popytem wewn�trznym. Ponadto NBP prognozuje deflacj� przez wi�kszo�� 2015 r. (na 

�rednim poziomie -0,5%), a w kolejnych latach dodatni� dynamik� cen (w 2016 r. na poziomie 0,9%), jednak 

znacznie poni�ej celu inflacyjnego. 

Oprócz sytuacji gospodarczej wpływ na rozwój bran�y deweloperskiej i budowlanej maj� równie� inne czynniki 

społeczno-ekonomiczne, takie jak:  

• Przyrost naturalny i wielko�� populacji – współczynnik przyrostu naturalnego w 2014 r. był dodatni 

(według danych GUS wynosił 0,1‰ w porównaniu z -0,5‰ w 2013 r.); 

• Zmiana stylu �ycia Polaków zwi�zana z tendencj� do przenoszenia si� z osiedli wybudowanych 

w latach 70-tych i 80-tych do nowych mieszka	 o wy�szym standardzie; 

• D��enie młodych osób do posiadania własnego mieszkania; 

• Ogólna tendencja migracji ludno�ci do miast (60% populacji społecze	stwa polskiego migruje do 

aglomeracji miejskich); 

• Niedoinwestowanie tego segmentu gospodarki wynikaj�ce z historycznych uwarunkowa	 
ekonomiczno-politycznych; 

• Implementacja programów wsparcia socjalnego dla osób o ni�szych zarobkach – planowane programy 

rz�dowe: Mieszkanie dla młodych oraz Fundusz mieszka	 na wynajem; 

Rynek budowlano - monta�owy 

Głównym wska�nikiem opisuj�cym polski rynek budowlany jest produkcja budowlano – monta�owa, 

obejmuj�ca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym.  

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-monta�owej w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych) 

w maju 2015 r. 

Wyszczególnienie 

V I-V V 

miesi�c  

poprzedni = 100 
analogiczny okres ub. roku = 100 

przeci�tna miesi�czna  

2010 = 100 

Przedsi�biorstwa przemysłowe 98,7 102,8 104,1 115,5 

Przedsi�biorstwa budowlane 106,4 101,3 102,9 94,2 

�ródło: Publikacja GUS „Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano – monta�owej w maju 2015 r.” 

Według danych GUS, produkcja budowlano-monta�owa zrealizowana na terenie Polski przez przedsi�biorstwa 

budowlane o liczbie pracuj�cych powy�ej 9 osób była w maju 2015 r. o 6,4% wy�sza w porównaniu 

z poprzednim miesi�cem oraz o 1,3% wy�sza ni� w maju ubiegłego roku. Po wyeliminowaniu wpływu 

czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-monta�owa ukształtowała si� w tym okresie na 

poziomie o 4,8% ni�szym w porównaniu z poprzednim miesi�cem oraz o 4,8% ni�szym ni� w maju ubiegłego 

roku.  

Wzrost produkcji zrealizowanej w maju 2015 r. w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku 

odnotowano w jednostkach wykonuj�cych głównie roboty zwi�zane z budow� obiektów in�ynierii l�dowej 

i wodnej (o 7,3%) oraz w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalno�ci s� roboty budowlane 

specjalistyczne (o 5,2%). Natomiast spadek produkcji w maju 2015 r. w porównaniu do maju ubiegłego roku 

wyst�pił w jednostkach specjalizuj�cych si� we wznoszeniu budynków (o 7,2%). 

Wzrost produkcji w porównaniu z kwietniem bie��cego roku zanotowano w przedsi�biorstwach zajmuj�cych si� 
robotami budowlanymi specjalistycznymi (o 19,9%) oraz w jednostkach specjalizuj�cych si� we wznoszeniu 

budynków (o 4,3%). Natomiast spadek produkcji w analizowanym okresie odnotowano w jednostkach, których 

podstawowym rodzajem działalno�ci jest wykonywanie obiektów in�ynierii l�dowej i wodnej (o 0,4%). 
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Poni�ej przedstawiono wykres obrazuj�cy kształtowanie si� dynamiki produkcji budowlano-monta�owej 

w porównaniu z przeci�tnym miesi�cznym poziomem w 2010 r.  

Dynamika produkcji budowlano-monta�owej w latach 2010- maj 2015 (w %) 

 

�ródło: Publikacja GUS „Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano – monta�owej w maju 2015 r.” 

Rynek mieszkaniowy 

W Polsce wyst�puje niedopasowanie popytu i poda�y na rynku mieszkaniowym. Nierównowag� na rynku 

mieszkaniowym potwierdza niska liczba mieszka	 przypadaj�ca na 1.000 mieszka	ców, która odbiega od 

poziomu wska�nika dla pozostałych krajów Europy Zachodniej i Centralnej. 
redni wska�nik zasobów 

mieszkaniowych przypadaj�cy na 1.000 osób dla krajów analizowanych w raporcie Delloite osi�gn�ł poziom 

452 mieszka	. Najwi�ksze zasoby mieszkaniowe w 2014 r. odnotowano we Włoszech (580 mieszka	 na 1.000 

osób), w Portugali (565) oraz w Hiszpanii (549). Natomiast najmniej mieszka	 na 1.000 mieszka	ców przypadło 

w Irlandii (342) oraz w Polsce (360), co oznacza 20% poni�ej �redniej. Tak znacz�ca ró�nica wskazuje na 

mo�liwo�� utrzymania si� przewagi popytu nad poda�� w Polsce w najbli�szych kilku latach.  

Zasoby mieszkaniowe na 1.000 mieszka	ców w 2014 r. 

 

�ródło: Delloite, “Property Index. Overview of European Residential Markets”Czerwiec 2014 

* Dane za 2013 r. 
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Wska�nik liczby mieszka	 na 1000 mieszka	ców dla �redniej UE=1  

 

�ródło: Delloite, “Property Index Overview of European Residential Markets European housing 2013” 

Według raportu Delloite, �rednia liczba oddanych do u�ytku nowych mieszka	 przypadaj�cych na 1.000 

mieszka	ców w�ród badanych krajów zwi�kszyła si� z 2,5 w 2013 r. do prawie 3 w 2014 r. W 2014 r. najwi�cej 

inwestycji odnotowano w Rosji (7,6 mieszka	 oddanych do u�ytku w przeliczeniu na 1.000 mieszka	ców). 

Natomiast w�ród krajów Unii Europejskiej liderem pod tym wzgl�dem była Francja (6,2 mieszka	 na 1.000 

osób). Polska z wynikiem 3,7 nowych mieszka	 wprowadzonych na rynek na 1.000 obywateli, podobnie jak 

Izrael (6,1) znalazły si� powy�ej �redniej. Najmniej oddano mieszka	 do u�ytkowania na W�grzech (0,8 

mieszkania) oraz w Portugalii (0,9 mieszkania). 

Ilo�� oddanych nowych mieszka	 do u�ytku w przeliczeniu na 1.000 mieszka	ców 

 

�ródło: Delloite, “Property Index. Overview of European Residential Markets”Czerwiec 2014 

* Dane za IH 2014 r. 

W minionych latach rekordowym pod wzgl�dem liczby mieszka	 oddanych do u�ytkowania był rok 2008, kiedy 

wprowadzono na rynek około 165 tys. mieszka	. Od tego momentu liczba oddanych inwestycji systematycznie 

spadała, a w roku 2011 osi�gn�ła poziom 131 tys. mieszka	. Poda� nowych nieruchomo�ci wzrosła dopiero 

w 2012 roku osi�gaj�c 153 tys. mieszka	 i w kolejnych latach (2013-2014) spadła do zbli�onych poziomów 

odpowiednio 145 tys. oraz 143 tys. mieszka	. 
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Mieszkania oddane do u�ytkowania według struktury własno�ciowej w latach 1991-2014 (w tys.) 

 

�ródło: GUS 

Na przestrzeni lat w strukturze oddawanych mieszka	 mo�na dostrzec zasadnicz� zmian�. Od pocz�tku lat 90-

tych, systematycznie zmniejsza si� liczba oddawanych mieszka	 spółdzielczych. Ich miejsce zacz�ły zast�powa� 
nieruchomo�ci deweloperskie. W 2009 r. po raz pierwszy liczba oddanych mieszka	 deweloperskich była 

wy�sza od mieszka	 budowanych w ramach budownictwa indywidualnego. W wyniku załamania koniunktury, 

w kolejnych latach dominuj�c� grup� w strukturze mieszka	 oddanych do u�ytkowania były jednak mieszkania 

indywidualne, realizowane przez osoby fizyczne (prowadz�ce i nie prowadz�ce działalno�� gospodarcz�), 
fundacje, ko�cioły i zwi�zki wyznaniowe z przeznaczeniem na u�ytek własny inwestora lub na sprzeda� lub 

wynajem, które w 2014 r. stanowiły 61% wszystkich mieszka	. 

Według danych GUS w 2014 r. oddano do u�ytkowania 143.235 mieszka	, tj. o 1.901 (o 1,3%) mniej ni� w 

2013 r. Spadek liczby mieszka	, w stosunku do 2013 r., odnotowano w budownictwie indywidualnym (o 5.077), 

komunalnym (o 37) oraz spółdzielczym (o 3). Wi�cej mieszka	 oddano do u�ytkowania w budownictwie 

przeznaczonym na sprzeda� lub wynajem (o 2.658), społecznym czynszowym (o 410) oraz zakładowym (o 148).  

W latach 2012-2014 najwi�kszy udział w strukturze mieszka	 oddanych do u�ytkowania posiadało 

budownictwo indywidualne (wahaj�cy si� od 53% do 56%) oraz mieszkania w budownictwie przeznaczonym na 

sprzeda� lub wynajem (wahaj�cy si� od 39% do 42%). W 2014 r. w porównaniu z 2013 r. w strukturze mieszka	 
oddanych do u�ytkowania zwi�kszył si� udział mieszka	 realizowanych w budownictwie przeznaczonym na 

sprzeda� lub wynajem (o 2,4 p.p.), społecznym czynszowym (o 0,3 p. p.) i zakładowym (o 0,1 p. proc.), 

natomiast zmniejszył si� udział budownictwa indywidualnego (o 2,8 p. proc.). W 2014 r. udział budownictwa 

spółdzielczego i komunalnego nie zmienił si� w stosunku do 2013 r. i wyniósł odpowiednio 2,4% oraz 1,5%. 

Ilo�� mieszka	 oddanych do u�ytkowania według form budownictwa w latach 2012-2014 

Formy budownictwa 
Liczba mieszka� Struktura (w %) 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Indywidualne 81 050 81 302 76 151 53% 56% 53% 

Przeznaczone na sprzeda� lub wynajem 63 586 56 599 59 105 42% 39% 41% 

Spółdzielcze 4 194 3 507 3 490 3% 2% 2% 

Społeczne czynszowe 1 146 1 308 1 718 1% 1% 1% 

Komunalne 2 389 2 230 2 181 2% 2% 2% 

Zakładowe 539 442 590 0% 0% 0% 

Ogółem 152 904 145 388 143 235 100% 100% 100% 

�ródło: GUS, Budownictwo mieszkaniowe I-IV kwartał 2014 r., 2013 r., 2012 r.  
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Powierzchnia u�ytkowa mieszka	 oddanych do u�ytkowania w 2014 r. wyniosła 14.444 tys. m
2
 i była o 747 tys. 

m
2
 ni�sza ni� w roku ubiegłym. Najwi�kszy spadek powierzchni oddanej do u�ytkowania zanotowało 

budownictwo indywidualne (o 849 tys. m
2
), a nieznaczny wzrost budownictwo przeznaczone na sprzeda� lub 

wynajem (o 77 m
2
). Natomiast przeci�tna powierzchnia u�ytkowa jednego mieszkania oddanego do u�ytkowania 

w 2014 r. wyniosła 100,8 m
2
 i była o 3,8 m

2
 mniejsza w stosunku do 2013 r. W budownictwie indywidualnym 

wyniosła ona 137,9 m2 a w budownictwie spółdzielczym 57,0 m
2
 (odpowiednio o 1,8 m

2
 i o 1,1 m

2
 mniej ni� w 

2013 r.). 

Powierzchnia mieszka	 oddanych do u�ytkowania według form budownictwa w latach 2012-2014 

Formy budownictwa 
Powierzchnia u�ytkowa (w tys. m2) 

�rednia powierzchnia u�ytkowa 1 
mieszkania (w m2) 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Indywidualne 11 257 11 353 10 505 139 140 138 

Przeznaczone na sprzeda� lub wynajem 3 955 3 446 3 523 62 61 60 

Spółdzielcze 245 203 199 58 58 57 

Społeczne czynszowe 58 64 87 51 49 51 

Komunalne 102 94 94 43 42 43 

Zakładowe 33 31 36 61 70 61 

Ogółem 15 651 15 191 14 444 112 105 101 

�ródło: GUS, Budownictwo mieszkaniowe I-IV kwartał 2014 r., 2013 r., 2012 r.  

Wpływ na obecny i przyszły poziom sprzeda�y mieszka	 ma stopie	 dopasowania popytu i poda�y 

w poszczególnych segmentach. Wi�kszo�� mieszka	 dost�pnych do sprzeda�y w uko	czonych projektach 

charakteryzuje si� du�� powierzchni� u�ytkow� i wysok� cen�, przez co jest niedost�pna dla wi�kszo�ci 

potencjalnych nabywców. Z kolei nowa oferta w rozpoczynanych projektach obejmuje mieszkania 

zdecydowanie mniejsze, a ich jednostkowa cena jest lepiej dopasowana do obecnej zdolno�ci kredytowej 

głównej grupy nabywców. Z tego te� powodu w nowych projektach du�y procent mieszka	 sprzedawanych jest 

przed uko	czeniem budowy. Tym niemniej, w segmencie lokali popularnych, o niewielkiej powierzchni 

u�ytkowej, zauwa�alna jest nadal nadwy�ka popytu nad poda��. W segmencie apartamentów, zwłaszcza 

w przypadku lokali wi�kszych i o wysokiej cenie jednostkowej, poda� wci�� przewy�sza popyt.  

W�ród najwi�kszych aglomeracji w Polsce mo�na zauwa�y� ustabilizowanie si� cen mieszka	 zarówno na rynku 

pierwotnym, jak i wtórnym – jest to wynik rosn�cej liczby transakcji na rynku mieszkaniowym. Zmniejszyła si� 
równie� liczba mieszka	 oczekuj�cych na sprzeda� oraz czas ich sprzeda�y. We wszystkich analizowanych 

miastach w Polsce ceny na rynku pierwotnym s� wy�sze ni� na rynku wtórnym.  

W II kwartale 2015 r. na rynku pierwotnym �rednia cena ofertowa 1 m
2
 brutto w siedmiu najwi�kszych 

aglomeracjach w Polce wyniosła 6.759 PLN, a �rednia cena transakcyjna 1 m
2
 kształtowała si� na poziomie 

6.345 PLN. We Wrocławiu, zarówno �rednie ceny ofertowe jak i transakcyjne 1 m
2
 na rynku pierwotnym rosły 

od pocz�tku 2014 r. i w IV kwartale ukształtowały si� na odpowiednio na poziomie 6.075 PLN oraz 5.795 PLN. 

W I kwartale 2015 r. �rednie ceny ofertowe 1 m
2
 spadły do poziomu 5.964 PLN, a nast�pnie w II kwartale 

wzrosły do poziomu 6.077 PLN. Natomiast ceny transakcyjne 1 m
2
 w II kwartale 2015 r. wzrosły z poziomu 

5.988 PLN w I kwartale do 6.068 PLN i były najwy�sze od 2012 r. Kształtowanie si� �rednich cen ofertowych i 

transakcyjnych mieszka	 w wybranych polskich aglomeracjach na rynku pierwotnym (w PLN/1 m
2
) 
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* 

�ródło: NBP, Baza cen nieruchomo�ci mieszkaniowych 

* Gda�sk, Gdynia, Łód�, Kraków, Pozna�, Warszawa, Wrocław 

Na rynku wtórnym w II kwartale 2015 r. �rednia cena ofertowa 1 m
2
 brutto w siedmiu najwi�kszych 

aglomeracjach wyniosła 6.712PLN, a transakcyjna 5.718 PLN. W 2014 r. zarówno na warszawskim, jak 

i wrocławskim rynku wtórnym dynamika wzrostu cen mieszka	 kształtowała si� na podobnym poziomie. W IV 

kwartale 2014 r. ceny transakcyjne 1 m
2
 w Warszawie nieznacznie spadły, co było wynikiem sprzeda�y wi�kszej 

liczby mieszka	 spełniaj�cych wymagania programu dopłat Mieszkanie Dla Młodych. 

Kształtowanie  

Kształtowanie si� �rednich cen mieszka	 w wybranych polskich aglomeracjach na rynku wtórnym (w PLN/1m
2
) 

�ródło: NBP, Baza cen nieruchomo�ci mieszkaniowych 

* Gda�sk, Gdynia, Łód�, Kraków, Pozna�, Warszawa, Wrocław 

Rynek kredytów hipotecznych  

Od 2006 r. mo�na zaobserwowa� stały przyrost czynnych umów o kredyt mieszkaniowy. Rok 2014 zako	czył 

si� liczb� 1,9 mln aktywnych po�yczek, co oznacza wzrost o 77,0 tys. sztuk, czyli o 4,2%. Według stanu na 

koniec 2014 r., ł�czna warto�� zadłu�enia z tytułu kredytów mieszkaniowych wyniosła 350,3 mld PLN. Oznacza 

to wzrost całkowitego stanu zadłu�enia z tytułu kredytów hipotecznych w polskich bankach w porównaniu do 

2013 r. o 5,9%, czyli o 19,6 mld PLN. W pierwszym kwartale 2015 r. w porównaniu do poprzedniego kwartału 

przyrost czynnych umów kredytowych wyniósł 1,0%, co oznacza wzrost o 18,6 tys. sztuk. Na koniec marca 

2015 r. całkowity stan zadłu�enia wzrósł do poziomu 365,0 mld PLN, tj. o 4,2% w porównaniu do stanu na 

koniec 2014 r. 
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Liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy (tys. o� prawa) i całkowity stan zadłu�enia (mld PLN, o� lewa) 

w okresie od 2006 r. do I kwartału 2015 r. 

 
�ródło: Raport AMRON-SARFiN 4/2014 

W latach 2010-2011, zarówno warto�� jak i ilo�� nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych kształtowały si� 
na zbli�onym poziomie, a w nast�pnych latach spadły (w 2012 r. w porównaniu z 2011 r. o ok. 10 mld PLN i 37 

tys. szt.). Przyczyn tych zmian nale�y upatrywa� w dwóch obszarach. Pierwszy dotyczy zako	czonego programu 

rz�dowego wsparcia kredytów hipotecznych Rodzina na swoim, który wygasł wraz z ko	cem 2012 r. i był 

głównym motorem wspieraj�cym popyt na rynku hipotek i nieruchomo�ci deweloperskich. Spadek liczby nowo 

podpisanych umów kredytowych �wiadczy o oczekiwaniu kupuj�cych na wsparcie ze strony nowych programów 

rz�dowych. Miejsce klientów wspomagaj�cych zakup nieruchomo�ci kredytem (klienci nastawieni głównie na 

cele konsumpcyjne) zast�pili kupuj�cy za gotówk� (co ma swoje odzwierciedlenie we wzro�cie liczby transakcji 

na rynku), szukaj�cy alternatywy alokacji kapitału dla niskooprocentowanych depozytów bankowych. 

W 2014 roku pomimo spadku liczby nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w porównaniu do 2013 r. 

(o 1,6%, tj. o 2.779 mln PLN), ich warto�� wzrosła (o 1%, tj. o 349 tys. PLN). Ł�cznie w 2014 r. zostało 

uruchomionych 174.087 nowych kredytów hipotecznych o warto�ci 36.824 mln PLN. 

Warto�� (mln PLN, o� lewa) i liczba (o� prawa) nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w latach 2010–

2014 

 

�ródło: Raport AMRON-SARFiN 1/2015 

Czynnikiem stymuluj�cym popraw� trendów na rynku kredytów hipotecznych s� tak�e koszty obsługi po�yczek. 

Rok 2014 na rynku hipotek charakteryzuje si� rekordowo niskim oprocentowaniem po�yczek. Jest to efektem 

spadaj�cych stóp procentowych (9 pa�dziernika 2014 roku stopa referencyjna NBP została obni�ona do poziomu 

2,00%) oraz niskiej inflacji. W grudniu 2014 r. �rednie oprocentowanie kredytów mieszkaniowych w polskich 

złotych wynosiło 3,88% (tj. na takim samym poziomie jak rok wcze�niej), przy �redniej mar�y 1,8% (tj. o 0,02 

p.p. wi�cej ni� rok wcze�niej). W pierwszym kwartale 2015 r. mar�e kredytowe w dalszym ci�gu spadały 

w zwi�zku z dokonaniem przez Rade Polityki Pieni��nej w dniu 5 marca kolejnej obni�ki stóp procentowych 
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(stopa referencyjna NBP została obni�ona do poziomu 1,5% tj. o 0,5 p.p.). 
rednie oprocentowanie kredytu 

hipotecznego w marcu 2015 r. wyniosło 3,48% przy �redniej mar�y wynosz�cej 1,75%. 


rednia mar�a i �rednie oprocentowanie kredytu hipotecznego w okresie stycze	 2014 r. – marzec 2015 r. (%) 

 
�ródło: Raport AMRON-SARFiN 1/2015 

Rynek nieruchomo�ci komercyjnych 

Polska na rynku nieruchomo�ci komercyjnych (powierzchni biurowych, handlowych, magazynowych 

i pozostałych) zanotowała pi�ty rok z rz�du trend wzrostowy. W 2014 r. warto�� transakcji na tym rynku 

w Polsce wyniosła ok. 3.13 mld EUR (według Cushman & Wakefield). Na tle krajów z regionu Europy 


rodkowo-Wschodniej Polska jest liderem pod wzgl�dem wolumenu transakcji na rynku nieruchomo�ci 

komercyjnych z udziałem 43%, zdecydowanie wyprzedzaj�c Czechy (26% udziału) oraz Rumuni� (15%). 

Zainteresowanie inwestorów polskim rynkiem nie słabnie, jednak tempo wzrostu wolumenu transakcji w 2014 r. 

spadło w porównaniu z poprzednimi latami do 0,3%, na co wpływ miała kurcz�ca si� poda� najlepszych 

aktywów, stanowi�cych dotychczas najch�tniej kupowane nieruchomo�ci. Najwi�ksz� dynamik� wzrostu 

charakteryzował si� sektor nieruchomo�ci przemysłowo-magazynowych, który nie tylko zanotował najwy�szy 

wolumen transakcji w historii (740 mln EUR), ale równie� po raz pierwszy wyprzedził pod tym wzgl�dem 

sektor handlowy. Zdecydowanie najwi�cej transakcji zostało zawartych w sektorze powierzchni biurowych. Ich 

warto�� w 2014 r. wyniosła 1,69 mld EUR, co stanowiło ponad 40% wzrost w porównaniu z rokiem 2013. 

Najwi�cej transakcji odnotowano w Warszawie, ale wyra�nie wzrosło zainteresowanie inwestorów miastami 

regionalnymi. 

Według prognoz Cushman & Wakefield, w 2015 r. zainteresowanie inwestorów polskim rynkiem nieruchomo�ci 

komercyjnych b�dzie rosn�� i nabiera� na sile, przede wszystkim ze wzgl�du na prognozowane o�ywienie 

gospodarczej kraju oraz odpływu kapitału ze Wschodniej Europy z powodu eskalacji konfliktu ukrai	skiego. 

Jednak warunkiem tego wzrostu b�dzie przede wszystkim wystarczaj�ca poda� atrakcyjnych aktywów, które 

mog� by� ograniczone, podobnie jak w 2014 r. 
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Warto�� transakcji inwestycyjnych w Polsce w latach 2005-2014 (w mld EUR) 

 

�ródło: Publikacja Cushman & Wakefield „Raport o rynku nieruchomo�ci w Polsce, wiosna 2015” 

Rynek nieruchomo�ci biurowych 

W ostatnim dziesi�cioleciu polski rynek biurowy prze�ywał okres intensywnego rozwoju, zarówno w mie�cie 

stołecznym, jak i w miastach regionalnych. Zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w tym okresie 

powi�kszyły si� ponad dwukrotnie (według Knight Frank z poziomu 2,7 mln m
2
 w 2004 r. do 7,14 mln m

2
 

w 2014 r.). Jednocze�nie podniosła si� jako�� realizowanych inwestycji komercyjnych, zmieniły si� parametry 

techniczne projektów biurowych, znacz�co wzrosła liczba zagranicznych podmiotów. 

Powierzchnia biurowa na wynajem w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu w latach 2004-2013 (w m
2
) 

 
�ródło: Knight Frank, Polska na tle Europy rynek biurowy w uj�ciu 10-letnim (Raport 2014) 

Według Cushman & Wakefield w 2014 r. w sze�ciu głównych polskich miastach (Kraków, Wrocław, 

Trójmiasto, Pozna	, Katowice, Łód�) deweloperzy dostarczyli ponad 323.600 m
2
 biur, tj. o 61.600 m

2
 wi�cej ni� 

rok wcze�niej. Z analizowanych miast najwi�kszym rynkiem wci�� pozostaje Kraków, gdzie znajduje si� ponad 

731.500 m
2
 nowoczesnej powierzchni biurowej, a na drugim miejscu jest Wrocław z zasobami blisko 591.100 

m
2
. Wi�kszo�� rynków regionalnych wci�� stanowi� zaledwie ok. 64% zasobów Warszawy. Ł�czna 

powierzchnia biurowa w miastach regionalnych w 2014 r. wyniosła 2.816.690 m
2
. 

Istniej�ce zasoby oraz poda� powierzchni biurowej w miastach regionalnych w latach 2013-2014 (w tys. m
2
) 

Powierzchnia biurowa 
Istniej�ce zasoby Poda� 

2013 2014 2013 2014 

Kraków 604 732 32 111 

Wrocław 510 591 74 62 

Trójmiasto 410 501 77 69 

Katowice 300 365 30 56 
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Powierzchnia biurowa 
Istniej�ce zasoby Poda� 

2013 2014 2013 2014 

Pozna	 291 328 23 24 

Łód� 302 300 27 3 

�ródło: Publikacja Cushman & Wakefield „Raport o rynku nieruchomo�ci w Polsce, wiosna 2015” 

Ł�cznie w miastach regionalnych w 2014 r. zostało podpisanych nowych umów najmu na 378.900 m
2
 i był to 

wynik o blisko 16,5% lepszy ni� rok wcze�niej. Najwi�cej umów podpisano w Krakowie i Wrocławiu – 

odpowiednio na 116.500 m
2
 i 93.500 m

2
. Najwi�kszymi budynkami oddanymi do u�ytku w 2014 r. w miastach 

regionalnych s�: Kapelanka 42 (29.900 m
2
, Skanska, Kraków), Green Day (15.900 m

2
, Skanska, Wrocław) 

i Centrum Biurowe Neptun (15.300 m
2
, Hines, Gda	sk). Na uko	czeniu pozostaje Pozna	 Business Garden 

(42.100 m
2
, Vastint, Pozna	), a w III kw. do u�ytku powinien zosta� oddany Dominika	ski (37 400 m

2
, Skanska, 

Wrocław). 

Wolumen transakcji na biurowym rynku nieruchomo�ci w miastach regionalnych w latach 2013-2014 ( w tys. 

m2) 

 
�ródło: Publikacja Cushman & Wakefield „Raport o rynku nieruchomo�ci w Polsce, wiosna 2015” 

Czynsze bazowe w najlepszych lokalizacjach pozostaj� stabilne i kształtuj� si� w przedziale od 13 EUR/ 

m
2
/miesi�c w Łodzi do 15 EUR/m

2
/miesi�c we Wrocławiu. Mediana czynszów dla najlepszych inwestycji 

w miastach regionalnych wynosi 14 EUR/m
2
/miesi�c i do ko	ca roku nie powinna ulec zmianie. Pozytywne 

prognozy ekonomiczne dla Polski na lata 2015-2016 i plany inwestycyjne deweloperów dobrze rokuj� 
rozwojowi regionalnych rynków nowoczesnej powierzchni biurowej.  

Na koniec 2014 r. w głównych miastach regionalnych zostało niewynaj�tych ponad 250.000 m
2
 powierzchni 

biurowej (11% zasobów). Najni�szy współczynnik pustostanów był w Krakowie na poziomie 5,5%, co oznacza 

nieznaczny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Natomiast najwy�szy współczynnik pustostanów 

odnotowały rynki w Poznaniu i Katowicach na poziomie 14,7%. W 2015 r. w wyniku wysokiego poziomu 

planowanej nowej poda�y mo�na spodziewa� si� wzrostu pustostanów w wi�kszo�ci regionalnych miast. 


redni współczynnik pustostanów na rynku nieruchomo�ci biurowej w miastach regionalnych w latach 2013-

2014 (w %) 

 
�ródło: Publikacja Cushman & Wakefield „Raport o rynku nieruchomo�ci w Polsce, wiosna 2015” 
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Rynek nieruchomo�ci we Wrocławiu 

Wrocławski rynek nieruchomo�ci mieszkaniowych 

Miasto Wrocław z liczb� ludno�ci w wysoko�ci 632 000 mieszka	ców jest czwartym co do wielko�ci miastem 

w Polsce. Stopa bezrobocia we Wrocławiu na koniec stycznia 2015 roku wyniosła 4,3 %, a miasto pozostaje 

jednym z najpr��niej rozwijaj�cych si� o�rodków miejskich w kraju. Wrocław jest równie� jednym 

z najwi�kszych centrum akademickich w Polsce. Dzi�ki zasobom wykształconych i do�wiadczonych 

pracowników oraz nowoczesnej i rozwini�tej infrastrukturze transportowej, obejmuj�cej sie� dróg tranzytowych 

i lokalnych, rozwini�t� sie� kolejow� i mi�dzynarodowe lotnisko obsługuj�ce regularny ruch pasa�erski 

i towarowy, Wrocław i jego okolice stały si� miejscem, gdzie firmy z Polski i zagranicy ulokowały swoje 

fabryki produkcyjne i o�rodki R&D oraz centra SSC (ang. Shared Services Centers, centra usług wspólnych) 

i BPO (ang. Business Process Outsourcing, centra outsourcingu procesów biznesowych). 

Wrocławski rynek mieszkaniowy uznawany jest za jeden z najbardziej rozwini�tych rynków w Polsce. B�d�c 

atrakcyjnym miejscem do pracy i rozwoju Wrocław przyci�ga nowych mieszka	ców, co powoduje, i� od kilku 

lat miasto znajduje si� w pierwszej czwórce miast o najwy�szej aktywno�ci budownictwa mieszkaniowego. 

Według danych Polskiego Zwi�zku Firm Deweloperskich w 2014 roku deweloperzy wprowadzili do sprzeda�y 

we Wrocławiu 7,2 tys. mieszka	, z czego nabywców znalazło 6,5 tys. lokali.  

Liczba mieszka	 w ofercie rynkowej na koniec kwartału w latach 2010- II kwartał 2015 

 

�ródło: Reas, Rynek mieszkaniowy w Polsce II kwartał 2015 r. 

Po znacz�cym spadku liczby mieszka	 w ofercie rynkowej w głównych miastach Polski w latach 2012-2013, od 

pocz�tku 2014 r. mo�na zaobserwowa� zmian� trendu i ich wzrost. Według Reas w II kwartale 2015 r. w sze�ciu 

aglomeracjach o najwi�kszej skali obrotów na rynku pierwotnym (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, 

Pozna	 i Łód�) do sprzeda�y wprowadzono około 13,2 tys. mieszka	, o 17% wi�cej ni� w poprzednim kwartale 

i o 6% mniej ni� w analogicznym okresie ubiegłego roku. We Wrocławiu i w Łodzi oferta zmniejszyła s� 
odpowiednio o 6% i 8,6 %. We Wrocławiu, spadek liczby lokali w ofercie poni�ej poziomu 8 tys. był, pomimo 

znacz�cej nowej poda�y, efektem rekordowo wysokiej sprzeda�y. 

Poni�ej przedstawiono koncentracj� inwestycji mieszkaniowych we Wrocławiu  
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�ródło: Aglomeracja Wrocławska. Rynek nieruchomo�ci - Kierunki i plany rozwoju, Invest in Wrocław, 23 kwietnia 2015 

Rozkład inwestycji deweloperskich potwierdza obserwowane w�ród potencjalnych nabywców tendencje. 

W centrum miasta realizowane s� inwestycje wypełniaj�ce luki w zabudowie �ródmiejskiej, cz�sto o charakterze 

presti�owym, a mieszkania s� nabywane zarówno w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, jak 

i w celach inwestycyjnych. Obszary południowe Wrocławia od wielu lat pozostaj� najatrakcyjniejszymi 

regionami lokalizacji inwestycji mieszkaniowych. Cech� charakterystyczn� tego rejonu jest zabudowa w postaci 

kameralnych (cz�sto zamkni�tych) osiedli wielorodzinnych oraz apartamentowych. Obszary zachodnie nadal s� 
terenami rozwojowymi, gdzie ilo�� powstaj�cych inwestycji nie jest zbyt du�a, jednak zauwa�alny jest 

zdecydowany wzrost liczby rozpoczynanych budów. Jeszcze do niedawna tereny te były zupełnie niedoceniane 

przez deweloperów, a tym samym nabywców. 

Według danych GUS w pierwszym półroczu 2015 r. we Wrocławiu oddano do u�ytkowania 2 474 mieszka	, tj. 
o 12,8% mieszka	 mniej w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 r., przy czym 805 mieszka	 oddano w 

pierwszym kwartale, a 1 699 w drugim. Najwi�cej mieszka	 przekazali inwestorzy buduj�cy na sprzeda� lub 

wynajem, tj. 2174 (w 2014 r. – 2008), co stanowiło 87,9% wszystkich oddanych mieszka	, a 12,1% stanowiły 

mieszkania przekazane przez inwestorów indywidualnych. Mieszkania oddane do u�ytkowania we Wrocławiu w 

pierwszym półroczu 2015 r. stanowiły 41,5% ogólnej liczby mieszka	 przekazanych do u�ytkowania na 

obszarze województwa dolno�l�skiego.  

Całkowita powierzchnia u�ytkowa mieszka	, która została oddana do u�ytkowania we Wrocławiu w tym okresie 

wyniosła w sumie 151 350 m
2
, przy czym �rednia powierzchnia u�ytkowa jednego mieszkania wyniosła 61,2 m

2
 

i była wi�ksza od powierzchni u�ytkowej mieszkania oddanego w I połowie 2014 r. o 1,0 m
2
. 
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Liczba mieszka	 do u�ytkowania we Wrocławiu w latach 2012- II kwartał 2015 

 

�ródło: GUS, Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia  

Całkowita powierzchnia mieszka	 oddanych do u�ytkowania we Wrocławiu w latach 2012- II kwartał 2015 

(w m
2
) 

 

�ródło: GUS, Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia  

Od pocz�tku 2015 r. we Wrocławiu wydano pozwolenia na budow� 4 050 lokali mieszkalnych, przy czym w 

przewa�aj�cej liczbie były to mieszkania przeznaczone na sprzeda� lub wynajem (3 377) oraz mieszkania 

indywidualne (673). W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. zgłoszono fakt rozpocz�cia budowy 3 721 

mieszka	, których inwestorami s� przede wszystkim buduj�cy na sprzeda� lub wynajem (3583). W ramach 

budownictwa indywidualnego zostanie rozpocz�tych 138 inwestycji. 
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Kształtowanie si� �rednich cen mieszka	 we Wrocławiu na rynku wtórnym i pierwotnym (w PLN/1m
2
) 

 

�ródło: NBP, Baza cen nieruchomo�ci mieszkaniowych 


rednie ceny transakcyjne mieszka	 na wrocławskim rynku pierwotnym od 2012 r. rosły i osi�gn�ły poziom w II 

kwartale 2015 r.6 068 PLN/m
2
. Natomiast �rednie ceny ofertowe w I kwartale 2015 r. spadły do poziomu 5 964 

PLN/m
2
, a nast�pnie w I kwartale wzrosły do 6 077 PLN/m

2
. W II kwartale 2015 �rednia transakcyjna cena 

mieszka	 na rynku pierwotnym we Wrocławiu wyniosła 5 116 PLN/m
2
, a �rednia cena ofertowa kształtowała si� 

na poziomie 5 812 PLN/m
2
.  

Poni�ej przedstawiono mediany cen mieszka	 na rynku pierwotnym i wtórnym w podziale na poszczególne 

dzielnice Wrocławia 

 

�ródło: Emmerson Evaluation, E-valuer index 2015, Analiza cen transakcyjnych i prognozy dla rynku nieruchomo�ci mieszkaniowych w 

Polsce – rynek pierwotny i wtórny 

Według raportu Emmerson, w 2014 r. najwy�sze ceny mieszka	 na rynku pierwotnym we Wrocławiu 

kształtowały si� w dzielnicach: 
ródmie�cie (mediana cen za 2014 r.: 7 408 PLN/m
2
) oraz Stare Miasto 

(mediana cen za 2014 r.: 7 315 PLN/ m
2
). W pozostałych dzielnicach mediana cen mieszka	 na rynku 

pierwotnym nie przekraczała 6 000 PLN/ m
2
. 
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Poni�ej przedstawiamy rozkład cen transakcyjnych na rynku pierwotnym i wtórnym w podziale na poszczególne 

dzielnice Wrocławia (w PLN) 

 

�ródło: Emmerson Evaluation, E-valuer index 2015, Analiza cen transakcyjnych i prognozy dla rynku nieruchomo�ci mieszkaniowych w 

Polsce – rynek pierwotny i wtórny 

Według raportu Emmerson w 2014 r. we Wrocławiu najwi�cej mieszka	 oferowanych przez deweloperów 

znajdowało si� w dzielnicach Fabryczna i Krzyki. Na tych obszarach nast�pił wyra�ny wzrost popytu na nowe 

lokale, a poda� mieszka	 najwy�sza była na rynku wtórnym. Według Emmerson wysoki popyt jest zaspokajany 

przez du�� liczb� mieszka	 znajduj�cych si� w ofercie, dlatego te� ceny w tych rejonach pozostan� na obecnym 

poziomie lub nieznacznie wzrosn�. Ponadto w zwi�zku z programem „Mieszkanie dla Młodych”, który aktywny 

jest głównie na obrze�ach miasta, limit w wysoko�ci 5 112 zł/ m
2

 wydaje si� adekwatny do notowanych tam cen, 

dlatego we Wrocławiu nie przewidywane jest zjawisko „dostosowywania” cen mieszka	 do limitu. Natomiast w 

centralnej i północnej (Psie Pole) cz��ci Wrocławia wi�cej transakcji jest zawieranych na rynku wtórnym. 

Ponadto w tych okolicach (Stare Miasto i 
ródmie�cie) ceny na rynku pierwotnym s� szczególnie wysokie.  

Według Emmerson, przy stabilnym popycie ceny mieszka	 we Wrocławiu powinny zachowa� poziom z 

ubiegłego roku na obrze�ach miasta. Natomiast w cz��ci centralnej mo�e doj�� do wzrostu cen. Nale�y jednak 

zwróci� uwag� na to, �e na rynku pierwotnym do�� znacz�co wzro�nie poda�. W drugiej połowie 2015 r. od-

danych zostanie kilka du�ych inwestycji. Z danych GUS z 2014 r. o rozpocz�tych budowach oraz wydanych 

pozwoleniach na budow� nowych mieszka	 wynika, �e w 2015 r. konkurencja w�ród deweloperów wzro�nie.  

Wrocławski rynek nieruchomo�ci komercyjnych 

Wrocław nale�y do jednych z najszybciej rozwijaj�cych si� miast w Polsce, co sprzyjało wysokiej aktywno�ci 

inwestycyjnej w sektorze biurowym. Wrocławski rynek biurowy w 2014 r. charakteryzował si� przede 

wszystkim utrzymaniem wysokiego poziomu aktywno�ci budowlanej deweloperów i rosn�cym popytem. 

W ostatnim okresie zaobserwowano niewielki spadek najwy�szych czynszów transakcyjnych. Dane za 2014 r. 

potwierdziły tendencj� wzrostow� popytu na rynku biurowym. Według raportu JONES LANG LASALLE 

metra� powierzchni biurowej oferowanej do wynaj�cia 2014 roku wyniósł 595 000 m
2
, dzi�ki czemu Wrocław 

znajduje si� w czołówce polskich miast pod wzgl�dem poda�y nowoczesnej powierzchni biurowej. 

Współczynnik powierzchni niewynaj�tej utrzymuje si� na niezmiennym poziomie i wyniósł w 2014 roku 10,5% 

(10,8% w 2013 roku). Mimo widocznego o�ywienia po stronie poda�y i popytu oraz lekkim spadku wska�nika 

pustostanów w 2014 r., najwy�sze czynsze transakcyjne w Wrocławiu nieznacznie spadły. Najlepsze 

powierzchnie biurowe pod koniec 2014 r. mo�na było wynaj�� za 14 – 14,5 EUR/ m
2
/m-c. W porównaniu z 

poprzednimi kwartałami stanowi to spadek cen o około 0,5 EUR. 
rednie czynsze wywoławcze kształtuj� si� na 

poziomie 12 – 13 EUR/ m
2
/m-c. W zwi�zku z wysokim poziomem poda�y prognozuje si�, �e wywoławcze 

stawki czynszu w Wrocławiu mog� nieznacznie si� zmniejszy�. B�dzie to spowodowane głównie wywieraniem 

przez sytuacj� rynkow� presji na deweloperach. 
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Nowa oraz przyszła poda� (lewa o�, w m
2
), współczynnik pustostanów (prawa o�, w %) 

 
�ródło: Raport „Rynek biurowy we Wrocławiu” IV 2014, JONES LANG LASALLE. 

Popyt we Wrocławiu w uj�ciu kwartalnym (m
2
) 

 
�ródło: Raport „Rynek biurowy we Wrocławiu” IV 2014, JONES LANG LASALLE 

Pozycja konkurencyjna 

Informacje dotycz�ce rynku, ich wielko�ci, udziału rynkowego Grupy oraz pozycji rynkowej zawartej w 

Prospekcie opieraj� si� na publicznie dost�pnych informacjach rynkowych. 

Na rynku wrocławskim aktywnych jest około 65 deweloperów. W ostatnim czasie rynek deweloperów we 

Wrocławiu ulega post�puj�cej konsolidacji. Sprzyja temu tzw. Ustawa Deweloperska w poł�czeniu z coraz 

bardziej widocznym wpływem banków i funduszy na koncesjonowanie działalno�ci deweloperów, co przyczynia 

si� równie� do wyeliminowania mniejszych podmiotów z rynku. Du�e podmioty z ustabilizowan� pozycj� na 

rynku zwi�kszaj� natomiast liczb� inwestycji mieszkaniowych. Do najwi�kszych i najbardziej aktywnych 

nale��: najwi�kszy pod wzgl�dem liczby sprzedanych mieszka	 Archicom (280 mieszka	 sprzedanych 

w pierwszym półroczu 2015 roku), notowany na GPW LC Corp (ł�cznie w I pół. 2015 r. sprzedano netto 826 

mieszka	 i lokali usługowych -umowy przedwst�pne sprzeda�y/umowy deweloperskie na terenie Warszawy, 

Wrocławia, Krakowa, Gda	ska i Łodzi.; spółka w I poł. 2015 r. przed sprzedała 259 lokali we Wrocławiu) 

notowany na GPW Dom Development (deweloper z Warszawy od 2011 roku aktywny na rynku wrocławskim, 

gdzie w I kw. 2015 r. spółka sprzedała netto 467 lokali, a w II kw. 2015 r. 598 lokali głównie w Warszawie), 

notowany na GPW Vantage Development (w I poł. 2015 r. spółka zawarła umowy deweloperskie netto ogółem 

na 202 lokale), Lokum Deweloper, PBO DACH BUD, DOM.developer, PROFIT Development, INKOM. 
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OTOCZENIE PRAWNE 

Informacje przedstawione w niniejszym rozdziale maj� charakter ogólny i opisuj� stan prawny na Dat� 
Prospektu. Poni�ej opisano najwa�niejsze przepisy prawa maj�ce zastosowanie z uwagi na profil prowadzonej 

w Polsce działalno�ci Spółki. 

Regulacje dotycz�ce nieruchomo�ci 

Najwa�niejsze akty prawne reguluj�ce na gruncie polskiego systemu prawnego zagadnienia zwi�zane 

z nieruchomo�ciami tj. kwestie dotycz�ce m.in. rzeczowego i obligacyjnego tytułu prawnego do nieruchomo�ci, 

sposobu wykonywania uprawnie	 przez podmioty, którym przysługuje tytuł prawny do nieruchomo�ci 

(obligacyjny i rzeczowy), zasad zwi�zanych z realizacj� inwestycji deweloperskich oraz przenoszeniem tytułu 

prawnego do nieruchomo�ci jak równie� udost�pnianiem nieruchomo�ci osobom trzecim do korzystania, zasad 

ujawniania w ksi�gach wieczystych rzeczowych i obligacyjnych praw do korzystania z nieruchomo�ci stanowi�: 
(i) Konstytucja RP, (ii) Kodeks Cywilny, (iii) Ustawa o Ksi�gach Wieczystych i Hipotece, (iv) Ustawa 

o Własno�ci Lokali, (v) Ustawa o Gospodarce Nieruchomo�ciami, (vi) Ustawa o Nabywaniu Nieruchomo�ci 

przez Cudzoziemców, (vii) Ustawa o Ochronie Praw Lokatorów, (viii) Ustawa Deweloperska, (ix) Ustawa 

o Kształtowaniu Ustroju Rolnego, (x) Ustawa o Gospodarowaniu Nieruchomo�ciami Rolnymi Skarbu Pa	stwa, 

(xi) Ustawa o Lasach oraz (xii) Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 

Zarys głównych regulacji dotycz�cych nieruchomo�ci 

Nale�y wskaza�, �e poni�szy opis zawiera tylko ogóln� prezentacj� głównych regulacji dotycz�cych 

nieruchomo�ci oraz przedstawienie najwa�niejszych instytucji zwi�zanych z prawem nieruchomo�ci. 

Poj�cie nieruchomo�ci na gruncie Kodeksu Cywilnego 

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego nieruchomo�ciami s� cz��ci powierzchni ziemskiej stanowi�ce 

odr�bny przedmiot własno�ci (tj. grunty), jak równie� budynki trwale z gruntem zwi�zane lub cz��ci takich 

budynków, je�eli na mocy przepisów szczególnych stanowi� odr�bny od gruntu przedmiot własno�ci. 

Nale�y wskaza�, �e budynki posadowione na gruncie stanowi�cym przedmiot własno�ci stanowi� cz��� 
składow� gruntu i jako cz��� składowa nie mog� by� odr�bnym przedmiotem własno�ci, a w zwi�zku z tym nie 

mog� stanowi� odr�bnego przedmiotu obrotu. 

Własno�� nieruchomo�ci 

Prawo własno�ci stanowi najszersze uprawnienie rzeczowe w stosunku do nieruchomo�ci.  

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego, dysponowanie prawem własno�ci oznacza, �e w granicach 

okre�lonych przez ustawy i zasady współ�ycia społecznego wła�ciciel mo�e, z wył�czeniem innych osób, 

korzysta� z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, a w szczególno�ci 

pobiera� po�ytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach wła�ciciel mo�e rozporz�dza� rzecz�.  

Ochrona własno�ci została zagwarantowana w polskim porz�dku prawnym. Zgodnie z Konstytucj� RP 

wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym 

odszkodowaniem. Ponadto stosownie do postanowie	 Ustawy o Gospodarce Nieruchomo�ciami wywłaszczenie 

nieruchomo�ci mo�e by� dokonane je�eli cele publiczne nie mog� by� zrealizowane w inny sposób ni� przez 

pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomo�ci, a prawa te nie mog� by� nabyte w drodze umowy. 

Nieruchomo�� mo�e by� wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Pa	stwa lub jednostki samorz�du terytorialnego. 

Wywłaszczenie dokonywane jest na podstawie decyzji administracyjnej. Organem wła�ciwym w sprawach 

wywłaszczenia nieruchomo�ci jest starosta wykonuj�cy zadania z zakresu administracji rz�dowej. Nieruchomo�� 
wywłaszczona nie mo�e by� u�yta na cel inny ni� okre�lony w decyzji o wywłaszczeniu, chyba �e poprzedni 

wła�ciciel lub jego spadkobierca nie zło�� wniosku o zwrot tej nieruchomo�ci.  

Nieruchomo�� uznaje si� za zb�dn� na cel okre�lony w decyzji o wywłaszczeniu, je�eli (i) pomimo upływu 7 lat 

od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała si� ostateczna, nie rozpocz�to prac zwi�zanych z realizacj� 
tego celu, albo (ii) pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała si� ostateczna, cel 
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ten nie został zrealizowany (je�eli w takim przypadku cel wywłaszczenia został zrealizowany tylko na cz��ci 

wywłaszczonej nieruchomo�ci, zwrotowi podlega pozostała cz���). 

U�ytkowanie wieczyste  

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym grunty stanowi�ce własno�� Skarbu Pa	stwa poło�one w granicach 

administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Pa	stwa poło�one poza tymi granicami, lecz wł�czone do planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zada	 jego gospodarki, a tak�e grunty 

stanowi�ce własno�� jednostek samorz�du terytorialnego lub ich zwi�zków mog� by� oddawane w u�ytkowanie 

wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym. Natomiast w wypadkach przewidzianych w przepisach 

szczególnych przedmiotem u�ytkowania wieczystego mog� by� tak�e inne grunty Skarbu Pa	stwa, jednostek 

samorz�du terytorialnego lub ich zwi�zków.  

Z istoty u�ytkowania wieczystego wynika, �e w granicach okre�lonych przez ustawy i zasady współ�ycia 

społecznego oraz przez umow� o oddanie gruntu Skarbu Pa	stwa lub gruntu nale��cego do jednostek samorz�du 

terytorialnego b�d� ich zwi�zków w u�ytkowanie wieczyste, u�ytkownik wieczysty mo�e korzysta� z gruntu 

z wył�czeniem innych osób. W tych samych granicach u�ytkownik wieczysty mo�e swoim prawem 

rozporz�dza�. 

Reguł� jest, �e prawo u�ytkowania wieczystego jest ustanawiane na podstawie umowy. Na gruncie polskiego 

prawa mo�liwe jest jednak powstanie u�ytkowania wieczystego z mocy prawa oraz w drodze decyzji 

administracyjnej. Wspomniana umowa wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Dodatkowo dla powstania 

prawa u�ytkowania wieczystego konieczny jest wpis w ksi�dze wieczystej, który ma w tym przypadku charakter 

konstytutywny. Zgodnie z Ustaw� o Ksi�gach Wieczystych i Hipotece wpis u�ytkownika wieczystego do ksi�gi 

wieczystej ma moc wsteczn� od chwili zło�enia wniosku o wpis tego prawa do ksi�gi wieczystej.  

Oddanie gruntu w u�ytkowanie wieczyste nast�puje na okres 99 lat. W wypadkach wyj�tkowych, gdy cel 

gospodarczy u�ytkowania wieczystego nie wymaga oddania gruntu na 99 lat, dopuszczalne jest oddanie gruntu 

w u�ytkowanie wieczyste na okres krótszy, co najmniej jednak na 40 lat. 

W ci�gu ostatnich 5 lat przed upływem zastrze�onego w umowie terminu, wieczysty u�ytkownik mo�e ��da� 
jego przedłu�enia na dalszy okres od 40 do 99 lat. Jednak�e wieczysty u�ytkownik mo�e wcze�niej wyst�pi� 
z takim ��daniem, je�eli okres amortyzacji zamierzonych na u�ytkowanym gruncie nakładów jest znacznie 

dłu�szy ni� czas, który pozostaje do upływu zastrze�onego w umowie terminu. Odmowa przedłu�enia jest 

dopuszczalna tylko ze wzgl�du na wa�ny interes społeczny. 

Sposób korzystania z gruntu przez wieczystego u�ytkownika powinien by� okre�lony w umowie. Nale�y przy 

tym zwróci� uwag� na fakt, �e wła�ciciel gruntu oddanego w u�ytkowanie wieczyste mo�e ��da� rozwi�zania 

umowy u�ytkowania wieczystego, je�eli u�ytkownik wieczysty korzysta z tej nieruchomo�ci w sposób 

sprzeczny z ustalonym w umowie, w szczególno�ci je�li nie zabudował jej w ustalonym terminie. Zmiana 

sposobu korzystania z nieruchomo�ci okre�lonego w umowie stanowi�cej podstaw� ustanowienia prawa 

u�ytkowania wieczystego wymaga odpowiedniej zmiany tej umowy. Zmiana wspomnianej umowy wi��e si� te� 
z konieczno�ci� uiszczenia dodatkowej opłaty według stawki ustalonej przez jednostk� samorz�du 

terytorialnego.  

Zmiana przeznaczenia nieruchomo�ci mo�e te� w konsekwencji wpłyn�� na okre�lenie wysoko�ci opłaty 

rocznej. Opłata roczna z tytułu u�ytkowania wieczystego nieruchomo�ci jest bowiem ustalana na podstawie 

warto�ci danej nieruchomo�ci oraz stawki procentowej zale�nej od sposobu przeznaczenia nieruchomo�ci. 

Budynki i inne urz�dzenia wzniesione przez wieczystego u�ytkownika jak równie� nabyte przez u�ytkownika 

wieczystego przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w u�ytkowanie wieczyste stanowi� jego własno��. 
Przysługuj�ca u�ytkownikowi wieczystemu własno�� budynków i urz�dze	 na u�ytkowanym gruncie jest 

bowiem prawem zwi�zanym z u�ytkowaniem wieczystym. W zwi�zku z tym wszelkie czynno�ci prawne 

dotycz�ce gruntu oddanego w u�ytkowanie wieczyste odnosz� skutek tak�e wzgl�dem prawa własno�ci 

wspomnianych budynków i urz�dze	. W konsekwencji zatem w razie wyga�ni�cia u�ytkowania wieczystego na 

skutek upływu okresu ustalonego w umowie albo na skutek rozwi�zania umowy przed upływem tego okresu 

u�ytkownikowi wieczystemu przysługuje wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własno�� 
budynki i inne urz�dzenia przy czym za budynki i inne urz�dzenia wzniesione wbrew postanowieniom umowy 

wynagrodzenie nie przysługuje. 
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Za oddanie nieruchomo�ci w u�ytkowanie wieczyste pobierana jest pierwsza opłata oraz opłaty roczne. Stawka 

procentowa pierwszej opłaty z tytułu u�ytkowania wieczystego wynosi od 15% do 25% ceny nieruchomo�ci. 

Opłaty z tytułu u�ytkowania wieczystego ustala si� według stawki procentowej od ceny nieruchomo�ci 

gruntowej. Wysoko�� stawek procentowych opłat rocznych z tytułu u�ytkowania wieczystego jest uzale�niona 

od okre�lonego w umowie celu, na jaki nieruchomo�� gruntowa została oddana. Opłaty roczne wnosi si� przez 

cały okres u�ytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca ka�dego roku, z góry za dany rok. Opłaty 

rocznej nie pobiera si� za rok, w którym zostało ustanowione prawo u�ytkowania wieczystego. Wła�ciwy organ, 

na wniosek u�ytkownika wieczystego zło�ony nie pó�niej ni� 14 dni przed upływem terminu płatno�ci, mo�e 

ustali� inny termin zapłaty, nieprzekraczaj�cy danego roku kalendarzowego. 

Wysoko�� opłaty rocznej z tytułu u�ytkowania wieczystego nieruchomo�ci gruntowej, podlega aktualizacji nie 

cz��ciej ni� raz na 3 lata, je�eli warto�� tej nieruchomo�ci ulegnie zmianie. Aktualizacja dokonywana jest 

poprzez skierowanie do u�ytkownika wieczystego pisemnego wypowiedzenia dotychczasowej wysoko�ci opłaty. 

Zaktualizowan� opłat� roczn� ustala si�, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od warto�ci 

nieruchomo�ci okre�lonej na dzie	 aktualizacji opłaty. 

Przeniesienie własno�ci nieruchomo�ci i przeniesienie u�ytkowania wieczystego 

Zgodnie z przewidzian� w Kodeksie Cywilnym generaln� zasad� umowa sprzeda�y, zamiany, darowizny, 

przekazania nieruchomo�ci przenosi własno�� na nabywc�, chyba �e przepis szczególny stanowi inaczej albo �e 

strony inaczej postanowiły. Je�eli zawarcie umowy przenosz�cej własno�� nast�puje w wykonaniu zobowi�zania 

wynikaj�cego z uprzednio zawartej umowy zobowi�zuj�cej do przeniesienia własno�ci wa�no�� umowy 

przenosz�cej własno�� zale�y od istnienia tego zobowi�zania. Umowa zobowi�zuj�ca do przeniesienia własno�ci 

nieruchomo�ci wymaga dla swej wa�no�ci zachowania formy aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy 

przenosz�cej własno��, która zostaje zawarta w celu wykonania istniej�cego uprzednio zobowi�zania do 

przeniesienia własno�ci nieruchomo�ci, przy czym zobowi�zanie to powinno by� w akcie wymienione. Forma 

aktu notarialnego jest równie� niezb�dna dla przeniesienia prawa u�ytkowania wieczystego. 

Zgodnie z generaln� zasad� własno�� nieruchomo�ci nie mo�e by� przeniesiona pod warunkiem ani 

z zastrze�eniem terminu. Je�eli jednak umowa zobowi�zuj�ca do przeniesienia własno�ci nieruchomo�ci została 

zawarta pod warunkiem lub z zastrze�eniem terminu, do przeniesienia własno�ci potrzebne jest dodatkowe 

porozumienie stron obejmuj�ce ich bezwarunkow� zgod� na niezwłoczne przej�cie własno�ci. 

Ustawowe ograniczenia w obrocie nieruchomo�ciami 

Nabywanie nieruchomo�ci przez cudzoziemców 

Jednym z aktów prawnych nakładaj�cych ograniczenia w zakresie swobody obrotu nieruchomo�ciami jest 

Ustawa o Nabywaniu Nieruchomo�ci przez Cudzoziemców.  

Zgodnie z przywołan� ustaw�, nabycie nieruchomo�ci przez cudzoziemca wymaga zezwolenia ministra 

wła�ciwego do spraw wewn�trznych, przy czym w �wietle postanowie	 tej ustawy nabyciem nieruchomo�ci jest 

nabycie prawa własno�ci nieruchomo�ci lub prawa u�ytkowania wieczystego, na podstawie ka�dego zdarzenia 

prawnego.  

Zezwolenie jest wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez ministra wła�ciwego do spraw 

wewn�trznych, je�eli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomo�ci rolnych, 

je�eli sprzeciwu równie� nie wniesie minister wła�ciwy do spraw rozwoju wsi.  

Nabycie lub obj�cie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzib� na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a tak�e ka�da inna czynno�� prawna dotycz�ca udziałów lub akcji wymaga 

zezwolenia, je�eli w ich wyniku spółka b�d�ca wła�cicielem lub wieczystym u�ytkownikiem nieruchomo�ci na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanie si� spółk� kontrolowan�.  

W przypadku spółki handlowej za kontrolowan� uwa�a si� spółk�, w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy 

dysponuj� bezpo�rednio lub po�rednio powy�ej 50 % głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym 

zgromadzeniu, tak�e jako zastawnik, u�ytkownik lub na podstawie porozumie	 z innymi osobami, albo maj� 
pozycj� dominuj�c� w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. 
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Cudzoziemcem w rozumieniu wspomnianej ustawy jest (i) osoba fizyczna nieposiadaj�ca obywatelstwa 

polskiego, (ii) osoba prawna maj�ca siedzib� za granic�, (iii) nieposiadaj�ca osobowo�ci prawnej spółka osób 

wymienionych w punktach (i) lub (ii), maj�ca siedzib� za granic�, utworzona zgodnie z ustawodawstwem 

pa	stw obcych, lub (iv) osoba prawna i spółka handlowa nieposiadaj�ca osobowo�ci prawnej maj�ca siedzib� na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpo�rednio lub po�rednio przez osoby lub spółki 

wymienione w punktach (i), (ii) oraz (iii). 

Ustawa o Nabywaniu Nieruchomo�ci przez Cudzoziemców przewiduje wyj�tki od wskazanej wy�ej reguły 

zwi�zanej z konieczno�ci� uzyskania zgody ministra wła�ciwego do spraw wewn�trznych.  

W �wietle powy�szej ustawy m.in. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, b�d�cych 

obywatelami lub przedsi�biorcami pa	stw - stron umowy o EOG albo Konfederacji Szwajcarskiej, z wyj�tkiem 

nabycia nieruchomo�ci rolnych i le�nych, przez okres 12 lat od dnia przyst�pienia Rzeczypospolitej Polskiej do 

UE, tj. do 1 maja 2016 r. 

Nale�y jednocze�nie zauwa�y�, �e uzyskanie wspomnianego zezwolenia nie jest wymagane w przypadku 

cudzoziemców, b�d�cych obywatelami pa	stw - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo 

Konfederacji Szwajcarskiej w przypadku nabycia nieruchomo�ci rolnych poło�onych: 

• w województwach: dolno�l�skim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim, pomorskim, warmi	sko-

mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim - po upływie 7 lat od dnia zawarcia umowy 

dzier�awy z dat� pewn�, je�eli przez ten okres osobi�cie prowadzili na tej nieruchomo�ci działalno�� 
rolnicz� oraz legalnie zamieszkiwali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

• w województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, 

�l�skim, �wi�tokrzyskim - po upływie 3 lat od dnia zawarcia umowy dzier�awy z dat� pewn�, je�eli 

przez ten okres osobi�cie prowadzili na tej nieruchomo�ci działalno�� rolnicz� oraz legalnie 

zamieszkiwali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Ustawowe prawo pierwokupu 

Ograniczenia w obrocie nieruchomo�ciami nakładaj� równie� przepisy Ustawy o Gospodarce 

Nieruchomo�ciami. 

Na mocy przywołanej ustawy, gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzeda�y (i) 

niezabudowanej nieruchomo�ci nabytej uprzednio przez sprzedawc� od Skarbu Pa	stwa albo jednostek 

samorz�du terytorialnego, (ii) prawa u�ytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomo�ci gruntowej, 

niezale�nie od formy nabycia tego prawa przez zbywc�, (iii) nieruchomo�ci oraz prawa u�ytkowania 

wieczystego nieruchomo�ci poło�onej na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne albo 

nieruchomo�ci, dla której została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

(w przypadku, gdy prawo pierwokupu zostało ujawnione w ksi�dze wieczystej prowadzonej dla nieruchomo�ci), 

oraz (iv) nieruchomo�ci wpisanej do rejestru zabytków lub prawa u�ytkowania wieczystego takiej 

nieruchomo�ci (w przypadku, gdy prawo pierwokupu zostało ujawnione w ksi�dze wieczystej prowadzonej dla 

nieruchomo�ci). 

Regulacji wskazanych w punktach (i) - (ii) powy�ej nie stosuje si� do nieruchomo�ci, które zostały przeznaczone 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne i le�ne, a w przypadku braku 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do nieruchomo�ci wykorzystywanych na cele rolne 

i le�ne.  

Prawo pierwokupu nie przysługuje gminie, je�eli (i) sprzeda� nieruchomo�ci lub prawa u�ytkowania 

wieczystego nast�puje na rzecz osób bliskich dla sprzedawcy; (ii) sprzeda� nieruchomo�ci lub prawa 

u�ytkowania wieczystego nast�puje mi�dzy osobami prawnymi tego samego ko�cioła lub zwi�zku 

wyznaniowego; (iii) prawo własno�ci lub prawo u�ytkowania wieczystego zostało ustanowione jako 

odszkodowanie lub rekompensata za utrat� własno�ci nieruchomo�ci; (iv) prawo własno�ci lub prawo 

u�ytkowania wieczystego zostało ustanowione w wyniku zamiany własno�ci nieruchomo�ci; (v) sprzeda� 
nieruchomo�ci nast�puje na cele budowy dróg krajowych; (vi) prawo pierwokupu przysługuje partnerowi 

prywatnemu lub ostatniemu partnerowi prywatnemu w przypadkach, o których mowa w ustawie z dnia 19 

grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym; (vii) sprzeda� nieruchomo�ci nast�puje na cele realizacji 

inwestycji w zakresie lotniska u�ytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. 
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o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotniska u�ytku publicznego; oraz 

(viii) sprzeda� nieruchomo�ci nast�puje na cele realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. 

Kolejne ustawowe ograniczenia w obrocie nieruchomo�ciami dotycz� nieruchomo�ci rolnych.  

Najwa�niejszym z ogranicze	 w obrocie nieruchomo�ciami rolnymi jest ustawowe prawo pierwokupu 

w stosunku do nieruchomo�ci rolnych. 

Zgodnie z Ustaw� o Kształtowaniu Ustroju Rolnego w przypadku sprzeda�y nieruchomo�ci rolnej przez osob� 
fizyczn� lub osob� prawn� inn� ni� ANR, prawo pierwokupu przysługuje z mocy prawa dzier�awcy tej 

nieruchomo�ci pod warunkiem, �e (i) umowa dzier�awy, która stanowi podstaw� do korzystania 

z nieruchomo�ci, została zawarta w formie pisemnej i ma dat� pewn� oraz była wykonywana przez co najmniej 

trzy lata licz�c od tej daty, oraz (ii) nieruchomo�� wchodzi w skład rodzinnego gospodarstwa rolnego 

dzier�awcy lub jest dzier�awiona przez spółdzielnie produkcji rolnej. 

Dzier�awcy nieruchomo�ci rolnej przysługuje opisane wy�ej prawo pierwokupu je�eli warunki wskazane 

w punktach (i) - (ii) powy�ej zostan� spełnione ł�cznie.  

Poza tym zgodnie z przywołan� ustaw� w przypadku braku dzier�awcy nieruchomo�ci rolnej uprawnionego do 

pierwokupu na zasadach okre�lonych powy�ej, albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu 

przysługuje z mocy ustawy ANR działaj�cej na rzecz Skarbu Pa	stwa, gdy przedmiotem sprzeda�y jest 

nieruchomo�� rolna o powierzchni nie mniejszej ni� 5 ha. 

Kolejne ograniczenie w obrocie nieruchomo�ciami rolnymi dotycz�ce ustawowego prawa pierwokupu wynika 

z Ustawy o Gospodarowaniu Nieruchomo�ciami Rolnymi Skarbu Pa	stwa. 

Zgodnie z przywołan� ustaw� ANR przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Pa	stwa przy odsprzeda�y 

nieruchomo�ci przez nabywc� w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomo�ci od ANR. 

Prawo pierwokupu zostało przewidziane tak�e na gruncie innych aktów prawnych tj. m.in. Ustawie o Lasach, 

Ustawie o Specjalnych Strefach Ekonomicznych czy Ustawie o Portach i Przystaniach Morskich. 

Zgodnie z Ustaw� o Lasach w razie sprzeda�y poło�onych w granicach administracyjnych miasta lasów, 

gruntów i innych nieruchomo�ci znajduj�cych si� w zarz�dzie Lasów Pa	stwowych gminie słu�y prawo 

pierwokupu. 

Natomiast na podstawie Ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych zarz�dzaj�cemu specjaln� stref� 
ekonomiczn� przysługuje prawo pierwokupu w zakresie własno�ci oraz prawa u�ytkowania wieczystego 

nieruchomo�ci poło�onych na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej. 

Z kolei zgodnie z Ustaw� o Portach i Przystaniach Morskich (i) przeniesienie własno�ci, u�ytkowania 

wieczystego albo oddanie w u�ytkowanie wieczyste; (ii) oddanie w u�ytkowanie, dzier�aw�, najem albo na 

podstawie innej umowy uprawniaj�cej do korzystania lub pobierania po�ytków przez okres powy�ej 10 lat 

nieruchomo�ci stanowi�cych własno�� Skarbu Pa	stwa, jednostki samorz�du terytorialnego albo podmiotu 

zarz�dzaj�cego portem lub przystani� morsk�, poło�onych w granicach portów i przystani morskich wymaga 

zgody ministra wła�ciwego do spraw Skarbu Pa	stwa, udzielonej w drodze decyzji administracyjnej, wydanej 

w porozumieniu z ministrem wła�ciwym do spraw gospodarki morskiej. 

Ponadto, zgodnie z przywołan� ustaw� podmiot zarz�dzaj�cy portem lub przystani� morsk� ma prawo (i) 

pierwokupu przy sprzeda�y; (ii) pierwsze	stwa przy oddaniu w u�ytkowanie wieczyste i przeniesieniu prawa 

u�ytkowania wieczystego nieruchomo�ci poło�onych w granicach portów lub przystani morskich.  

W przypadku nieskorzystania z prawa pierwokupu przez podmiot zarz�dzaj�cy portem lub przystani� morsk� 
prawo to przysługuje Skarbowi Pa	stwa. 

W przypadku niepowołania podmiotu zarz�dzaj�cego portem lub przystani� morsk� prawo pierwokupu 

przysługuje gminie wła�ciwej ze wzgl�du na poło�enie nieruchomo�ci. 
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Dodatkowo nale�y równie� wskaza�, �e ograniczenia w obrocie nieruchomo�ciami (np. prawo pierwokupu) 

mog� wynika� tak�e z umów zawartych przez wła�ciciela czy u�ytkownika wieczystego nieruchomo�ci 

z osobami trzecimi, którym przysługuje uprawnienie do korzystania z nieruchomo�ci (jak np. dzier�awcy czy 

najemcy nieruchomo�ci).  

Ewidencja gruntów i budynków 

Dane dotycz�ce nieruchomo�ci gruntowych, budynkowych i lokalowych rejestrowane s� w ewidencji gruntów 

i budynków. Zgodnie z Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym organem wła�ciwym w sprawie prowadzenia 

powy�szej ewidencji jest starosta, a w miastach na prawach powiatu prezydent miasta.  

Ewidencja gruntów obejmuje informacje dotycz�ce (i) gruntów - ich poło�enia, granic, powierzchni, rodzajów 

u�ytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksi�g wieczystych lub zbiorów dokumentów, 

je�eli zostały zało�one dla nieruchomo�ci, w skład której wchodz� grunty; (ii) budynków - ich poło�enia, 

przeznaczenia, funkcji u�ytkowych i ogólnych danych technicznych; (iii) lokali - ich poło�enia, funkcji 

u�ytkowych oraz powierzchni u�ytkowej. 

W ewidencji gruntów i budynków wykazuje si� tak�e (i) wła�ciciela, a w odniesieniu do gruntów pa	stwowych 

i samorz�dowych - inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajduj� si� grunty i budynki lub ich 

cz��ci; (ii) miejsce zamieszkania lub siedzib� osób wymienionych w punkcie (i); (iii) informacje o wpisaniu do 

rejestru zabytków oraz (iv) warto�� nieruchomo�ci. 

Ksi�gi Wieczyste 

Informacje dotycz�ce stanu prawnego nieruchomo�ci zamieszczane s� w ksi�gach wieczystych prowadzonych 

przez wła�ciwe s�dy rejonowe. 

Zgodnie z generaln� zasad� zawart� w Ustawie o Ksi�gach Wieczystych i Hipotece dla ka�dej nieruchomo�ci 

prowadzi si� odr�bn� ksi�g� wieczyst�.  

Ksi�ga wieczysta zawiera cztery działy, z których: 

• pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomo�ci oraz wpisy praw zwi�zanych z jej własno�ci�; 

• drugi obejmuje wpisy dotycz�ce własno�ci i u�ytkowania wieczystego; 

• trzeci przeznaczony jest na wpisy dotycz�ce ograniczonych praw rzeczowych, z wyj�tkiem hipotek, na 

wpisy ogranicze	 w rozporz�dzaniu nieruchomo�ci� lub u�ytkowaniem wieczystym oraz na wpisy 

innych praw i roszcze	, z wyj�tkiem roszcze	 dotycz�cych hipotek; 

• czwarty przeznaczony jest na wpisy dotycz�ce hipotek. 

Ksi�gi wieczyste s� jawne i publicznie dost�pne. Obecnie w wi�kszo�ci wydziałów s�dów rejonowych na terenie 

Polski ksi�gi wieczyste zostały ju� w cało�ci przeniesione do postaci elektronicznej. Tre�� ksi�g wieczystych 

przeniesionych do postaci elektronicznej udost�pniona jest za po�rednictwem serwisu internetowego 

prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwo�ci.  

Ustawa o Ksi�gach Wieczystych i Hipotece wprowadza do polskiego systemu prawnego domniemanie, w my�l 
którego prawo jawne z ksi�gi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym oraz 

domniemanie wskazuj�ce, �e prawo wykre�lone nie istnieje. 

W konsekwencji ustanowienia powy�szych domniema	 przywołana ustawa wprowadza do polskiego porz�dku 

prawnego instytucj� r�kojmi wiary publicznej ksi�g wieczystych stanowi�c� jedn� z podstawowych gwarancji 

pewno�ci i stabilno�ci obrotu nieruchomo�ciami.  

Powy�sza zasada przewiduje, �e w razie niezgodno�ci mi�dzy stanem prawnym nieruchomo�ci ujawnionym 

w ksi�dze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym tre�� ksi�gi wieczystej rozstrzyga na korzy�� tego, kto 

przez czynno�� prawn� z osob� uprawnion� według tre�ci ksi�gi nabył własno�� lub inne prawo rzeczowe. 
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Nale�y przy tym zauwa�y�, �e r�kojmia wiary publicznej ksi�g wieczystych nie chroni rozporz�dze	 
nieodpłatnych albo dokonanych na rzecz nabywcy działaj�cego w złej wierze. 

W złej wierze jest ten, kto wie, �e tre�� ksi�gi wieczystej jest niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym, albo 

ten, kto z łatwo�ci� mógł si� o tym dowiedzie�. 

R�kojmia wiary publicznej ksi�g wieczystych nie działa jednak przeciwko: 

• prawom obci��aj�cym nieruchomo�� z mocy ustawy, niezale�nie od wpisu; 

• prawu do�ywocia; 

• słu�ebno�ciom ustanowionym na podstawie decyzji wła�ciwego organu administracji pa	stwowej; 

• słu�ebno�ciom drogi koniecznej albo ustanowionym w zwi�zku z przekroczeniem granicy przy 

wznoszeniu budynku lub innego urz�dzenia; oraz 

• słu�ebno�ciom przesyłu. 

R�kojmi� wiary publicznej ksi�g wieczystych wył�czaj� tak�e ujawnione w ksi�dze wieczystej wzmianka 

o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza s�dowego, o apelacji lub kasacji oraz ostrze�enie dotycz�ce 

niezgodno�ci stanu prawnego ujawnionego w ksi�dze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 

nieruchomo�ci. 

Ustawa o Ksi�gach Wieczystych i Hipotece nakłada na wła�ciciela (i u�ytkownika wieczystego nieruchomo�ci) 

obowi�zek niezwłocznego zło�enia wniosku o ujawnienie swego prawa w ksi�dze wieczystej.  

Hipoteka 

Hipoteka stanowi form� rzeczowego zabezpieczenia na nieruchomo�ci wierzytelno�ci pieni��nej (do oznaczonej 

sumy pieni��nej) wynikaj�cej z okre�lonego stosunku prawnego.  

Przedmiotem hipoteki mo�e by� tak�e: 

• u�ytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urz�dzeniami na u�ytkowanym gruncie stanowi�cymi 

własno�� u�ytkownika wieczystego; 

• spółdzielcze własno�ciowe prawo do lokalu; lub 

• wierzytelno�� zabezpieczona hipotek�. 

Na podstawie powy�szego zabezpieczenia wierzyciel mo�e dochodzi� zaspokojenia z nieruchomo�ci bez 

wzgl�du na to, czyj� stała si� własno�ci�, i z pierwsze	stwem przed wierzycielami osobistymi wła�ciciela 

nieruchomo�ci.  

Do powstania hipoteki niezb�dny jest wpis w ksi�dze wieczystej.  

Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego z nieruchomo�ci nast�puje w drodze post�powania egzekucyjnego 

z nieruchomo�ci. 

Umowy dotycz�ce odpłatnego korzystania z rzeczy - najem i dzier�awa 

Umowy najmu i dzier�awy przewidziane w Kodeksie Cywilnym stanowi� umowy, na mocy których osoba 

uprawniona do dysponowania nieruchomo�ci� lub rzecz� ruchom� oddaje j� innemu podmiotowi do u�ywania 

(w przypadku umowy najmu) lub u�ywania i pobierania po�ytków (w przypadku umowy dzier�awy) przez czas 

oznaczony lub nieoznaczony, a odpowiednio najemca i dzier�awca zobowi�zani s� do uiszczania czynszu z tego 

tytułu.  

Umowa najmu i dzier�awy zawarta na czas nieoznaczony mo�e zosta� w dowolnym czasie wypowiedziana 

przez ka�d� ze stron z zachowaniem terminów wypowiedzenia przewidzianych w umowie, a w przypadku ich 
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braku z zachowaniem terminów przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Ustawowy termin wypowiedzenia 

w przypadku umowy najmu lokalu zawartej na czas nieoznaczony w przypadku, gdy czynsz jest płatny 

miesi�cznie wynosi miesi�c naprzód (ze skutkiem na koniec miesi�ca kalendarzowego). Ustawowy termin 

wypowiedzenia umowy dzier�awy gruntu rolnego wynosi rok (ze skutkiem na koniec roku dzier�awnego). Inna 

dzier�awa mo�e zosta� wypowiedziana z półrocznym wyprzedzeniem przed upływem roku dzier�awnego. 

Stosunek najmu lub dzier�awy wynikaj�cy z umowy zawartej na czas oznaczony ma z kolei charakter trwały. 

Umowa najmu lub dzier�awy zawarta na czas oznaczony mo�e bowiem zosta� wypowiedziana zarówno przez 

wynajmuj�cego jak i najemc� jedynie w przypadkach wyra�nie w umowie okre�lonych przy czym nale�y 

zauwa�y�, �e zaprezentowana w orzecznictwie s�dów wykładnia powy�szej regulacji wył�cza mo�liwo�� 
zastrze�enia prawa do wypowiedzenia terminowej umowy najmu lub dzier�awy z dowolnej przyczyny, 

opowiadaj�c si� za konieczno�ci� umownej konkretyzacji podstaw wypowiedzenia umowy.  

Zgodnie z regulacjami Kodeksu Cywilnego umow� najmu zawart� na czas dłu�szy ni� dziesi�� lat, po upływie 

tego terminu poczytuje si� za zawart� na czas nieoznaczony. Natomiast najem zawarty pomi�dzy 

przedsi�biorcami na czas dłu�szy ni� trzydzie�ci lat po upływie tego terminu poczytuje si� za zawarty na czas 

nieoznaczony.  

Szczególne zasady wypowiadania umów najmu dotycz�cych lokali słu��cych potrzebom mieszkaniowym, formy 

ochrony prawnej przysługuj�cej najemcom, a tak�e warunki eksmisji lokatorów przewiduje natomiast Ustawa 

o Ochronie Praw Lokatorów. 

Jej przepisy maj� istotne znaczenie w przypadku realizacji inwestycji budowlanych polegaj�cych na zakupie 

i przebudowie lub zmianie przeznaczenia budynków mieszkalnych, które w momencie zakupu s� zajmowane 

przez lokatorów.  

Z kolei umow� dzier�awy zawart� na okres dłu�szy ni� trzydzie�ci lat poczytuje si� po upływie tego terminu za 

zawart� na czas nieoznaczony. 

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego stosunek najmu i dzier�awy pozostaje w mocy w przypadku 

zbycia rzeczy naj�tej, a nabywca wst�puje w stosunek najmu lub dzier�awy w miejsce zbywcy. Mo�e on jednak 

wypowiedzie� stosunek najmu lub dzier�awy z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. 

Uprawnienie to nie przysługuje jednak nabywcy je�li umowa najmu lub dzier�awy została zawarta na czas 

oznaczony w formie pisemnej z dat� pewn� (przy czym analogiczny skutek w odniesieniu do trwało�ci stosunku 

najmu lub dzier�awy nieruchomo�ci w przypadku ich zbycia wywołuje ujawnienie prawa najemcy lub 

dzier�awcy wynikaj�cego z zawartej umowy najmu lub dzier�awy w prowadzonej dla nieruchomo�ci ksi�dze 

wieczystej) a rzecz stanowi�ca przedmiot najmu lub dzier�awy została wydana odpowiednio najemcy lub 

dzier�awcy. W zwi�zku z wej�ciem w �ycie z dniem 3 maja 2012 r. nowelizacji przepisów Kodeksu 

Post�powania Cywilnego powy�sza gwarancja trwało�ci stosunku najmu lub dzier�awy nieruchomo�ci nie 

znajduje zastosowania w przypadku zbycia nieruchomo�ci w toku post�powania egzekucyjnego lub 

upadło�ciowego. 

Nale�y bowiem wskaza�, �e zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Kodeksu Post�powania Cywilnego, 

obowi�zuj�cymi od 3 maja 2012 r. podmiot, który nab�dzie nieruchomo�� (w ramach post�powania 

egzekucyjnego wszcz�tego po 3 maja 2012 r.) b�d�c� przedmiotem umowy najmu lub dzier�awy zawartej na 

okres dłu�szy ni� 2 lata, mo�e wypowiedzie� umow� najmu lub dzier�awy w ci�gu miesi�ca od 

uprawomocnienia si� postanowienia o przys�dzeniu własno�ci z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia 

(o ile umowa nie przewiduje krótszego terminu), nawet je�li umowa najmu lub dzier�awy została zawarta na 

czas okre�lony w formie pisemnej z dat� pewn� (lub prawa wynikaj�ce z umowy najmu lub dzier�awy zostały 

ujawnione w ksi�dze wieczystej), a nieruchomo�� b�d�ca przedmiotem umowy najmu lub dzier�awy została 

wydana najemcy lub dzier�awcy. 

Powy�sze przepisy stosuje si� odpowiednio tak�e w przypadku zbycia nieruchomo�ci w toku post�powania 

upadło�ciowego wszcz�tego po 3 maja 2012 r. 

Instrumenty ochrony praw nabywców lokali mieszkalnych przewidziane w Ustawie Deweloperskiej 

Z dniem 29 kwietnia 2012 r. weszła w �ycie Ustawa Deweloperska. 

Ustawa Deweloperska przewiduje m.in. obowi�zek zapewnienia ochrony �rodków nabywcy powierzanych 

deweloperowi. W tym celu wprowadza konieczno�� zapewnienia nabywcom co najmniej jednego spo�ród 
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nast�puj�cych �rodków ochrony: (i) zamkni�tego mieszkaniowego rachunku powierniczego, (ii) otwartego 

mieszkaniowego rachunku powierniczego wraz z gwarancj� ubezpieczeniow�, (iii) otwartego mieszkaniowego 

rachunku powierniczego wraz z gwarancj� bankow� lub (iv) otwartego mieszkaniowego rachunku 

powierniczego.  

Przepisy Ustawy Deweloperskiej nakładaj�ce na deweloperów obowi�zek zagwarantowania nabywcom co 

najmniej jednego z czterech wskazanych �rodków ochrony znajd� zastosowanie do przedsi�wzi��, w przypadku 

których rozpocz�cie sprzeda�y nast�piło po dniu jej wej�cia w �ycie.  

Rozpocz�ciem sprzeda�y w rozumieniu przepisów Ustawy Deweloperskiej jest podanie do publicznej 

wiadomo�ci informacji na temat rozpocz�cia procesu oferowania lokali mieszkalnych lub domów 

jednorodzinnych w ramach okre�lonego przedsi�wzi�cia deweloperskiego.  

W zwi�zku z powy�szymi wymogami na deweloperze spoczywa zatem obowi�zek zawarcia umowy 

o prowadzenie otwartego lub zamkni�tego rachunku powierniczego. Bank prowadz�cy ten rachunek 

zobowi�zany jest ponadto ewidencjonowa� wpłaty oraz wypłaty odr�bnie dla ka�dego nabywcy. Banki s� 
równie� zobowi�zane na ��danie nabywców przedstawi� im informacje o dokonanych wpłatach i wypłatach z 

rachunku. 

Zgodnie z Ustaw� Dewelopersk� bank b�dzie mógł wypłaci� deweloperowi �rodki pieni��ne wpłacone na 

zamkni�ty rachunek powierniczy dopiero po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego umowy przenosz�cej na 

nabywc� własno�� lokalu mieszkalnego lub własno�� nieruchomo�ci zabudowanej domem jednorodzinnym albo 

prawo u�ytkowania wieczystego nieruchomo�ci gruntowej i własno�� posadowionego na niej domu 

jednorodzinnego stanowi�cego odr�bn� nieruchomo��, w stanie wolnym od obci��e	, praw i roszcze	 osób 

trzecich, z wyj�tkiem obci��e	 na które wyraził zgod� nabywca. 

W przypadku za� otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych bank b�dzie mógł wypłaca� 
deweloperom zgromadzone na nich �rodki po stwierdzeniu zako	czenia danego etapu realizacji przedsi�wzi�cia 

przewidzianego w opracowanym przez dewelopera harmonogramie przedsi�wzi�cia deweloperskiego. 

Harmonogram ten powinien przewidywa� co najmniej cztery etapy realizacji. Koszt ka�dego z nich nie mo�e 

by� wy�szy ni� 25% i ni�szy ni� 10% ogólnej kwoty kosztów przedsi�wzi�cia.  

Z kolei w przypadku otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych z gwarancj� bankow� czy 

ubezpieczeniow�, w razie ogłoszenia upadło�ci dewelopera lub w przypadku odst�pienia przez nabywc� od 

umowy deweloperskiej z powodu nieprzeniesienia na nabywc� własno�ci lokalu lub własno�ci nieruchomo�ci 

zabudowanej domem jednorodzinnym albo prawa u�ytkowania wieczystego nieruchomo�ci gruntowej 

i własno�ci posadowionego na niej domu jednorodzinnego stanowi�cego odr�bn� nieruchomo�� w terminie 

okre�lonym w umowie, podmiot udzielaj�cy gwarancji tj. ubezpieczyciel lub bank zobowi�zany b�dzie do 

wypłaty nabywcy �rodków wpłaconych przez niego na rzecz dewelopera.  

Poza tym Ustawa Deweloperska wprowadza tak�e definicj� umowy deweloperskiej, stanowi�cej dot�d umow� 
nienazwan�, której elementy ukształtowały si� w praktyce obrotu gospodarczego na gruncie stosowania 

przepisów Ustawy o Własno�ci Lokali, zgodnie z któr� odr�bna własno�� lokalu mo�e powsta� w wykonaniu 

umowy zobowi�zuj�cej wła�ciciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu oraz do ustanowienia - po 

zako	czeniu budowy - odr�bnej własno�ci lokalu i przeniesienia tego prawa na drug� stron� umowy lub na inn� 
wskazan� w umowie osob� (w my�l Ustawy o Własno�ci Lokali do wa�no�ci tego rodzaju umowy niezb�dne 

jest, aby strona podejmuj�ca si� budowy była wła�cicielem gruntu, na którym dom ma by� wzniesiony, oraz aby 

uzyskała pozwolenie na budow�, a roszczenie o ustanowienie odr�bnej własno�ci lokalu i o przeniesienie tego 

prawa zostało ujawnione w ksi�dze wieczystej). 

Ustawa Deweloperska okre�la wi�c umow� dewelopersk� jako umow�, na podstawie której deweloper 

zobowi�zuje si� do ustanowienia (po zako	czeniu realizacji przedsi�wzi�cia deweloperskiego) odr�bnej 

własno�ci lokalu i przeniesienia jej na nabywc� lub przeniesienia na rzecz nabywcy własno�ci nieruchomo�ci 

gruntowej, zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa u�ytkowania wieczystego nieruchomo�ci gruntowej 

oraz własno�ci posadowionego na niej domu jednorodzinnego stanowi�cego odr�bn� nieruchomo��, a nabywca 

zobowi�zuje si� do spełnienia �wiadczenia pieni��nego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa. 

Ustawa Deweloperska wprowadza obowi�zek zachowania dla umowy deweloperskiej formy aktu notarialnego. 

Umowa deweloperska stanowi podstaw� ujawnienia w ksi�dze wieczystej prowadzonej dla nieruchomo�ci, na 

której ma zosta� przeprowadzone przedsi�wzi�cie deweloperskie, roszczenia nabywcy o wybudowanie budynku, 

wyodr�bnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie własno�ci tego lokalu oraz praw niezb�dnych do korzystania 
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z lokalu na nabywc� albo przeniesienia na nabywc� własno�ci nieruchomo�ci zabudowanej domem 

mieszkalnym lub prawa u�ytkowania wieczystego nieruchomo�ci gruntowej wraz z własno�ci� posadowionego 

na niej domu jednorodzinnego stanowi�cego odr�bn� nieruchomo��.  

Wynagrodzenie notariusza za czynno�ci zwi�zane z zawarciem umowy, w tym tak�e za sporz�dzenie wypisów 

aktu notarialnego wydawanych przy zawarciu umowy, a tak�e koszty s�dowe w post�powaniu 

wieczystoksi�gowym b�d� obowi�zani pokry� w równych cz��ciach deweloper oraz nabywca.  

Na mocy Ustawy Deweloperskiej na deweloperów został równie� nało�ony obowi�zek dostarczenia nabywcy na 

jego ��danie prospektu informacyjnego zawieraj�cego najistotniejsze informacje o inwestycji.  

Ustawa Deweloperska, nowelizuj�c przepisy Prawa Upadło�ciowego i Naprawczego, uregulowała tak�e odr�bne 

post�powanie upadło�ciowe wobec dewelopera. W my�l znowelizowanych na podstawie Ustawy 

Deweloperskiej przepisów ustawy Prawa Upadło�ciowego i Naprawczego, w przypadku ogłoszenia upadło�ci 

dewelopera �rodki zgromadzone na mieszkaniowym rachunku powierniczym, prawo własno�ci lub prawo 

u�ytkowania wieczystego nieruchomo�ci, na której realizowane jest przedsi�wzi�cie deweloperskie oraz dopłaty 

wnoszone przez nabywców (na podstawie uchwały zgromadzenia nabywców) na potrzeby kontynuacji 

przedsi�wzi�cia deweloperskiego stanowi� b�d� osobn� mas� upadło�ci, słu��c� w pierwszej kolejno�ci 

zaspokojeniu roszcze	 nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych obj�tych przedsi�wzi�ciem 

deweloperskim.  

Ponadto, zgodnie ze znowelizowanymi na podstawie Ustawy Deweloperskiej, przepisami Prawa 

Upadło�ciowego i Naprawczego, w razie upadło�ci dewelopera zgromadzenie nabywców lokali mieszkalnych 

lub domów jednorodzinnych w drodze uchwały zdecyduje o:  

• zaspokojeniu si� ze �rodków zgromadzonych na rachunkach powierniczych; albo 

• kontynuacji przedsi�wzi�cia deweloperskiego przez zarz�dc� albo syndyka i wysoko�ci dopłat 

koniecznych do jego zako	czenia; albo  

• zawarciu układu przewiduj�cego zaspokojenie nabywców w drodze likwidacji maj�tku upadłego.  

Podatek od nieruchomo�ci, podatek rolny i podatek le�ny 

Podatek od nieruchomo�ci jest płatny zgodnie z Ustaw� o Podatkach i Opłatach Lokalnych. W�ród osób 

zobowi�zanych do zapłaty tego podatku s� osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadaj�ce 

osobowo�ci prawnej, które obejmuj�: (i) wła�cicieli nieruchomo�ci lub obiektów budowlanych, chyba �e 

podatek jest płacony przez samoistnego posiadacza; (ii) posiadaczy samoistnych nieruchomo�ci lub obiektów 

budowlanych; oraz (iii) wieczystych u�ytkowników gruntów. Podstaw� opodatkowania jest: (i) powierzchnia 

gruntu; (ii) powierzchnia u�ytkowa budynku lub jego cz��ci; oraz (iii) w przypadku budowli zwi�zanych 

z wykonywaniem działalno�ci gospodarczej, warto�� budowli lub jej cz��ci okre�lona zgodnie z przepisami 

dotycz�cymi amortyzacji w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych lub Ustawie o Podatku 

Dochodowym od Osób Prawnych, jako podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych ustalona na 1 stycznia 

danego roku. Rada gminy ustala stawki podatku od nieruchomo�ci na podstawie uchwały. Takie stawki nie mog� 
przekroczy� rocznie: (i) 0,89 PLN za 1 m² dla gruntów zwi�zanych z prowadzeniem działalno�ci gospodarczej, 

niezale�nie od sposobu ich klasyfikacji w ewidencji gruntów i budynków; (ii) 4,58 PLN za 1 ha dla gruntów pod 

jeziorami lub gruntów zaj�tych na zbiorniki retencyjne wody lub elektrowni wodnych; (iii) 0,47 PLN za 1 m² dla 

pozostałych gruntów, w tym gruntów zaj�tych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalno�ci organizacji 

po�ytku publicznego prowadzonej przez takie organizacje po�ytku publicznego. Maksymalne stawki podatku dla 

budynków i ich cz��ci ró�ni� si� w zale�no�ci od przeznaczenia budynków. Dla budynków mieszkalnych 

maksymalna stawka wynosi 0,75 PLN za m², dla budynków zwi�zanych z prowadzeniem działalno�ci 

gospodarczej, 22,86 PLN za m²; dla budynków zajmowanych na prowadzenie działalno�ci w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 PLN za m², dla budynków zwi�zanych z udzielaniem �wiadcze	 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalno�ci leczniczej, zaj�tych przez podmioty udzielaj�ce tych 

�wiadcze	 - 4,65 PLN za m², dla innych, w tym zaj�tych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalno�ci 

organizacji po�ytku publicznego - 7,68 PLN za m². Powy�sze maksymalne stawki obowi�zuj� na 2016 r. i mog� 
by� corocznie zmieniane w drodze obwieszczenia wydanego przez Ministra Finansów. Maksymalna roczna 

stawka podatku dla budowli nie mo�e przekroczy� dwóch procent ich warto�ci b�d�cej podstaw� opodatkowania 

budowli. 
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Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne, grunty zadrzewione lub lasy, które 

nie s� wykorzystywane do prowadzenia działalno�ci gospodarczej (innej ni� działalno�� rolnicza lub zwi�zana 

z le�nictwem), s� opodatkowane zgodnie z Ustaw� o Podatku Rolnym lub podatkiem le�nym. 

Prawnoadministracyjne aspekty realizacji procesu budowlanego 

Obowi�zki inwestora po zako�czeniu procesu budowlanego 

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym podmiot sprzedaj�cy nieruchomo�� ponosi odpowiedzialno�� z tytułu r�kojmi 

za wady fizyczne posadowionego na nieruchomo�ci budynku przez okres pi�ciu lat od daty wydania budynków 

kupuj�cym.  

Zgodnie z rynkow� praktyk� celem zapewnienia mo�liwo�ci prawidłowej realizacji uprawnie	 wynikaj�cych 

z r�kojmi za wady sprzedawanego budynku w umowach zawieranych przez inwestora z wykonawcami robót 

budowlanych przewiduje si� szeroki zakres udzielanej przez wykonawców gwarancji jako�ci. Zgodnie 

z rynkow� praktyk� gwarancje udzielone w ramach umów z generalnymi wykonawcami obowi�zuj� przez trzy 

lata z zastrze�eniem jednak, �e: 

• gwarancje na konstrukcje stalowe oraz wszelkie elementy no�ne s� przyznane zazwyczaj na 10 lat; 

• gwarancje na konstrukcje �elbetowe, dachy, zł�cza kompensacyjne i izolacj�, elewacje oraz wszystkie 

elementy ze stali nierdzewnej s� zazwyczaj udzielane na okresy powy�ej 10 lat. 

Obowi�zki zwi�zane z u�ytkowaniem i utrzymaniem obiektu budowlanego 

Jednym z podstawowych obowi�zków zwi�zanych z u�ytkowaniem obiektu budowlanego jest dokonanie 

charakterystyki energetycznej. Z zastrze�eniem wyj�tków przewidzianych w Ustawie o charakterystyce 

energetycznej budynków, wła�ciciel lub zarz�dca budynku lub cz��ci budynku lub osoba, której przysługuje 

spółdzielcze własno�ciowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do 

lokalu mieszkalnego, lub najemca w przypadku, gdy �wiadectwo charakterystyki energetycznej nie zostanie mu 

przekazane w przepisanym terminie, zapewnia sporz�dzenie �wiadectwa charakterystyki energetycznej dla 

budynku lub cz��ci budynku: 

• zbywanego na podstawie umowy sprzeda�y; 

• zbywanego na podstawie umowy sprzeda�y spółdzielczego własno�ciowego prawa do lokalu; 

• wynajmowanego. 

okre�laj�cego całkowite zapotrzebowanie na energi� niezb�dn� do ich u�ytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

zawieraj�cego okre�lenie wielko�ci energii w kWh/m²/rok niezb�dnej do zaspokojenia ró�nych potrzeb 

zwi�zanych z u�ytkowaniem budynku, a tak�e wskazanie mo�liwych do realizacji robót budowlanych, 

mog�cych poprawi� pod wzgl�dem opłacalno�ci ich charakterystyk� energetyczn�. 
wiadectwo charakterystyki 

energetycznej wa�ne jest 10 lat. 

Zgodnie z Ustaw� o charakterystyce energetycznej budynków, Wła�ciciel lub zarz�dca budynku lub cz��ci 

budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własno�ciowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje 

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazuje odpowiednio nabywcy albo najemcy: 

• �wiadectwo charakterystyki energetycznej - przy zawarciu umowy sprzeda�y albo zbycia 

spółdzielczego własno�ciowego prawa do lokalu; 

• kopi� �wiadectwa charakterystyki energetycznej - przy zawarciu umowy najmu. 

W przypadkach, opisanych w punktach powy�ej, �wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub cz��ci 

budynku nie mo�e by� sporz�dzane przez wła�ciciela lub zarz�dc� tego budynku lub tej cz��ci budynku oraz 

osob�, której przysługuje w tym budynku lub w tej cz��ci budynku spółdzielcze własno�ciowe prawo do lokalu 

albo spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. 
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Zgodnie z przepisami Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, w przypadku gdy dla budynku lub 

cz��ci budynku został sporz�dzony projekt architektoniczno-budowlany, �wiadectwo charakterystyki 

energetycznej tego budynku lub tej cz��ci budynku mo�e by� opracowane w oparciu o charakterystyk� 
energetyczn� przedstawion� w projekcie, przy uwzgl�dnieniu ewentualnych odst�pstw od projektu 

architektoniczno-budowlanego w zakresie charakterystyki energetycznej budynku lub cz��ci budynku. 

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego �wiadectwo charakterystyki energetycznej cz��ci budynku lub 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego nale��cego do grupy budynków o jednakowych rozwi�zaniach 

konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych, o takim samym przeznaczeniu, stopniu zu�ycia, sposobie 

u�ytkowania oraz sposobie zaopatrzenia w energi�, maj�cych wpływ na ich charakterystyk� energetyczn� 
i stwierdzonych w szczególno�ci na podstawie: 

• budowlanej dokumentacji technicznej; 

• inwentaryzacji techniczno-budowlanej, w przypadku braku budowlanej dokumentacji technicznej; 

mo�e by� opracowane w oparciu o charakterystyk� energetyczn� przedstawion� w projekcie architektoniczno-

budowlanym, przy uwzgl�dnieniu ewentualnych odst�pstw od projektu w zakresie charakterystyki energetycznej 

budynku lub cz��ci budynku lub w oparciu o sporz�dzone dla jednego z tych budynków lub cz��ci budynku 

�wiadectwo charakterystyki energetycznej.  

W przypadku gdy cz��ci budynku b�d�ce lokalami mieszkalnymi: 

• spełniaj� wymagania okre�lone powy�ej; 

• maj� jednakow� powierzchni� u�ytkow�; 

• s� poło�one w bryle budynku w sposób pozwalaj�cy na przyj�cie jednakowych charakterystycznych 

parametrów technicznych w zakresie ich powierzchni u�ytkowej, powierzchni przegród zewn�trznych 

oraz kubatury; 

mo�liwe jest sporz�dzenie �wiadectwa charakterystyki energetycznej dla grupy tych lokali, w liczbie 

egzemplarzy odpowiadaj�cej liczbie tych lokali. 

Wła�ciciel lub zarz�dca obiektu budowlanego jest obowi�zany: 

• utrzymywa� i u�ytkowa� obiekt budowlany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami 

ochrony �rodowiska oraz utrzymywa� w nale�ytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczaj�c 

do nadmiernego pogorszenia jego wła�ciwo�ci u�ytkowych i sprawno�ci technicznej; 

• zapewni�, dochowuj�c nale�ytej staranno�ci, bezpieczne u�ytkowanie obiektu w razie wyst�pienia 

czynników zewn�trznych odziaływuj�cych na obiekt, zwi�zanych z działaniem człowieka lub sił 

natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrz�sy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady 

atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach 

wodnych, po�ary lub powodzie, w wyniku których nast�puje uszkodzenie obiektu budowlanego lub 

bezpo�rednie zagro�enie takim uszkodzeniem, mog�ce spowodowa� zagro�enie �ycia lub zdrowia 

ludzi, bezpiecze	stwa mienia lub �rodowiska. 

Z przepisów Prawa Budowlanego dotycz�cych nale�ytego utrzymywania obiektów budowlanych wynikaj� tak�e 

okre�lone obowi�zki kontrolne spoczywaj�ce na wła�cicielach lub zarz�dcach obiektów budowlanych.  

Obiekty budowlane powinny by� w czasie ich u�ytkowania poddawane przez wła�ciciela lub zarz�dc� kontroli: 

• okresowej, co najmniej raz w roku, polegaj�cej na sprawdzeniu stanu technicznego: 

� elementów budynku, budowli i instalacji nara�onych na szkodliwe wpływy atmosferyczne 

i niszcz�ce działania czynników wyst�puj�cych podczas u�ytkowania obiektu; 

� instalacji i urz�dze	 słu��cych ochronie �rodowiska; 
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� instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych 

i wentylacyjnych); 

• okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegaj�cej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatno�ci do 

u�ytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrol� t� 
powinno by� obj�te równie� badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu 

sprawno�ci poł�cze	, osprz�tu, zabezpiecze	 i �rodków ochrony od pora�e	, oporno�ci izolacji 

przewodów oraz uziemie	 instalacji i aparatów; 

• okresowej w zakresie sprawdzenia stanu technicznego elementów nara�onych na szkodliwe wpływy 

atmosferyczne oraz instalacji i urz�dze	 słu��cych ochronie �rodowiska i instalacji gazowych 

i przewodów kominowych, o którym mowa powy�ej, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 

31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczaj�cej 2.000 

m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczaj�cej 1.000 m² (osoba 

dokonuj�ca takiej kontroli jest obowi�zana bezzwłocznie pisemnie zawiadomi� wła�ciwy organ 

o przeprowadzonej kontroli); 

• bezpiecznego u�ytkowania obiektu ka�dorazowo w przypadku wyst�pienia czynników zewn�trznych 

odziaływuj�cych na obiekt, zwi�zanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania 

atmosferyczne, wstrz�sy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, 

zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, po�ary lub powodzie, 

w wyniku których nast�puje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpo�rednie zagro�enie takim 

uszkodzeniem, mog�ce spowodowa� zagro�enie �ycia lub zdrowia ludzi, bezpiecze	stwa mienia lub 

�rodowiska. 

W trakcie kontroli, o której mowa powy�ej, nale�y dokona� sprawdzenia wykonania zalece	 z poprzedniej 

kontroli. Przeprowadzenie wskazanej wy�ej kontroli mo�e by� tak�e nakazane przez wła�ciwy organ - w razie 

stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego cz��ci, mog�cego 

spowodowa� zagro�enie �ycia lub zdrowia ludzi, bezpiecze	stwa mienia b�d� �rodowiska. W takim przypadku 

organ kontroli mo�e tak�e ��da� przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego cz��ci. 

Powy�sze kontrole przeprowadzaj� osoby posiadaj�ce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno�ci, 

przy czym kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych, mog� 
przeprowadza� osoby posiadaj�ce kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacj� urz�dze	, 
instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych, a kontrole stanu technicznego przewodów kominowych 

przeprowadzaj� w zale�no�ci od rodzaju przewodów osoby posiadaj�ce kwalifikacje mistrza w rzemio�le 

kominiarskim albo osoby posiadaj�ce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno�ci.  

Wła�ciciel, zarz�dca lub u�ytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywaj� obowi�zki w zakresie 

napraw, okre�lone w przepisach odr�bnych b�d� umowach, s� obowi�zani w czasie lub bezpo�rednio po 

przeprowadzonej wspomnianej kontroli usun�� stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełni� braki, które mogłyby 

spowodowa� zagro�enie �ycia lub zdrowia ludzi, bezpiecze	stwa mienia b�d� �rodowiska, a w szczególno�ci 

katastrof� budowlan�, po�ar, wybuch, pora�enie pr�dem elektrycznym albo zatrucie gazem. 

Wła�ciciel lub zarz�dca obiektu budowlanego jest obowi�zany przechowywa� przez okres istnienia obiektu 

dokumentacj� budowy i dokumentacj� powykonawcz�, jak równie� inne dokumenty i decyzje dotycz�ce 

obiektu, a tak�e, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urz�dze	 zwi�zanych 

z tym obiektem oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych 

w obiekcie w toku jego u�ytkowania. 

Wła�ciciel lub zarz�dca jest obowi�zany prowadzi� dla ka�dego budynku oraz obiektu budowlanego 

nieb�d�cego budynkiem (którego projekt jest obj�ty obowi�zkiem sprawdzenia pod wzgl�dem zgodno�ci 

z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi przez osob� posiadaj�c� uprawnienia do projektowania bez 

ogranicze	 w odpowiedniej specjalno�ci lub rzeczoznawc� budowlanego), ksi��k� obiektu budowlanego, 

stanowi�c� dokument przeznaczony do zapisów dotycz�cych przeprowadzanych bada	 i kontroli stanu 

technicznego, remontów i przebudowy, w okresie u�ytkowania obiektu budowlanego. 

Do ksi��ki obiektu budowlanego powinny by� doł�czone protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny 

i ekspertyzy dotycz�ce jego stanu technicznego, �wiadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumentacja 

budowy i dokumentacja powykonawcza, jak równie� inne dokumenty i decyzje dotycz�ce obiektu, a tak�e, 
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w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urz�dze	 zwi�zanych z tym obiektem oraz 

opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego 

u�ytkowania. Wła�ciciel lub zarz�dca obiektu budowlanego jest obowi�zany udost�pnia� wspomnian� 
dokumentacj� przedstawicielom wła�ciwego organu oraz innych jednostek organizacyjnych i organów 

upowa�nionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we wła�ciwym stanie technicznym oraz do 

kontroli przestrzegania przepisów obowi�zuj�cych w budownictwie. 

W przypadku stwierdzenia, �e obiekt budowlany: 

• mo�e zagra�a� �yciu lub zdrowiu ludzi, bezpiecze	stwu mienia b�d� �rodowiska; albo 

• jest u�ytkowany w sposób zagra�aj�cy �yciu lub zdrowiu ludzi, bezpiecze	stwu mienia lub �rodowisku; 

albo 

• jest w nieodpowiednim stanie technicznym; albo 

• powoduje swym wygl�dem oszpecenie otoczenia; 

wła�ciwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usuni�cie stwierdzonych nieprawidłowo�ci, okre�laj�c termin 

wykonania tego obowi�zku. 

W decyzji tej wła�ciwy organ mo�e zakaza� u�ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz��ci do czasu 

usuni�cia stwierdzonych nieprawidłowo�ci. Decyzja o zakazie u�ytkowania obiektu, je�eli wyst�puj� 
okoliczno�ci, o których mowa w pierwszych dwóch punktach powy�ej podlega natychmiastowemu wykonaniu 

i mo�e by� ogłoszona ustnie. 

Nieprzestrzeganie obowi�zków w zakresie nale�ytego utrzymania obiektów budowlanych ł�czy si� 
z konsekwencjami w postaci odpowiedzialno�ci karnej.  

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, kto nie spełnia obowi�zku utrzymania obiektu budowlanego 

w nale�ytym stanie technicznym, u�ytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia 

bezpiecze	stwa u�ytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej ni� 100 stawek dziennych 

(stawka dzienna nie mo�e by� ni�sza od 10 PLN, ani te� przekracza� 2.000 PLN), karze ograniczenia wolno�ci 

albo pozbawienia wolno�ci do roku. 

Niewypełnienie obowi�zku zwi�zanego z prowadzeniem opisanej wy�ej kontroli obiektu budowlanego tak�e 

wi��e si� z odpowiedzialno�ci� karn�. Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, kto nie dopełnia tego 

obowi�zku podlega karze grzywny. Karze grzywny podlega równie� ten kto nie spełnia obowi�zku 

przechowywania dokumentów zwi�zanych z obiektem budowlanym a tak�e obowi�zku prowadzenia ksi��ki 

obiektu budowlanego.  
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OGÓLNE INFORMACJE O GRUPIE 

Podstawowe informacje o Spółce 

Nazwa i forma prawna: i2 Development Spółka Akcyjna 

Siedziba i adres: Wrocław, ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław 

Numer telefonu: +48 71 797 88 92 

Numer faksu: + 48 71 797 88 93 

Strona internetowa: www.i2Development.pl 

Adres poczty elektronicznej: biuro@i2Development.pl 

KRS: 0000520460 

REGON: 022010257 

NIP: 8971785953 

Spółka została zało�ona w dniu 26 czerwca 2012 r. pod firm� Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane 

spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�. W dniu 12 listopada 2012 r. Spółka została zarejestrowana 

w Krajowym Rejestrze S�dowym prowadzonym przez S�d Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we 

Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem KRS 439659. W dniu 

24 czerwca 2014 r., na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, wspólnicy Korfantowskiego 

Przedsi�biorstwa Budowlanego sp. z o.o. podj�li uchwał� nr 3 w sprawie przekształcenia spółki w spółk� 
akcyjn� działaj�c� pod firm� Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane Spółka Akcyjna na zasadach 

okre�lonych w planie przekształcenia, przyj�tym przez zarz�d spółki w dniu 15 kwietnia 2014 r. Przekształcenie 

spółki zostało zarejestrowane postanowieniem S�du Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu 

z dnia 29 sierpnia 2014 r. Na mocy postanowienia dotychczasowa spółka Korfantowskie Przedsi�biorstwo 

Budowlane sp. z o.o. została wykre�lona z Krajowego Rejestru Przedsi�biorców, a w jej miejsce wpisana została 

Spółka. 

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. 

Spółka działa na podstawie i zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o Ofercie Publicznej 

oraz Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, jak równie� innymi przepisami dotycz�cymi spółek 

handlowych oraz postanowieniami Statutu i innych regulacji wewn�trznych. 

Przedmiot działalno�ci 

Głównym przedmiotem działalno�ci Spółki jest w szczególno�ci: 

• roboty budowlane zwi�zane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; 

• wynajem i zarz�dzanie nieruchomo�ciami własnymi lub dzier�awionymi; 

• realizacja projektów budowlanych zwi�zanych ze wznoszeniem budynków; 

• kupno i sprzeda� nieruchomo�ci na własny rachunek; 

• pozostałe formy udzielania kredytów; 

• pozostała finansowa działalno�� usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wył�czeniem 

ubezpiecze	 i funduszów emerytalnych; 

• pozostała finansowa działalno�� usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wył�czeniem 

ubezpiecze	 i funduszów emerytalnych; 

• działalno�� w zakresie architektury; 

• działalno�� firm centralnych (head offices) i holdingów, z wył�czeniem holdingów finansowych; 
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• działalno�� usługowa zwi�zana z administracyjna obsługa biura. 

Przedmiot działalno�ci Spółki został szczegółowo okre�lony w § 6 Statutu. 

Kapitał zakładowy 

Struktura kapitału zakładowego  

Na dzie	 31 grudnia 2014 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 405.000 PLN i składał si� z 4.050.000 Akcji 

zwykłych imiennych serii A o numerach od A.0.000.001 do A.4.050.000 o warto�ci nominalnej 0,10 PLN ka�da. 

W Dacie Prospektu kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.000.000 zł i dzieli si� na 8.000.000 akcji zwykłych 

imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 8.000.000 o warto�ci nominalnej 1 zł ka�da. 

Zgodnie z tre�ci� Statutu, akcje imienne zostan� zamienione na okaziciela z chwil� ich dematerializacji. 

Akcje nie s� uprzywilejowane w zakresie prawa głosu, prawa do dywidendy ani podziału maj�tku w przypadku 

likwidacji Spółki. 

Zgodnie z § 11 Statutu, Spółka mo�e emitowa� obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem 

pierwsze	stwa, a tak�e warranty subskrypcyjne. 

Cz��� kapitału zakładowego Emitenta (ponad 10%), tj. wszystkie akcje serii B i C Emitenta zostały opłacone 

wkładem niepieni��nym (por. podtytuł „Zmiany kapitału zakładowego” poni�ej). Wszystkie akcji w kapitale 

zakładowym Emitenta zostały w pełni opłacone. Statut nie zawiera postanowie	 dotycz�cych upowa�nienia 

Zarz�du do podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. 

Na Dat� Prospektu: 

• nie istniej� Akcje, które nie reprezentuj� kapitału zakładowego Spółki (nie stanowi� udziału w kapitale 

zakładowym Spółki); 

• Spółka nie posiada Akcji własnych, Akcji nie posiada równie� �adna Spółka Zale�na ani osoba trzecia 

działaj�ca w imieniu lub na rzecz Spółki; 

• ani kapitał Spółki, ani kapitał �adnej ze Spółek Zale�nych nie jest przedmiotem opcji, nie zostało 

równie� uzgodnione warunkowo ani bezwarunkowo, �e kapitał któregokolwiek z tych podmiotów 

stanie si� przedmiotem opcji;  

• nie istniej� papiery warto�ciowe zamienne lub wymienne na papiery warto�ciowe (w tym akcje) Spółki 

ani wyemitowane przez Spółk� papiery warto�ciowe z warrantami; oraz 

• nie istniej� inne prawa nabycia lub zobowi�zania w odniesieniu do kapitału autoryzowanego 

(docelowego) ale niewyemitowanego lub zobowi�zania do podwy�szenia kapitału Spółki. 

Zmiany kapitału zakładowego 

W okresie obj�tym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym miały miejsce nast�puj�ce zmiany kapitału 

zakładowego Spółki. 

Podwy�szenia kapitału zakładowego 

Na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2015 r., kapitał zakładowy 

Spółki został podwy�szony z kwoty 405.000 PLN o kwot� 92.877.242,40 PLN do kwoty 93.282.242,40 PLN, 

poprzez emisj� 928.772.424 akcji zwykłych imiennych serii B o warto�ci nominalnej 0,10 PLN ka�da. Akcje 

w podwy�szonym kapitale zakładowym obj�ła w cało�ci spółka prawa cypryjskiego Galtoco Investments 

Limited z siedzib� na Cyprze za wkład niepieni��ny w postaci 1.366 udziałów o warto�ci nominalnej po 

100 PLN ka�dy i ł�cznej warto�ci nominalnej 136.600 PLN i o warto�ci godziwej w wysoko�ci 

92.877.242,40 PLN w spółce pod firm� i2 Grupa sp. z o.o. 
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Cena emisyjna za jedn� akcj� serii B wynosiła 0,10 PLN. Ł�czna cena emisyjna akcje serii B wyniosła 

92.877.242,40 PLN. 

Rejestracja podwy�szenia kapitału zakładowego spółki w Krajowym Rejestrze S�dowym nast�piła w dniu 8 

maja 2015 r. 

Na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 kwietnia 2015 r., kapitał 

zakładowy Spółki został podwy�szony z kwoty 93.282.242,40 PLN o kwot� 92.728.757,60 PLN do kwoty 

186.011.000 PLN, poprzez emisj� 927.287.576 akcji zwykłych imiennych serii C o warto�ci nominalnej 0,10 

PLN ka�da. Akcje w podwy�szonym kapitale zakładowym zostały obj�te w cało�ci przez: 

• spółk� prawa cypryjskiego Acico Investments Limited z siedzib� na Cyprze - 87.606.032 akcji – 

w zamian za wkład niepieni��ny w postaci 129 udziałów o warto�ci nominalnej po 100 PLN ka�dy 

i ł�cznej warto�ci nominalnej 12.900 PLN w spółce pod firm� i2 Grupa sp. z o.o. Zgodnie z dokonan� 
wycen� warto�� godziwa wkładu niepieni��nego wyniosła 8.760.603,20 PLN; oraz 

• Marcina Misztala - 839.681.544 akcji - w zamian za wkład niepieni��ny w postaci 1.235 udziałów 

o warto�ci nominalnej po 100 PLN ka�dy i ł�cznej warto�ci nominalnej 123.500 PLN w spółce pod 

firm� i2 Grupa sp. z o.o. Zgodnie z dokonan� wycen� warto�� godziwa wkładu niepieni��nego 

wyniosła 83.968.154,40 PLN. 

Cena emisyjna za jedn� akcj� serii C wynosiła 0,10 PLN. Ł�czna cena emisyjna akcje serii C wyniosła 

92.728.757,60 PLN. 

Rejestracja podwy�szenia kapitału zakładowego spółki w Krajowym Rejestrze S�dowym nast�piła w dniu 

13 maja 2015 r. 

Wyceny warto�ci godziwej b�d�cych przedmiotem aportu wszystkich udziałów w spółce i2 Grupa sp. z o.o. 

dokonało Przedsi�biorstwo Projektowania, Bada	 i Normowania Projnorm sp. z o.o. w dniu 7 kwietnia 2015 r. 

W dniu 16 kwietnia 2015 r. niezale�ny biegły rewident wydał opini� w sprawie wyceny warto�ci godziwej 

udziałów w spółce i2 Grupa sp. z o.o. b�d�cych przedmiotem aportu. W opinii biegłego rewidenta, ł�czna 

warto�� wkładów niepieni��nych wyniosła 185.606.000 PLN i odzwierciedla ich warto�� godziw�, a w 

szczególno�ci odpowiada co najmniej warto�ci nominalnej akcji imiennych obejmowanych w zamian za 

wniesione wkłady. 

Na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2015 r. (i) oznaczono 

now� seri� A wszystkie akcje Spółki dotychczasowych serii A, B oraz C, (ii) podwy�szono warto�� nominaln� 
ka�dej akcji Spółki z kwoty 0,10 PLN do kwoty 10 PLN oraz (iii) scalono akcje przy proporcjonalnym 

zmniejszeniu ogólnej liczby akcji Spółki z liczby 1.860.110.000 do liczby 18.601.100, czyli poprzez poł�czenie 

ka�dych stu akcji Spółki o dotychczasowej warto�ci nominalnej 0,10 PLN w jedn� akcj� Spółki o nowej 

warto�ci nominalnej 10 PLN. Rejestracja scalenia akcji Spółki w Krajowym Rejestrze S�dowym nast�piła 

w dniu 24 lipca 2015 r. 

Niedobory scaleniowe powstałe u akcjonariusza Spółki - Pana Marcina Misztala, zostały na podstawie umowy 

zawartej w dniu 26 czerwca 2015 r. pomi�dzy Spółk� a akcjonariuszem Spółki - spółk� Acico Investments 

Limited z siedzib� w Nikozji (Cypr) uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Acico Investments 

Limited z siedzib� w Nikozji (Cypr). 

W dniu 1 lipca 2015 r. Pan Marcin Misztal wniósł 2.025.000 akcji serii A, 742.424 akcji serii B oraz 

839.681.544 akcji serii C Spółki (akcje Spółki przed opisanym powy�szej scaleniem) do spółki Acico 

Investments Limited w zamian za udziały w podwy�szonym kapitale spółki Acico Investments Limited. 

Obni�enie kapitału zakładowego 

Na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 pa�dziernika 2015 r., kapitał 

zakładowy Spółki został obni�ony z kwoty 186.011.000 zł, o kwot� 178.011.000 zł do kwoty 8.000.000 zł 

poprzez umorzenie 17.801.100 akcji imiennych serii A spółki o warto�ci nominalnej 10 zł ka�da i ł�cznej 

warto�ci 178.011.000, które Spółka nabyła od akcjonariuszy tj. spółki Galtoco Investments Limited oraz spółki 

Acico Investments Limited. Obni�enie kapitału zakładowego Spółki nast�piłow celu przekazania kwot 

uzyskanych z tytułu obni�enia kapitału zakładowego na rzecz kapitału rezerwowego. Obni�enie kapitału 
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nast�piło bez wynagrodzenia. Rejestracja obni�enia kapitału zakładowego Spółki w Krajowym Rejestrze 

S�dowym nast�piła w dniu 29 pa�dziernika 2015 r. 

Nast�pnie na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 pa�dziernika 2015 r., 

dokonano podziału wszystkich akcji Spółki poprzez obni�enie warto�ci nominalnej z 10 zł do 1 zł. Podział akcji 

Spółki został dokonany przy proporcjonalnym zwi�kszeniu ogólnej liczby akcji z 800.000 do liczby 8.000.000, 

czyli poprzez podział jednej akcji Spółki o warto�ci nominalnej 10 zł na dziesi�� akcji Spółki o nowej warto�ci 

nominalnej 1 zł. Podział akcji został przeprowadzony przy zachowaniu niezmienionej wysoko�ci kapitału 

zakładowego. Rejestracja podziału akcji Spółki w Krajowym Rejestrze S�dowym nast�piła w dniu 30 

pa�dziernika 2015 r. 

Ograniczenia w rozporz�dzaniu Akcjami 

Zgodnie ze Statutem, akcje na okaziciela s� zbywane bez ogranicze	.  

Stosownie do postanowie	 Statutu, do chwili dematerializacji akcji, akcjonariuszom - posiadaczom akcji 

imiennych przysługuje prawo pierwokupu zbywanych przez innych akcjonariuszy akcji imiennych. W takim 

przypadku, akcjonariusz mo�e zby� akcje imienne Spółki osobie trzeciej tylko pod warunkiem, �e inni 

akcjonariusze nie wykonaj� prawa pierwokupu w terminie 14 dni od daty zawiadomienia ich przez danego 

akcjonariusza o zamiarze zbycia.  

Grupa 

Na Dat� Prospektu Grup� tworzy Emitent oraz 24 podmioty bezpo�rednio lub po�rednio od niego zale�nych. 

Emitent jest spółk� holdingow�, która prowadzi działalno�� operacyjn�, polegaj�c� na �wiadczeniu usług 

z zakresu realizacji inwestycji mieszkaniowych, powierzchni biurowych oraz usługowych, przy współudziale 

spółek zale�nych, utworzonych dla realizacji poszczególnych projektów deweloperskich oraz obsługi najmu 

powierzchni biurowych i handlowych. 

Spółki Zale�ne 

Poni�ej przedstawiono podstawowe informacje na temat Spółek Zale�nych, czyli podmiotów bezpo�rednio lub 

po�rednio zale�nych od Spółki. Emitent ograniczył si� jednak do zamieszczenia informacji dotycz�cej (i) nazwy 

oraz siedziby, (ii) przedmiotu działalno�ci, (iii) procentowego udziału w kapitale zakładowym i głosach oraz (iv) 

wysoko�ci kapitału zakładowego Spółek Zale�nych, z uwagi na fakt, i� sprawozdania roczne Spółek Zale�nych 

zostały skonsolidowane w rocznych sprawozdaniach finansowych Grupy. 

Poni�szy schemat przedstawia struktur� organizacyjn� Grupy na Dat� Prospektu. 
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�ródło: Emitent 

* Spółka  i2 Development sp. z o.o. jest jednocze�nie  komplementariuszem z udziałem w zyskach wynosz�cym 0,01% w poni�szych spółach : 

i2 Development sp. z o.o. M1 sp. k.  

i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp. k 

i2 Development sp. z o.o. M3 sp. k.  

i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp. k  

i2 Development sp. z o.o. M5 sp. k.  

i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale  

i2 Development sp. z o.o. Piłsudskiego sp. k.  

i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp. k.  

i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp. k.  

i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp. k.  

i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp. k. 
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Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o. 

Spółka posiada bezpo�rednio 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Korfantowskie Przedsi�biorstwo 

Budowlane sp. z o.o., co uprawnia do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. 

Nazwa i forma prawna: Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o. 

Siedziba i adres: Wrocław, ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław 

Kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN 

Główny przedmiot działalno�ci: 
Roboty budowlane zwi�zane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 

niemieszkalnych. 

�ródło: Emitent 

i2 Development sp. z o.o. P3 S.K.A. 

Spółka, poprzez swoja spółk� zale�n� Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o., sprawuje kontrol� 
nad spółk� i2 Development sp. z o.o. P3 S.K.A  

Nazwa i forma prawna: i2 Development sp. z o.o. P3 S.K.A. 

Siedziba i adres: Wrocław, ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław 

Kapitał zakładowy: 50.000 PLN 

Główny przedmiot działalno�ci: 
Realizacja projektów budowlanych zwi�zanych ze wznoszeniem 

budynków. 

Udział w zysku (po�rednio) 100 % 

�ródło: Emitent 

Chamielec Architekci sp. z o.o. 

Spółka posiada bezpo�rednio 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Chamielec Architekci sp. z o.o., co 

uprawnia do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. 

Nazwa i forma prawna: Chamielec Architekci sp. z o.o. 

Siedziba i adres: Wrocław, ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław 

Kapitał zakładowy: 5.000 PLN 

Główny przedmiot działalno�ci: Działalno�� w zakresie architektury. 

�ródło: Emitent 

Concept sp. z o.o. 

Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Concept sp. z o.o. (po�rednio poprzez Chamielec 

Architekci sp. z o.o.), co uprawnia do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. 

Nazwa i forma prawna: Concept sp. z o.o. 

Siedziba i adres: Wrocław, ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław 

Kapitał zakładowy: 5.000 PLN 

Główny przedmiot działalno�ci: Działalno�� w zakresie architektury. 

�ródło: Emitent 

Wratislavia Project Fundusz Inwestycyjny Zamkni�ty Aktywów Niepublicznych (dawniej Private Investor VIII 

Fundusz Inwestycyjny Zamkni�ty Aktywów Niepublicznych) 

Spółka posiada 22.910 certyfikatów inwestycyjnych, funduszu Wratislavia Project FIZ AN, stanowi�cych 100% 

certyfikatów wszystkich emisji. 
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Nazwa i forma prawna: 
Wratislavia Project Fundusz Inwestycyjny Zamkni�ty Aktywów 

Niepublicznych 

Siedziba i adres: Warszawa, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa 

Zarz�dzaj�cy funduszem: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

Cel funduszu: 
Wzrost warto�ci aktywów funduszu w wyniku wzrostu warto�ci lokat 

funduszu dokonywanych w papiery warto�ciowe i inne prawa maj�tkowe. 

�ródło: Emitent 

i2 Development spółka akcyjna i2 Grupa sp.k. 

Spółka sprawuje kontrol� nad spółk� i2 Development spółka akcyjna i2 Grupa sp.k. 

Nazwa i forma prawna: i2 Development spółka akcyjna i2 Grupa sp.k. 

Siedziba i adres: Wrocław, ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław 

Komplementariusz: i2 Development S.A. 

Komandytariusz: i2 Investments SCSP z siedzib� w Luksemburgu 

Wysoko�� sumy komandytowej: 5.000 PLN 

Główny przedmiot działalno�ci: 
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalno�ci gospodarczej i 

zarz�dzania 

�ródło: Emitent 

i2 Development sp. z o.o. 

Spółka po�rednio posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki i2 Development sp. z o.o., co uprawnia 

do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. 

Nazwa i forma prawna: i2 Development sp. z o.o. 

Siedziba i adres: Wrocław, ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław 

Kapitał zakładowy: 5.000 PLN 

Główny przedmiot działalno�ci: 
Działalno�� firm centralnych (head offices) i holdingów, z wył�czeniem 

holdingów finansowych. 

�ródło: Emitent 

i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A. 

Spółka, po�rednio sprawuje kontrol� nad spółk� i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A. 

Nazwa i forma prawna: i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A. 

Siedziba i adres: Wrocław, ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław 

Kapitał zakładowy: 50.000 PLN 

Główny przedmiot działalno�ci: 
Realizacja projektów budowlanych zwi�zanych ze wznoszeniem 

budynków. 

�ródło: Emitent 

i2 Finanse sp. z o.o. 

Spółka po�rednio posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki i2 Finanse sp. z o.o., co uprawnia do 

wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. 

Nazwa i forma prawna: i2 Finanse sp. z o.o. 

Siedziba i adres: Wrocław, ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław 

Kapitał zakładowy: 5.000 PLN 

Główny przedmiot działalno�ci: Działalno�� rachunkowo-ksi�gowa, doradztwo podatkowe. 
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�ródło: Emitent 

i2 Development sp. z o.o. M1 sp. k. 

Spółka, poprzez swoje spółki zale�ne, sprawuje kontrol� nad spółk� i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k., w której 

komplementariuszem jest i2 Development sp. z o.o. 

Nazwa i forma prawna: i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k. 

Siedziba i adres: Wrocław, ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław 

Komplementariusz: i2 Development sp. z o.o. 

Komandytariusz: i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A. 

Wysoko�� sumy komandytowej: 5.000 PLN 

Główny przedmiot działalno�ci: Kupno i sprzeda� nieruchomo�ci na własny rachunek. 

�ródło: Emitent 

i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp. k. 

Spółka, poprzez swoje spółki zale�ne, sprawuje kontrol� nad spółk� i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda 

sp.k (dawniej i2 Development sp. z o.o. M2 sp.k.), w której komplementariuszem jest i2 Development sp. z o.o. 

Nazwa i forma prawna: i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp.k. 

Siedziba i adres: Wrocław, ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław 

Komplementariusz: i2 Development sp. z o.o. 

Komandytariusz: i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A. 

Wysoko�� sumy komandytowej: 5.000 PLN 

Główny przedmiot działalno�ci: Kupno i sprzeda� nieruchomo�ci na własny rachunek. 

�ródło: Emitent 

i2 Development sp. z o.o. M3 sp. k. 

Spółka, poprzez swoje spółki zale�ne, sprawuje kontrol� nad spółk� i2 Development sp. z o.o. M3 sp.k., w której 

komplementariuszem jest i2 Development sp. z o.o. 

Nazwa i forma prawna: i2 Development sp. z o.o. M3 sp.k. 

Siedziba i adres: Wrocław, ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław 

Komplementariusz: i2 Development sp. z o.o. 

Komandytariusz: i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A. 

Wysoko�� sumy komandytowej: 5.000 PLN 

Główny przedmiot działalno�ci: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania. 

�ródło: Emitent 

i2 Development sp. z o.o. M5 sp. k. 

Spółka, poprzez swoje spółki zale�ne, sprawuje kontrol� nad spółk� i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k., w której 

komplementariuszem jest i2 Development sp. z o.o. 

Nazwa i forma prawna: i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k. 

Siedziba i adres: Wrocław, ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław 

Komplementariusz: i2 Development sp. z o.o. 

Komandytariusz: i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A. 

Wysoko�� sumy komandytowej: 5.000 PLN 

Główny przedmiot działalno�ci: Kupno i sprzeda� nieruchomo�ci na własny rachunek. 
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�ródło: Emitent 

i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp. k. 

Spółka, poprzez swoje spółki zale�ne, sprawuje kontrol� nad spółk� i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 

sp.k., w której komplementariuszem jest i2 Development sp. z o.o. 

Nazwa i forma prawna: i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp.k. 

Siedziba i adres: Wrocław, ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław 

Komplementariusz: i2 Development sp. z o.o. 

Komandytariusz: i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A. 

Wysoko�� sumy komandytowej: 5.000 PLN 

Główny przedmiot działalno�ci: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania. 

�ródło: Emitent 

i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp. k. 

Spółka, poprzez swoje spółki zale�ne, sprawuje kontrol� nad spółk� i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale 

sp. k., w której komplementariuszem jest i2 Development sp. z o.o. 

Nazwa i forma prawna: i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp.k. 

Siedziba i adres: Wrocław, ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław 

Komplementariusz: i2 Development sp. z o.o. 

Komandytariusz: i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A. 

Wysoko�� sumy komandytowej: 5.000 PLN 

Główny przedmiot działalno�ci: Kupno i sprzeda� nieruchomo�ci na własny rachunek. 

�ródło: Emitent 

i2 Development sp. z o.o. Piłsudskiego sp. k. 

Spółka, poprzez swoje spółki zale�ne, sprawuje kontrol� nad spółk� i2 Development sp. z o.o. Piłsudskiego 

sp.k., w której komplementariuszem jest i2 Development sp. z o.o. 

Nazwa i forma prawna: i2 Development sp. z o.o. Piłsudskiego sp.k. 

Siedziba i adres: Wrocław, ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław 

Komplementariusz: i2 Development sp. z o.o. 

Komandytariusz: i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A. 

Wysoko�� sumy komandytowej: 5.000 PLN 

Główny przedmiot działalno�ci: Kupno i sprzeda� nieruchomo�ci na własny rachunek. 

�ródło: Emitent 

i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp. k. 

Spółka, poprzez swoje spółki zale�ne, sprawuje kontrol� nad spółk� i2 Development sp. z o.o. Ogrody 

Jordanowskie sp.k., w której komplementariuszem jest i2 Development sp. z o.o. 

Nazwa i forma prawna: i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp.k. 

Siedziba i adres: Wrocław, ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław 

Komplementariusz: i2 Development sp. z o.o. 

Komandytariusz: i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A. 

Wysoko�� sumy komandytowej: 5.000 PLN 

Główny przedmiot działalno�ci: Kupno i sprzeda� nieruchomo�ci na własny rachunek. 
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�ródło: Emitent 

i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp. k. 

Spółka, poprzez swoje spółki zale�ne, sprawuje kontrol� nad spółk� i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp. k., 

w której komplementariuszem jest i2 Development sp. z o.o. 

Nazwa i forma prawna: i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp.k. 

Siedziba i adres: Wrocław, ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław 

Komplementariusz: i2 Development sp. z o.o. 

Komandytariusz: i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A. 

Wysoko�� sumy komandytowej: 5.000 PLN 

Główny przedmiot działalno�ci: Kupno i sprzeda� nieruchomo�ci na własny rachunek. 

�ródło: Emitent 

i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp. k. 

Spółka, poprzez swoje spółki zale�ne, sprawuje kontrol� nad spółk� i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp. k., 

w której komplementariuszem jest i2 Development sp. z o.o. 

Nazwa i forma prawna: i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp.k. 

Siedziba i adres: Wrocław, ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław 

Komplementariusz: i2 Development sp. z o.o. 

Komandytariusz: i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A. 

Wysoko�� sumy komandytowej: 5.000 PLN 

Główny przedmiot działalno�ci: Kupno i sprzeda� nieruchomo�ci na własny rachunek. 

�ródło: Emitent 

i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp. k. 

Spółka, poprzez swoje spółki zale�ne, sprawuje kontrol� nad spółk� i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp. k., 

w której komplementariuszem jest i2 Development sp. z o.o. 

Nazwa i forma prawna: i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp.k. 

Siedziba i adres: Wrocław, ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław 

Komplementariusz: i2 Development sp. z o.o. 

Komandytariusz: i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A. 

Wysoko�� sumy komandytowej: 5.000 PLN 

Główny przedmiot działalno�ci: Kupno i sprzeda� nieruchomo�ci na własny rachunek. 

�ródło: Emitent 

i2 Development Sàrl  

Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki i2 Development Sàrl (po�rednio poprzez 

Wratislavia Project FIZ AN), co uprawnia do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. 

Nazwa i forma prawna: i2 Development Sàrl 

Siedziba i adres: 6, Rue Eugene Ruppert en Commandite Speciale, L-2453 Luxembourg 

Kapitał zakładowy: 12.500 EUR  

Główny przedmiot działalno�ci: 

Bezpo�rednie i po�rednie nabywanie i posiadanie udziałów, 

w jakiejkolwiek formie, w Luksemburgu lub przedsi�biorstwach 

zagranicznych, jak równie� administracja, rozwój i zarz�dzanie takimi 

udziałami. 
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�ródło: Emitent 

i2 INVESTMENTS SCSp 

Spółka, poprzez swoje spółki zale�ne, sprawuje kontrol� nad spółk� i2 INVESTMENTS SCSp, w której 

komplementariuszem (general partner) jest i2 Development Sàrl. 

Nazwa i forma prawna: i2 INVESTMENTS SCSp 

Siedziba i adres: 6, Rue Eugene Ruppert en Commandite Speciale, L-2453 Luxembourg 

Komplementariusz (general partner): i2 Development Sàrl 

Komandytariusz (limited partner): Wratislavia Project FIZ AN 

Wysoko�� sumy komandytowej: 1.000 EUR 

Główny przedmiot działalno�ci: 
Obejmowanie udziałów, zarówno w Luksemburgu, jak i za granic�, w 

ka�dej postaci oraz zarz�dzanie tymi udziałami. 

�ródło: Emitent 

i2 Igielna sp. z o.o. 

Spółka po�rednio, poprzez spółk� i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp. k., posiada 100% udziałów w 

kapitale zakładowym spółki i2 Igielna sp. z o.o., co uprawnia do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu 

wspólników spółki. 

Nazwa i forma prawna: i2 Igielna sp. z o.o. 

Siedziba i adres: Wrocław, ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław 

Kapitał zakładowy: 5.000 PLN 

Główny przedmiot działalno�ci: Kupno i sprzeda� nieruchomo�ci na własny rachunek. 

�ródło: Emitent 

i2 Powsta�ców �l�skich sp. z o.o. 

Spółka po�rednio, poprzez spółk� i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp. k., posiada 100% udziałów w 

kapitale zakładowym spółki i2 Powsta	ców 
l�skich sp. z o.o., co uprawnia do wykonywania 100% głosów na 

zgromadzeniu wspólników spółki. 

Nazwa i forma prawna: i2 Powsta	ców 
l�skich sp. z o.o. 

Siedziba i adres: Wrocław, ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław 

Kapitał zakładowy: 5.000 PLN 

Główny przedmiot działalno�ci: Kupno i sprzeda� nieruchomo�ci na własny rachunek. 

�ródło: Emitent 
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ZARZ�DZANIE I ŁAD KORPORACYJNY 

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, organami zarz�dzaj�cymi i nadzoruj�cymi w Spółce s� Zarz�d i Rada 

Nadzorcza. Opis Zarz�du oraz Rady Nadzorczej został przygotowany w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, 

Statut oraz Regulaminy Zarz�du i Rady Nadzorczej obowi�zuj�ce na Dat� Prospektu. 

Zarz�d 

Organem zarz�dzaj�cym Spółki jest Zarz�d. 

Skład Zarz�du 

Zgodnie ze Statutem, Zarz�d składa si� z od 1 do 5 Członków Zarz�du, w tym Prezesa Zarz�du, których 

powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarz�du powoływani s� na wspóln� 3-letni� kadencj�. Rada 

Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza w czynno�ciach członków Zarz�du Spółki oraz okre�la liczb� 
członków Zarz�du  

Rada Nadzorcza mo�e odwoła� poszczególnych lub wszystkich Członków Zarz�du przed upływem kadencji 

Zarz�du. Do kompetencji Rady Nadzorczej nale�y równie� delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres 

nie dłu�szy ni� trzy miesi�ce, do czasowego wykonywania czynno�ci członków Zarz�du, którzy zostali 

odwołani, zło�yli rezygnacj� albo z innych przyczyn nie mog� sprawowa� swoich czynno�ci. 

Kompetencje Zarz�du 

Zarz�d prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółk� we wszystkich czynno�ciach s�dowych i pozas�dowych. 

Do zakresu działania Zarz�du nale�y prowadzenie i podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach Spółki 

niezastrze�onych Kodeksem Spółek Handlowych lub Statutem dla pozostałych organów Spółki. 

Uchwały Zarz�du wymagaj� wszystkie sprawy przekraczaj�ce zakres zwykłych czynno�ci Spółki. 

Sposób funkcjonowania Zarz�du 

Zgodnie ze Statutem, Zarz�d działa na podstawie Statutu i Regulaminu Zarz�du, zatwierdzonego przez Rad� 
Nadzorcz�. 

Uchwały Zarz�du zapadaj� bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów, chyba �e przepisy prawa przewiduj� surowsze 

wymagania. Ka�dy członek Zarz�du posiada jeden głos. W razie równowagi głosów decyduje głos Prezesa 

Zarz�du, o ile został powołany. 

Do składania o�wiadcze	 w imieniu Spółki uprawniony jest ka�dy z Członków Zarz�du samodzielnie. Zarz�d 

mo�e podejmowa� uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu �rodków bezpo�redniego 

porozumiewania si� na odległo��. Uchwała podj�ta w ten sposób jest wa�na, je�eli wszyscy członkowie Zarz�du 

zostali powiadomieni o tre�ci projektu takiej uchwały.  

Członkowie Zarz�du 

Na Dat� Prospektu Zarz�d Spółki składa si� z 2 członków. Poni�ej przedstawiono informacje na temat członków 

Zarz�du sporz�dzone na podstawie zło�onych przez nich o�wiadcze	.  

Imi� i Nazwisko Wiek Stanowisko 
Data rozpocz�cia 
obecnej kadencji 

Data upływu obecnej 
kadencji 

Adres miejsca pracy 

Andrzej Kowalski 51 Prezes Zarz�du 20 kwietnia 2015 r. 20 kwietnia 2018 r. 
ul. Szewska 8, 50-122 

Wrocław 

Marcin Paweł Misztal 31 
Wiceprezes 

Zarz�du 
20 kwietnia 2015 r. 20 kwietnia 2018 r. 

ul. Szewska 8, 50-122 

Wrocław 

�ródło: Spółka, o�wiadczenia członków Zarz�du 

Mandaty członków Zarz�du wygasaj� nie pó�niej ni� z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj�cego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy sprawowania funkcji przez członka Zarz�du, tj. za rok 

2017. 
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Poni�ej przedstawiono krótkie opisy kwalifikacji i do�wiadczenia zawodowego obecnych członków Zarz�du. 

Andrzej Kowalski 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydziału In�ynierii 
rodowiska, Polskiej Mi�dzynarodowej Szkoły 

Zarz�dzania w Warszawie oraz Bussines English w Bell School w Londynie. W roku 1999 uko	czył tak�e 

Magisterskie Studia Mene�dzerskie (MBA) w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finalista World Young 

Bussiness Achiver.  

W latach 1999-2001 pełnił funkcj� Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej MCI Management S.A. oraz 

Wiceprzewodnicz�cego Rady Nadzorczej JTT Computer S.A. Od 2002 r. jest Prezesem Zarz�du i2 Development 

sp. z o. o. Od 2014 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej w spółce Grupy: Chamielec Architekci sp. z o.o. W latach 

2014-2015 pełnił funkcj� członka Rady Nadzorczej Emitenta, natomiast Funkcj� Prezesa Zarz�du Emitenta pełni 

od kwietnia 2015 r. 

Marcin Paweł Misztal 

W latach 2003-2008 studiował w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale In�ynieryjno-

Ekonomicznym. W latach 2004-2011 zwi�zany był z rynkiem nowych technologii i projektów internetowych. 

Jest zało�ycielem notowanej na rynku alternatywnym GPW w Warszawie grupy kapitałowej TRO MEDIA S.A. 

(obecnie Indata Software S.A.). W 2010 r. był najmłodszym prezesem spółki notowanej na GPW w Warszawie.  

Pan Marcin Paweł Misztal jest zwyci�zc� w kategorii „Nowy Biznes” dziewi�tej edycji konkursu 

organizowanego przez Ernst & Young – Przedsi�biorca Roku 2011. Od 2010 roku jest zwi�zany z rynkiem 

nieruchomo�ci, jako udziałowiec Grupy i2 Development, a od 2013 r. tak�e jako Wiceprezes Zarz�du spółki i2 

Development sp. z o.o. Od 2014 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej w spółce Grupy Chamielec Architekci sp. 

z o.o. W latach 2014-2015 pełnił funkcj� członka Rady Nadzorczej Emitenta, natomiast Funkcj� Wiceprezesa 

Zarz�du Emitenta pełni od kwietnia 2015 r. 

Funkcje pełnione przez członków Zarz�du w innych spółkach  

Imi� i nazwisko Spółka Pełniona funkcja 
Czy funkcja jest pełniona 

na Dat� Prospektu? 

Andrzej Kowalski WRE Projekt sp. z o.o. Prezes Zarz�du, Wspólnik Tak 

Borowska sp. z o.o.* Wspólnik Nie 

„HOWELL STAL" sp. z o.o. w 

upadło�ci likwidacyjnej** 
Członek Rady Nadzorczej Nie 

„MAGDALENAEUM" sp. z o.o.*** Prezes Zarz�du Nie 

i2 Development sp. z o.o. sp. k.**** Komandytariusz Nie 

i2 Development sp. z o.o.***** Wspólnik Nie 

Misztal Investments sp. z o.o. Członek Zarz�du, Wspólnik Nie 

Przedsi�biorstwo produkcji i handlu 

„EXMED" sp. z o.o.****** 
Wspólnik Nie 

M.A. INWESTYCJE sp. z o.o. Prezes Zarz�du, Wspólnik Tak 

M.A. FUNDUSZE sp. z o.o. Prezes Zarz�du Tak 

Marcin Paweł Misztal WRE Projekt sp. z o.o. Członek Zarz�du Tak 

Tro Media sp. z o.o.******* Prezes Zarz�du, Wspólnik Nie 

Indata Software S.A. 
Prezes Zarz�du, 

Akcjonariusz 
Nie 

Misztal Investments sp. z o.o. Prezes Zarz�du, Wspólnik Tak 

Eurocent S.A. Członek Rady Nadzorczej Nie 

Domenomania.pl sp. z o.o.******** Prezes Zarz�du, Wspólnik Nie 

Domenomania.pl S.A. Wiceprezes Zarz�du Tak 

3 Cube sp. z o.o. Wspólnik Nie 

Visual osp. z o.o. Wspólnik Nie 
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�ródło: O�wiadczenia członków Zarz�du 

*Podmiot wykre�lony z Krajowego Rejestru Przedsi�biorców w dniu 23 maja 2012 r. 

** S�d Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30 wrze�nia 2003 r. w sprawie o sygn. akt VI U 58/03 

ogłosił upadło�� spółki HOWELL STAL sp. z o.o., natomiast postanowieniem z dnia 1 lutego 2010 r. stwierdził uko�czenie post�powania 

upadło�ciowego  

***Podmiot wykre�lony z Krajowego Rejestru Przedsi�biorców w dniu 31 grudnia 2011 r 

****Podmiot wykre�lony z Krajowego Rejestru Przedsi�biorców w dniu 21 grudnia 2010 r 

*****Podmiot wykre�lony z Krajowego Rejestru Przedsi�biorców w dniu 24 kwietnia 2010 r. 

******Podmiot wykre�lony z Krajowego Rejestru Przedsi�biorców w dniu 3 sierpnia 2013 r. 

*******Podmiot wykre�lony z Krajowego Rejestru Przedsi�biorców w dniu 19 sierpnia 2010 r. 

********Podmiot wykre�lony z Krajowego Rejestru Przedsi�biorców w dniu 26 luty 2011 r. w wyniku przekształcenia w spółk� działaj�c� 
pod firm� Domenomania.pl S.A. 

Poza informacjami wskazanymi w powy�szej tabeli, �aden z członków Zarz�du Emitenta, w okresie ostatnich 

5 lat, (i) nie wyst�pował w charakterze wspólnika, akcjonariusza, partnera ani (ii) nie pełnił �adnych funkcji 

zarz�dczych ani nadzorczych w podmiotach innych ni� Emitent i podmioty z Grupy. 

W odniesieniu do Pana Marcina Misztala, powy�sze nie stanowi działalno�ci konkurencyjnej, natomiast funkcje 

pełnione przez Pana Andrzeja Kowalskiego we wskazanych powy�ej podmiotach mog� stanowi� działalno�� 
konkurencyjn� w stosunku do działalno�ci Spółki. Pan Andrzej Kowalski zobowi�zał si� do zaprzestania 

działalno�ci deweloperskiej po, która mo�e by� uznana za konkurencyjn� w stosunku do działalno�ci Grupy po 

zako	czeniu obecnie realizowanych projektów. 

Rada Nadzorcza 

Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa si� z 3 do 5 członków, powoływanych i odwoływanych 

przez Walne Zgromadzenie uchwał� podj�t� bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów, na okres wspólnej, 3-letniej 

kadencji. Rada Nadzorcza wyłania spo�ród siebie w trybie głosowania Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej. 

Pocz�wszy od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełd� 
Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza b�dzie składa� si� z przynajmniej pi�ciu 

członków. 

Członek Rady Nadzorczej mo�e by� odwołany przez Walne Zgromadzenie w ka�dym czasie. 

Członkowie Rady Nadzorczej spełniaj�cy kryterium niezale�no�ci 

Pocz�wszy od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełd� 
Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A., przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełnia� 
kryteria niezale�no�ci od Spółki i podmiotów maj�cych znacz�ce powi�zania ze Spółk� przewidziane 

w Zał�czniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotycz�cego roli dyrektorów 

niewykonawczych lub b�d�cych członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) 

(2005/162/WE) z uwzgl�dnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Warto�ciowych 

w Warszawie S.A. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa powy�ej, składa Spółce, przed jego 

powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne o�wiadczenie o spełnieniu kryteriów niezale�no�ci. 

W przypadku zaistnienia sytuacji powoduj�cej niespełnienie przesłanek niezale�no�ci, członek Rady Nadzorczej 

zobowi�zany jest niezwłocznie poinformowa� o tym fakcie Spółk�. W sytuacji gdy powy�szy wymóg co do 

liczby niezale�nych członków Rady Nadzorczej nie jest spełniony, Zarz�d zobowi�zany jest niezwłocznie 

zwoła� Walne Zgromadzenie i umie�ci� w porz�dku obrad tego Zgromadzenia punkt dotycz�cy zmian 

w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegaj�cych na 

dostosowaniu liczby niezale�nych członków do wymaga	 statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie 

dotychczasowym. 

Kompetencje 

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarz�du i reprezentuje Spółk� w sporach 

z członkami Zarz�du. Przy zawieraniu umów z członkami Zarz�du oraz w sporach z członkami Zarz�du, Rada 

Nadzorcza reprezentowana jest przez Przewodnicz�cego albo Wiceprzewodnicz�cego Rady Nadzorczej po 

uprzednim podj�ciu przez Rad� Nadzorcz� stosownej uchwały.  
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Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalno�ci� Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalno�ci. 

Zgodnie z § 18 Statutu, oprócz spraw wskazanych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz w innych 

postanowieniach Statutu Spółki, do kompetencji Rady Nadzorczej nale�y w szczególno�ci: (i) wybór biegłego 

rewidenta do badania sprawozda	 finansowych Spółki; (ii) ocena sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki 

oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodno�ci z ksi�gami, dokumentami, 

jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarz�du co do podziału zysku lub pokrycia straty, a tak�e 

składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z tej oceny; (iii) powoływanie 

i odwoływanie członków Zarz�du; (iv) zawieszanie w czynno�ciach członków Zarz�du; (v) uchwalanie 

Regulaminu Rady Nadzorczej; (vi)  przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki; (vii) rozpatrywanie 

i opiniowanie spraw maj�cych by� przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia; (viii) ustalanie zasad 

i wysoko�ci wynagradzania członków Zarz�du; (ix) wyra�anie zgody na zajmowanie stanowisk przez członków 

Zarz�du w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia. 

Ponadto Rada Nadzorcza wyra�a Zarz�dowi zgod� na: (i) nabywanie i zbywanie nieruchomo�ci, u�ytkowania 

wieczystego lub udziału w nieruchomo�ci o warto�ci przekraczaj�cej 10.000.000 EUR; (ii) zbywanie akcji, 

udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach o warto�ci przekraczaj�cej 10.000.000 EUR; (iii) 

nabywanie (obejmowanie) akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach o warto�ci 

przekraczaj�cej 10.000.000 EUR; (iv) tworzenie oddziałów Spółki za granic�; (v) zawarcie przez Spółk� istotnej 

umowy z podmiotem powi�zanym; (vi) wypłat� zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. 

Rada Nadzorcza mo�e na czas oznaczony delegowa� swoich członków do indywidualnego wykonywania 

poszczególnych czynno�ci nadzorczych. 

Do kompetencji Rady Nadzorczej nale�y równie� delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłu�szy 

ni� trzy miesi�ce, do czasowego wykonywania czynno�ci członków Zarz�du, którzy zostali odwołani, zło�yli 

rezygnacj� albo z innych przyczyn nie mog� sprawowa� swoich czynno�ci. 

Rada Nadzorcza jest uprawniona do ��dania od Zarz�du oraz pracowników Spółki informacji i wyja�nie	 
dotycz�cych Spółki i jej działalno�ci, które uzna za niezb�dne dla realizacji nale��cych do niej kompetencji. 

Sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej 

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywaj� si� raz na kwartał lub w miar� potrzeby cz��ciej, na zaproszenie 

Przewodnicz�cego Rady lub ��danie Zarz�du. 

Dla wa�no�ci uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady 

Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane s� przez dor�czenie wszystkim członkom Rady 

Nadzorczej zawiadomie	, w formie pisemnej, faksu, poczty elektronicznej b�d� w jakiejkolwiek innej formie 

umo�liwiaj�cej członkowi Rady Nadzorczej zapoznanie si� z tre�ci� zawiadomienia, okre�laj�cych dat�, miejsce 

i porz�dek obrad, na co najmniej 5 (pi��) dni roboczych przed ustalon� dat� posiedzenia. Uchwały zapadaj� 
bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów, chyba �e ustawa lub Statut stanowi� inaczej. W przypadku równej ilo�ci 

głosów, decyduje głos Przewodnicz�cego. 

Członkowie Rady Nadzorczej s� uprawnieni do podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub za po�rednictwem 

telefonu lub innych �rodków umo�liwiaj�cych bezpo�rednie porozumiewanie si� na odległo��. Uchwały 

podejmowane przy wykorzystaniu �rodków bezpo�redniego porozumiewania si� s� wa�ne, pod warunkiem �e 

wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o tre�ci projektu uchwały i wi�kszo�� z nich 

głosowała za podj�ciem uchwały.  

Z zastrze�eniem art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza mo�e podejmowa� uchwały tak�e 

w trybie pisemnym bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (tryb obiegowy) lub przy u�yciu �rodków 

bezpo�redniego porozumiewania si� na odległo��. Uchwała jest wa�na je�eli wszyscy członkowie Rady zostali 

powiadomieni o tre�ci projektu uchwały. Uchwały Rady Nadzorczej mog� by� podejmowane w drodze 

głosowania pisemnego bez zwoływania posiedzenia, pod warunkiem, �e �aden z członków Rady Nadzorczej nie 

zgłosi zastrze�e	 co do takiej formy głosowania i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni 

o tre�ci projektu uchwały.  

Podejmowanie uchwał w trybach głosowania na pi�mie za po�rednictwem innego członka Rady Nadzorczej, 

obiegowym lub przy u�yciu �rodków porozumiewania si� na odległo�� nie dotyczy wyborów Przewodnicz�cego 

i Wiceprzewodnicz�cego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarz�du oraz odwołania i zawieszania 

w czynno�ciach tych osób. 
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Rada Nadzorcza mo�e uchwali� regulamin, okre�laj�cy jej organizacj� i sposób wykonywania czynno�ci. 

Komitety Rady Nadzorczej 

Zgodnie ze Statutem, od momentu w którym Spółka stanie si� spółk� publiczn�, Rada Nadzorcza mo�e powoła� 
komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, przy czym przynajmniej jeden 

członek powinien spełnia� warunki niezale�no�ci w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach 

oraz posiada� kwalifikacje w dziedzinie rachunkowo�ci lub rewizji finansowej. 

Rada Nadzorcza, która liczy pi�ciu członków, mo�e wykonywa� zadania komitetu audytu. 

Do zada	 komitetu audytu nale�y w szczególno�ci: (i) monitorowanie procesu sprawozdawczo�ci finansowej; 

(ii) monitorowanie skuteczno�ci systemów kontroli wewn�trznej, audytu wewn�trznego oraz zarz�dzania 

ryzykiem; (iii) monitorowanie wykonywania czynno�ci rewizji finansowej; (iv) monitorowanie niezale�no�ci 

biegłego rewidenta; (v) nadzór nad komórk� organizacyjn� zajmuj�c� si� audytem wewn�trznym; oraz (vi) 

rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozda	 finansowych do 

przeprowadzenia czynno�ci rewizji finansowej Spółki. 

Rada Nadzorcza mo�e powoła� równie� inne komitety, w szczególno�ci komitet do spraw wynagrodze	. 
Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów Rady Nadzorczej okre�la 

Regulamin Rady Nadzorczej. 

Na Dat� Prospektu w Spółce zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza. 

W ocenie Emitenta, Monika Król-St�pie	 spełnia w cało�ci wymogi art. 86 ust. 4 Ustawy o Biegłych 

Rewidentach, tj.: 

• nie posiada akcji lub innych tytułów własno�ci Emitenta ani jednostki z nim powi�zanej; 

• w ostatnich 3 latach nie uczestniczył w prowadzeniu ksi�g rachunkowych lub sporz�dzaniu 

sprawozdania finansowego Emitenta; 

• nie jest mał�onkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia ani nie jest 

zwi�zany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osob� b�d�c� członkiem organów 

nadzoruj�cych, zarz�dzaj�cych lub administruj�cych Emitenta, ani nie zatrudnia do wykonywania 

czynno�ci rewizji finansowej takich osób. 

W ocenie Emitenta wszyscy członkowie Rady Nadzorczej spełniaj� warunki niezale�no�ci w rozumieniu 

Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, a dodatkowo Pani Monika Król-St�pie	 jest niezale�nym 

członkiem Rady Nadzorczej, który posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowo�ci i rewizji finansowej. 

Rada Nadzorcza nie powołała komitetu do spraw wynagrodze	. 

Członkowie Rady Nadzorczej 

Na Dat� Prospektu Rada Nadzorcza Spółki składa si� z 5 członków. Poni�ej przedstawiono informacje na temat 

członków Rady Nadzorczej sporz�dzone na podstawie zło�onych przez nich o�wiadcze	.  

Imi� i Nazwisko Wiek Stanowisko 
Data rozpocz�cia 
obecnej kadencji 

Data upływu obecnej 
kadencji 

Adres miejsca pracy 

Radosław Kuczy	ski 46 
Przewodnicz�ca 

Rady Nadzorczej 
26 czerwca 2015 r. 26 czerwca 2018 r. 

Pl. Orl�t Lwowskich 1, 53-605 

Wrocław 

Dariusz Ilski 49 
Członek Rady 

Nadzorczej 
26 czerwca 2015 r 26 czerwca 2018 r. 

ul. Sycowska44, 51-319 

Wrocław 

Piotr Puchalski 40 
Członek Rady 

Nadzorczej 
26 czerwca 2015 r 26 czerwca 2018 r. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa 

Jakub Klimczak 36 
Członek Rady 

Nadzorczej 
26 czerwca 2015 r 26 czerwca 2018 r. 

ul. Mokotowska 49, 00-542 

Warszawa 

Monika Król-St�pie	 42 Członek Rady 26 czerwca 2015 r 26 czerwca 2018 r. ul. Kukułcza 1, 51-418 
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Imi� i Nazwisko Wiek Stanowisko 
Data rozpocz�cia 
obecnej kadencji 

Data upływu obecnej 
kadencji 

Adres miejsca pracy 

 Nadzorczej Wrocław 

ul. Strzegomska 42j/13 53-611 

Wrocław 

�ródło: Spółka, o�wiadczenia członków Rady Nadzorczej 

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasaj� nie pó�niej ni� z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzaj�cego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy sprawowania funkcji przez członka 

Rady Nadzorczej, tj. za rok 2017. 

Poni�ej przedstawiono krótkie opisy kwalifikacji i do�wiadczenia zawodowego obecnych członków Rady 

Nadzorczej. 

Radosław Kuczy�ski 

Posiada wykształcenie wy�sze. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiował równie� we Francji, 

gdzie uko	czył studia podyplomowe na kierunku zarz�dzania systemami przemysłowymi w Ecole Centrale de 

Paris. 

Radosław Kuczy	ski karier� zawodow� rozpocz�ł w 1995 roku w centrali firmy Lukas we Wrocławiu. Od 

połowy 1997 roku zwi�zał si� z grup� BNP Paribas rozpoczynaj�c prac� w dziale analiz statystycznych firmy 

BNP Paribas Personal Finance (dawniej Cetelem) w Pary�u. W kolejnych latach zajmował stanowiska 

dyrektorskie w centrali i filiach zagranicznych Cetelem oraz BNP Paribas. Od 1998 roku pracował jako Dyrektor 

Działu IT, pocz�tkowo w Cetelem Polska, a nast�pnie w niemieckiej filii firmy, gdzie od 2004 roku odpowiadał 

równie� za dział planowania finansowego i kontrolingu. W latach 2006 – 2007 Radosław Kuczy	ski był 

zast�pc� Dyrektora Regionu Eurazja-Afryka Północna w centrali grupy BNP Paribas Personal Finance w Pary�u. 

Przez kolejne 4 lata pracował jako członek zarz�du banku UkrSibbank na Ukrainie, gdzie był odpowiedzialny za 

rozwój linii biznesowej Personal Finance. Od 2011 roku Radosław Kuczy	ski był członkiem zarz�du Cetelem 

w Republice Czeskiej, odpowiedzialnym za marketing i sprzeda�. Od 16 wrze�nia 2013 roku pełni funkcj� 
Prezesa Zarz�du Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. Funkcj� Członka Rady Nadzorczej Spółki pełni 

od czerwca 2015 r. 

Dariusz Ilski 

Posiada wykształcenie wy�sze. Jest absolwentem Wy�szej Szkoły Ubezpiecze	 i Bankowo�ci 

w Warszawie. Uzyskał tak�e dyplom MBA na University of North West w Nowym Yorku. 

Pan Dariusz Ilski karier� zawodow� rozpocz�ł w roku 1991 w PHU Delmex, gdzie do 1992 r. pracował na 

stanowisku kierownika działu promocji. W latach 1993 - 1999 pracował w prowadzonej przez siebie Agencji 

Ubezpieczeniowej Life s.c. W latach 2004 - 2006 pełnił funkcj� członka zarz�du spółki SprintAir S.A., a tak�e 

funkcj� prezesa zarz�du, a nast�pnie członka rady nadzorczej zało�onej przez siebie spółki Secus Asset 

Management S.A. Od 2010 r. do 2014 r. Pan Dariusz Ilski zwi�zany był ze spółk� Inwestycje.pl S.A., gdzie 

pełnił funkcj� członka zarz�du, a nast�pnie członka rady nadzorczej. Ponadto, od 1999 r. Pan Dariusz Ilski pełni 

funkcj� wiceprezesa zarz�du spółki Delta Property sp. z o.o. Od 2002 r. Pan Dariusz Ilski pełni funkcj� prezesa 

zarz�du spółki Ilski Investment sp. z o.o., a od 2011 r. pełni funkcj� dyrektora w spółce AerFinance plc. Pan 

Dariusz Ilski od 2011 r. zwi�zany jest równie� ze spółk� Auto-Spa S.A., gdzie pełni obecnie funkcj� prezesa 

zarz�du, a wcze�niej przewodnicz�cego rady nadzorczej. Funkcj� Członka Rady Nadzorczej Spółki pełni od 

czerwca 2015 r. 

Piotr Puchalski 

Posiada wykształcenie wy�sze. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, uko	czył studia na 

kierunku Finanse i Bankowo��.  

Pan Piotr Puchalski rozpoczynał karier� zawodow� w 1998 roku w Wy�szej Szkole Handlu i Finansów 

Mi�dzynarodowych, gdzie pracował jako wykładowca informatyki. Nast�pnie w latach 1998-1999 pracował 

jako młodszy analityk w Deloitte & Touche sp. z o.o. W latach 2000-2006 Pan Piotr Puchalski był zatrudniony 

w Banku BPH S.A., pocz�tkowo w Departamencie Analiz i Monitoringu jako młodszy analityk, nast�pne 

Departamencie Korporacyjnego Ryzyka Kredytowego 2, Zespole Finansowania Strukturalnego na stanowisku 
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specjalisty i starszego specjalisty. Od 2006 do 2008 r. pracował jako starszy analityk w Centrum Bankowo�ci 

Korporacyjnej w Warszawie, Zespole Finansowania Nieruchomo�ci Banku Zachodniego WBK S.A. W latach 

2008-2013 był zwi�zany z Grup� PZU, a w latach 2013-2014 z Grup� Banku Gospodarstwa Krajowego. W 

latach 2014-2016 pełnił funkcj� Associate Director w Savillis sp. z o.o. Obecnie prowadzi działalno�� 
gospodarcz� pod własnym nazwiskiem. Funkcj� Członka Rady Nadzorczej Spółki pełni od czerwca 2015 r. 

Jakub Klimczak 

Posiada wykształcenie wy�sze. Jest absolwentem Akademii Leona Ko�mi	skiego w Warszawie na kierunku 

finanse i bankowo��. Przez dwa semestry studiował na Université libre de Bruxelles - Solvay Business School 

w Brukseli w ramach programu wymiany „Socrates/Erasmus”. Uko	czył tak�e studia podyplomowe Inwestycje 

kapitałowe i projekty rozwojowe firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Pan Jakub Klimczak rozpoczynał karier� zawodow� w 2005 r. jako dealer walutowy oraz mened�er ds. 

kontaktów z klientami korporacyjnymi w Banku BPH S.A. w Warszawie, gdzie pracował do 2007 r. Nast�pnie, 

w latach 2008-2009 pracował jako mened�er ds. finansowania projektów w Kredyt Bank S.A. w Warszawie. 

W latach 2010 - 2012 Pan Klimczak był zatrudniony jako starszy analityk finansowy w ING Bank S.A. oraz 

w Pekao Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie. Od 2012 r. do 2013 r. był zwi�zany z grup� PZU S.A. jako 

mened�er inwestycyjny. W 2013 r. rozpocz�ł współprac� z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie 

pocz�tkowo pełnił funkcj� doradcy/eksperta, a po utworzeniu BGK Nieruchomo�ci S.A. w 2014 r. - dyrektora 

ds. inwestycji. Na Dat� Prospektu Pan Klimczak pełni funkcj� dyrektora działu rynków kapitałowych w Knight 

Frank sp. z o.o. Funkcj� Członka Rady Nadzorczej Spółki pełni od czerwca 2015 r. 

Monika Król-St�pie� 

Dr Monika Król-St�pie	 posiada wykształcenie wy�sze. Jest absolwentk� Wydziału Zarz�dzania i Informatyki 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który uko	czyła ze specjalizacj� Rachunkowo�� i Auditing. Od 

2004 posiada uprawnienia biegłego rewidenta, za� w roku 2014 uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych 

w dyscyplinie Finanse. 

Pani Monika Król-St�pie	 jest aktywna zawodowo od 1996 roku, sprawuj�c pierwotnie funkcje samodzielnego 

ksi�gowego, a od 1998 roku stanowisko głównego ksi�gowego w jednostkach z kapitałem zagranicznym. 

Zdobywaj�c do�wiadczenia zawodowe w słu�bach finansowo-ksi�gowych odbywa równolegle praktyk� 
i aplikacj� na biegłego rewidenta. W latach 2005-2013 zatrudniona była w charakterze asystenta w Katedrze 

Rachunkowo�ci Finansowej i Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na Dat� Prospektu 

współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu jako wykładowca w ramach studiów 

podyplomowych gdzie prowadzi zaj�cia z rachunkowo�ci krajowej i mi�dzynarodowej, auditingu finansowego, 

mi�dzynarodowych standardów rewizji finansowej, kontroli wewn�trznej, procedur kontroli podatkowej 

i skarbowej. Od 2008 r. pełni funkcj� Członka Zarz�du Quatro sp. z o.o. 

Do�wiadczenia praktyczne i dydaktyczne ł�czy współpracuj�c z organizacjami, w których jest członkiem, takich 

jak: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, w ramach której odpowiedzialna jest za prowadzenie szkole	 
obligatoryjnych oraz przygotowanie pyta	 na egzaminach dla kandydatów na biegłych rewidentów, 

Stowarzyszenie Ksi�gowych w Polsce, w ramach którego prowadzi szkolenia. Od 2011 r. jest tak�e członkiem 

zarz�du SKwP o/dolno�l�skiego. Pani Monika Król-St�pie	 od 2009 jest tak�e członkiem Komisji 

Egzaminacyjnej w zakresie certyfikacji zawodu ksi�gowego. Funkcj� Członka Rady Nadzorczej Spółki pełni od 

czerwca 2015 r.  

Funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej w innych spółkach  

Poni�ej przedstawiono informacje na temat innych spółek kapitałowych i osobowych, w których w okresie 

ostatnich pi�ciu lat członkowie Rady Nadzorczej: (i) pełnili funkcje w organach zarz�dzaj�cych lub 

nadzorczych, lub (ii) posiadali akcje lub udziały lub byli wspólnikiem. 

Imi� i nazwisko Spółka Pełniona funkcja 
Czy funkcja jest pełniona 

na Dat� Prospektu? 

Radosław Kuczy	ski Carefleet Spółka Akcyjna Członek Rady Nadzorczej Tak 

Credit Agricole Commercial Financial 

Polska Spółka Akcyjna 
Członek Rady Nadzorczej Tak 

Europejski Fundusz Leasingowy Prezes Zarz�du Tak 
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Imi� i nazwisko Spółka Pełniona funkcja 
Czy funkcja jest pełniona 

na Dat� Prospektu? 

Cetelem SA Wiceprezes Zarz�du Nie 

Ukrsibbank Wiceprezes Zarz�du Nie 

Dariusz Ilski AerFinance plc. Dyrektor Nie 

Alpha Myjnie sp. z o.o. Prezes Zarz�du Tak 

AS Finance sp. z o.o. Prezes Zarz�du Nie 

AUTO-SPA S.A. 

Prezes Zarz�du Tak 

Przewodnicz�cy Rady 

Nadzorczej 
Nie 

AUTO-SPA sp. z o.o. Prezes Zarz�du Tak 

AUTO-SPA sp. z o.o. T 1 S.K.A. Członek Rady Nadzorczej Nie 

"Banking Gain Management 

Consulting Group" S.A. 
Członek Rady Nadzorczej Tak 

Beta Myjnie sp. z o.o. Prezes Zarz�du Nie 

"Delta Property Ilski, Dworaczy	ski" 

sp.j. 
Wspólnik Tak 

"Delta Property" sp. z o.o. 
Wiceprezes Zarz�du, 

Wspólnik 
Tak 

"Delta Property" sp. z o.o. sp. k. Wspólnik Tak 

ECG Poland sp. z o.o. Wspólnik Tak 

Inart S.A. Członek Rady Nadzorczej Nie 

Indata Software Division sp. z o.o. Wspólnik Nie 

Ilski Investment sp. z o.o. Prezes Zarz�du, Wspólnik Tak 

Inwestycje.pl S.A. 
Członek Rady Nadzorczej Tak 

Wiceprezes Zarz�du Nie 

Pratt & Harding S.A. Członek Rady Nadzorczej Tak 

Secus Investment sp. z o.o.* Członek Rady Nadzorczej Nie 

Secus Property S.A. Członek Rady Nadzorczej Nie 


lubnytarg.pl sp. z o.o. Prezes Zarz�du, Wspólnik Tak 

Piotr Puchalski BGK Nieruchomo�ci S.A. Członek Zarz�du Nie 

Monika Król-St�pie	 Quatro sp. z o.o. Członek Zarz�du Tak 

MKS Service sp. z o.o. Wspólnik Tak 

�ródło: O�wiadczenia członków Rady Nadzorczej 

* Podmiot wykre�lony z Krajowego Rejestru Przedsi�biorców w dniu 3 kwietnia 2012 r. 

Poza informacjami wskazanymi w powy�szej tabeli, �aden z członków Rady Nadzorczej Emitenta, w okresie 

ostatnich 5 lat, (i) nie wyst�pował w charakterze wspólnika, akcjonariusza, partnera ani (ii) nie pełnił �adnych 

funkcji zarz�dczych ani nadzorczych w podmiotach innych ni� Emitent i podmioty z Grupy. 

Powy�sze nie stanowi działalno�ci konkurencyjnej. 

Osoby zarz�dzaj�ce wy�szego szczebla 

Poza członkami Zarz�du i Rady Nadzorczej, w Grupie nie wyst�puj� osoby zarz�dzaj�ce wy�szego szczebla 

maj�ce istotne znaczenie dla stwierdzenia, �e Emitent posiada stosowna wiedz� i do�wiadczenie do zarz�dzania 

swoj� działalno�ci�. 

Pozostałe informacje na temat członków Zarz�du oraz członków Rady Nadzorczej 

Zgodnie z o�wiadczeniami zło�onymi przez członków Zarz�du oraz Rady Nadzorczej, poza wyj�tkami 

opisanymi powy�ej, w okresie ostatnich 5 lat członkowie Zarz�du oraz Rady Nadzorczej: 
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• nie byli udziałowcami/akcjonariuszami �adnej spółki kapitałowej ani wspólnikami w spółce osobowej; 

• nie byli akcjonariuszami spółki publicznej posiadaj�cymi akcje reprezentuj�ce wi�cej ni� 1% głosów na 

walnym zgromadzeniu takiej spółki; 

• nie prowadzili działalno�ci poza Spółk�, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki; 

• nie zostali skazani za przest�pstwo oszustwa; 

• nie byli podmiotem oficjalnych oskar�e	 publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych 

lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), �aden organ pa	stwowy ani inny organ 

nadzoru (w tym uznana organizacja zawodowa) nie nało�ył na nich sankcji; 

• �aden s�d nie wydał wobec nich zakazu pełnienia funkcji w organach administracyjnych, 

zarz�dzaj�cych lub nadzorczych spółek b�d� zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych lub 

prowadzenia spraw jakiejkolwiek spółki; 

• nie byli członkiem organu administracyjnego, zarz�dzaj�cego lub nadzorczego ani członkiem wy�szego 

kierownictwa w podmiotach, wzgl�dem których w okresie ich kadencji, przed jej upływem lub po jej 

upływie ustanowiono zarz�d komisaryczny, prowadzono post�powanie upadło�ciowe, likwidacyjne lub 

inne post�powanie podobnego rodzaju. 

Powi�zania rodzinne 

Na Dat� Prospektu nie istniej� �adne powi�zania rodzinne pomi�dzy członkami Zarz�du lub członkami Rady 

Nadzorczej. 

Sprawowanie funkcji administracyjnych, zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych w innych spółkach 

Poza wyj�tkami opisanymi powy�ej, �aden członek Zarz�du ani członek Rady Nadzorczej nie sprawuje funkcji 

administracyjnych, nadzorczych czy zarz�dzaj�cych w jakiejkolwiek innej spółce ani nie pełni poza Spółk� 
�adnych wa�nych funkcji, które mogłyby by� istotne dla Spółki. 

Konflikt interesów 

Za wyj�tkiem opisanego poni�ej, zgodnie z o�wiadczeniami zło�onymi przez członków Zarz�du oraz członków 

Rady Nadzorczej, nie wyst�puj� faktyczne ani potencjalne konflikty interesów pomi�dzy ich interesem 

osobistym a obowi�zkami lub zobowi�zaniami wobec Spółki. 

Pan Andrzej Kowalski równie� zwi�zany jest z sektorem budowlanym. Pan Andrzej Kowalski jest wła�cicielem 

szeregu nieruchomo�ci, na których realizowane s� projekty deweloperskie, opisane w rozdziale ”Opis 

działalno�ci Grupy” w punkcie ”Projekty budowlane prowadzone na Dat� Prospektu na zlecenie inwestorów 

zewn�trznych (podmiotów powi�zanych z Panem Andrzejem Kowalskim – jednym ze Znacznych Akcjonariuszy)”. 

Ponadto spółki powi�zane z Panem Andrzejem Kowalskim prowadz� szeroko rozumian� działalno�� 
dewelopersk�. Nie mo�na wykluczy� ryzyka zwi�zanego z zaistnieniem konfliktu pomi�dzy interesami Spółki a 

interesami Pana Andrzeja Kowalskiego. Pan Andrzej Kowalski zobowi�zał si� do zaprzestania działalno�ci 

deweloperskiej po, która mo�e by� uznana za konkurencyjn� w stosunku do działalno�ci Grupy po zako	czeniu 

obecnie realizowanych projektów. 

Umowy i porozumienia z członkami Zarz�du lub członkami Rady Nadzorczej  

W okresie obj�tym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym, jak równie� na Dat� Prospektu, za 

wyj�tkiem transakcji opisanych w rozdziale „Transakcje z podmiotami powi�zanymi”, Spółka nie dokonywała 

innych transakcji z członkami Zarz�du lub członkami Rady Nadzorczej ani te� nie dokonała wypłaty �wiadcze	 
poza �wiadczeniami z tytułu wynagrodze	 za pełnienie funkcji w organach Spółki lub Grupy lub �wiadczeniem 

usług na rzecz Spółki lub Grupy, opisanymi w niniejszym rozdziale. 
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Umowy i porozumienia ze znacznymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy 

których powołano członków Zarz�du lub członków Rady Nadzorczej 

Na Dat� Prospektu nie istniej� �adne umowy ani porozumienia ze znacznymi akcjonariuszami Spółki, klientami, 

dostawcami lub innymi osobami, na podstawie których jakikolwiek członek Zarz�du lub Rady Nadzorczej został 

powołany na członka Zarz�du lub członka Rady Nadzorczej. 

Udział członków Zarz�du lub członków Rady Nadzorczej w Ofercie 

Za wyj�tkiem członka Rady Nadzorczej – Pana Jakuba Klimczaka, który na Dat� Prospektu nie podj�ł decyzji 

w przedmiocie uczestnictwa w Ofercie, zgodnie ze zło�onymi o�wiadczeniami, na Dat� Prospektu członkowie 

Zarz�du oraz członkowie Rady Nadzorczej nie zamierzaj� nabywa� Akcji Oferowanych w ramach Oferty. 

Akcje lub prawa do Akcji b�d�ce w posiadaniu członków Zarz�du lub członków Rady Nadzorczej 

Zgodnie ze zło�onymi Spółce o�wiadczeniami, na Dat� Prospektu, spo�ród członków Zarz�du oraz Rady 

Nadzorczej Akcje Istniej�ce posiadaj�: 

Imi� i Nazwisko Liczba akcji/głosów (szt.) Nominalna warto�� akcji (PLN) 
% 

kapitału/głosów 

Pan Andrzej Kowalski:    

- po�rednio przez Galtoco Investments Limited z 

siedzib� w Nikozji (Cypr)* 
3.640.000 3.640.000 PLN 45,50 % 

Pan Marcin Misztal:    

- po�rednio przez Acico Investments Limited z 

siedzib� w Nikozji (Cypr)** 
3.640.000 3.640.000 PLN 45,50 % 

* Pan Andrzej Kowalski po�rednio (wraz z mał�onk� poprzez spółki zale�ne) posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, 

uprawniaj�cych do wykonywania 100% głosów w spółce Galtoco Investments Limited 

** Pan Marcin Misztal bezpo�rednio posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, uprawniaj�cych do wykonywania 100% głosów w 

spółce Acico Investments Limited 

W ci�gu ostatniego roku, przed Dat� Prospektu, członkowie Zarz�du Spółki dwukrotnie obejmowali akcje 

Spółki. W dniu 17 kwietnia 2015 r. Pan Andrzej Kowalski - członek Zarz�du Spółki po�rednio (poprzez Galtoco 

Investments Limited) obj�ł akcje Spółki po cenie emisyjnej równej ich warto�ci nominalnej wynosz�cej 0,01 zł 

za jedn� akcj� Spółki. Nast�pnie, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 

20 kwietnia 2015 r., Pan Marcin Misztal - członek Zarz�du Spółki (bezpo�rednio i po�rednio poprzez Acico 

Investments Limited) obj�ł akcje Spółki po cenie emisyjnej równej ich warto�ci nominalnej wynosz�cej 0,01 zł 

za jedn� akcj� Spółki. Szczegółowe informacje na ten temat zostały zawarte w rozdziale „Opis działalno�ci 

Grupy”, podrozdziale „Historia Grupy”. 

Na Dat� Prospektu ani członek Zarz�du ani �aden członek Rady Nadzorczej nie posiada �adnych praw do akcji 

Emitenta. 

Sprawowanie funkcji administracyjnych, zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych w spółkach w stanie likwidacji 

Poza wyj�tkami opisanymi powy�ej, �aden członek Zarz�du lub członek Rady Nadzorczej nie sprawował ani nie 

sprawuje funkcji administracyjnych, nadzorczych czy zarz�dzaj�cych w spółce, która została postawiona w stan 

likwidacji. 

Wynagrodzenie i warunki umów o prac� członków Zarz�du oraz członków Rady Nadzorczej  

Zasady ustalania wynagrodzenia członka Zarz�du 

Zgodnie ze Statutem, zasady oraz wysoko�� wynagrodzenia członka Zarz�du Emitenta ustala Rada Nadzorcza.  
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Wysoko�� wynagrodzenia oraz warto�� �wiadcze� niepieni��nych członków Zarz�du w 2015 roku 

Ł�czna wysoko�� wynagrodze	 wypłaconych i nale�nych członkom Zarz�du od Spółki oraz Spółek Zale�nych 

za ostatni rok obrotowy, tj. za rok obrotowy 2015, wyniosła 1.038 tys. PLN. 

Spółka i Grupa nie przyznały członkom Zarz�du �wiadcze	 w naturze za usługi �wiadczone przez członków 

Zarz�du na rzecz Spółki i Grupy za ostatni pełny rok obrotowy. 

W zwi�zku z tym, �e członkowie Zarz�du nie �wiadcz� pracy na rzecz Grupy na podstawie stosunku pracy, nie 

istniej� �wiadczenia wypłacane członkom Zarz�du w chwili rozwi�zania stosunku pracy. 

Warto�� wynagrodze	 wypłaconych lub nale�nych członkom Zarz�du w 2015 r. przedstawia si� nast�puj�co: 

 
Wynagrodzenie otrzymane 

od Spółki 
Wynagrodzenie otrzymane 

od Spółek Zale�nych 

Imi� i nazwisko 
Wynagrodzenie 

podstawowe* 
(brutto) (w PLN) 

Wynagrodzenie 
dodatkowe** (brutto) 

(w PLN) 

Wynagrodzenie podstawowe* 
(brutto) (w PLN) 

Wynagrodzenie 
dodatkowe** (brutto) 

(w PLN) 

Marcin Misztal 480.000 0 12.000 27.000 

Andrzej Kowalski 480.000 0 12.000 27.000 

* wynagrodzenie z tytułu powołania 

** wynagrodzenie z tytułu usług �wiadczonych na podstawie innych umów, np. umowy o prac� 

 

Zasady ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysoko�ci okre�lonej uchwał� Walnego 

Zgromadzenia. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych na okres nie dłu�szy ni� trzy 

miesi�ce, do czasowego wykonywania czynno�ci członków Zarz�du, którzy zostali odwołani, zło�yli rezygnacj� 
albo z innych przyczyn nie mog� sprawowa� swoich czynno�ci, ustala uchwał� Rada Nadzorcza. 

Wysoko�� wynagrodzenia oraz warto�� �wiadcze� niepieni��nych członków Rady Nadzorczej w 2015 r. 

Spółka ani Spółki Zale�ne nie wypłacały obecnym członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia za ostatni rok 

obrotowy, tj. za rok obrotowy 2015. 

Na Dat� Prospektu w Spółce oraz Spółkach Zale�nych nie wyst�puj� �wiadczenia warunkowe lub odroczone 

przysługuj�ce członkom Rady Nadzorczej. 

Spółka ani Spółki Zale�ne nie przyznały członkom Rady Nadzorczej �wiadcze	 w naturze za usługi �wiadczone 

przez członków Rady Nadzorczej na rzecz Spółki i Grupy za ostatni pełny rok obrotowy, tj. za rok obrotowy 

2015. 

W zwi�zku z tym, �e członkowie Rady Nadzorczej nie �wiadcz� pracy na rzecz Grupy na podstawie stosunku 

pracy, nie istniej� �wiadczenia wypłacane członkom Rady Nadzorczej w chwili rozwi�zania stosunku pracy. 

Zgodnie ze zło�onymi o�wiadczeniami, w 2015 r., obecni członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali 

wynagrodzenia od Spółek Zale�nych ani wynagrodzenia od Spółki ani Spółek Zale�nych z tytułu usług 

�wiadczonych na podstawie innych umów. Od dnia 1 pa�dziernika 2015 r., na mocy uchwały Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia, członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu 

Rady Nadzorczej w wysoko�ci 500 zł za posiedzenie.  

Ład korporacyjny i Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 

Zgodnie z Regulaminem GPW, spółki notowane na GPW powinny przestrzega� zasad ładu korporacyjnego 

okre�lonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 

to zbiór rekomendacji i zasad post�powania odnosz�cych si� w szczególno�ci do organów spółek giełdowych i 

ich akcjonariuszy. Regulamin GPW oraz uchwały zarz�du i rady GPW okre�laj� sposób przekazywania przez 

spółki giełdowe informacji o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz zakres przekazywanych informacji. 

Je�eli okre�lona zasada nie jest stosowana przez spółk� giełdow� w sposób trwały lub została naruszona 
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incydentalnie, spółka giełdowa ma obowi�zek przekazania informacji o tym fakcie w formie raportu bie��cego. 

Ponadto, spółka giełdowa jest zobowi�zana doł�czy� do raportu rocznego raport zawieraj�cy informacje o 

zakresie stosowania przez ni� Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w danym roku obrotowym. 

Emitent d��y do zapewnienia jak najwi�kszej transparentno�ci swoich działa	, nale�ytej jako�ci komunikacji 

z inwestorami oraz ochrony praw akcjonariuszy, tak�e w materiach nieregulowanych przez prawo. W zwi�zku 

z tym Emitent podj�ł niezb�dne działania w celu najpełniejszego przestrzegania zasad zawartych w Dobrych 

Praktykach Spółek Notowanych na GPW. 

Na Dat� Prospektu Emitent, nie b�d�c spółk� notowan� na GPW, nie stosuje zasad ładu korporacyjnego 

dotycz�cego spółek publicznych notowanych na GPW. Od chwili dopuszczenia Akcji do obrotu na GPW, 

Zarz�d Emitenta zamierza stosowa� wszystkie zasady ładu korporacyjnego zgodnie z dokumentem Dobre 

Praktyki Spółek Notowanych na GPW z zastrze�eniem nast�puj�cych: 

• Zasada I.Z.1.20 - zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. 

Spółka nie przewiduje mo�liwo�ci rejestrowania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie 

zapisu wideo ani zamieszczania takiego zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia na stronie 

internetowej Spółki. Spółka b�dzie jednak rejestrowa� przebieg obrad Walnego Zgromadzenia w formie 

zapisu audio oraz udost�pnia�, po odbyciu Walnego Zgromadzenia, na swojej stronie internetowej taki 

zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. Niezale�nie od udost�pnienia na stronie internetowej 

Spółki zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio, tre�� podejmowanych przez 

Walne Zgromadzenie uchwał b�dzie przekazywana do publicznej wiadomo�ci w formie raportów 

bie��cych oraz opublikowana na stronie internetowej Spółki. W ocenie Spółki dotychczasowy sposób, 

jak równie� forma dokumentowania obrad Walnych Zgromadze	 zapewniaj� wysoki stopie	 
transparentno�ci oraz ochrony praw wszystkich akcjonariuszy Spółki.  

• Zasada I.Z.2 - Zapewnienie dost�pno�ci swojej strony internetowej równie� w j�zyku angielskim, 
przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. 

Spółka zamierza jedynie cz��ciowo wdro�y� powy�sz� zasad� i prowadzi� stron� internetow� w j�zyku 

angielskim wył�cznie w zakresie informacji dotycz�cej bie��cej działalno�ci Grupy. W ocenie Spółki 

stosowanie powy�szej zasady w pełni nie wpłynie na popraw� komunikacji z inwestorami, ani na realne 

wzmocnienie praw akcjonariuszy. Jednocze�nie wprowadzenie powy�szej zasady spowoduje dla Spółki 

znacz�ce obci��enie organizacyjne i finansowe.  

• Zasada II.Z.1 - Wewn�trzny podział odpowiedzialno�ci za poszczególne obszary działalno�ci 
spółki pomi�dzy członków zarz�du powinien by� sformułowany w sposób jednoznaczny i 
przejrzysty, a schemat podziału dost�pny na stronie internetowej spółki  

Z uwagi na przyj�t� struktur� zarz�du, ka�dy z członków odpowiedzialny jest za sprawy Spółki. Z tego 

te� powodu Emitent nie b�dzie stosował powy�szej zasady. 

• Zasada II.Z.8 Przewodnicz�cy komitetu audytu spełnia kryteria niezale�no�ci wskazane w 
zasadzie II.Z.4. 

W Spółce nie został powołany Komitet Audytu a jego obowi�zki wykonuje Rada Nadzorcza wobec 

czego Emitent nie spełni powy�szej zasady. Emitent zamierza przestrzega� powy�szej zasady w 

przypadku powołania Komitetu Audytu.  

• Zasada III.Z.2 Z zastrze�eniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarz�dzanie ryzykiem, 
audyt wewn�trzny i compliance podlegaj� bezpo�rednio prezesowi lub innemu członkowi 
zarz�du, a tak�e maj� zapewnion� mo�liwo�� raportowania bezpo�rednio do rady nadzorczej lub 
komitetu audytu. 

Na Dat� Prospektu w Spółce nie jest powołana taka osoba. W przypadku powołania takiej osoby 

Emitent zamierza przestrzega� powy�szej zasady. 

• Zasada III.Z.3 W odniesieniu do osoby kieruj�cej funkcj� audytu wewn�trznego i innych osób 
odpowiedzialnych za realizacj� jej zada� zastosowanie maj� zasady niezale�no�ci okre�lone w 
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powszechnie uznanych, mi�dzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu 
wewn�trznego. 

Na Dat� Prospektu w Spółce nie jest powołana taka osoba. W przypadku powołania takiej osoby 

Emitent zamierza przestrzega� powy�szej zasady. 

• Zasada III.Z.4 Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewn�trzny (w 
przypadku wyodr�bnienia w spółce takiej funkcji) i zarz�d przedstawiaj� radzie nadzorczej 
własn� ocen� skuteczno�ci funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 
III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem. 

Na Dat� Prospektu w Spółce nie jest powołana taka osoba. W przypadku powołania takiej osoby 

Emitent zamierza przestrzega� powy�szej zasady. 

• Zasada IV.Z.2 Je�eli jest to uzasadnione z uwagi na struktur� akcjonariatu spółki, spółka 
zapewnia powszechnie dost�pn� transmisj� obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 

Spółka nie przewiduje mo�liwo�ci wykorzystania �rodków komunikacji elektronicznej podczas obrad 

Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególno�ci transmisji obrad Walnego Zgromadzenia 

oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. Zdaniem Spółki powy�sze wi��e si� 
z zagro�eniami prawidłowego i sprawnego przeprowadzania Walnego Zgromadzenia o naturze prawnej 

i technicznej. W ocenie Spółki istnieje wysokie ryzyko zagro�enia bezpiecze	stwa takiego rodzaju 

komunikacji, jak równie� wyst�pienia zakłóce	 technicznych. Ponadto, Spółka nie dysponuje 

stosownym zapleczem organizacyjno-technicznym umo�liwiaj�cym wdro�enie powy�szej zasady. Co 

wi�cej, wdro�enie tej zasady obci��yłoby Spółk� dodatkowymi, wysokimi kosztami. Z uwagi na 

powy�sze oraz Spółka nie b�dzie stosowa� powy�szej rekomendacji. 

• Zasada IV.Z.3 - Przedstawicielom mediów umo�liwia si� obecno�� na walnych zgromadzeniach. 

Spółka nie przewiduje mo�liwo�ci obecno�ci przedstawicieli mediów podczas obrad Walnego 

Zgromadzenia. W ocenie Emitenta, powszechnie obowi�zuj�ce przepisy prawa, w tym w szczególno�ci 

Rozporz�dzenie o Raportach, w sposób wystarczaj�cy, reguluj� realizowanie przez spółki publiczne 

obowi�zków informacyjnych dotycz�cych jawno�ci i transparentno�ci obrad Walnego Zgromadzenia, 

jak równie� spraw stanowi�cych jego przedmiot. 

• Zasada V.Z.1 	aden akcjonariusz nie powinien by� uprzywilejowany w stosunku do 
pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji zawieranych przez spółk� z akcjonariuszami lub 
podmiotami z nimi powi�zanymi. 

Spółka nie stosuje powy�szej zasady. Z uwagi na struktur� akcjonariatu po przeprowadzeniu oferty 

mo�e dochodzi� do sytuacji w której Grupa mo�e zawiera� umowy ze Znacznymi Akcjonariuszami. 

Wszelkie tego typu transakcje b�d� zawierane jednak�e na zasadach rynkowych. 

 



306 

ZNACZNI AKCJONARIUSZE 

Znaczni Akcjonariusze 

Na Dat� Prospektu znacznymi akcjonariuszami Spółki, którzy posiadaj� przynajmniej 5% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu s�: 

Akcjonariusz Liczba akcji/głosów (szt.) Nominalna warto�� akcji (PLN) 
% 

kapitału/głosów 

Pan Andrzej Kowalski:    

- po�rednio przez Galtoco Investments Limited z 

siedzib� w Nikozji (Cypr)* 
3.640.000 3.640.000 PLN 45,5 % 

Pan Marcin Misztal:    

- po�rednio przez Acico Investments Limited z 

siedzib� w Nikozji (Cypr)** 
3.640.000 3.640.000 PLN 45,5 % 

Pozostali 720.000 720.000 PLN 9% 

Ogółem 8.000.000 8.000.000 PLN 100 % 

�ródło: Spółka 

* Pan Andrzej Kowalski po�rednio (wraz z mał�onk� poprzez spółki zale�ne) posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, 

uprawniaj�cych do wykonywania 100% głosów w spółce Galtoco Investments Limited 

** Pan Marcin Misztal bezpo�rednio posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, uprawniaj�cych do wykonywania 100% głosów w 

spółce Acico Investments Limited 

Wszystkie Akcje Istniej�ce s� akcjami imiennymi (akcje imienne stan� si� akcjami na okaziciela z chwil� ich 

dematerializacji), z których ka�da uprawnia do wykonywania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Znaczni 

Akcjonariusze nie posiadaj� innych praw głosu ni� zwi�zane z akcjami okre�lonymi w tabeli powy�ej. Ponadto, 

z akcjami nie s� zwi�zane �adne szczególne uprawnienia i obowi�zki, poza wynikaj�cymi z przepisów Kodeksu 

Spółek Handlowych. Na Dat� Prospektu �adnemu ze znacznych akcjonariuszy Spółki nie zostały przyznane 

�adne przywileje osobiste. 

Kontrola nad Spółk� 

Na Dat� Prospektu Spółka jest podmiotem po�rednio kontrolowanym przez Znacznych Akcjonariuszy. 

Pan Andrzej Kowalski po�rednio, poprzez spółk� Galtoco Investments Limited z siedzib� w Nikozji (Cypr), 

posiada 45,50% akcji Spółki o ł�cznej warto�ci nominalnej 3.640.000 PLN, reprezentuj�cych 45,50% kapitału 

zakładowego Spółki i uprawniaj�cych do wykonywania 45,50% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Spółka 

Szczegółowe informacje na temat Pana Andrzeja Kowalskiego znajduj� si� w rozdziale „Zarz�dzanie i ład 

korporacyjny” - podrozdział „Zarz�d”. 

Pan Marcin Misztal posiada po�rednio poprzez spółk� Acico Investments Limited z siedzib� w Nikozji (Cypr), 

45,50% akcji Spółki o ł�cznej warto�ci nominalnej 3.640.000 PLN, reprezentuj�cych 45,50% kapitału 

zakładowego Spółki i uprawniaj�cych do wykonywania 45,50% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Szczegółowe informacje na temat Pana Marcina Misztala znajduj� si� w rozdziale „Zarz�dzanie i ład 

korporacyjny” - podrozdział „Zarz�d”. 

Znaczni Akcjonariusze nie s� stron� jakiegokolwiek pisemnego lub ustnego porozumienia dotycz�cego 

nabywania akcji Emitenta lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki 

wobec Emitenta. 

W dniu 14 marca 2016 r. Acico Investment Limited i Galtoco Investment Limited,  sprzedały za po�rednictwem 

domu maklerskiego po 360.000 szt. Akcji za kwot� 9.000.000 PLN ka�dy co stanowi ł�cznie 9% głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki na rzecz osób fizycznych. 

Dat� Prospektu nie istniej� �adne porozumienia pomi�dzy akcjonariuszami Emitenta, które mogłyby skutkowa� 
zmianami akcjonariatu w przyszło�ci.  
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Kodeks Spółek Handlowych przewiduje szereg instytucji, których celem jest zapobieganie nadu�ywaniu pozycji 

dominuj�cej w spółce akcyjnej. Do katalogu tych instytucji nale�y m.in. prawo do zaskar�ania uchwał Walnego 

Zgromadzenia, zwoływania Walnego Zgromadzenia i składania wniosków o umieszczenie okre�lonych spraw 

w porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia, prawo do ��dania wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu 

oddzielnymi grupami czy zakaz wydawania wi���cych polece	 członkom Zarz�du. Tak�e Ustawa o Ofercie 

Publicznej zawiera pewne mechanizmy, które chroni� akcjonariuszy mniejszo�ciowych, w tym w szczególno�ci 

prawo do ��dania zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych okre�lonej sprawy, jak równie� obowi�zki 

ujawniania stanu posiada akcji spółki publicznej czy szczególne obowi�zki podmiotów przekraczaj�cych 

okre�lone progi liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej, w tym obowi�zki zwi�zane 

z ogłaszaniem wezwa	 do zapisywania si� na sprzeda� lub zamian� akcji (por. rozdział „Prawa i obowi�zki 

zwi�zane z Akcjami oraz Walne Zgromadzenie”).  

Statut nie zawiera szczególnych postanowie	 dotycz�cych nadu�ywania kontroli przez Znacznych 

Akcjonariuszy. 

Ponadto, Statut ani regulaminy Spółki nie zawieraj� postanowie	, które mogłyby spowodowa� opó�nienie, 

odroczenie lub uniemo�liwienie zmiany kontroli nad Spółk�. 

Poni�szy schemat przedstawia podmioty bezpo�rednio i po�rednio kontroluj�ce Spółk� na Dat� Prospektu. 

 

 

 

 

 

�ródło: Emitent 
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Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty 

W tabeli poni�ej przedstawiono struktur� akcjonariatu Spółki na Dat� Prospektu oraz spodziewan� struktur� 
akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty. 

 Stan na Dat� Prospektu* Stan po przeprowadzeniu Oferty* 

 Liczba Akcji (szt.) % głosów na WZ Liczba Akcji (szt.) % głosów na WZ 

Pan Andrzej Kowalski:  

- po�rednio przez Galtoco Investments 

Limited z siedzib� w Nikozji 

(Cypr)** 

3.640.000 45,50% 3.640.000 36,40% 

Pan Marcin Misztal:  

- po�rednio przez Acico Investments 

Limited z siedzib� w Nikozji 

(Cypr)*** 

3.640.000 45,50% 3.640.000 36,40% 

Pozostali 720 000 9% 2.720.000 27,20% 

Razem 8.000.000 100,00% 10.000.000 100,00% 

* przy zało�eniu zaoferowania w Ofercie 2.000.000 Akcji Oferowanych oraz obj�cia 2.000.000 Akcji Oferowanych w Ofercie 

** Pan Andrzej Kowalski po�rednio (wraz z mał�onk� poprzez spółki zale�ne) posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, 

uprawniaj�cych do wykonywania 100% głosów w spółce Galtoco Investments Limited 

*** Pan Marcin Misztal bezpo�rednio posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, uprawniaj�cych do wykonywania 100% głosów w 

spółce Acico Investments Limited 
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TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI�ZANYMI 

 

Spółka zawierała w przeszło�ci i zamierza zawiera� w przyszło�ci transakcje z podmiotami powi�zanymi 

w rozumieniu MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powi�zanych” („MSR 24”) (Zał�cznik do 

Rozporz�dzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmuj�cego okre�lone 

mi�dzynarodowe standardy rachunkowo�ci zgodnie z rozporz�dzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady zmienionym Rozporz�dzeniem Komisji (WE) Nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. 

zmieniaj�cym Rozporz�dzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmuj�ce okre�lone mi�dzynarodowe standardy 

rachunkowo�ci zgodnie z Rozporz�dzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu 

do MSR 1). 

W Grupie zawierane s� nast�puj�ce transakcje z podmiotami powi�zanymi: 

• transakcje pomi�dzy Spółk� a jej Spółkami Zale�nymi (transakcje takie podlegaj� eliminacji 

wewn�trzgrupowej zgodnie z par. 4 MSR 24 i nie s� ujawniane w Skonsolidowanym Sprawozdaniu 

Finansowym; tym niemniej informacje na temat takich transakcji zostały przedstawione poni�ej); 

• transakcje Spółki ze Znacznymi Akcjonariuszami i ich podmiotami powi�zanymi; 

• transakcje Spółek Zale�nych z członkami organów Spółki oraz podmiotami powi�zanymi członków 

organów Spółki innych ni� Znaczni Akcjonariusze; 

• transakcje z członkami Zarz�du oraz członkami Rady Nadzorczej. 

W ocenie Spółki, warunki, na jakich zawierane s� transakcje z podmiotami powi�zanymi, nie odbiegaj� od 

warunków rynkowych. 

Z uwagi na system sprawozdawczo�ci przyj�ty w Grupie oraz długotrwały proces gromadzenia i przetwarzania 

przez Spółk� szczegółowych informacji na temat transakcji z podmiotami powi�zanymi opisanymi w niniejszym 

rozdziale opisano dane na dzie	 i za okres zako	czony 31 stycznia 2016 r. jako mo�liwe do uzyskania 

i najbli�sze danym na Dat� Prospektu. W okresie przedstawionym w niniejszym rozdziale, Spółka nie zawierała 

transakcji nieodpłatnych z podmiotami powi�zanymi. 

Transakcje Spółki ze Spółkami Zale�nymi 

W ramach prowadzonej działalno�ci, Emitent zawierał umowy ze spółkami wchodz�cymi w skład Grupy. Za 

podmioty powi�zane wchodz�ce w skład Grupy na dzie	 30 czerwca 2015 r. Emitent uznaje: Chamielec 

Architekci sp. z o.o., Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o., Concept sp. z o.o., i2 Development 

sp. z o.o. P3 S.K.A., i2 Finanse sp. z o.o., i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp. k., i2 Development sp. z 

o.o. M1 sp.k., i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp.k., i2 Development sp. z o.o. M3 sp.k., i2 

Development sp. z o.o. M5 sp.k., i2 Development sp. z o.o., i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp. k., i2 

Development sp. z o.o. Zodiak III sp. k., i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp. k., i2 Grupa sp. z o.o., i2 

Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp.k., i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp.k. oraz i2 

Development sp. z o.o. Piłsudskiego sp. k. (za wyj�tkiem spółek Chamielec Architekci sp. z o.o., Korfantowskie 

Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o. oraz Concept sp. z o.o., wskazane powy�ej spółki nie były podmiotami 

zale�nymi Emitenta wskazanymi w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowych, jednak�e w zwi�zku z 

przej�ciem przez Emitenta kontroli nad i2 Grupa sp. z o.o., weszły w skład Grupy). 

Emitent został zawi�zany w dniu 26 czerwca 2012 r. pod firm� Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane 

spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� (poprzednik prawny Emitenta) przez Pana Andrzeja Kowalskiego oraz 

Pana Marcina Pawła Misztala W zwi�zku z procesem reorganizacji w dniu wspólnicy Korfantowskiego 

Przedsi�biorstwa Budowlanego sp. z o.o. podj�li uchwał� w sprawie przekształcenia spółki w spółk� akcyjn� 
działaj�c� pod firm� Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane Spółka Nast�pnie w dniu 20 kwietnia 2015 r., 

kapitał zakładowy Spółki doszło do wniesienia do Grupy spółki pod firm� i2 Grupa sp. z o.o.  

Z uwagi na powy�sze poni�szy opis obejmuje transakcje Emitenta ze Spółkami Zale�nymi w okresie obj�tym od 

1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2015 r. oraz na dzie	 31 stycznia 2016 r. W zwi�zku z nabyciem spółki i2 

Grupa sp. z o.o. poni�szy opis obejmuje tak�e transakcje z powy�sz� Spółk� oraz jej spółkami zale�nymi. W 
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przypadku gdy tabela nie zawiera informacji dotycz�cych transakcji pomi�dzy Emitentem a Spółk� Zale�n� w 

danym roku oznacza to, �e dana spółka nie istniała w tym roku (co wi��e si� z powoływaniem spółek celowych 

dla realizacji okre�lonych projektów) lub nie dochodziło do takich transakcji. 

Zestawienie warto�ci transakcji Spółki z podmiotami z Grupy we wskazanych okresach (dane w tys. PLN). 

Podmiot powi�zany 

Rok finansowy zako�czony Na dzie� Na dzie� Na dzie� 

31 
grudnia 

2012 

31 
grudnia 

2013 

30 
czerwca 

2015 

30 
czerwca 

2015 

31 
grudnia 

2015 

31 
stycznia 

2016 

i2 Finanse sp. z o.o.  
    

  

Sprzeda� na rzecz podmiotów powi�zanych - - - - - - 

Zakupy od podmiotów powi�zanych  
 

- 21 21 42 4 

Nale�no�ci od podmiotów powi�zanych  - - 4 453 - - - 

Zobowi�zania wobec podmiotów powi�zanych - - 3 411 4 4 - 

Chamielec Architekci sp. z o.o.       

Sprzeda� na rzecz podmiotów powi�zanych - - 650 63 - - 

Zakupy od podmiotów powi�zanych  - - 648 - - - 

Nale�no�ci od podmiotów powi�zanych  - - 2 - - - 

Zobowi�zania wobec podmiotów powi�zanych - - - - - - 

i2 Grupa sp. z o.o.       

Sprzeda� na rzecz podmiotów powi�zanych - - - - - - 

Zakupy od podmiotów powi�zanych  - - 174 386 386 - 

Nale�no�ci od podmiotów powi�zanych  - - - - - - 

Zobowi�zania wobec podmiotów powi�zanych - - 44 - - - 

Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane Sp. z o.o.       

Sprzeda� na rzecz podmiotów powi�zanych - - 1 760 223 582 60 

Zakupy od podmiotów powi�zanych  - - - - - - 

Nale�no�ci od podmiotów powi�zanych  - - 1 961 - 74 - 

Zobowi�zania wobec podmiotów powi�zanych - - - - - - 

Concept sp. z o.o.       

Sprzeda� na rzecz podmiotów powi�zanych - - - - - - 

Zakupy od podmiotów powi�zanych  - - 1 - - - 

Nale�no�ci od podmiotów powi�zanych  - - 0 - - - 

Zobowi�zania wobec podmiotów powi�zanych - - - - -] - 

i2 Development sp. z o.o. P3 S.K.A.       

Sprzeda� na rzecz podmiotów powi�zanych - - - - - - 

Zakupy od podmiotów powi�zanych  - 1 265 2 520 - - - 

Nale�no�ci od podmiotów powi�zanych  - - - - - - 

Zobowi�zania wobec podmiotów powi�zanych - 769 - - - - 

i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp. k.  
    

  

Sprzeda� na rzecz podmiotów powi�zanych - 1 408 4 964 - - - 

Zakupy od podmiotów powi�zanych  - - - - - - 

Nale�no�ci od podmiotów powi�zanych  - 45 1 468 40 0 - 

Zobowi�zania wobec podmiotów powi�zanych - - - - - - 

i2 Development sp. z o.o. M1 sp.k.  
    

  

Sprzeda� na rzecz podmiotów powi�zanych 53 9 606 2 173 - - - 

Zakupy od podmiotów powi�zanych  - - - - - - 
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Podmiot powi�zany 

Rok finansowy zako�czony Na dzie� Na dzie� Na dzie� 

31 
grudnia 

2012 

31 
grudnia 

2013 

30 
czerwca 

2015 

30 
czerwca 

2015 

31 
grudnia 

2015 

31 
stycznia 

2016 

Nale�no�ci od podmiotów powi�zanych  - 764 44 - - - 

Zobowi�zania wobec podmiotów powi�zanych - - - - - - 

i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp.k. 
    

  

Sprzeda� na rzecz podmiotów powi�zanych - 3 196 182 - - - 

Zakupy od podmiotów powi�zanych  - - - - - - 

Nale�no�ci od podmiotów powi�zanych  - 714 5 - - - 

Zobowi�zania wobec podmiotów powi�zanych - - - - - - 

i2 Development sp. z o.o. M3 sp.k. 
    

  

Sprzeda� na rzecz podmiotów powi�zanych - 608 4 191 - - - 

Zakupy od podmiotów powi�zanych  - - - - - - 

Nale�no�ci od podmiotów powi�zanych  - 657 - - - - 

Zobowi�zania wobec podmiotów powi�zanych - - 79 100 100  

i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k. 
    

  

Sprzeda� na rzecz podmiotów powi�zanych - 28 7 325 - - - 

Zakupy od podmiotów powi�zanych  - - - - - - 

Nale�no�ci od podmiotów powi�zanych  - 35 1 854 938 0 - 

Zobowi�zania wobec podmiotów powi�zanych - - - - - - 

i2 Development sp. z o.o. 
    

  

Sprzeda� na rzecz podmiotów powi�zanych - - - - 360 60 

Zakupy od podmiotów powi�zanych  - 2 2 - - - 

Nale�no�ci od podmiotów powi�zanych  - - - - - - 

Zobowi�zania wobec podmiotów powi�zanych - 0 - - - - 

i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp. k. 
    

  

Sprzeda� na rzecz podmiotów powi�zanych - - 883 - - - 

Zakupy od podmiotów powi�zanych  - - - - - - 

Nale�no�ci od podmiotów powi�zanych  - - 953 - - - 

Zobowi�zania wobec podmiotów powi�zanych - - - - - - 

i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp. k. 
    

  

Sprzeda� na rzecz podmiotów powi�zanych - - 5 - - - 

Zakupy od podmiotów powi�zanych  - - - - - - 

Nale�no�ci od podmiotów powi�zanych  - - 5 - - - 

Zobowi�zania wobec podmiotów powi�zanych - - - - - - 

�ródło: Spółka 

Transakcje ze spółk� i2 Finanse sp. z o.o. (dawniej Mizo Development sp. z o.o.) 

Spółka i2 Finanse sp. z o.o. stanowi w Grupie główn� spółk� finansuj�c� działalno�� operacyjn� spółek Grupy. 

Transakcje przeprowadzane pomi�dzy Spółk� a i2 Finanse sp. z o.o. (dawniej Mizo Development sp. z o.o.) w 

latach 2012-2014 r. oraz do dnia 31 grudnia 2015 r. obejmowały przede wszystkim po�yczki udzielane Spółce 

przez i2 Finanse sp. z o.o.  

Po�yczki udzielane przez i2 Finanse sp. z o.o. na rzecz Emitenta oparte były o stał� wysoko�� oprocentowania w 

przedziale od 8-10% przy czym �rednia wysoko�� oprocentowania po�yczki w powy�szym okresie wyniosła 

8,7%. 



312 

Na dzie	 31 grudnia 2012, 2013 oraz 2014 r. saldo po�yczek wraz z odsetkami otrzymanych przez Spółk� od i2 

Finanse sp. z o.o. wynosiło odpowiednio 0 PLN, 0 PLN oraz 3 407 tys. PLN. Na dzie	 31 grudnia 2015 r. saldo 

po�yczek otrzymanych wraz z odsetkami przez Spółk� od i2 Finanse sp. z o.o. wynosiło 863 tys. PLN a na dzie	 
31 stycznia 2016 r. wyniosło 942 tys.  

Jednocze�nie w powy�szym okresie Spółka udzielała po�yczki spółce i2 Finanse sp. z o.o. Po�yczki udzielane 

spółce i2 Finanse sp. z o.o. przez Emitenta oparte były o stał� wysoko�� oprocentowania w wysoko�ci od 8-9% 

przy czym �rednia wysoko�� oprocentowania po�yczki w powy�szym okresie wyniosła 8,3%. 

Na dzie	 31 grudnia 2012, 2013 oraz 2014 r. saldo po�yczek wraz z odsetkami udzielonych przez Spółk� spółce 

i2 Finanse sp. z o.o. wynosiło odpowiednio 0 PLN, 0 PLN oraz 0 PLN. Na dzie	 31 grudnia 2015 r. saldo 

po�yczek udzielonych wraz z odsetkami przez Spółk� spółce i2 Finanse sp. z o.o. wynosiło 0 PLN a na dzie	 31 

stycznia 2016 r. wyniosło 0. 

W okresie obj�tym omówieniem Spółka obejmowała obligacje emitowane przez spółk� i2 Finanse sp. z o.o. 

Ł�czna warto�� obj�tych obligacji wyniosła 4 560 tys. PLN przy czym na Dat� Prospektu kwota pozostała do 

spłaty wynosi 0 PLN. 
rednia wysoko�� oprocentowania obligacji wyniosła 8%. 

Poza powy�szymi transakcjami Spółka zleca spółce i2 Finanse sp. z o.o. prowadzenie, za wynagrodzeniem, 

ksi�g rachunkowych Spółki, w tym równie� �wiadczenia usług kadrowo-płacowych. Umowa została zawarta na 

czas nieokre�lony. 

Transakcje ze spółk� Chamielec Architekci sp. z o.o. 

W ramach prowadzonej działalno�ci gospodarczej Spółka zawieraj� ze spółk� Chamielec Architekci z o.o. 

szereg umów zlecenia prac projektowych w zakresie realizowanych przez Grup� przedsi�wzi�� inwestycyjnych, 

dotycz�cych m.in. wykonywania wst�pnych robót ziemnych odkrywkowych dla uwierzytelnienia dokumentacji 

geologiczno-in�ynieryjnej, wykonywania ekspertyz z inwentaryzacj� stanu konstrukcji budynków, 

wykonywania kompletnych projektów wykonawczych dla lokali, wprowadzania zmian zamiennych 

wpływaj�cych na oszcz�dno�ci w procesie budowy, wprowadzania zmian lokatorskich oraz dostosowywania 

dokumentacji do uzgodnie	 z Pa	stwow� Inspekcj� Nadzoru Budowlanego. 

Transakcje ze Spółk� i2 Grupa sp. z o.o. 

Ponadto, na podstawie zawartych ze Spółk� umów, i2 Grupa sp. z o.o. �wiadczy, za wynagrodzeniem, na rzecz 

Spółki (i) kompleksowe usługi z zakresu administracji biurowej, obsługi biurowej oraz obsługi prawnej (umowa 

została zawarta na czas nieokre�lony) oraz (ii) kompleksowe usługi zwi�zane z zamiarem wprowadzenia akcji 

Spółki na rynek regulowany prowadzony przez GPW (umowa została zawarta na czas okre�lony do dnia 28 

lutego 2015 r.). 

Transakcje z pozostałymi Spółkami Zale�nymi 

W dniu 1 pa�dziernika 2013 r. i2 Development sp. z o.o. P3 sp.k. zawarła ze Spółk� umow� o współpracy w 

przedmiocie ustalenia obowi�zków zasad i warunków współpracy w zakresie zorganizowania spółki z 

ograniczon� odpowiedzialno�ci�. Usługi �wiadczone były za wynagrodzeniem. Przedmiotowa umowa została 

rozwi�zana porozumieniem z dnia 1 pa�dziernika 2013 r., ze skutkiem na ten sam dzie	. 

Na podstawie umowy podnajmu z dnia 9 wrze�nia 2014 r., Spółka podnajmowała za wynagrodzeniem Concept 

sp. z o.o. (dawniej: Przy Arsenale sp. z o.o.) powierzchni� biurow�. Umowa podnajmu została rozwi�zana 

porozumieniem z dnia 31 grudnia 2014 r., ze skutkiem na ten sam dzie	. 

W okresie od 2012 do 2014 Emitent pełnił funkcj� generalnego wykonawcy, i w zwi�zku z tym zwierał 

transakcje zwi�zane ze wznoszeniem obiektów budowlanych w ramach umów o generalne wykonawstwo ze 

spółkami celowymi zarówno z Grupy i2 jak i Spółkami nale��cymi do Grupy WRE Projekt. Ponadto Emitent 

�wiadczył na rzecz spółek z Grupy usługi administracyjno-biurowe.  

Na dzie	 31 grudnia 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2015 r. oraz na dzie	 31 stycznia 2016 r. Spółka posiadała 

zobowi�zania w stosunku do Spółek Zale�nych w wysoko�ci odpowiednio 0 PLN, 769 tys. PLN, 3.534 tys. 

PLN, 1.040 tys. PLN oraz 1.040 tys. Zobowi�zania powy�sze były zwi�zane z fakturami zakupowymi 

wynikaj�cymi z działalno�ci prowadzonej przez Spółk�. 
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Na dzie	 31 grudnia 2012 r., 2013 r. i 2014 r. 2015 r. oraz na dzie	 31 stycznia 2016 r. Spółka posiadała 

nale�no�ci w stosunku do Spółek Zale�nych w wysoko�ci odpowiednio 0 PLN, 2.215 tys. PLN, 6.292 tys. PLN, 

74 tys. PLN oraz 153 tys. Nale�no�ci powy�sze były zwi�zane z fakturami sprzeda�owymi wynikaj�cymi z 

działalno�ci prowadzonej przez Spółk�.  

Na dzie	 31 grudnia 2012, 2013, 2014 r. oraz 2015 r. saldo po�yczek wraz z odsetkami otrzymanych przez 

Spółk� od Spółek Zale�nych wynosiło odpowiednio 0 PLN, 0 PLN, 3.407 tys. PLN oraz 935 tys. PLN. Na dzie	 
31 stycznia 2016 r. saldo po�yczek otrzymanych wraz z odsetkami przez Spółk� od Spółek Zale�nych wynosiło 

1.241 tys. 

Na dzie	 31 grudnia 2012, 2013, 2014 oraz 2015 r. saldo po�yczek wraz z odsetkami udzielonych przez Spółk� 
Spółkom Zale�nym, wynosiło odpowiednio 0 PLN, 0 PLN oraz 0 PLN. Na dzie	 31 stycznia 2016 r. saldo 

po�yczek wraz z odsetkami udzielonych przez Spółk� Spółkom Zale�nym wynosiło 0 PLN. 

Transakcje Emitenta ze Spółkami Zale�nymi cechuj� si� istotnym spadkiem warto�ci w 2015 r. Wynika to z 

faktu, �e Emitent prowadził działalno�� budowlan� do 31 grudnia 2015 roku. Po tym czasie cała działalno�� 
została przeniesiona na KPB Sp. z o.o. Od lipca 2015 r. Emitent jedynie fakturuje za usługi administracyjno-

biurowe spółki KPB sp. z o.o oraz i2 Development Sp. z o.o.  

Transakcje Spółki ze Znacznymi Akcjonariuszami i ich podmiotami powi�zanymi  

W tabeli poni�ej przedstawiono informacje na temat transakcji Spółki ze Znacznymi Akcjonariuszami we 

wskazanych okresach (dane w tys. PLN). 

Podmiot powi�zany 

Na dzie� i rok zako�czony Na dzie� Na dzie� Na dzie� 

31 grudnia 
2012 

31 grudnia 
2013 

31 grudnia 
2014 

30 czerwca 
2015 

31 grudnia 
2015 

31 stycznia 
2016  

Marcin Misztal  - -    

Sprzeda� na rzecz podmiotów powi�zanych  - - - - -  

Zakupy od podmiotów powi�zanych  - - - - -  

Nale�no�ci od podmiotów powi�zanych  - - - - -  

Zobowi�zania wobec podmiotów 

powi�zanych  
- 415 30 317 227     229 

w tym odsetki przychody finansowe - - - - -  

w tym odsetki koszty finansowe  16 6 7 16  17 

Andrzej Kowalski       

Sprzeda� na rzecz podmiotów powi�zanych  - - - - -  

Zakupy od podmiotów powi�zanych  - - - - -  

Nale�no�ci od podmiotów powi�zanych  - - - - -  

Zobowi�zania wobec podmiotów 

powi�zanych  
- - - 98 -  

Odsetki przychody finansowe - - 55 - -  

�ródło: Spółka 

Transakcje z Panem Marcinem Misztalem 

Transakcje przeprowadzane pomi�dzy Spółk� a Panem Marcinem Misztalem w latach 2012-2014 r. oraz do dnia 

31 stycznia 2016 r. obejmowały przede wszystkim po�yczki udzielane przez Pana Marcina Misztala. 

W tabeli poni�ej przedstawiono informacje na temat umów po�yczek zawartych pomi�dzy Emitentem a Panem 

Marcinem Misztalem  

Data umowy Po�yczkodawca Po�yczkobiorca Kwota po�yczki Termin spłaty  Oprocentowanie- 

2013-07-08 Marcin Misztal Emitent 400 000,00 2016-07-08 8,0% 

2014-04-14 Marcin Misztal Emitent 150 000,00 2015-04-14 8,0% 
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Data umowy Po�yczkodawca Po�yczkobiorca Kwota po�yczki Termin spłaty  Oprocentowanie- 

2014-12-30 Marcin Misztal Emitent 30 000,00 2015-01-30 8,0% 

2015-01-15 Marcin Misztal Emitent 220 000,00 2017-01-15 8,0% 

�ródło: Spółka 

Na dzie	 31 grudnia 2012, 2013, 2014 oraz 2015 r. saldo po�yczek wraz z odsetkami otrzymanych przez Spółk� 
od Pana Marcina Misztala wynosiło odpowiednio 0 PLN, 416 tys. PLN, 30 tys. PLN oraz 227 tys. PLN. Na 

dzie	 31 stycznia 2016 r. saldo po�yczek otrzymanych wraz z odsetkami przez Spółk� od Pana Marcina Misztala 

wynosiło 229 tys. 

Ponadto w dniu 19 listopada 2013 r. i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A. wyemitowała 10.000 zabezpieczonych, 

oprocentowanych obligacji na okaziciela serii A, o warto�ci nominalnej 1.000 PLN ka�da, tj. o ł�cznej warto�ci 

nominalnej 10.000.000 PLN i terminem wykupu ustalonym na 19 listopada 2016 r. Obligacje te zostały w 

cało�ci obj�te przez Open Finance Obligacji Przedsi�biorstw Fundusz Inwestycyjny Zamkni�ty Aktywów 

Niepublicznych („Open Finance FI ZAN”). 

Na mocy umów por�czenia z dnia 19 listopada 2013 r., spółka i2 Development sp. z o.o. Oławska S.K.A. (po 

przekształceniu i2 Development sp. z o.o. Oławska sp. k., obecnie WRE Projekt sp. z o.o. Oławska sp. k.) oraz 

Pan Marcin Misztal zobowi�zali si� wzgl�dem Open Finance FI ZAN do wykonania wszelkich zobowi�za	 
emitenta obligacji do wysoko�ci 15.000.000 PLN na wypadek, gdyby ten ich nie wykonał mimo upływu terminu 

ich wymagalno�ci. Por�czenie jest wa�ne do dnia 31 maja 2017 r. Jednocze�nie spółka i2 Development sp. z o.o. 

Oławska S.K.A. (po przekształceniu i2 Development sp. z o.o. Oławska sp. k., obecnie WRE Projekt sp. z o.o. 

Oławska sp. k.) oraz Pan Marcin Misztal zobowi�zali si� zło�enia o�wiadczenia o poddaniu si� egzekucji w 

trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC do ł�cznej wysoko�ci 15.050.000 PLN. 

Transakcje z Panem Andrzejem Kowalskim 

Transakcje przeprowadzane pomi�dzy Spółk� a Panem Andrzejem Kowalskim w latach 2012-2014 r. oraz do 

dnia 31 stycznia 2016 r. obejmowały przede wszystkim po�yczki udzielane przez Pana Andrzeja Kowalskiego. 

Po�yczki udzielane przez Pana Andrzeja Kowalskiego na rzecz Emitenta oparte były o stał� wysoko�� 
oprocentowania w 8%. 

W tabeli poni�ej przedstawiono informacje na temat umów po�yczek zawartych pomi�dzy Emitentem a Panem 

Andrzejem Kowalskim  

Data umowy Po�yczkodawca Po�yczkobiorca Kwota po�yczki Termin spłaty  Oprocentowanie- 

2014-04-14 Andrzej Kowalski Emitent 500 000,00 2015-04-14 8,0% 

2014-05-12 Andrzej Kowalski Emitent 480 000,00 2015-05-12 8,0% 

2014-05-13 Andrzej Kowalski Emitent 600 000,00 2015-05-12 8,0% 

2014-08-05 Andrzej Kowalski Emitent  240 000,00 2016-08-05 8,0% 

�ródło: Spółka 

Na dzie	 31 grudnia 2012, 2013, 2014 oraz 2015 r. saldo po�yczek wraz z odsetkami otrzymanych przez Spółk� 
od Pana Andrzeja Kowalskiego wynosiło odpowiednio 0 PLN, 0 PLN, 0 PLN oraz 0 PLN. Na dzie	 31 stycznia 

2016 r. saldo po�yczek otrzymanych wraz z odsetkami przez Spółk� od Pana Andrzeja Kowalskiego wynosiło 0 

PLN. 

Ponadto w dniu 19 grudnia 2014 r. Spółka, Pan Andrzej Kowalski oraz spółka i2 Finanse sp. z o.o. zawarły 

umow� przekazu w przedmiocie ustalenia zasad rozliczenia wzajemnych przysługuj�cych im wierzytelno�ci z 

tytułu wi���cych strony stosunków zobowi�zaniowych. Na mocy przedmiotowej umowy, Pan Andrzej Kowalski 

przekazał na rzecz i2 Finanse sp. z o.o. cz��� �wiadczenia przysługuj�cego Panu Andrzejowi Kowalskiemu od 

Spółki (z tytułu umów po�yczki z dnia 12 maja 2014 r, 13 maja 2014 r., oraz 5 sierpnia 2014 r.,) w wysoko�ci 

1.143.492,34 PLN, a tym samym upowa�nił Spółk� do przekazania przedmiotowej kwoty na rzecz i2 Finanse sp. 

z o.o., jednocze�nie upowa�niaj�c i2 Finanse sp. z o.o. do odbioru tej kwoty od Pana Andrzeja Kowalskiego 

tytułem wykonania zobowi�zania wynikaj�cego z zawartej w dniu 17 grudnia 2014 r. umowy po�yczki. W 

zwi�zku z dokonanym przekazem, wierzytelno�� Pana Andrzeja Kowalskiego wobec i2 Finanse sp. z o.o. uległa 
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umorzeniu w cało�ci, natomiast wierzytelno�� Spółki wobec Pana Andrzeja Kowalskiego uległa umorzeniu do 

kwoty 1.143.492,34 PLN.  

Poni�sza tabela przedstawia ł�czn� warto�� transakcji Spółki z podmiotami powi�zanymi Znacznych 

Akcjonariuszy we wskazanych okresach (dane w tys. PLN). 

Podmiot powi�zany 

Na dzie� i rok zako�czony Na dzie� Na dzie� Na dzie� 

31 grudnia 
2012 

31 grudnia 
2013 

31 grudnia 
2014 

30 czerwca 
2015 

31 grudnia 
2015 

31 stycznia 
2016 

WRE Projekt sp. z o.o. Pobo�nego 11-13 
sp. k.    

  

Sprzeda� na rzecz podmiotów 

powi�zanych 
- - 2 966 - -  

Zakupy od podmiotów powi�zanych  - - - - -  

Nale�no�ci od podmiotów powi�zanych  - - 137 - -  

Zobowi�zania wobec podmiotów 

powi�zanych 
- - - 246 246 246 

WRE Projekt sp. z o.o. sp. k. 
    

  

Sprzeda� na rzecz podmiotów 

powi�zanych  
284 1 486 4 444 12 12 12 

Zakupy od podmiotów powi�zanych  
 

2 - - -  

Nale�no�ci od podmiotów powi�zanych  18 - 363 - -  

Zobowi�zania wobec podmiotów 

powi�zanych  
- 0 - - -  

WRE Projekt sp. z o.o. Dubois sp.k. 
    

  

Sprzeda� na rzecz podmiotów 

powi�zanych  
- 446 5 817 - -  

Zakupy od podmiotów powi�zanych  - - - - -  

Nale�no�ci od podmiotów powi�zanych  - 482 591 - -  

Zobowi�zania wobec podmiotów 

powi�zanych  
- - - 264 264 264 

WRE Projekt sp. z o.o. Zodiak sp. k. 
    

  

Sprzeda� na rzecz podmiotów 

powi�zanych  
- 723 8 644 - -  

Zakupy od podmiotów powi�zanych  - - - - -  

Nale�no�ci od podmiotów powi�zanych  - 890 587 - -  

Zobowi�zania wobec podmiotów 

powi�zanych  
- - - 68 68 68 

WRE Projekt sp. z o.o. CBM sp. k. 
    

  

Sprzeda� na rzecz podmiotów 

powi�zanych  
- - - - -  

Zakupy od podmiotów powi�zanych  - 173 65 12 16 3 

Nale�no�ci od podmiotów powi�zanych  - 0 - - -  

Zobowi�zania wobec podmiotów 

powi�zanych  
- - 15 - -  

WRE Projekt sp. z o.o. Stawowa sp. k. 
    

  

Sprzeda� na rzecz podmiotów 

powi�zanych  
- - 2 901 - -  

Zakupy od podmiotów powi�zanych  - - - - -  

Nale�no�ci od podmiotów powi�zanych  - - 18 - -  

Zobowi�zania wobec podmiotów 

powi�zanych  
- - 125 179 

179 179 

WRE Projekt sp. z o.o. Zodiak II sp. k. 
    

  

Sprzeda� na rzecz podmiotów 

powi�zanych  
- - 4 313 - -  

Zakupy od podmiotów powi�zanych  - - - - -  
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Podmiot powi�zany 

Na dzie� i rok zako�czony Na dzie� Na dzie� Na dzie� 

31 grudnia 
2012 

31 grudnia 
2013 

31 grudnia 
2014 

30 czerwca 
2015 

31 grudnia 
2015 

31 stycznia 
2016 

Nale�no�ci od podmiotów powi�zanych  - - - - -  

Zobowi�zania wobec podmiotów 

powi�zanych  
- - 31 87 87 87 

WRE Projekt sp. z o.o. Exmed sp. k. 
    

  

Sprzeda� na rzecz podmiotów 

powi�zanych  
- - 50 - -  

Zakupy od podmiotów powi�zanych  - - - - -  

Nale�no�ci od podmiotów powi�zanych  - - - - -  

Zobowi�zania wobec podmiotów 

powi�zanych  
- - - - -  

WRE Projekt sp. z o.o. Oławska sp. k. 
    

  

Sprzeda� na rzecz podmiotów 

powi�zanych  
- - - - -  

Zakupy od podmiotów powi�zanych  - 88 11 - -  

Nale�no�ci od podmiotów powi�zanych  - - - - -  

Zobowi�zania wobec podmiotów 

powi�zanych  
- - - - -  

�ródło: Spółka 

W okresie obj�tym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym oraz do Daty Prospektu Spółka zawierała 

transakcje z podmiotami powi�zanymi członków organów Spółki. 

Umowy z podmiotami powi�zanymi Pana Andrzeja Kowalskiego 

Umowy po�yczek 

W latach 2012-2014 Spółka nie zawierała ze spółkami kontrolowanymi przez Pana Andrzeja Kowalskiego 

umów po�yczek. Spółka w okresie po dniu 31 grudnia 2014 do dnia 31 grudnia 2015 r. zawarła 2 umowy 

po�yczek z WRE Projekt sp. z o.o. jako po�yczkodawc�. Po�yczki oparte były o stał� wysoko�� oprocentowania 

8% i 8,5%. 

Data umowy Po�yczkodawca Po�yczkobiorca Kwota po�yczki Termin spłaty  Oprocentowanie- 

2015-01-15 WRE PROJEKT sp. z o. o. Emitent 1 000 000,00 2016-01-16 8,5% 

2015-02-17 WRE PROJEKT sp. z o. o. Emitent 560 000,00 2015-04-17 8,0% 

�ródło: Spółka 

Na dzie	 31 stycznia 2016 r. saldo po�yczek udzielonych wraz z odsetkami na rzecz Spółki wynosiło 0 PLN. 

Pozostałe umowy 

Dodatkowo Spółka najmuje za wynagrodzeniem nieruchomo�� we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 8 z 

przeznaczeniem na cele biurowe oraz miejsca parkingowe od WRE Projekt sp. z o.o. CBM sp. k.(dawniej: i2 

Development sp. z o.o. CBM sp. k., a przed przekształceniem i2 Development sp. z o.o. CBM S.K.A.). Umowa 

najmu miejsc parkingowych została rozwi�zana z dniem 31 stycznia 2015 r.  

Ponadto, na podstawie wła�ciwych umów najmu, Spółka najmowała za wynagrodzeniem: (i) nieruchomo�� 
gruntow� we Wrocławiu przy ul. Grabiszy	skiej, z przeznaczeniem na cele magazynowe od WRE Projekt sp. 

z o.o. CBM sp. k.(dawniej: i2 Development sp. z o.o. CBM sp. k., a przed przekształceniem i2 Development sp. 

z o.o. CBM S.K.A.), oraz (ii) nieruchomo�� gruntow� we Wrocławiu przy ul. Grabiszy	skiej 231A, 

z przeznaczeniem na cele magazynowe od WRE Projekt sp. z o.o. Oławska sp. k.(dawniej: i2 Development sp. 

z o.o. Oławska sp. k., a przed przekształceniem i2 Development sp. z o.o. Oławska S.K.A.). Przedmiotowe 

umowy zostały zawarte na czas okre�lony do dnia 28 lutego 2014 r. 

Jednocze�nie na podstawie wła�ciwych umów zlecenia, Spółka zleca prowadzenie prac remontowych spółce 

WRE Projekt sp. z o.o. sp.k. (dawniej i2 Development sp. z o.o. sp. k.). 
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W okresie obj�tym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Emitent realizował kontrakty generalnego 

wykonawstwa dla Spółek Pana Andrzeja Kowalskiego. Od 2015 roku w zwi�zku z reorganizacj� Grupy 

kontrakty te realizuje KPB sp. z o.o. Z tego te� powodu tabele pokazane powy�ej cechuj� si� spadkiem warto�ci 

transakcji pomi�dzy Emitentem a spółkami Pana Andrzeja Kowalskiego. 

Umowy z podmiotami powi�zanymi Pana Marcina Misztala 

W okresie obj�tym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym oraz do Daty Prospektu Spółka nie 

zawierała transakcji z podmiotami powi�zanymi Pana Marcina Misztala. 

Transakcje Spółek Zale�nych z członkami organów Spółki oraz podmiotami powi�zanymi członków 
organów Spółki  

Transakcje przeprowadzane pomi�dzy Spółkami Zale�nymi a podmiotami powi�zanymi członków organów 

Spółki w latach 2012-2014 oraz do dnia 31 grudnia 2015 r. obejmowały przede wszystkim po�yczki udzielane 

przez Spółki Zale�ne na rzecz takich podmiotów oraz otrzymane przez Spółki Zale�ne od takich podmiotów, jak 

równie� wynajmem powierzchni biurowej, sprzeda�� �rodków trwałych oraz innymi fakturami wynikaj�cymi z 

prowadzonej działalno�ci. Ponadto Spółka Zale�na tj. i2 Development sp. z o.o. P3 sp.k. zwarła z Nadzór 

Budowlany Maciej Kołaczek umow� o koordynacj� projektami. Przedmiotowa umowa została rozwi�zania na 

mocy porozumienia z dnia 1 czerwca 2014 r., ze skutkiem na ten sam dzie	.  

Na dzie	 31 grudnia 2012 r., 2013 r., 2014 r. oraz 2015 r. Spółki Zale�ne posiadały zobowi�zania w stosunku do 

podmiotów powi�zanych członków organów Spółki w wysoko�ci odpowiednio 7.678 tys. PLN, 23.970 tys. 

PLN, 60.598 tys. PLN i 60.077 tys. PLN. Na dzie	 31 stycznia 2016 r. warto�� zobowi�za	 wyniosła 61.687 tys. 

Zobowi�zania powy�sze były zwi�zane z otrzymanymi po�yczkami wraz z odsetkami, wynajmem powierzchni 

biurowej, sprzeda�� �rodków trwałych oraz innymi fakturami wynikaj�cymi z prowadzonej działalno�ci. 

Na dzie	 31 grudnia 2012 r., 2013 r., 2014 r. oraz 2015 r. Spółki Zale�ne posiadały nale�no�ci w stosunku do 

podmiotów powi�zanych członków organów Spółki w wysoko�ci odpowiednio 0 PLN, 0 PLN i 6 830 tys. PLN i 

1.272 tys.  PLN. Na dzie	 31 stycznia 2016 r. warto�� nale�no�ci wyniosła 1.866 tys. Nale�no�ci powy�sze były 

zwi�zane z udzielonymi po�yczkami wraz z odsetkami, sprzeda�� usług projektowych, usług ksi�gowych oraz 

obsług� sprzeda�y. 

Na dzie	 31 grudnia 2012 r., 2013 r., 2014 r. oraz 2015 r. saldo po�yczek wraz z odsetkami otrzymanych przez 

Spółki Zale�ne od podmiotów powi�zanych członków organów Spółki wynosiło odpowiednio 7 287 tys. PLN, 

23 774 tys. PLN, 60 526 tys. PLN oraz 59.776 tys. Na dzie	 31 stycznia 2016 r. saldo po�yczek otrzymanych 

przez Spółki Zale�ne od podmiotów powi�zanych członków organów Spółki wynosiło 61.265 tys. PLN. 

Na dzie	 31 grudnia 2012 r., 2013 r., 2014 r oraz 2015 r. saldo po�yczek udzielonych przez Spółki Zale�ne 

podmiotom powi�zanym członków organów Spółki, wynosiło odpowiednio 0 PLN, 0 PLN, 6 653 tys. PLN oraz 

492 tys. Na dzie	 31 stycznia 2016 r. saldo po�yczek udzielonych przez udzielonych przez Spółki Zale�ne 

podmiotom powi�zanym członków organów Spółki wynosiło 412 tys. PLN. 

Poni�sza tabela zawiera podsumowanie po�yczek udzielanych Spółkom Zale�nym przez członków organów 

Spółki i ich spółki zale�ne. 

Data umowy Po�yczkodawca Po�yczkobiorca Kwota po�yczki Termin spłaty  Oprocentowanie 

2012-12-07 ACICO Investments Limited 
i2 Development sp.zo.o.  

Przy Arsenale sp.k. 
 400 000,00    2017-12-07 7,0% 

2014-08-05 ACICO Investments Limited I2 Grupa Sp. z o.o. 475 000,00    2017-08-05 8,0% 

2015-01-23 ACICO Investments Limited i2 Grupa Sp. z o.o. 180 000,00    2017-01-23 8,0% 

2015-02-18 ACICO Investments Limited i2 Grupa Sp. z o.o. 250 000,00    2017-02-18 8,0% 

2015-02-24 ACICO Investments Limited i2 Grupa Sp. z o.o. 300 000,00    2017-02-24 8,0% 

2015-03-26 ACICO Investments Limited i2 Grupa Sp. z o.o. 500 000,00    2017-03-26 8,0% 

2015-03-31 ACICO Investments Limited i2 Grupa Sp. z o.o. 350 000,00    2017-03-31 8,0% 
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Data umowy Po�yczkodawca Po�yczkobiorca Kwota po�yczki Termin spłaty  Oprocentowanie 

2015-03-31 M.A.Inwestycje Sp. z o.o. i2 Finanse Sp. z o.o. 350 000,00    2015-06-30 8% 

2015-04-01 M.A.Inwestycje Sp. z o.o. i2 Finanse Sp. z o.o. 40 000,00    2017-04-01 8,25% 

 

Data umowy Po�yczkodawca Po�yczkobiorca Kwota po�yczki Termin spłaty  Oprocentowanie 

2013-07-11 Galtoco Investments Limited 

i2 Development Sp. z o.o.  

M1 Sp.k. 

1 000 000,00    2018-07-11 8,0% 

2013-08-12 Galtoco Investments Limited 

i2 Development Sp. z o.o.  

M1 Sp.k. 

4 800 000,00    2018-08-12 8,0% 

2013-08-19 Galtoco Investments Limited 

i2 Development Sp. z o.o.  

M1 Sp.k. 

1 000 000,00    2018-07-11 8,0% 

2013-11-15 Galtoco Investments Limited 

i2 Development Sp. z o.o. 

 Przy Arsenale Sp.k. 

 4 000 000,00    2018-11-15 8,0% 

2014-02-07 Galtoco Investments Limited 
i2 Development Sp. z o.o. 

Dubois Sp.k. 
 670 000,00    2019-02-07 8,0% 

2014-03-18 Galtoco Investments Limited I2 Finanse Sp. z o.o. 11 500 000,00    2019-03-18 3,2% 

2014-09-25 Galtoco Investments Limited 
i2 Development Sp. z o.o. Przy 

Arsenale Sp.k. 
1 500 000,00    2016-09-25 8,0% 

2015-02-25 WRE PROJEKT Sp. z o.o. i2 Finanse Sp. z o.o. 334 000,00    2017-02-25 8,0% 

2015-03-19 WRE PROJEKT Sp. z o.o. i2 Finanse Sp. z o.o.  100 000,00    2017-03-19 8,0% 

�ródło: Spółka 

Transakcje z członkami Zarz�du oraz członkami Rady Nadzorczej 

Członkowie Zarz�du i Rady Nadzorczej s� członkami kluczowego personelu kierowniczego Spółki 

w rozumieniu MSR 24. 

W okresie obj�tym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym oraz do Daty Prospektu członkowie 

Zarz�du otrzymywali od Spółki wynagrodzenie z tytułu powołania w skład Zarz�du. Natomiast w okresie 

obj�tym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali od 

Spółki wynagrodzenia z tytułu powołania w skład Rady Nadzorczej.  

W omawianym okresie Spółka nie udzielała po�yczek ani �adnych podobnych �wiadcze	 na rzecz członków 

Zarz�du ani Rady Nadzorczej. 

Poni�sza tabela przedstawia wynagrodzenie wypłacone lub nale�ne członkom Zarz�du oraz członkom Rady 

Nadzorczej Spółki we wskazanych okresach (dane w tys. PLN). 

 
Rok zako�czony 31 grudnia Na dzie� Na dzie� Na dzie� 

 

2012*  

(w tys. 

PLN) 

2013 

(w tys. 

PLN) 

2014 

(w tys. 

PLN) 

30 czerwca 2015 r. 

(w tys. PLN) 

31 grudnia 2015 r. 

(w tys. PLN) 

31 stycznia 2016 r.  

(w tys. PLN) 

Wynagrodzenie członków Zarz�du:       

wypłacone lub nale�ne od Spółki - 48 130 253 960 120 



319 

 
Rok zako�czony 31 grudnia Na dzie� Na dzie� Na dzie� 

 

2012*  

(w tys. 

PLN) 

2013 

(w tys. 

PLN) 

2014 

(w tys. 

PLN) 

30 czerwca 2015 r. 

(w tys. PLN) 

31 grudnia 2015 r. 

(w tys. PLN) 

31 stycznia 2016 r.  

(w tys. PLN) 

wypłacone lub nale�ne od Spółek 

Zale�nych 

- - - 46 78 4 

Wynagrodzenie członków Rady 

Nadzorczej** 

      

wypłacone lub nale�ne od Spółki - - - - -  

wypłacone lub nale�ne od Spółek 

Zale�nych 

 -  57- 57- 0 

Razem 0,00 48 130 356 1095 124 

�ródło: Spółka 

 

* okres od 26 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 

** Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obejmuje wynagrodzenie z tytułu umowy o prac� osób, które pełni� jednocze�nie funkcj� 
członka Rady Nadzorczej w spółce i2 Development S.A.  

Spółka oraz Spółki Zale�ne nie wypłacały wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej w okresie od 26 czerwca 2012 r. do 31 

pa�dziernika 2015 r.  

Na dzie� 31 grudnia odpowiednio 2012 r., 2013 r., 2014 r. wykazano wynagrodzenia członków Zarz�du i Rady Nadzorczej Spółki wypłacone 

lub nale�ne od Spółki oraz wypłacone lub nale�ne od 3 Spółek Zale�nych, które tworzyły Grup� do dnia 19 kwietnia 2015 r. 

Na dzie� 30 czerwca 2015 r., 31 grudnia 2015 r. i 31 stycznia 2016 r. wykazano wynagrodzenia członków Zarz�du i Rady Nadzorczej Spółki 

wypłacone lub nale�ne od Spółki oraz wypłacone lub nale�ne od 19 Spółek Zale�nych, które tworzyły Grup� od dnia 20 kwietnia 2015 r. 
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PRAWA I OBOWI�ZKI ZWI�ZANE Z AKCJAMI ORAZ WALNYM ZGROMADZENIEM 

Prawa i obowi�zki zwi�zane z Akcjami 

Zawarte w niniejszym rozdziale informacje maj� charakter ogólny i zostały sporz�dzone zgodnie 

z obowi�zuj�cymi w Dacie Prospektu wła�ciwymi przepisami prawa i regulacjami oraz Statutem. Przedstawione 

informacje nie stanowi� porady prawnej w zakresie wykonywania praw i obowi�zków ani ogranicze	 
zwi�zanych z Akcjami. Wobec powy�szego, inwestorzy powinni dokona� szczegółowej analizy Statutu, jak 

równie� zasi�gn�� opinii swoich doradców prawnych celem uzyskania szczegółowych informacji na temat praw 

i obowi�zków zwi�zanych z Akcjami oraz Walnym Zgromadzeniem.  

Prawa i obowi�zki zwi�zane z Akcjami zostały okre�lone w szczególno�ci w Kodeksie Spółek Handlowych, 

Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Ustawie o Ofercie oraz Statucie. Niektóre z zawartych 

w poni�szym opisie prawa, obowi�zki oraz ograniczenia zwi�zane z posiadaniem, nabywaniem, zbywaniem 

Akcji i wykonywaniem praw w nich inkorporowanych znajd� zastosowanie z chwil� uzyskania przez Spółk� 
statusu spółki publicznej. W zwi�zku z powy�szym w okresie poprzedzaj�cym uzyskanie przez Spółk� statusu 

spółki publicznej informacje w tym zakresie wymagaj� odr�bnej oceny w �wietle postanowie	 dokumentów 

korporacyjnych Spółki oraz wła�ciwych przepisów prawa. 

Prawo do rozporz�dzania Akcjami 

Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo do rozporz�dzania Akcjami. Na rozporz�dzanie Akcjami składa si� 
ich zbycie (przeniesienie własno�ci) oraz inne formy rozporz�dzenia, w tym zastawienie, ustanowienie na 

Akcjach prawa u�ytkowania i ich wydzier�awienie. 

Zgodnie z art. 337 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 8 ust. Statutu, Akcje s� zbywalne. Statut nie 

wskazuje ogranicze	 zbywalno�ci Akcji. Ponadto, nie wyst�puj� �adne ograniczenia co do przenoszenia praw 

z Akcji. 

Opis obowi�zków zwi�zanych z nabywaniem i zbywaniem akcji polskich spółek notowanych na GPW znajduje 

si� w rozdziale „Rynek kapitałowy w Polsce oraz obowi�zki zwi�zane z nabywaniem i zbywaniem akcji”. 

Dywidenda 

Prawo do dywidendy 

Nowe Akcje b�d� uczestniczy� w dywidendzie pocz�wszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2015 

rozpoczynaj�cy si� dnia 1 stycznia 2015 r. i ko	cz�cy si� 31 grudnia 2015 r. (tj. od dnia 1 stycznia 2015 r.). 

Akcjonariusze Spółki maj� prawo do udziału w zysku wykazanym w rocznym, zbadanym przez biegłego 

rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym, który uchwał� Walnego Zgromadzenia został 

przeznaczony do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki (prawo do dywidendy). 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest organem uprawnionym do podejmowania decyzji o podziale zysku Spółki 

i wypłacie dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały decyduje o tym, czy i jak� cz��� 
zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczy� na 

wypłat� dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odby� si� w ci�gu 6 miesi�cy po upływie roku 

obrotowego, tj. do ko	ca czerwca (w przypadku Spółki odpowiada on rokowi kalendarzowemu). 

Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom rozdziela si� w stosunku do liczby 

Akcji. 

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nale�y równie� ustalenie dnia dywidendy oraz terminu 

wypłaty dywidendy. Dzie	 dywidendy mo�e zosta� wyznaczony na dzie	 powzi�cia uchwały albo w okresie 

kolejnych 3 miesi�cy, licz�c od tego dnia.  

Kwota, która ma zosta� przeznaczona do podziału mi�dzy akcjonariuszy Spółki nie mo�e przekroczy� zysku za 

ostatni rok obrotowy, powi�kszonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione 

z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mog� by� przeznaczone na wypłat� 
dywidendy. Jednak kwot� t� nale�y pomniejszy� o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie 



321 

z Kodeksem Spółek Handlowych lub Statutem, powinny by� przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na 

kapitał zapasowy lub rezerwowy. Przepisy prawa nie zawieraj� innych postanowie	 w przedmiocie stopy 

dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, cz�stotliwo�ci oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru 

wypłat. 

Zarz�d Spółki jest upowa�niony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na 

zasadach okre�lonych w obowi�zuj�cych przepisach Kodeksu Spółek Handlowych. Wypłata zaliczki na poczet 

dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zarz�d jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na 

poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, o ile Spółka posiada �rodki wystarczaj�ce na jej 

wypłat�. Spółka mo�e wypłaci� zaliczk�, je�eli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok 

obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka mo�e stanowi� najwy�ej połow� zysku osi�gni�tego od ko	ca poprzedniego 

roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, 

powi�kszonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek mo�e dysponowa� 
Zarz�d, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. 

Osobami, którym przysługuje prawo do dywidendy, s� osoby, na rachunkach których b�d� zapisane 

zdematerializowane Akcje (na okaziciela) w dniu dywidendy. 

Akcjonariusz mo�e wyst�pi� wobec Spółki z roszczeniem o wypłat� dywidendy w terminie 10 lat, pocz�wszy od 

dnia podj�cia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu cało�ci lub cz��ci zysku Spółki 

do wypłaty akcjonariuszom. Dopiero po upływie wskazanego powy�ej terminu Spółka mo�e uchyli� si� od 

wypłaty dywidendy, poprzez podniesienie zarzutu przedawnienia. Przepisy prawa nie okre�laj� terminu, po 

którym wygasa prawo do dywidendy. 

Poza opisanymi poni�ej, nie istniej� inne ograniczenia ani szczególne procedury zwi�zane z dywidend� 
w przypadku akcjonariuszy b�d�cych nierezydentami. W przypadku dochodów z dywidend wypłacanych 

nierezydentom w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych, zastosowanie preferencyjnych stawek albo 

zwolnienie z podatku zgodnie z postanowieniami zawartych przez Polsk� umów w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania, jest mo�liwe wył�cznie po przedstawieniu podmiotowi zobowi�zanemu do 

potr�cenia zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez wła�ciwy organ 

administracji podatkowej. Podmiotem zobowi�zanym do dostarczenia takiego certyfikatu jest podmiot 

zagraniczny, który uzyskuje z polskich �ródeł odpowiednie dochody. Certyfikat rezydencji słu�y przede 

wszystkim ustaleniu czy płatnik powinien zastosowa� stawk� b�d� zwolnienie ustalone w umowie 

mi�dzynarodowej, czy te� potr�ci� podatek w wysoko�ci okre�lonej w ustawie. Je�eli nierezydent udowodni, �e 

w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy mi�dzynarodowej, które przewidywały redukcj� 
krajowej stawki podatkowej (wł�cznie z całkowitym zwolnieniem), b�dzie mógł ��da� stwierdzenia nadpłaty 

i zwrotu nienale�nie pobranego podatku, bezpo�rednio od urz�du skarbowego.  

Warunki wypłaty dywidendy 

Warunki wypłaty dywidendy przez Akcjonariuszy Spółki odpowiadaj� zasadom przyj�tym dla spółek 

publicznych. Uchwała o wypłacie dywidendy powinna wskazywa� dat� ustalenia prawa do dywidendy (dzie	 
dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Z zastrze�eniem postanowie	 zawartych w Regulaminie KDPW, 

dzie	 dywidendy mo�e by� wyznaczony na dzie	 powzi�cia uchwały o wypłacie dywidendy albo w okresie 

kolejnych 3 miesi�cy, licz�c od tego dnia. Dywidenda jest wypłacana w dniu okre�lonym w uchwale Walnego 

Zgromadzenia, a je�eli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie okre�la, dywidend� wypłaca si� w dniu 

okre�lonym przez Rad� Nadzorcz�. 

O planowanej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy Zarz�d ogłasza co najmniej na 4 tygodnie przed 

rozpocz�ciem wypłat, podaj�c dzie	, na który zostało sporz�dzone sprawozdanie finansowe, wysoko�� kwoty 

przeznaczonej do wypłaty, a tak�e dzie	, według którego ustala si� uprawnionych do zaliczek. Dzie	 ten 

powinien przypada� w okresie 7 dni przed dniem rozpocz�cia wypłat. 

Stosownie do § 127 Oddziału 4 Rozdziału 13 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie 

UTP, Spółka ma obowi�zek niezwłocznie przekaza� GPW informacj� o podj�ciu uchwały o przeznaczeniu 

zysku na wypłat� dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wysoko�ci dywidendy, liczbie akcji, z których 

przysługuje prawo do dywidendy warto�ci dywidendy przypadaj�cej na jedn� Akcj�, dniu ustalenia prawa do 

dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy. Ponadto § 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW nakłada na 

Spółk� obowi�zek poinformowania KDPW o wysoko�ci dywidendy przypadaj�cej na jedn� akcj� oraz o dniu 

ustalenia prawa do dywidendy i dniu wypłaty dywidendy nie pó�niej ni� 5 dni przed dniem ustalenia prawa do 

dywidendy. Stosownie do § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Dzie	 wypłaty dywidendy mo�e 
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przypada� najwcze�niej dziesi�tego dnia po dniu ustalenia prawa do dywidendy. Powy�sze regulacje znajduj� 
odpowiednie zastosowanie do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. 

Wypłata zarówno dywidendy, jak i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy posiadaczom 

zdematerializowanych Akcji Spółki nast�puje za po�rednictwem systemu depozytowego KDPW. W takim 

przypadku �rodki z tytułu dywidendy i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy s� przekazywane przez 

KDPW na odpowiednie rachunki uczestników KDPW, którzy nast�pnie otrzymane �rodki pieni��ne przekazuj� 
na rachunki gotówkowe akcjonariuszy Spółki prowadzone przez wła�ciwe domy maklerskie. 

Prawa i obowi�zki zwi�zane z Walnym Zgromadzeniem 

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo głosu 

Prawo głosu 

Akcjonariusze wykonuj� prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach. Walne Zgromadzenie obraduje jako 

zwyczajne lub nadzwyczajne. Jako organ Spółki działa w trybie i na zasadach okre�lonych w przepisach 

Kodeksu Spółek Handlowych, Statucie, przyj�tych przez Spółk� zasadach ładu korporacyjnego. 

Sposób udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wykonywania prawa głosu 

Akcjonariusze Spółki mog� uczestniczy� w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa� prawo głosu osobi�cie lub 

przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 

musi by� udzielone na pi�mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej 

nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa�nego 

kwalifikowanego certyfikatu. Spółka podejmuje odpowiednie działania słu��ce identyfikacji akcjonariusza 

Spółki i pełnomocnika w celu weryfikacji wa�no�ci pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.  

Akcjonariusz Spółki, który posiada Akcje zapisane na wi�cej ni� jednym rachunku papierów warto�ciowych 

mo�e ustanowi� oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z Akcji zapisanych na ka�dym z tych 

rachunków. 

Członek Zarz�du i pracownik Spółki mog� by� pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Je�eli 

pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarz�du, członek Rady Nadzorczej, likwidator, 

pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zale�nej od Spółki, pełnomocnictwo mo�e 

upowa�nia� do reprezentacji wył�cznie na jednym Walnym Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie 

dalszego pełnomocnictwa jest wył�czone.  

Z zastrze�eniem przypadków okre�lonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie uchwały zapadaj� 
bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów oddanych. 

Akcjonariusze mog� głosowa� odmiennie z ka�dej z posiadanych Akcji. Na Walnym Zgromadzeniu 

pełnomocnik mo�e reprezentowa� wi�cej ni� jednego akcjonariusza Spółki i głosowa� odmiennie z Akcji 

ka�dego akcjonariusza Spółki. 

�aden z akcjonariuszy Spółki nie mo�e ani osobi�cie, ani przez pełnomocnika głosowa� przy powzi�ciu uchwał 

dotycz�cych jego odpowiedzialno�ci wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym w przedmiocie udzielenia 

absolutorium, zwolnienia z zobowi�zania wobec Spółki oraz sporu pomi�dzy nim a Spółk�.  

Statut nie przewiduje mo�liwo�ci oddania przez akcjonariusza Spółki głosu na Walnym Zgromadzeniu drog� 
korespondencyjn�. 

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 

W Walnym Zgromadzeniu maj� prawo uczestniczy� wył�cznie osoby b�d�ce akcjonariuszami Spółki na 16 dni 

przed dat� Walnego Zgromadzenia („Dzie� Rejestracji”), pod warunkiem, �e przedstawi� podmiotowi 

prowadz�cemu ich rachunek papierów warto�ciowych ��danie wystawienia imiennego za�wiadczenia o prawie 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do 

pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, a tak�e akcjonariusze, których akcje maj�ce posta� 
dokumentu zostan� zło�one w siedzibie Spółki nie pó�niej ni� w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym 
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Zgromadzeniu i nie zostan� odebrane przed zako	czeniem tego dnia. Członkowie Zarz�du i Rady Nadzorczej 

Spółki nieb�d�cy akcjonariuszami maj� prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu bez prawa zabierania 

głosu. Na zaproszenie Zarz�du Spółki lub Rady Nadzorczej, mog� bra� udział w obradach tak�e inne osoby. 

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporz�dzony na podstawie 

wykazu udost�pnionego przez podmiot prowadz�cy depozyt papierów warto�ciowych (KDPW) oraz na 

podstawie akcji maj�cych posta� dokumentu i zło�onych w siedzibie Spółki, okre�la lista podpisana przez 

Zarz�d Spółki, zawieraj�ca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania 

(siedzib�), liczb� i rodzaj akcji oraz liczb� przysługuj�cych im głosów, wyło�ona w lokalu Zarz�du Spółki przez 

trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 

Akcje Spółki mog� by� przenoszone przez akcjonariuszy Spółki w okresie mi�dzy Dniem Rejestracji 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a dniem zako	czenia Walnego Zgromadzenia. 

Zwołanie Walnego Zgromadzenia 

Podmioty uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa si� w siedzibie Spółki i zwoływane jest przez Zarz�d nie pó�niej ni� 
sze�� miesi�cy po upływie ka�dego roku obrotowego lub przez Rad� Nadzorcz� Spółki, gdy Zarz�d nie zwołuje 

zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powy�szym terminie. Zgodnie ze Statutem, przedmiotem obrad 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: 

• rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy; 

• powzi�cie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty; 

• udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowi�zków; 

• przesuni�cie dnia dywidendy lub rozło�enie wypłaty dywidendy na raty. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje, w miar� potrzeby, Zarz�d z własnej inicjatywy. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mo�e równie� zwoła�: Rada Nadzorcza, je�eli zwołanie go uzna za 

wskazane oraz akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej połow� kapitału zakładowego lub co najmniej połow� 
ogółu głosów w Spółce (w takim przypadku akcjonariusze Spółki wyznaczaj� przewodnicz�cego tego Walnego 

Zgromadzenia). 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, którzy reprezentuj� co najmniej 
1
/20 kapitału zakładowego Spółki mog� 

��da� zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad 

tego Walnego Zgromadzenia. ��danie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nale�y przedło�y� 
Zarz�dowi na pi�mie b�d� w postaci elektronicznej. Je�eli w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia ��dania 

Zarz�dowi nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, s�d rejestrowy mo�e upowa�ni� do 

zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki wyst�puj�cych z tym ��daniem. S�d 

wyznacza przewodnicz�cego tego Walnego Zgromadzenia. 

Prawo umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, którzy reprezentuj� co najmniej 
1
/20 kapitału zakładowego Spółki mog� 

��da� umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad najbli�szego Walnego Zgromadzenia. ��danie 

powinno zosta� zgłoszone Zarz�dowi nie pó�niej ni� na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego 

Zgromadzenia. ��danie mo�e równie� zosta� zło�one w postaci elektronicznej. Wówczas Zarz�d ma obowi�zek 

niezwłocznie, jednak nie pó�niej ni� na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi� 
zmiany w porz�dku obrad, wprowadzone na ��danie akcjonariuszy Spółki. Ogłoszenie dokonywane jest 

w sposób wła�ciwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 

Sposób zwołania Walnego Zgromadzenia 

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki, a tak�e 

w sposób wła�ciwy dla przekazywania informacji bie��cych zgodnie z Ustaw� o Ofercie Publicznej. Ogłoszenie 
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powinno zosta� dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i powinno zawiera� 
w szczególno�ci:  

• dat�, godzin� i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porz�dek obrad; 

• precyzyjny opis procedur dotycz�cych uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa 

głosu;  

• Dzie	 Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;  

• informacj�, �e prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu maj� tylko osoby b�d�ce 

akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; 

• wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mo�e 

uzyska� pełny tekst dokumentacji, która ma by� przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty 

uchwał lub, je�eli nie przewiduje si� podejmowania uchwał, uwagi Zarz�du lub Rady Nadzorczej, 

dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj� 
zosta� wprowadzone do porz�dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia; oraz  

• wskazanie adresu strony internetowej, na której b�d� udost�pnione informacje dotycz�ce Walnego 

Zgromadzenia. 

Stosownie do przepisów Rozporz�dzenia o Raportach, Spółka zobowi�zana jest do przekazania w formie raportu 

bie��cego informacji zawartych w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zamierzonej zmiany 

Statutu ogłoszenie w formie raportu bie��cego powinno zawiera� dotychczas obowi�zuj�ce postanowienia 

Statutu, tre�� proponowanych zmian, a w przypadku, gdy w zwi�zku ze znacznym zakresem zamierzonych 

zmian Spółka podejmuje decyzj� o sporz�dzeniu nowego teksu jednolitego, równie� tre�� nowego tekstu 

jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem jego nowych postanowie	. Spółka powinna równie� ogłosi� w formie 

raportu bie��cego tre�� projektów uchwał oraz zał�czników do projektów, które maj� by� przedmiotem obrad 

Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał. 

Prawo zgłaszania Spółce projektów uchwał 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, którzy reprezentuj� co najmniej 
1
/20 kapitału zakładowego mog� przed 

terminem Walnego Zgromadzenia zgłasza� Spółce, na pi�mie lub przy wykorzystaniu �rodków komunikacji 

elektronicznej, projekty uchwał dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia 

lub spraw, które maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad. W takim przypadku Spółka niezwłocznie ogłasza 

projekty uchwał na swojej stronie internetowej. 

Prawo ��dania wydania odpisów wniosków 

Ka�dy akcjonariusz Spółki ma prawo ��da� wydania odpisu wniosków w sprawach obj�tych porz�dkiem obrad 

najbli�szego Walnego Zgromadzenia w terminie tygodnia przed dat� Walnego Zgromadzenia. 

Prawo ��dania wydania odpisów rocznego sprawozdania finansowego 

Akcjonariusze Spółki maj� prawo ��da� wydania odpisów sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki 

i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, 

najpó�niej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem. 

Prawo do uzyskania informacji 

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Zarz�d jest zobowi�zany do udzielenia akcjonariuszowi Spółki na jego 

��danie informacji dotycz�cych Spółki, je�eli jest to uzasadnione dla oceny sprawy obj�tej porz�dkiem obrad 

Walnego Zgromadzenia.  

Zarz�d odmawia udzielenia informacji, je�eli mogłoby to wyrz�dzi� szkod� Spółce, jej spółce powi�zanej albo 

spółce lub spółdzielni zale�nej Spółki, w szczególno�ci przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub 

organizacyjnych przedsi�biorstwa. Członek Zarz�du mo�e odmówi� udzielenia informacji, je�eli udzielenie 

informacji mogłoby stanowi� podstaw� jego odpowiedzialno�ci karnej, cywilnoprawnej b�d� administracyjnej. 
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Zarz�d mo�e udzieli� informacji na pi�mie poza Walnym Zgromadzeniem, je�eli przemawiaj� za tym wa�ne 

powody. W takim przypadku Zarz�d jest obowi�zany udzieli� informacji nie pó�niej, ni� w terminie 2 tygodni 

od dnia zgłoszenia przez akcjonariusza Spółki ��dania, podczas Walnego Zgromadzenia.  

Informacje, które zostały przekazane akcjonariuszowi Spółki, powinny zosta� przekazane do publicznej 

wiadomo�ci w formie raportu bie��cego. 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale�y m.in.: 

• rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz zysków i strat za rok ubiegły, 

• powzi�cie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat, 

• udzielenie absolutorium członkom organów władz Spółki z wykonania przez nich obowi�zków, 

• podwy�szenia lub obni�enie kapitału zakładowego, 

• wybór lub odwołanie członków Rady Nadzorczej, 

• zmiany Statutu i zmiana przedmiotu działalno�ci Spółki, 

• poł�czenie, przekształcenie oraz podział Spółki, 

• rozwi�zanie i likwidacja Spółki, 

• emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwsze	stwa. 

• rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotycz�cych roszcze	 o naprawienie szkody wyrz�dzonej przy 

zawi�zaniu Spółki lub sprawowaniu zarz�du albo nadzoru, 

• zmiana przedmiotu działalno�ci gospodarczej, 

• przesuni�cie dnia dywidendy lub rozło�enie wypłaty dywidendy na raty, 

• zbycie i wydzier�awienie przedsi�biorstwa Spółki lub jego zorganizowanej cz��ci oraz ustanowienie na 

nich ograniczonego prawa rzeczowego; 

• emisja obligacji zamiennych oraz emisja warrantów subskrypcyjnych; 

• tworzenie, u�ycie i likwidacja kapitałów rezerwowych; 

• umorzenie akcji; 

• oraz inne przewidziane w kodeksie spółek handlowych lub przekazane przez Zarz�d i Rad� Nadzorcz�. 

Zgodnie ze Statutem, nabycie i zbycie nieruchomo�ci, u�ytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomo�ci 

nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

Prawo do ��dania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami 

Na wniosek akcjonariuszy Spółki, którzy reprezentuj� co najmniej 
1
/5 kapitału zakładowego Spółki, wybór Rady 

Nadzorczej powinien by� dokonany przez najbli�sze Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi 

grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.  

Osoby reprezentuj�ce na Walnym Zgromadzeniu t� cz��� akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby 

reprezentowanych akcji przez liczb� członków Rady Nadzorczej, mog� utworzy� odr�bn� grup� celem wyboru 

jednego członka Rady Nadzorczej, nie bior� jednak udziału w wyborze pozostałych członków. 
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Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez grup� akcjonariuszy, utworzon� zgodnie z zasadami 

wskazanymi powy�ej, obsadza si� w drodze głosowania, w którym uczestnicz� wszyscy akcjonariusze, których 

głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania 

oddzielnymi grupami. 

Je�eli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka 

Rady Nadzorczej, nie dokonuje si� wyborów grupami. 

Prawo do zaskar�ania uchwał Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo zaskar�ania uchwał Walnego Zgromadzenia w drodze powództwa 

o uchylenie uchwały b�d� powództwa o stwierdzenie niewa�no�ci uchwały. 

Powództwo o uchylenie uchwały 

Uchwał� Walnego Zgromadzenia sprzeczn� ze Statutem b�d� dobrymi obyczajami i godz�c� w interes Spółki 

lub maj�c� na celu pokrzywdzenie akcjonariusza Spółki, podmiot uprawniony mo�e zaskar�y� w drodze 

wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego 

Zgromadzenia powinno zosta� wniesione w terminie miesi�ca od dnia otrzymania wiadomo�ci o uchwale, nie 

pó�niej jednak ni� w terminie 3 miesi�cy od dnia powzi�cia takiej uchwały. 

Powództwo o stwierdzenie niewa�no�ci uchwały 

Uchwał� Walnego Zgromadzenia sprzeczn� z ustaw� podmiot uprawniony mo�e zaskar�y� w drodze 

powództwa o stwierdzenie niewa�no�ci uchwały wytoczonego przeciwko Spółce. Powództwo o stwierdzenie 

niewa�no�ci uchwały Walnego Zgromadzenia powinno by� wniesione w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, 

nie pó�niej jednak ni� w terminie roku od dnia powzi�cia takiej uchwały. 

Podmioty uprawnione do zaskar�enia uchwał Walnego Zgromadzenia 

Podmiotami, którym przysługuje prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały lub powództwa 

o stwierdzenie niewa�no�ci uchwały Walnego Zgromadzenia s�: 

• Zarz�d, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów; 

• akcjonariusz Spółki, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzi�ciu za��dał zaprotokołowania 

sprzeciwu; 

• akcjonariusz Spółki bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu; 

• akcjonariusze Spółki, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku 

wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub te� powzi�cia uchwały w sprawie nieobj�tej 

porz�dkiem obrad. 

Prawo poboru 

Akcjonariusze Spółki maj� prawo obj�cia akcji Spółki nowej emisji w stosunku do liczby posiadanych Akcji 

(prawo poboru). Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwsze	stwa do obj�cia nowych akcji Spółki 

w stosunku do liczby posiadanych Akcji, przy czym prawo poboru przysługuje równie� w przypadku emisji 

papierów warto�ciowych zamiennych na Akcje lub inkorporuj�cych prawo zapisu na Akcje. Uchwała 

o podwy�szeniu kapitału zakładowego spółki powinna wskazywa� dzie	, według którego okre�la si� 
akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (tzw. dzie	 prawa poboru). Dzie	 prawa 

poboru nie mo�e by� ustalony pó�niej ni� z upływem 6 miesi�cy, licz�c od dnia powzi�cia uchwały. Porz�dek 

obrad Walnego Zgromadzenia, na którym ma zosta� podj�ta uchwała o podwy�szeniu kapitału zakładowego 

spółki, powinien okre�la� proponowany dzie	 prawa poboru. 

Dotychczasowi akcjonariusze Spółki mog� zosta� pozbawieni prawa poboru akcji Spółki nowej emisji 

wył�cznie w interesie Spółki oraz, gdy pozbawienie prawa poboru zostało zapowiedziane w porz�dku obrad 

Walnego Zgromadzenia. Zarz�d przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemn� opini� uzasadniaj�c� powody 

wył�czenia prawa poboru oraz proponowan� cen� emisyjn� nowych akcji Spółki (b�d� sposób jej ustalenia). Do 
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podj�cia uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru wymagana jest wi�kszo�� co 

najmniej 
4
/5 głosów. 

W przypadku, gdy: 

• uchwała o podwy�szeniu kapitału zakładowego stanowi, �e nowe akcje spółki maj� by� obj�te 

w cało�ci przez instytucj� finansow� (subemitenta), z obowi�zkiem oferowania ich nast�pnie 

akcjonariuszom Spółki celem umo�liwienia im wykonania prawa poboru na warunkach okre�lonych 

w uchwale; 

• uchwała stanowi, �e nowe akcje Spółki maj� by� obj�te przez subemitenta w przypadku, gdy 

akcjonariusze Spółki, którym słu�y prawo poboru, nie obejm� cz��ci lub wszystkich oferowanych im 

akcji; 

do podj�cia uchwały w sprawie wył�czenia prawa poboru nie jest wymagana wi�kszo�� 4/5 głosów. 

Prawo do udziału w maj�tku w przypadku likwidacji Spółki 

Zgodnie z KSH, w przypadku likwidacji Spółki, maj�tek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 

wierzycieli Spółki dzieli si� pomi�dzy akcjonariuszy w stosunku do w stosunku do dokonanych przez ka�dego z 

nich wpłat na kapitał zakładowy. 

Umorzenie Akcji 

Zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu Akcje mog� by� umarzane za zgod� akcjonariusza, którego akcji umorzenie 

dotyczy (umorzenie dobrowolne) w drodze ich nabycia przez Spółk�. Umorzenie akcji wymaga obni�enia 

kapitału zakładowego Spółki. 

Umorzenie Akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu 

akcji okre�la sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególno�ci wysoko��, termin i sposób wypłaty 

wynagrodzenia przysługuj�cego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstaw� prawn� umorzenia, 

a tak�e sposób obni�enia kapitału zakładowego. 

Akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wysoko�� 
wynagrodzenia nie mo�e by� ni�sza od warto�ci przypadaj�cych na akcje aktywów netto wykazanych 

w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwot� przeznaczon� do podziału 

mi�dzy akcjonariuszy. Za zgod� akcjonariusza umorzenie mo�e nast�pi� bez wynagrodzenia. 

Zamiana Akcji 

Zgodnie z KSH, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie mo�e by� dokonana na ��danie 

akcjonariusza, je�eli ustawa lub Statut nie stanowi inaczej. 

Zgodnie ze Statutem Spółki akcje na okaziciela nie podlegaj� zamianie na akcje imienne. Akcje imienne Spółki 

stan� si� akcjami na okaziciela z chwil� ich dematerializacji.  

Zmiana praw akcjonariuszy Spółki 

Zmiana praw posiadaczy Akcji mo�e co do zasady nast�pi� w drodze zmiany Statutu i wymaga uchwały 

Walnego Zgromadzenia podj�tej wi�kszo�ci� 3
/4 głosów oraz wpisu do rejestru przedsi�biorców KRS. Ponadto 

uchwała dotycz�ca zmiany Statutu, zwi�kszaj�ca �wiadczenia akcjonariuszy Spółki lub uszczuplaj�ca prawa 

przyznane osobi�cie akcjonariuszom Spółki, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy Spółki, których dotyczy. 

Prawo do ��dania wyboru rewidenta do spraw szczególnych 

Stosownie do art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej, na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki, którzy 

posiadaj� co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie mo�e podj�� uchwał� w sprawie 

zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, okre�lonego zagadnienia zwi�zanego z utworzeniem Spółki lub 

prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze tacy mog� w tym celu ��da� zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, b�d� umieszczenia sprawy podj�cia tej uchwały w porz�dku obrad najbli�szego Walnego 
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Zgromadzenia. ��danie nale�y przedło�y� Zarz�dowi na pi�mie. Je�li w terminie 2 tygodni od dnia 

przedstawienia ��dania Zarz�dowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, s�d rejestrowy 

mo�e, po wezwaniu Zarz�du do zło�enia o�wiadczenia, upowa�ni� do zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki wyst�puj�cych z takim ��daniem. Wówczas S�d wyznacza 

przewodnicz�cego takiego Walnego Zgromadzenia. 

Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wyboru rewidenta do spraw szczególnych powinna 

w szczególno�ci okre�la�: 

• oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, na którego wnioskodawca wyraził zgod� na pi�mie; 

• przedmiot i zakres badania, zgodny z tre�ci� wniosku, chyba �e wnioskodawca wyraził na pi�mie zgod� 
na ich zmian�; 

• rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udost�pni� biegłemu; oraz 

• termin rozpocz�cia badania, nie dłu�szy ni� 3 miesi�ce od dnia podj�cia uchwały. 

W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z tre�ci� wniosku albo podejmie uchwał� 
z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, wnioskodawcy mog� w terminie 14 dni od dnia 

podj�cia takiej uchwały, wyst�pi� do s�du rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do 

spraw szczególnych. 

Rewidentem do spraw szczególnych mo�e by� wył�cznie podmiot posiadaj�cy wiedz� fachow� i kwalifikacje 

niezb�dne do zbadania sprawy okre�lonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, które zapewni� sporz�dzenie 

rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania. Rewidentem do spraw szczególnych nie mo�e by� jednak 

podmiot �wiadcz�cy w okresie obj�tym badaniem usługi na rzecz Spółki, podmiotu dominuj�cego lub zale�nego 

Spółki, jak równie� jednostki dominuj�cej lub znacz�cego inwestora Spółki w rozumieniu Ustawy 

o Rachunkowo�ci. Rewidentem do spraw szczególnych nie mo�e by� tak�e podmiot, który nale�y do tej samej 

grupy kapitałowej co podmiot, który �wiadczył wspomniane usługi. 

Zarz�d i Rada Nadzorcza maj� obowi�zek udost�pni� rewidentowi do spraw szczególnych dokumenty wskazane 

w uchwale Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wyboru rewidenta do spraw szczególnych albo 

w postanowieniu s�du o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych, jak równie� udzieli� wyja�nie	 
niezb�dnych do przeprowadzenia przez takiego rewidenta badania. 

Rewident do spraw szczególnych jest zobowi�zany do przedstawienia Zarz�dowi i Radzie Nadzorczej 

pisemnego sprawozdania z wyników przeprowadzonego przez siebie badania. Obowi�zkiem Zarz�du jest 

przekazanie takiego sprawozdania w formie raportu bie��cego. Sprawozdanie rewidenta do spraw szczególnych 

nie mo�e jednak ujawnia� informacji stanowi�cych tajemnic� techniczn�, handlow� lub organizacyjn� Spółki, 

chyba �e jest to niezb�dne do uzasadnienia stanowiska zawartego w tym sprawozdaniu. 

Na najbli�szym Walnym Zgromadzeniu Zarz�d zobowi�zany jest do zło�enia sprawozdania ze sposobu 

uwzgl�dnienia wyników badania. 
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WARUNKI OFERTY 

Oferta 

Na podstawie niniejszego Prospektu w ramach Publicznej Oferty oferowanych nie mniej ni� 1 nie wi�cej ni� 
2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii B o warto�ci nominalnej 1 PLN ka�da (Akcje Oferowane).  

 

Oferta przeprowadzana jest z wył�czeniem prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. 

 

Na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wyst�pi do Giełdy Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A. o 

dopuszczenie i wprowadzenie na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW: 

• 8.000.000 akcji zwykłych imiennych Spółki serii A (akcje imienne zostan� zamienione na akcje na 

okaziciela z chwil� ich dematerializacji) oraz  

• nie mniej ni� 1 i nie wi�cej ni� 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki oraz nie mniej ni� 1 i 

nie wi�cej ni� 2.000.000 PDA. 

Obecnie akcje serii A s� akcjami zwykłymi imiennymi. Zgodnie ze Statutem Emitenta akcje imienne serii A, 

ulegaj� zamianie na akcje na okaziciela z dniem dematerializacji akcji serii A, zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy 

o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

 

Z Akcjami Oferowanymi nie s� zwi�zane obowi�zki �wiadcze	 dodatkowych 

 

Zgodnie z upowa�nieniem zawartym w Uchwale w Sprawie Podwy�szenia Zarz�d Spółki mo�e okre�li� 
ostateczn� liczb� oferowanych akcji serii B. Je�li Zarz�d Spółki nie skorzysta z powy�szego uprawnienia, 

oferowana b�dzie maksymalna liczba akcji serii B okre�lona w Uchwale w Sprawie Podwy�szenia. Nale�y mie� 
na uwadze, i� istnieje ryzyko, i� w przypadku okre�lenia przez Zarz�d ostatecznej sumy, o jak� zostanie 

podwy�szony kapitał zakładowy i subskrybowania przez inwestorów w Ofercie mniejszej liczby akcji serii B, 

ni� wynika z ustalonej przez Zarz�d ostatecznej sumy podwy�szenia kapitału zakładowego, s�d rejestrowy mo�e 

uzna�, i� emisja akcji  serii B nie doszła do skutku i w konsekwencji odmówi� rejestracji podwy�szenia kapitału 

zakładowego. 

 

Podział na transze 

Inwestorami uprawnionymi do nabywania Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy 

Inwestorów Instytucjonalnych, na zasadach okre�lonych w Prospekcie s� nast�puj�cy rezydenci i nierezydenci w 

rozumieniu Prawa Dewizowego: osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty nieposiadaj�ce osobowo�ci 

prawnej, posiadaj�ce zdolno�� do zaci�gania zobowi�za	 i nabywania praw we własnym imieniu, z wył�czeniem 

osób ameryka	skich w rozumieniu Regulacji S. 

Podmiotami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 

s�: 
• osoby fizyczne i osoby prawne, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego; 

• jednostki organizacyjne nieposiadaj�ce osobowo�ci prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w 

rozumieniu Prawa Dewizowego; 

• zarz�dzaj�cy pakietem papierów warto�ciowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami 

zarz�dzaj� i na rzecz których zamierzaj� naby� akcje,  

którzy wezm� udział w procesie budowania Ksi�gi Popytu zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie i do 

których zostanie skierowane zaproszenie do zło�enia i opłacenia zapisu na Akcje Oferowane. Zwraca si� uwag�, 
�e w przypadku Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, inwestorzy, którzy zostali zaproszeni do udziału w 

procesie budowy Ksi�gi Popytu a nast�pnie otrzymali zaproszenie do zło�enia zapisu s� zobowi�zani do 

zło�enia i opłacenia zapisu w tej transzy na liczb� akcji okre�lon� w wezwaniu. 

Ponadto, do zło�enia zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych uprawnieni b�d� 
równie� inwestorzy, którzy nie wzi�li udziału w procesie budowania Ksi�gi Popytu, jednak�e pod warunkiem, �e 

zło�� zapis lub zapisy na Akcje Oferowane o warto�ci nie mniejszej ni� 100.000 PLN i na liczb� nie wi�ksz� ni� 
liczba Akcji Oferowanych zaoferowana do obj�cia w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 
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Akcje Oferowane, tj. Akcje serii B zostan� zaoferowane inwestorom w nast�puj�cych transzach: 

• Transza Inwestorów Indywidualnych– nie wi�cej ni� 200.000 sztuk akcji serii B; 

• Transza Inwestorów Instytucjonalnych – nie wi�cej ni� 1.800.000 sztuk akcji serii B. 

Powy�sze liczby oferowanych akcji serii B oferowanych w poszczególnych transzach stanowi� wst�pnie 

oferowane Akcje Oferowane. Intencj� Spółki jest zaoferowanie w Transzy Inwestorów Indywidualnych ok. 10% 

Akcji Oferowanych.  

 

Ostateczna liczba akcji serii B oferowana w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej 

wiadomo�ci przed rozpocz�ciem przyjmowania zapisów w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie. Osobie, która 

zło�yła zapis przed przekazaniem do publicznej wiadomo�ci informacji o ostatecznej liczbie oferowanych akcji 

przysługuje prawo do uchylenia si� od skutków prawnych zło�onego zapisu w terminie 2 dni roboczych od 

podania informacji do publicznej wiadomo�ci. 

 

Na etapie przydziału akcji przesuni�cie akcji serii B pomi�dzy transzami po podaniu do publicznej informacji 

ostatecznej liczby oferowanych akcji w poszczególnych transzach, nie b�dzie wymagało przekazywania 

informacji o przesuni�ciu w trybie art. 54 ust.3 Ustawy o Ofercie. W takim przypadku zostan� przesuni�te akcje  

serii B, które nie zostały subskrybowane przez inwestorów w danej transzy, a w drugiej transzy popyt na akcje  

serii B był wy�szy od liczby akcji zaoferowanych w tej transzy. W takim przypadku inwestor, który zło�ył zapis 

przed dokonaniem takiego przesuni�cia nie nab�dzie uprawnienia do uchylenia si� od skutków prawnych 

zło�onego zapisu. 

 
Informacja o skorzystaniu b�d� nieskorzystaniu przez Zarz�d z upowa�nienia do okre�lenia ostatecznej liczby 

oferowanych akcji, o którym mowa powy�ej, jak równie� informacja o ostatecznej liczbie oferowanych akcji 

serii B, oraz informacja o liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach, zostan� podane do publicznej 

wiadomo�ci, w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, najpó�niej w dniu 

rozpocz�cia przyjmowania zapisów od inwestorów. 

 

Cena emisyjna b�dzie stała i jednakowa dla wszystkich Akcji Oferowanych i dla obydwu transz. 

 

Inwestorzy powinni zwróci� uwag� na fakt, �e jedynym prawnie wi���cym dokumentem ofertowym 

sporz�dzonym na potrzeby tej Oferty, zawieraj�cym informacje na temat Grupy oraz Akcji Oferowanych jest 

Prospekt wraz z opublikowanymi aneksami do Prospektu, po ich zatwierdzeniu przez KNF, i komunikatami 

aktualizuj�cymi do Prospektu oraz informacj� o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w Ofercie, ostatecznej 

liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach oraz Cenie Akcji Oferowanych. 

 
Harmonogram oferty 

Poni�ej przedstawiono informacje na temat przewidywanego harmonogramu Oferty według czasu 

warszawskiego. Rozpocz�cie Oferty nast�pi w dniu publikacji Prospektu. 

Czynno�� Termin 

Otwarcie Publicznej Oferty W dniu publikacji prospektu 

Podanie do publicznej wiadomo�ci informacji o 
Przedziale Cenowym lub Cenie Maksymalnej 

11 kwietnia 2016 r. 

Budowa Ksi�gi Popytu dla inwestorów w Transzy 
Inwestorów Instytucjonalnych 

12-13 kwietnia 2016 r. 

Podanie do publicznej wiadomo�ci Ceny Emisyjnej 
oraz ostatecznej liczby oferowanych akcji serii B w 
poszczególnych transzach 

13 kwietnia 2016 r. 

Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów 
Indywidualnych 

14-19 kwietnia 2016 r. 
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Czynno�� Termin 

Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów. 
Instytucjonalnych 

14-19 kwietnia 2016 r. 

Planowany termin przydziału i zako�czenia 
Publicznej Oferty 

21 kwietnia 2016 r. 

�ródło: Emitent 

 

Terminy realizacji Publicznej Oferty mog� ulec zmianie. Informacje o zmianach harmonogramu b�d� 
opublikowane w formie komunikatu aktualizacyjnego, o którym mowa w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie, o ile 

bezwzgl�dnie obowi�zuj�ce przepisy prawa nie b�d� wymagały upublicznienia takiej informacji w formie 

aneksu do Prospektu (po jego uprzednim zatwierdzeniu przez KNF). Powy�sze informacje zostan� 
opublikowane w sposób, w jaki został udost�pniony Prospekt, najpó�niej w dniu w dniu  upływu danego 

terminu, której zmiana dotyczy. 

Zmiany terminów realizacji Publicznej Oferty mog� odbywa� si� tylko w okresie wa�no�ci Prospektu i termin 

ten nie mo�e by� dłu�szy, ni� trzy miesi�ce od dnia otwarcia Publicznej Oferty. 

W przypadku udost�pnienia przez Spółk�, po rozpocz�ciu subskrypcji, aneksu do Prospektu dotycz�cego 

zdarzenia lub okoliczno�ci zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji Oferowanych, o których Spółka 

powzi�ła wiadomo�� przed tym przydziałem, Spółka dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji 

Oferowanych tak, aby inwestorzy, którzy zło�yli zapisy na Akcje Oferowane b�d� Deklaracj� Zainteresowania 

Nabyciem Akcji Oferowanych przed udost�pnieniem aneksu, mogli uchyli� si� od skutków prawnych zło�onych 

zapisów b�d� Deklaracji w terminie 2 dni roboczych od dnia udost�pnienia aneksu. 

 
Opis procedury składania zapisów na Akcje Oferowane 

Procedura składania zapisów na akcje  serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych 

W ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych mo�na składa� zapisy na nie mniej ni� 30 akcji serii B i nie 

wi�cej ni� 60.000 akcji serii B. Inwestor ma prawo do zło�enia dowolnej liczby przy czym pojedynczy zapis 

musi opiewa� co najmniej na 30 akcji serii B, a ł�cznie zapisy zło�one przez danego inwestora w jednym 

podmiocie nie mog� opiewa� na wi�cej ni� 60.000 akcji serii B. Je�li ł�cznie zapisy zło�one przez jednego 

inwestora w jednym podmiocie przyjmuj�cym zapisy przekrocz� 60.000 akcji serii B, zapisy takie zostan� 
uznane za zło�one ł�cznie na 60.000 akcji serii B. Odpowiedzialno�� za prawidłow� weryfikacj� minimalnego i 

maksymalnego limitu  liczby akcji serii B w zło�onych przez  Inwestorów Indywidualnych  zapisach w jednym 

podmiocie oraz ewentualn� redukcj� wielko�ci akcji serii B w tych zapisach ponosi podmiot przyjmuj�cy zapisy. 

Zło�enie zapisu w Transzy Inwestorów Indywidualnych nie ogranicza prawa do zło�enia zapisu lub zapisów w 

Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 

Zapisy na akcje serii B w Publicznej Ofercie w Transzy Inwestorów Indywidualnych składane b�d� po Cenie 

Emisyjnej Akcji Oferowanych.  

Inwestor, który zamierza obj�� akcje serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych powinien zło�y� zapis w 

POK domu maklerskiego, który jest uczestnikiem konsorcjum dystrybucyjnego. 

Sposób traktowania zapisów przy przydziale akcji serii B nie b�dzie w �aden sposób uzale�niony od tego za 

po�rednictwem jakiego podmiotu zostały one zło�one. 

Z uwagi na fakt, �e przydział akcji serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych nast�pi za po�rednictwem 

systemu informatycznego GPW, inwestor musi posiada� rachunek papierów warto�ciowych w domu 

maklerskim, w którym zamierza zło�y� zapis subskrypcyjny. Osoby które nie posiadaj� rachunku papierów 

warto�ciowych w domu maklerskim przyjmuj�cym zapisy, powinny wcze�niej taki rachunek otworzy�. 

Lista domów maklerskich – członków Giełdy, uczestników ww. konsorcjum dystrybucyjnego, uprawnionych do 

przyjmowania zapisów na akcje serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie udost�pniona do 

publicznej wiadomo�ci w formie komunikatu aktualizuj�cego, o którym mowa w art. 52 ust.2 Ustawy o Ofercie. 

Zapisy przyjmowane b�d� zgodnie z zasadami obowi�zuj�cymi w danym domu maklerskim, o ile nie s� 
sprzeczne z zasadami okre�lonymi w Prospekcie. 
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Zapisy subskrypcyjne na akcje serii B zło�one przez inwestorów stanowi� b�d� podstaw� do wystawienia przez 

dom maklerski odpowiednich zlece	 kupna akcji serii B i wprowadzenia ich do systemu informatycznego 

Giełdy. 

Za poprawno�� zapisów i ich wprowadzenie do systemu informatycznego GPW odpowiadaj� domy maklerskie 

przyjmuj�ce zapisy. 

Zapisy nie mog� zawiera� �adnych dodatkowych warunków realizacji. Termin wa�no�ci zlece	 upływa z chwil� 
zako	czenia sesji giełdowej, na której b�d� realizowane. 

W przypadku, gdy rachunek prowadzony jest u depozytariusza zlecenie powinno zosta� zło�one zgodnie z 

zasadami składania zlece	 przez klientów banku depozytariusza. 

Zapisy na akcje serii B mog� by� składane równie� za po�rednictwem Internetu, faksu, telefonu lub innych 

�rodków technicznych na warunkach obowi�zuj�cych w domu maklerskim przyjmuj�cym zapis. W takim 

przypadku inwestor powinien mie� podpisan� stosown� umow� z biurem maklerskim, gdzie b�dzie składał zapis 

na akcje serii B. 

Inwestor winien zło�y� w miejscu składania zapisu na akcje serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych 

wypełniony w trzech egzemplarzach formularz zapisu oraz podpisa� o�wiadczenie b�d�ce integraln� cz��ci� 
formularza zapisu, w którym stwierdza, �e: 

• zapoznał si� z tre�ci� Prospektu i akceptuje brzmienie Statutu oraz warunki Publicznej Oferty; 

• zgadza si� na przydzielenie mu mniejszej liczby akcji serii B w Publicznej Ofercie ni� obj�ta zapisem lub 

nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie; 

• wyra�a zgod� na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezb�dnym do przeprowadzenia Publicznej 

Oferty, oraz przyjmuje do wiadomo�ci, �e przysługuje mu prawo wgl�du do swoich danych osobowych 

oraz ich poprawiania oraz, �e dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie, 

• wyra�a zgod� na przekazywanie obj�tych tajemnic� zawodow� swoich danych osobowych w zakresie 

informacji zwi�zanych z dokonanym przez niego zapisem na akcje  serii B przez Oferuj�cego - 

Emitentowi, w zakresie niezb�dnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej akcji serii B oraz, �e 

upowa�nia te podmioty do otrzymania tych informacji. 

• upowa�nia firm� inwestycyjna, w której składa zapis do przekazywania Oferuj�cemu oraz GPW w 

Warszawie informacji o zło�onym przeze mnie zapisie na akcje  serii B oraz danych osobowych w celu 

weryfikacji prawidłowo�ci i liczby zło�onych zapisów. 

Składaj�c zapis, inwestor lub jego pełnomocnik zobowi�zany jest okaza� dowód osobisty lub paszport w celu 

weryfikacji danych zawartych w formularzu zapisu. Osoba działaj�ca w imieniu osoby prawnej zobowi�zana jest 

ponadto zło�y� aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz dokument za�wiadczaj�cy o jej uprawnieniu do 

reprezentowania osoby prawnej. Osoba działaj�ca w imieniu jednostki organizacyjnej nieposiadaj�cej 

osobowo�ci prawnej obowi�zana jest ponadto zło�y� akt zawi�zania tej jednostki lub inny dokument, z którego 

wynika� b�dzie forma organizacyjna i adres siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej 

jednostki. 

Na dowód przyj�cia zapisu inwestor lub jego pełnomocnik otrzymuje jeden egzemplarz zło�onego formularza 

zapisu, potwierdzony przez pracownika POK przyjmuj�cego zapisy. Wraz z zapisem na akcje serii B inwestor 

składa nieodwołaln� Dyspozycj� Deponowania przydzielonych akcji, stanowi�c� cz��� formularza zapisu. 

Wszelkie konsekwencje wynikaj�ce z niewła�ciwego wypełnienia formularza zapisu na akcje serii B w 

Publicznej Ofercie ponosi inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie uznany za 

niewa�ny. Zapisy dokonywane pod warunkiem lub z zastrze�eniem terminu zostan� równie� uznane za 

niewa�ne. 

Zapis na akcje serii B jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie mo�e zawiera� jakichkolwiek zastrze�e	 oraz 

wi��e osob� składaj�c� zapis do czasu przydziału Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie albo do dnia 

ogłoszenia o niedoj�ciu emisji do skutku, z zastrze�eniem przypadku opisanego w dalszej cz��ci niniejszego 

rozdziału . 

Podstawy przydziału akcji serii B w Transza Inwestorów Indywidualnych zostały szczegółowo opisane w pkt. 

„Zasady dystrybucji i przydziału”. 
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Budowa Ksi�gi Popytu 

Przed rozpocz�ciem zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, Oferuj�cy 

przeprowadzi proces budowy Ksi�gi Popytu na Akcje Oferowane, maj�cy na celu: 

• zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych obj�ciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie w tej 

transzy, 

• okre�lenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie w tej transzy, 

• ustalenie Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych, 

• wyniki tego procesu mog� stanowi� podstaw� podj�cia decyzji o ostatecznie oferowanej liczbie akcji serii 

B w poszczególnych transzach, 

• wyniki tego procesu mog� tak�e stanowi� podstaw� podj�cia decyzji o odwołaniu lub zawieszeniu Oferty. 

Budowa Ksi�gi Popytu zostanie przeprowadzona w terminach wskazanych w pkt. „Harmonogram oferty” w 

ramach niniejszego Prospektu, z zastrze�eniem, �e w ostatnim dniu trwania procesu budowy Ksi�gi Popytu 

Deklaracje Zainteresowania Nabyciem Akcji Oferowanych przyjmowane b�d� do godz. 15:00.  

W procesie budowania Ksi�gi Popytu mog� wzi�� udział instytucje finansowe działaj�ce lub inwestuj�ce �rodki 

finansowe w Polsce oraz prowadz�ce działalno�� inwestycyjn� na polskim rynku tj.: banki, domy maklerskie, 

fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne lub zakłady ubezpiecze	. Oferuj�cy nie b�dzie kierowa� do ww. 

potencjalnych inwestorów propozycji udziału w „book- buildingu”.  

Informacje o formie Deklaracji oraz sposobie jej zło�enia udzielane b�d� w okresie budowy Ksi�gi Popytu w 

siedzibie Oferuj�cego przy ul. Marszałkowskiej 78/80 w Warszawie lub telefonicznie pod numerami telefonów: 

(22) 5043 340, (22) 5043 246. 

 

Procedura składania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przez 
inwestorów bior�cych udział w budowaniu Ksi�gi Popytu. 

Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, zostan� wst�pnie przydzielone przez Zarz�d 

Emitenta w oparciu o zło�one przez inwestorów Deklaracje. Po zapoznaniu si� ze zło�onymi Deklaracjami, 

Zarz�d Emitenta na podstawie rekomendacji Oferuj�cego, dokona uznaniowego wst�pnego przydziału Akcji 

Oferowanych. W oparciu o dokonany uznaniowy wst�pny przydział Akcji Oferowanych, Oferuj�cy pierwszego 

dnia przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych dostarczy inwestorom, za po�rednictwem 

faxu, adresu poczty elektronicznej lub innego ustalonego z Inwestorem sposobu, zaproszenie do dokonania 

zapisu i pełnej wpłaty za wst�pnie przydzielone Akcje Oferowane.  

Powy�sze zaproszenie b�dzie zawiera� liczb� Akcji Oferowanych, na jak� powinien opiewa� zapis, Cen� 
Emisyjn� Akcji Oferowanych, kwot� i termin, jak� i kiedy inwestor b�dzie zobowi�zany opłaci� zapis oraz 

numer konta, na które inwestor dokona wpłaty za Akcje Oferowane. Za skuteczne poinformowanie inwestora 

uwa�a si� przesłanie powy�szej informacji faksem, adres poczty elektronicznej wskazane w  Deklaracji 

Zainteresowania Nabyciem Akcji Oferowanych lub inny sposób okre�lonych w umowie zawartej mi�dzy 

inwestorem a Oferuj�cym. 

Zobowi�zania inwestorów do których w pierwszym dniu trwania zapisów nie zostan� przesłane powy�sze 

informacje - wygasaj�. 

Inwestorzy, do których skierowane zostało zaproszenie do zło�enia zapisu i opłacenia Akcji Oferowanych, 

powinni w terminie trwania zapisów składa� zapisy na akcje w liczbie okre�lonej w zaproszeniu do zło�enia 

zapisu na Akcje Oferowane. 

W przypadku zło�enia przez inwestora zapisu na liczb� Akcji Oferowanych wy�sz� ni� okre�lona w zaproszeniu 

do zło�enia zapisu, inwestor musi liczy� si� z mo�liwo�ci� przydzielenia mu mniejszej liczby akcji, jednak nie 

mniejszej ni� zagwarantowana w przekazanym zaproszeniu do zło�enia zapisu.  

W przypadku, gdy inwestor zło�y zapis na mniejsz� liczb� Akcji Oferowanych ni� wskazana w zaproszeniu, 

musi liczy� si� z mo�liwo�ci� przydzielenia mniejszej liczby akcji ni� okre�lona w zapisie lub nieprzydzielenia 

akcji, z uwagi na utrat� preferencji wynikaj�cych z uczestnictwa w procesie tworzenia Ksi�gi Popytu. 
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Wykonaniem zobowi�zania wynikaj�cego ze zło�enia Deklaracji jest opłacenie Akcji Oferowanych w liczbie 

okre�lonej w zaproszeniu do opłacenia akcji i w terminie opisanym w Dokumencie Ofertowym Prospektu. 

Nieopłacenie zapisu zgodnie z przekazanym zaproszeniem do zło�enia zapisu, skutkowa� mo�e dochodzeniem 

roszcze	 przez Emitenta lub Oferuj�cego na zasadach okre�lonych w art. 471 i nast�pnych Kodeksu Cywilnego. 

Podstaw� odpowiedzialno�ci inwestora s� zasady odpowiedzialno�ci kontraktowej. Termin przedawnienia 

roszczenia o naprawienie szkody wynosi dziesi�� lat od daty powstania szkody. 

Roszczenie o naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienale�ytego wykonania zobowi�zania inwestora 

do opłacenia zapisu przysługuje Emitentowi lub Oferuj�cemu równie� w przypadku, gdy inwestor opłacił zapis 

na mniejsz� liczb� Akcji Oferowanych ni� liczba podana w zaproszeniu skierowanym do inwestora. 

Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych b�d� przyjmowane w POK Oferuj�cego 

wymienionych w zał. nr 1 Prospektu. 

Inwestor winien zło�y� w miejscu składania zapisu na Akcje Oferowane wypełniony w trzech egzemplarzach 

formularz zapisu oraz podpisa� o�wiadczenie b�d�ce integraln� cz��ci� formularza zapisu, w którym stwierdza, 

�e: 

• zapoznał si� z tre�ci� Prospektu i akceptuje brzmienie Statutu oraz warunki Publicznej Oferty; 

• zgadza si� na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie ni� obj�ta 

zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie; 

• wyra�a zgod� na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezb�dnym do przeprowadzenia Publicznej 

Oferty, 

• przyjmuje do wiadomo�ci, �e przysługuje mu prawo wgl�du do swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania oraz �e dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie, 

• wyra�a zgod� na przekazywanie obj�tych tajemnic� zawodow� swoich danych osobowych w zakresie 

informacji zwi�zanych z dokonanym przez niego zapisem na Akcje Oferowane przez Oferuj�cego 

Emitentowi, w zakresie niezb�dnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Oferowanych oraz, �e 

upowa�nia te podmioty do otrzymania tych informacji. 

Składaj�c zapis, inwestor lub jego pełnomocnik zobowi�zany jest okaza� dowód osobisty lub paszport w celu 

weryfikacji danych zawartych w formularzu zapisu. Osoba działaj�ca w imieniu osoby prawnej zobowi�zana jest 

ponadto zło�y� aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz dokument za�wiadczaj�cy o jej uprawnieniu do 

reprezentowania osoby prawnej. Osoba działaj�ca w imieniu jednostki organizacyjnej nie posiadaj�cej 

osobowo�ci prawnej obowi�zana jest ponadto zło�y� akt zawi�zania tej jednostki lub inny dokument, z którego 

wynika� b�dzie forma organizacyjna i adres siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej 

jednostki. 

Zarz�dzaj�cy pakietem papierów warto�ciowych na zlecenia zobowi�zany jest, zgodnie z wykładni� art. 437 § 2 

KSH zło�y� zapisy na subskrybowane akcje dla ka�dego swojego klienta z osobna. 

Wszelkie konsekwencje wynikaj�ce z niewła�ciwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Oferowane w 

Publicznej Ofercie ponosi inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie uznany za 

niewa�ny. Zapisy dokonywane pod warunkiem lub z zastrze�eniem terminu zostan� równie� uznane za 

niewa�ne. Zło�enie zapisu oznacza przyj�cie przez inwestora warunków Publicznej Oferty zawartych w 

Prospekcie. Inwestor jest zwi�zany zło�onym zapisem do chwili przydziału Akcji Oferowanych, 

z  zastrze�eniem sytuacji opisanych w pkt. „Termin, w którym mo�liwe jest wycofanie zapisu”. 

Na dowód przyj�cia zapisu inwestor otrzymuje jeden egzemplarz zło�onego formularza zapisu, potwierdzony 

przez pracownika POK przyjmuj�cego zapisy.  

Wysłanie zaproszenia do zło�enia zapisu i opłacenia Akcji Oferowanych nie ogranicza prawa inwestora do 

składania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych. 

Podstawy przydziału Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zostały szczegółowo opisane 

w pkt. „Metody przydziału, które b�d� stosowane w odniesieniu do transz w przypadku nadsubskrypcji w tych 

transzach”. 

Informacje o formie formularza zapisu dla inwestorów bior�cych udział w Transzy Inwestorów 

Instytucjonalnych oraz sposobie jej zło�enia udzielane b�d� w okresie zapisów w siedzibie Oferuj�cego przy ul. 

Marszałkowskiej 78/80 w Warszawie lub telefonicznie pod numerami telefonów: (22) 5043 340, (22) 5043 246. 
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Procedura składania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych poza 
procesem budowania Ksi�gi Popytu 

Zapisy na Akcje Oferowane poza procesem budowania Ksi�gi Popytu przyjmowane b�d� w terminach trwania 

zapisów w POK DM BO
 S.A. wskazanych w zał�czniku do Prospektu. 

Zło�enie zapisu w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych nie ogranicza prawa do zło�enia zapisu lub zapisów w 

Transzy Inwestorów Indywidualnych. 

Minimalna warto�� zapisu składanego w Transzy Inwestorów. Instytucjonalnych wynosi 100.000 PLN i nie 

wi�cej ni� liczba Akcji Oferowanych do obj�cia w tej transzy. Inwestor mo�e zło�y� wielokrotne zapisy, przy 

czym ł�czna liczba akcji serii B okre�lona w zapisach zło�onych przez jednego inwestora nie mo�e by� wi�ksza 

ni� liczba Akcji Oferowanych do obj�cia w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Zło�enie przez jednego 

inwestora kilku zapisów na liczb� wi�ksz� ni� liczba Akcji Oferowanych do obj�cia w Transzy Inwestorów 

Instytucjonalnych powoduje niewa�no�� zło�onych zapisów w cz��ci przekraczaj�cej liczb� Akcji Oferowanych 

w tej transzy. 

Zapisy zło�one przez inwestorów na Akcje Oferowane poza procesem budowania Ksi�gi Popytu mog� zosta� 
przez Emitenta zrealizowane w mniejszej liczbie, b�d� niezrealizowane wcale, z uwagi na brak preferencji 

wynikaj�cych z uczestniczenia w procesie budowy Ksi�gi Popytu. 

Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych b�d�  przyjmowane w POK Oferuj�cego 

wymienionych w zał�czniku do Prospektu. 

Inwestor winien zło�y� w miejscu składania zapisu na Akcje Oferowane wypełniony w trzech egzemplarzach 

formularz zapisu oraz podpisa� o�wiadczenie b�d�ce integraln� cz��ci� formularza zapisu, w którym stwierdza, 

�e: 

• zapoznał si� z tre�ci� Prospektu i akceptuje brzmienie Statutu oraz warunki Publicznej Oferty; 

• zgadza si� na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie ni� obj�ta 

zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie; 

• wyra�a zgod� na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezb�dnym do przeprowadzenia Publicznej 

Oferty, 

• przyjmuje do wiadomo�ci, �e przysługuje mu prawo wgl�du do swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania oraz �e dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie, 

• wyra�a zgod� na przekazywanie obj�tych tajemnic� zawodow� swoich danych osobowych w zakresie 

informacji zwi�zanych z dokonanym przez niego zapisem na Akcje Oferowane przez Oferuj�cego 

Emitentowi, w zakresie niezb�dnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty Akcji Oferowanych oraz, �e 

upowa�nia te podmioty do otrzymania tych informacji. 

Składaj�c zapis, inwestor lub jego pełnomocnik zobowi�zany jest okaza� dowód osobisty lub paszport w celu 

weryfikacji danych zawartych w formularzu zapisu. Osoba działaj�ca w imieniu osoby prawnej zobowi�zana jest 

ponadto zło�y� aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz dokument za�wiadczaj�cy o jej uprawnieniu do 

reprezentowania osoby prawnej. Osoba działaj�ca w imieniu jednostki organizacyjnej nie posiadaj�cej 

osobowo�ci prawnej obowi�zana jest ponadto zło�y� akt zawi�zania tej jednostki lub inny dokument, z którego 

wynika� b�dzie forma organizacyjna i adres siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej 

jednostki. 

Zarz�dzaj�cy pakietem papierów warto�ciowych na zlecenia zobowi�zany jest, zgodnie z wykładni� art. 437 § 2 

KSH zło�y� zapisy na subskrybowane akcje dla ka�dego swojego klienta z osobna. 

Wszelkie konsekwencje wynikaj�ce z niewła�ciwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Oferowane w 

Publicznej Ofercie ponosi inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie uznany za 

niewa�ny. Zapisy dokonywane pod warunkiem lub z zastrze�eniem terminu zostan� równie� uznane za 

niewa�ne. Zło�enie zapisu oznacza przyj�cie przez inwestora warunków Publicznej Oferty zawartych w 

Prospekcie. Inwestor jest zwi�zany zło�onym zapisem do chwili przydziału Akcji Oferowanych.  

Na dowód przyj�cia zapisu inwestor otrzymuje jeden egzemplarz zło�onego formularza zapisu, potwierdzony 

przez pracownika POK przyjmuj�cego zapisy. 
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Podstawy przydziału Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zostały szczegółowo opisane 

w pkt. „Metody przydziału, które b�d� stosowane w odniesieniu do transz w przypadku nadsubskrypcji w tych 

transzach” niniejszego Prospektu. 

Informacje o formie formularza zapisu dla inwestorów bior�cych udział w Transzy Inwestorów 

Instytucjonalnych oraz sposobie jej zło�enia udzielane b�d� w okresie zapisów w siedzibie Oferuj�cego przy ul. 

Marszałkowskiej 78/80 w Warszawie lub telefonicznie pod numerami telefonów: (22) 5043 340, (22) 5043 246. 

Termin zwi�zania zapisem 

Zapis na akcje serii B jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie mo�e zawiera� jakichkolwiek zastrze�e	 oraz 

wi��e osob� składaj�c� zapis do czasu ich przydziału albo do dnia ogłoszenia o niedoj�ciu emisji do skutku. 

Działanie przez pełnomocnika 

Inwestorzy obejmuj�cy akcje serii B uprawnieni s� do działania za po�rednictwem wła�ciwie umocowanego 

pełnomocnika. Szczegółowy zakres i forma dokumentów wymaganych podczas działania przez pełnomocnika 

powinny by� zgodne z procedurami domu maklerskiego przyjmuj�cego zapisy na akcje serii B. W zwi�zku z 

powy�szym, inwestor, który zamierza skorzysta� z po�rednictwa pełnomocnika przy składaniu zapisu powinien 

zapozna� si� z zasadami udzielania pełnomocnictwa obowi�zuj�cymi w domu maklerskim, za po�rednictwem 

którego zamierza zło�y� zapis na akcje serii B. W razie składania zapisu i Dyspozycji Deponowania przez 

pełnomocnika w tre�ci pełnomocnictwa powinno by� zawarte wyra�ne umocowanie do dokonania takiej 

czynno�ci. 

Składanie dyspozycji deponowania 

Wraz z zapisem na akcje serii B inwestor lub jego pełnomocnik składa nieodwołaln� Dyspozycj� Deponowania 

przydzielonych akcji, stanowi�c� cz��� formularza zapisu, która umo�liwi zapisanie na rachunku papierów 

warto�ciowych inwestora wszystkich Akcji Oferowanych, które zostały mu przydzielone. 

Zło�enie Dyspozycji Deponowania akcji serii B jest to�same ze zło�eniem Dyspozycji Deponowania Praw do 

akcji serii B.  

 

Inwestorowi nabywaj�cemu akcje serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielone akcje serii B 

zostan� zdeponowane na rachunku papierów warto�ciowych, z którego wykonane zostało zlecenie nabycia 

(zapis) akcji. 
 
Warunki odwołania lub odst�pienia od przeprowadzenia Oferty lub te� jej zawieszenia 

Na dzie	 zatwierdzenia Prospektu Zarz�d Emitenta nie przewiduje zawieszenia Oferty Publicznej ani jej 

odwołania. Jednak�e Emitent zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odwołania Publicznej Oferty po jej 

rozpocz�ciu (tj. po publikacji Prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez KNF) bez podawania przyczyn 

swojej decyzji. Po rozpocz�ciu przyjmowania zapisów do czasu przydziału Akcji Oferowanych zawieszenie lub 

odwołanie jej realizacji mo�e nast�pi� jedynie z wa�nego powodu. Zarz�d mo�e podj�� wówczas uchwał� o 

odwołaniu Publicznej Oferty i nieprzydzieleniu akcji serii B, je�eli przeprowadzenie Publicznej Oferty byłoby 

zagro�eniem dla interesu Emitenta lub byłoby niemo�liwe. Sytuacja taka mo�e mie� miejsce w szczególno�ci, 

gdy: 

• wyst�pi� nagłe i nieprzewidywalne wcze�niej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju, �wiata lub 

Emitenta, które mog� mie� istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodark� kraju lub na dalsz� 
działalno�� Emitenta, lub mog�ce skutkowa� poniesieniem przez Grup� istotnej szkody lub istotnym 

zakłóceniem jej działalno�ci; 

• wyst�pi� nagłe i nieprzewidywalne zmiany maj�ce bezpo�redni wpływ na działalno�� operacyjn� Emitenta; 

• zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami warto�ciowymi na GPW lub na innych rynkach 

giełdowych w przypadku, gdy mogłoby to mie� istotny negatywny wpływ na Ofert�;  

• niesatysfakcjonuj�cy dla Spółki wynik budowania Ksi�gi Popytu; 

• niewystarczaj�c� zdaniem Spółki i Oferuj�cego spodziewan� liczb� Akcji w obrocie na GPW, 

niezapewniaj�c� odpowiedniej płynno�ci Akcji; 
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• wyst�pi� inne nieprzewidziane okoliczno�ci powoduj�ce, i� przeprowadzenie Publicznej Oferty i 

przydzielenie Akcji Oferowanych byłoby niemo�liwe lub szkodliwe dla Emitenta.  

W przypadku odwołania Oferty akcji serii B oraz rezygnacji z ubiegania si� o dopuszczenie akcji serii B do 

obrotu na rynku regulowanym przed rozpocz�ciem przyjmowania zapisów, informacja o tym fakcie zostanie 

podana do publicznej wiadomo�ci w formie ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki i 

Oferuj�cego (zgodnie z art. 47 ust. 1 w zwi�zku z art. 49 ust.1b Ustawy o Ofercie Publicznej). 

W przypadku odwołania Oferty akcji serii B oraz rezygnacji z ubiegania si� o dopuszczenie akcji serii B do 

obrotu na rynku regulowanym po rozpocz�ciu przyjmowania zapisów, informacja o tym fakcie zostanie podana 

do publicznej wiadomo�ci w formie ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki i Oferuj�cego 

(zgodnie z art. 47 ust. 1 w zwi�zku z art. 49 ust.1b Ustawy o Ofercie Publicznej). 

W przypadku zawieszenia Oferty akcji serii B przed rozpocz�ciem przyjmowania zapisów, informacja o tym 

fakcie zostanie podana do publicznej wiadomo�ci w formie komunikatu aktualizuj�cego Prospekt, zgodnie z art. 

52 ust.2 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W przypadku zawieszenia Oferty akcji serii B  po rozpocz�ciu przyjmowania zapisów, informacja o tym fakcie 

zostanie podana do publicznej wiadomo�ci w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z art.51 Ustawy o Ofercie 

Publicznej. 

W przypadku odwołania Oferty Emitenta, inwestorom, którzy zło�yli i opłacili zapisy, w ci�gu 7 dni od dnia 

podj�cia decyzji o odst�pieniu od Oferty zostanie dokonany zwrot wpłaconych przez nich �rodków, przelewem 

na rachunek wskazany w formularzu zapisu (w przypadku Transzy Inwestorów Instytucjonalnych ) lub na 

rachunek papierów warto�ciowych, z którego nast�piło opłacenie nabywanych Akcji Oferowanych (w 

przypadku Transzy Inwestorów Indywidualnych). Zwrot �rodków zostanie dokonany bez jakichkolwiek odsetek 

i odszkodowa	.  

W przypadku zawieszenia Oferty Publicznej w trakcie trwania subskrypcji zło�one zapisy nie zostaj� przez 

Emitenta uznane za niewi���ce, a wpłaty na akcje nie podlegaj� automatycznemu zwrotowi subskrybentom. 

Osoby, które zło�yły zapis na akcje serii B maj� natomiast prawo uchylenia si� od skutków prawnych zło�onego 

zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia udost�pnienia aneksu, na podstawie którego oferta jest zawieszana. 

Uchylenie si� od skutków prawnych zapisu nast�puje przez o�wiadczenie na pi�mie zło�one w miejscu zło�enia 

zapisu, od którego skutków dana osoba si� uchyla. 
rodki pieni��ne przekazane tytułem wpłaty na akcje 

podlegaj� zwrotowi bez odsetek i odszkodowa	 w ci�gu 14 dni od zło�enia wy�ej wymienionego o�wiadczenie 

na pi�mie, w sposób okre�lony przez inwestora w formularzu zapisu. 

Zawieszenie Oferty Publicznej spowoduje przesuni�cie terminów Oferty, w tym terminu przydziału Akcji 

Oferowanych. Informacja o wznowieniu zostanie podana do publicznej wiadomo�ci w formie komunikatu 

aktualizuj�cego Prospekt, zgodnie z art. 52 ust.2 Ustawy o Ofercie Publicznej z zastrze�eniem, �e je�eli 

zawieszenie Oferty nast�piło po rozpocz�ciu przyjmowania zapisów, nowe terminy nie mog� by� dłu�sze, ni� 
trzy miesi�ce od dnia otwarcia publicznej subskrypcji. 

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa przez podmioty 

uczestnicz�ce w Publicznej Ofercie, albo uzasadnionego podejrzenia, �e takie naruszenie mo�e nast�pi� Komisja 

mo�e zakaza� w trybie art. 16 i art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej rozpocz�cia Publicznej Oferty, b�d� 
wstrzyma� jej rozpocz�cie na okres nie dłu�szy ni� 10 dni roboczych. 

 
Opis zasad przydziału i mo�liwo�ci dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot 
inwestorom 

Transza Inwestorów Indywidualnych 

W przypadku, gdy popyt na akcje serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych b�dzie wy�szy od liczby akcji 

serii B zaoferowanych w tej transzy, wówczas inwestorom zostan� przydzielone akcje serii B na zasadzie 

proporcjonalnej redukcji. Stopa alokacji b�dzie wyra�ona w procentach z dokładno�ci� do dwóch miejsc po 

przecinku. 

Przydział akcji serii B nast�pi za po�rednictwem systemu informatycznego GPW, na podstawie umowy zawartej 

pomi�dzy Spółk�, GPW i Oferuj�cym. 

Zwrot nadpłaconych kwot oraz zwrot �rodków pieni��nych inwestorom, którym nie przydzielono akcji serii B, 

lub których zapisy zostały zredukowane nast�pi poprzez odblokowanie nadpłaconych kwot na rachunki, z 

których inwestorzy subskrybowali akcje  serii B najpó�niej w dniu rozliczenia sesji GPW przez KDPW. 
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Transza Inwestorów Instytucjonalnych 

Redukcja zapisów w tej transzy mo�e wyst�pi� w przypadku: 

• zło�enia przez inwestora zapisu na wi�ksz� liczb� Akcji Oferowanych ni� wskazana w zaproszeniu do 

zło�enia zapisu wystosowanym przez Oferuj�cego (w cz��ci przekraczaj�cej liczb� Akcji Oferowanych 

wskazan� w ww. zaproszeniu), 

• zło�enia przez inwestora zapisu na mniejsz� liczb� Akcji Oferowanych ni� wskazana w zaproszeniu do 

zło�enia zapisu wystosowanym przez Oferuj�cego, 

• zło�enia przez inwestora zapisu na Akcje Oferowane poza procesem budowania Ksi�gi Popytu. 

Je�eli dojdzie do nieprzydzielenia inwestorowi cało�ci lub cz��ci Akcji Oferowanych, w takim przypadku 

nadpłacone kwoty zostan� zwrócone inwestorom w terminie 7 dni od dokonania przydziału Akcji Oferowanych 

zgodnie z dyspozycj� wskazan� na formularzu zapisu. Zwrot nadpłaconych kwot nast�pi bez jakichkolwiek 

odszkodowa	 lub odsetek. 

 

Termin, w którym mo�liwe jest wycofanie zapisu 

Je�eli po rozpocz�ciu Publicznej Oferty zostanie udost�pniony do publicznej wiadomo�ci aneks do Prospektu 

emisyjnego, osoba, która zło�yła zapis na Akcje Oferowane b�d� Deklaracj� Zainteresowania Nabyciem akcji 

serii B przed udost�pnieniem aneksu, mo�e uchyli� si� od skutków prawnych zło�onego zapisu b�d� Deklaracji. 

Uchylenie si� od skutków prawnych zapisu nast�puje poprzez zło�enie o�wiadczenia na pi�mie w jednym z POK 

firmy inwestycyjnej przyjmuj�cej zapisy, w terminie 2 dni roboczych od dnia udost�pnienia aneksu. Prawo 

uchylenia si� od skutków prawnych zło�onego zapisu nie dotyczy przypadków, gdy aneks jest udost�pniany w 

zwi�zku z bł�dami w tre�ci Prospektu emisyjnego lub czynnikami, o których Emitent powzi�ł wiadomo�� po 

dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych. Tym samym Emitent jest obowi�zany do odpowiedniej zmiany 

terminu przydziału akcji serii B w celu umo�liwienia inwestorowi uchylenia si� od skutków prawnych 

zło�onego zapisu b�d� Deklaracji Zainteresowania Nabyciem Akcji Oferowanych. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ofercie osobie, która zło�yła zapis przed przekazaniem do publicznej 

wiadomo�ci informacji o liczbie akcji serii B w poszczególnych transzach, przysługuje uprawnienie do 

uchylenia si� od skutków prawnych zło�onego zapisu, przez zło�enie o�wiadczenia na pi�mie w jednym z POK 

firmy inwestycyjnej przyjmuj�cej zapisy, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej 

wiadomo�ci tej informacji. Przesuni�cie akcji serii B pomi�dzy transzami po zako	czeniu przyjmowania 

zapisów w transzach, nie b�dzie wymagało przekazywania informacji o przesuni�ciu w trybie art. 54 ust.3 

Ustawy o Ofercie, gdy� przesuni�cie akcji na etapie przydziału jest maj�c� charakter techniczny czynno�ci� 
maj�c� na celu zrównowa�enie popytu w obu transzach je�li w jednej z nich wyst�puje nadsubskrypcja, za� w 

drugiej pozostaj� akcje niesubskrybowane. 

W takim przypadku inwestor, który zło�ył zapis przed dokonaniem takiego przesuni�cia nie nab�dzie 

uprawnienia do uchylenia si� od skutków prawnych zło�onego zapisu. 

Inwestor, któremu nie przydzielono akcji serii B, przestaje by� zwi�zany zapisem z chwil� dokonania ich 

przydziału. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ofercie osobie, która zło�yła zapis lub Deklaracj� Nabycia przed 

przekazaniem do publicznej wiadomo�ci informacji o ostatecznej Cenie emisyjnej akcji  serii B lub o ostatecznej 

liczbie Akcji, w tym o liczbie Akcji w poszczególnych transzach, przysługuje uprawnienie do uchylenia si� od 

skutków prawnych zło�onego zapisu, przez zło�enie o�wiadczenia na pi�mie w jednym z POK firmy 

inwestycyjnej oferuj�cej akcje serii B, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej 

wiadomo�ci tej informacji. W takim przypadku przydział akcji serii B b�dzie mógł zosta� dokonany nie 

wcze�niej ni� po upływie terminu do uchylenia si� przez inwestora od skutków prawnych zło�onego zapisu lub 

Deklaracji. W takim przypadku Spółka dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji serii B tak, aby 

inwestorzy, którzy zło�yli zapisy na Akcje Oferowane b�d� Deklaracj� Zainteresowania Nabyciem Akcji 

Oferowanych przed udost�pnieniem aneksu, mogli uchyli� si� od skutków prawnych zło�onych zapisów b�d� 
Deklaracji w terminie 2 dni roboczych od dnia udost�pnienia aneksu. 
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Sposób i terminy przewidziane na wnoszenie wpłat na akcje oraz dostarczenie akcji 

Zasady dokonywania wpłat 

Ogólne zasady wpłaty na Akcje Oferowane 

Warunkiem skutecznego zło�enia zapisu na Akcje Oferowane jest jego opłacenie w kwocie wynikaj�cej z 

iloczynu liczby Akcji Oferowanych obj�tych zapisem i ich Ceny Emisyjnej. 

Za termin uiszczenia wpłaty uznaje si� dat� wpływu �rodków pieni��nych na rachunek Oferuj�cego.Oznacza to, 

i� inwestor, w szczególno�ci w przypadku wpłaty przelewem lub wpłat przy wykorzystaniu kredytów 

bankowych na zapisy, musi dokona� wpłaty ze stosownym wyprzedzeniem, uwzgl�dniaj�cym czas dokonania 

przelewu, realizacji kredytu lub wykonania innych podobnych czynno�ci. Zaleca si�, aby inwestor zasi�gn�ł 
informacji w zakresie czasu trwania okre�lonych czynno�ci w obsługuj�cej go instytucji finansowej i podj�ł 
wła�ciwe czynno�ci uwzgl�dniaj�c czas ich wykonania.  

Brak wpłaty oraz wpłata niepełna powoduje niewa�no�� całego zapisu. Wpłaty na Akcje Oferowane nie 

podlegaj� oprocentowaniu. Opłacenie Akcji Oferowanych nast�puje wył�cznie w walucie polskiej. 

Zwraca si� uwag� inwestorów, i� ponosz� oni wył�czn� odpowiedzialno�� z tytułu wniesienia wpłat na Akcje 

Oferowane. W szczególno�ci dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank 

przelewów.  

Zgodnie z uchwał� nr 4/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 30 czerwca 1998 r. (Dziennik Urz�dowy NBP 

nr 18/98), dane osób, dokonuj�cych wpłat gotówkowych, których równowarto�� przekracza 10 tys. EURO 

podlegaj� wpisowi do ewidencji. Zgodnie z art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, bank jest obowi�zany 

przeciwdziała� wykorzystywaniu swojej działalno�ci dla celów maj�cych zwi�zek z przest�pstwem, o którym 

mowa w art. 299 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 z pó�n. zm.). Zgodnie z art. 

108 zd. 1 Prawa Bankowego bank nie ponosi odpowiedzialno�ci za szkod�, która mo�e wynikn�� z 

wykonywania w dobrej wierze obowi�zków okre�lonych w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego. 

Zgodnie z ustaw� z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego warto�ci 

maj�tkowych pochodz�cych z nielegalnych lub nie ujawnionych �ródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania 

terroryzmu (Dz. U. z 2003 nr 153, poz. 1505, z pó�	. zm.) dom maklerski i bank maj� obowi�zek rejestracji 

transakcji, której równowarto�� przekracza 15 000 EURO (równie�, gdy jest ona przeprowadzana w drodze 

wi�cej ni� jednej operacji, których okoliczno�ci wskazuj�, �e s� one ze sob� powi�zane) oraz transakcji, których 

okoliczno�ci wskazuj�, �e �rodki mog� pochodzi� z nielegalnych lub nieujawnionych �ródeł, bez wzgl�du na 

warto�� transakcji i jej charakter. Dom maklerski i bank s� zobowi�zane zawiadomi� Generalnego Inspektora 

Informacji Finansowej o transakcjach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, �e maj� one zwi�zek z 

popełnionym przest�pstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 

nr 88, poz. 553, z pó�n. zmianami). 

Transza Inwestorów Indywidualnych 

Ze wzgl�du na fakt, i� przydział akcji serii B w Transza Inwestorów Indywidualnych b�dzie dokonywany za 

po�rednictwem systemu informatycznego GPW, w chwili składania zapisu inwestor musi posiada� na rachunku 

pieni��nym słu��cym do obsługi rachunku papierów warto�ciowych w domu maklerskim, w którym składa 

zapis, lub na rachunku banku depozytariusza (w odniesieniu do osób korzystaj�cych z rachunku papierów 

warto�ciowych prowadzonych przez depozytariusza) �rodki w kwocie stanowi�cej iloczyn liczby akcji serii B, 

na któr� inwestor zamierza zło�y� zapis i ich Ceny Emisyjnej, powi�kszone o kwot� stanowi�c� prowizj� 
maklersk� danego domu maklerskiego. 

Na zasadach obowi�zuj�cych w danym domu maklerskim, pokrycie zlecenia mog� stanowi� nale�no�ci 

wynikaj�ce z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzeda�y. 

Domy maklerskie s� uprawnione do pobierania prowizji od inwestorów z tytułu zrealizowanych zlece	 
wystawionych na podstawie zapisów na akcje  serii B, na zasadach okre�lonych w regulaminach �wiadczenia 

usług brokerskich. 

Płatno�� za akcje serii B powi�kszona o prowizj� maklersk� zostaje zablokowana w chwili składania zapisu. 

Kwota stanowi�ca iloczyn liczby przydzielonych akcji serii B i Ceny Emisyjnej, jako wpłata za przydzielone 

akcje  serii B oraz prowizja maklerska, zostanie pobrana z rachunku subskrybenta w dniu rozliczenia transakcji, 

tj. w pierwszym dniu roboczym, w którym zostanie przeprowadzona sesja rozliczeniowa w KDPW, 

nast�puj�cym po dniu, w którym nast�pi przydział akcji serii B. 
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Transza Inwestorów Instytucjonalnych 

Wpłata za Akcje Oferowane w Transza Inwestorów Instytucjonalnych musi by� uiszczona w pełnej wysoko�ci w 

taki sposób, aby najpó�niej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów w Transza Inwestorów Instytucjonalnych 

wpłyn�ła na rachunek Oferuj�cego.  

Wpłata na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych dokonywana jest  

• przelewem na rachunek Oferuj�cego numer:  55 1540 1157 2115 6610 4333 0011, prowadzony przez Bank 

Ochrony 
rodowiska S.A. 2 Oddział w Warszawie z podanym w tytule wpłaty imieniem i nazwiskiem 

inwestora/nazw� podmiotu,  numerem PESEL (dot. osób fizycznych) oraz dopiskiem: „wpłata na akcje 

spółki i2Development S.A.” 

• wszelkimi innymi formami płatno�ci pod warunkiem zaakceptowania ich przez Oferuj�cego. 

Dostarczenie akcji 

Inwestor lub jego pełnomocnik składaj�cy zapis na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 

zobowi�zany jest zło�y� nieodwołaln� Dyspozycj� deponowania akcji na rachunku papierów warto�ciowych.  

Akcje serii B przydzielone inwestorom w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych zostan� zapisane na 

rachunkach papierów warto�ciowych, z których realizowane b�d� zlecenia nabycia  akcji serii B. 

Po dokonaniu przez Emitenta przydziału akcji serii B, Zarz�d podejmie działania maj�ce na celu zarejestrowanie 

na rachunkach inwestycyjnych osób, którym przydzielono akcje serii B - Praw do Akcji serii B.  

Niezwłocznie po zarejestrowaniu przez S�d Rejestrowy emisji akcji serii B Zarz�d podejmie działania maj�ce na 

celu zarejestrowanie akcji serii B w KDPW oraz zapisania ich na rachunkach inwestorów. 

Wykonanie PDA polega� b�dzie na zapisaniu na rachunkach inwestorów akcji serii B. Za ka�de PDA  serii B 

znajduj�ce si� na rachunku inwestora zostanie zapisana jedna akcja  serii B, co spowoduje wyga�ni�cie PDA. 

 
Opis sposobu podania wyników oferty do publicznej wiadomo�ci 

Je�eli emisja akcji serii B dojdzie do skutku, informacja w tej sprawie zostanie przekazana do publicznej 

wiadomo�ci w sposób, w jaki udost�pniony został Prospekt. 

W przypadku niedoj�cia Publicznej Oferty do skutku z powodu niezło�enia zapisu i prawidłowego opłacenia co 

najmniej jednej akcji serii B do dnia zako	czenia przyjmowania zapisów, ogłoszenie w tej sprawie zamieszczone 

b�dzie w terminie 14 dni po upływie zamkni�cia Publicznej Oferty w dzienniku ogólnopolskim, w siedzibie 

Emitenta oraz w punktach przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane.  

Je�eli Emitent nie dopełni obowi�zku zgłoszenia uchwały o podwy�szeniu kapitału zakładowego do Krajowego 

Rejestru S�dowego w terminie dwunastu miesi�cy od dnia zatwierdzenia niniejszego Prospektu lub po upływie 

jednego miesi�ca od dnia przydziału akcji, s�d rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi 

zarejestrowania podwy�szenia kapitału zakładowego w drodze emisji odpowiednio akcji serii B. W takim 

przypadku ogłoszenie w tej sprawie, uka�e si� w ci�gu 7 dni od uprawomocnienia si� postanowienia s�du 

rejestrowego, odmawiaj�cego zarejestrowania podwy�szenia kapitału zakładowego. 

W przypadku niedoj�cia do skutku emisji akcji serii B zwrócone zostan� wpłacone kwoty za Akcje Oferowane. 

W ka�dym z wymienionych wy�ej przypadków zwrot wpłaconej kwoty mo�e nast�pi� w sposób wskazany przez 

inwestora na formularzu zapisu. 

Wpłacone kwoty zostan� zwrócone bez odsetek i odszkodowa	 w ci�gu 14 dni od ukazania si� ogłoszenia, o 

którym mowa powy�ej, w sposób okre�lony przez inwestora w formularzu zapisu. 

Zamiary znacznych akcjonariuszy i członków organów zarz�dzaj�cych, nadzorczych lub 
administracyjnych Emitenta co do uczestniczenia w subskrypcji 

Według najlepszej wiedzy Emitenta członkowie Zarz�du, Rady Nadzorczej oraz znaczni Akcjonariusze nie 

planuj� uczestniczy� w Ofercie Publicznej akcji serii B. 
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Metody przydziału, które b�d� stosowane w odniesieniu do transz w przypadku nadsubskrypcji w tych 
transzach 

Emitent mo�e podj�� decyzj� o przesuni�ciu akcji serii B pomi�dzy Transz� Inwestorów Instytucjonalnych a 

Transz� Inwestorów Indywidualnych po zako	czeniu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. W takim 

przypadku mog� zosta� przesuni�te jedynie te akcje  serii B, które nie zostały subskrybowane przez inwestorów 

w danej transzy pod warunkiem, �e w drugiej transzy popyt zgłoszony przez inwestorów przewy�szył ich poda�. 
Takie przesuni�cie nie b�dzie wymagało przekazywania informacji o przesuni�ciu w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy 

o Ofercie. 

Transza Inwestorów Indywidualnych 

Po dokonaniu ewentualnych przesuni�� akcji serii B pomi�dzy transzami i zmian wielko�ci transz, przydział 

akcji serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonany na mocy postanowie	 umowy zawartej 

pomi�dzy Emitentem, Oferuj�cym oraz GPW. Na podstawie prawidłowo zło�onych i opłaconych zapisów na 

akcje  serii B domy maklerskie wystawi� do systemu informatycznego GPW odpowiednie zlecenia kupna akcji. 

W tym samym dniu Oferuj�cy wystawi zlecenie sprzeda�y. 

Realizacja zlece	 kupna nast�pi zgodnie z nast�puj�cymi zasadami: 

• w przypadku, gdy popyt na akcje  serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych b�dzie mniejszy lub 

równy liczbie akcji serii B w tej transzy – zlecenia kupna zostan� zrealizowane w cało�ci; 

• w przypadku, gdy popyt na akcje  serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych b�dzie wi�kszy od liczby 

akcji serii B w tej transzy – zlecenia zostan� zrealizowane na zasadzie proporcjonalnej redukcji; stopa 

alokacji wyra�ona b�dzie w procentach z dokładno�ci� do dwóch miejsc po przecinku; 

• w przypadku, gdy pozostan� akcje nieprzydzielone w wyniku zaokr�gle	, akcje  serii B zostan� 
przydzielone kolejno (po jednej) pocz�wszy od zlece	 zło�onych o najwi�kszym wolumenie do zlece	 o 

najmniejszym wolumenie a� do całkowitego ich wyczerpania. W sytuacji, gdy wyst�pi� zlecenia o równym 

wolumenie o przydziale akcji serii B decyduje Emitent. 

 

Zapisy na Akcje Oferowane przyjmowane s� w domach maklerskich b�d�cych uczestnikami konsorcjum 

dystrybucyjnego w zwi�zku z tym, sposób traktowania zapisów przy przydziale akcji serii B nie b�dzie w �aden 

sposób uzale�niony od tego za po�rednictwem jakiego podmiotu zostały one zło�one. 

Nie przewiduje si� docelowej minimalnej wielko�ci pojedynczego przydziału w Transzy Inwestorów 

Indywidualnych. 

 

Transza Inwestorów Instytucjonalnych 

Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, zostan� wst�pnie przydzielone przez Zarz�d 

Emitenta w oparciu o zło�one przez inwestorów Deklaracje. Po zapoznaniu si� ze zło�onymi Deklaracjami, 

Zarz�d Emitenta na podstawie rekomendacji Oferuj�cego, dokona uznaniowego wst�pnego przydziału Akcji 

Oferowanych.  

Rekomendacja Oferuj�cego dotycz�ca Listy Wst�pnego Przydziału Akcji Oferowanych b�dzie uwzgl�dnia� 
nast�puj�ce czynniki: 

• pozycj� danego inwestora na rynku polskim lub rynkach, na których działa inwestor, 

• ocen� działalno�ci konkurencyjnej wobec Emitenta. 

Akcje Oferowane zostan� wst�pnie przydzielone wybranym inwestorom, którzy w deklaracji wskazali cen� nie 

ni�sz� ni� Cena Emisyjna Akcji Oferowanych, w liczbie nie wi�kszej ni� liczba okre�lona w tej Deklaracji. 

Ł�czny wst�pny przydział dla wszystkich inwestorów (Lista Wst�pnego Przydziału) mo�e opiewa� na liczb� 
Akcji Oferowanych nie wi�ksz� ni� liczba Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 

Ł�czny wst�pny przydział mo�e opiewa� na liczb� akcji mniejsz� ni� liczba Akcji Oferowanych w Transzy 

Inwestorów Instytucjonalnych. Sytuacja taka b�dzie mie� miejsce, w przypadku gdy inwestorzy zło�� 
Deklaracje na ł�czn� liczb� akcji serii B mniejsz� ni� liczba Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów 

Instytucjonalnych. 

W oparciu o dokonany uznaniowy wst�pny przydział Akcji Oferowanych, Oferuj�cy pierwszego dnia 

przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych dostarczy inwestorom, za po�rednictwem faxu, 
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adresu poczty elektronicznej lub innego ustalonego z Inwestorem sposobu, zaproszenie do dokonania zapisu i 

pełnej wpłaty za wst�pnie przydzielone Akcje Oferowane.  

Po wysłaniu do inwestora informacji o liczbie wst�pnie przydzielonych Akcji Oferowanych, nie b�d� 
dokonywane zmiany w Li�cie Wst�pnego Przydziału. W przypadku niedokonania na rzecz inwestora wst�pnej 

alokacji nie zostanie do niego wysłana informacja o liczbie wst�pnie przydzielonych Akcji Oferowanych. 

Podstaw� wst�pnego przydziału Akcji Oferowanych dla zarz�dzaj�cego portfelem na zlecenie b�dzie ł�czna  

Deklaracja zło�ona w imieniu osób, których rachunkami zarz�dza i na rzecz których zamierza naby� Akcje 

Oferowane. Osobom, w imieniu których zło�ono jedn� ł�czn� deklaracj�, przydziału dokonana zarz�dzaj�cy z 

puli Akcji Oferowanych jemu przydzielonych. Zarz�dzaj�cy dokona przydziału Akcji Oferowanych zgodnie z 

obowi�zuj�cymi w danej instytucji zasadami zarz�dzania portfelem na zlecenie. 

Po dokonaniu ewentualnych przesuni�� pomi�dzy transzami, Zarz�d Emitenta, w oparciu o opłacone zapisy 

dokona ostatecznego przydziału Akcji Oferowanych. Ostateczny Przydział Akcji Oferowanych zostanie 

przeprowadzony w dwóch etapach: 

• w pierwszym etapie zostan� przydzielone Akcje Oferowane inwestorom, którzy zostali umieszczeni na 

Li�cie Wst�pnego Przydziału i którzy opłacili zapis zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie. Przydział 

dla tych inwestorów nast�pi w liczbie zgodnej ze zło�onymi zapisami. W przypadku, gdy wszystkie Akcje 

Oferowane przeznaczone do obj�cia w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zostan� nale�ycie opłacone 

ostateczny przydział Akcji Oferowanych zako	czy si� na pierwszym etapie. 

• je�eli pierwszy etap przydziału zostanie dokonany na liczb� Akcji Oferowanych mniejsz� ni� przeznaczona 

do obj�cia w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (z uwzgl�dnieniem ewentualnych przesuni��) – 

nast�puje drugi etap ostatecznego przydziału Akcji Oferowanych. 

• w drugim etapie zostan� przydzielone Akcje Oferowane inwestorom, którzy nie zostali umieszczeni na 

Li�cie Wst�pnego Przydziału, a którzy zło�yli i opłacili zapisy w dniach trwania zapisów w Transzy 

Inwestorów Instytucjonalnych. Liczba Akcji Oferowanych, na któr� Emitent mo�e dokona� przydziału w 

drugim etapie, stanowi ró�nic� pomi�dzy liczb� zaoferowanych Akcji Oferowanych (po dokonaniu 

ewentualnych przesuni��) a liczb� Akcji Oferowanych przydzielonych w pierwszym etapie ostatecznego 

przydziału. Takim inwestorom Akcje Oferowane zostan� przydzielone zgodnie z uznaniem Emitenta. 

Ułamkowe cz��ci Akcji Oferowanych nie b�d� przydzielane, podobnie jak nie b�d� przydzielane Akcje 

Oferowane ł�cznie kilku inwestorom. Emitent mo�e odmówi� dokonania przydziału Akcji Oferowanych w 

przypadku, gdy zapis zostanie zło�ony przez lub w imieniu inwestora prowadz�cego działalno�� konkurencyjn� 
wobec Emitenta. 

O liczbie przydzielonych akcji serii B inwestor b�dzie poinformowany w POK, w którym zło�ył zapis oraz 

ewentualnie w innym trybie uzgodnionym indywidualnie. 

Nie wyst�puje sposób preferencyjnego traktowania okre�lonych rodzajów inwestorów  lub okre�lonych grup 

powi�zanych przy przydziale Akcji Oferowanych. 

 

Mo�liwo�� składania wielokrotnych zapisów 

Składaj�c zapisy na Akcje Oferowane w ramach Publicznej Oferty inwestorzy mog� składa� wielokrotne zapisy 

przy czym ł�czna liczba Akcji Oferowanych nie mo�e przekroczy�: 
• w Transzy Inwestorów Indywidualnych– liczby akcji serii B zaoferowanych do obj�cia w tej transzy; 

• w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – liczby akcji serii B do obj�cia w tej transzy. 

Zło�enie przez inwestora kilku zapisów opiewaj�cych na ł�czn� liczb� Akcji Oferowanych wy�sz� ni�: 
• 1.800.000 sztuk w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, 

• 200.000 sztuk w Transzy Inwestorów Indywidualnych. 

powoduje niewa�no�� zło�onych zapisów w cz��ci przekraczaj�cej: 

• 1.800.000 sztuk w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, 
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• 200.000 sztuk w Transzy Inwestorów Indywidualnych. 

Procedura zawiadamiania inwestorów o liczbie przydzielonych akcji 

Informacj� dotycz�c� liczby przydzielonych Akcji Oferowanych ka�dy inwestor b�dzie mógł uzyska� w domu 

maklerskim, w którym zło�ył zapis oraz ewentualnie w innym trybie uzgodnionym indywidualnie. 

Inwestorzy, którym przydzielono akcje nie otrzymaj� od Emitenta zawiadomie	 o nabyciu PDA serii B. Po 

dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, po zarejestrowaniu PDA w KDPW, na rachunku inwestycyjnym 

inwestora zostan� zaksi�gowane Prawa do akcji serii B, a po rejestracji w s�dzie emisji akcji serii B - PDA  serii 

B zamienione zostan� na akcje  serii B. 

Informacja o zaksi�gowaniu PDA zostanie przekazana inwestorowi przez biuro maklerskie prowadz�ce jego 

rachunek papierów warto�ciowych, zgodnie z zasadami informowania klientów, przyj�tymi przez dane biuro. 

 
Cena 

Przed rozpocz�ciem procesu budowy Ksi�gi Popytu Emitent, na podstawie rekomendacji Oferuj�cego, ustali 

Przedział Cenowy lub Cen� Maksymaln�. Przedział Cenowy lub Cena Maksymalna zostan� podane do 

publicznej wiadomo�ci w formie aneksu do Prospektu. 

W przypadku ustalenia przedziału cenowego - górna granica Przedziału Cenowego stanowi� b�dzie cen� 
maksymaln� Akcji serii B w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie. 

W trakcie trwania procesu budowy Ksi�gi Popytu na Akcje Oferowane Zarz�d Emitenta mo�e postanowi� o 

zmianie dolnej granicy Przedziału Cenowego. Powy�sza zmiana przekazana zostanie w trybie okre�lonym w art. 

54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, tj. w sposób, w jaki zostanie opublikowany Prospekt emisyjny.  

W przypadku ustalenia Przedziału Cenowego wszystkie Deklaracje Zainteresowania Nabyciem Akcji 

Oferowanych, które w wyniku opublikowania aneksu dotycz�cego zmiany dolnej granicy Przedziału Cenowego 

zawiera� b�d� propozycj� ceny za Akcji serii B spoza nowego Przedziału Cenowego zostan� automatycznie 

anulowane. Zarz�d Emitenta wska�e w ww. aneksie nowe terminy przyjmowania Deklaracji.  

Na podstawie zestawienia wielu Deklaracji Zarz�d Spółki uzyska informacj� na temat rynkowej wyceny Akcji 

Oferowanych oraz ustali ich Cen� Emisyjn� na takim poziomie, który zapewni Spółce niezb�dne wpływy z 

emisji przy uwzgl�dnieniu rozproszenia akcjonariatu. Jednak�e niezale�nie od wyniku przeprowadzonego 

procesu budowy Ksi�gi Popytu, Zarz�d Emitenta, zastrzega sobie prawo do ustalenia Ceny Emisyjnej Akcji Serii 

B w oparciu o rekomendacj� Oferuj�cego.  

Cena Emisyjna w Publicznej Ofercie, zostanie ustalona przed rozpocz�ciem zapisów na Akcje Oferowane. Cena 

Emisyjna akcji b�dzie stała i jednakowa dla obydwu transz.  

Informacja na temat ostatecznej Ceny Emisyjnej zostanie przekazana przez Spółk� do publicznej wiadomo�ci 

przed rozpocz�ciem przyjmowania zapisów, w trybie okre�lonym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, tj. w sposób, 

w jaki zostanie opublikowany Prospekt emisyjny. 

Zasady podania do publicznej wiadomo�ci ceny akcji w ofercie 

Informacja o wysoko�ci Ceny Emisyjnej akcji zostanie podana przed rozpocz�ciem zapisów na Akcje 

Oferowane do publicznej wiadomo�ci w trybie art. 54 ust.3 Ustawy o Ofercie. 

Publiczna oferta akcji serii B jest subskrypcj� otwart� w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH, tym samym nie jest 

ofert� skierowan� do dotychczasowych akcjonariuszy. Dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa 

poboru w stosunku do akcji serii B. 

Ze wzgl�du na specyfik� Publicznej Oferty nie wyst�puj� prawa pierwokupu oraz prawa poboru. 

 

Notowanie akcji 

Zarz�d Emitenta zamierza na podstawie niniejszego Prospektu ubiega� si� o dopuszczenie i wprowadzenie do 

obrotu regulowanego GPW SA: 

• 8.000.000 akcji serii A (akcje imienne serii A zostan� zamienione na akcje na okaziciela z chwil� ich 

dematerializacji) 
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• do 2.000.000 akcji serii B, 

• do 2.000.000 Praw do Akcji serii B. 

Zamiarem Emitenta jest aby Akcje notowane były na rynku regulowanym (równoległym) prowadzonym przez 

Giełd� Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A. Emitent zamierza ubiega� si� o jednoczesne dopuszczenie 

akcji serii A, B wraz z PDA  serii B do obrotu giełdowego na rynku regulowanym. 

Emitent doło�y wszelkich stara	, aby niezwłocznie po dokonaniu przydziału akcji serii B nast�piła rejestracja 

PDA serii B w KDPW oraz zostały zapisane PDA serii B na rachunkach inwestorów w liczbie odpowiadaj�cej 

liczbie przydzielonych akcji serii B. 

Zamiarem Emitenta jest, aby inwestorzy mogli jak najwcze�niej obraca� obj�tymi Akcjami serii B. W tym celu 

planowane jest dopuszczenie i wprowadzenie do notowa	 Praw do Akcji serii B niezwłocznie po spełnieniu 

odpowiednich przesłanek przewidzianych prawem. Jednocze�nie Emitent nie wyklucza mo�liwo�ci rezygnacji z 

notowania PDA w przypadku wcze�niejszej rejestracji podwy�szenia kapitału zakładowego w drodze emisji 

akcji serii B. 

Po zarejestrowaniu podwy�szenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B na rachunkach inwestorów 

zostan� zapisane akcje serii B w miejsce posiadanych PDA. 

Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji i PDA do notowa	 na GPW wymaga m.in.: (i) podj�cia przez Zarz�d GPW 

uchwał o dopuszczeniu i wprowadzeniu Akcji i PDA do obrotu na GPW po spełnieniu przez Spółk� warunków 

takiego dopuszczenia i wprowadzenia; oraz (ii) zawarcia przez Spółk� umowy z KDPW w sprawie rejestracji 

Akcji i PDA w depozycie prowadzonym przez KDPW. Spółka zło�y do KDPW odpowiednio wnioski o 

rejestracj� Akcji oraz PDA w depozycie papierów warto�ciowych prowadzonym przez KDPW. Niezwłocznie po 

podj�ciu przez KDPW uchwały o zarejestrowaniu PDA i Akcji Istniej�cych, Spółka ubiega� si� b�dzie o 

dopuszczenie i wprowadzenie PDA i Akcji Istniej�cych do obrotu na rynku równoległym GPW. Po 

zarejestrowaniu podwy�szenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych, Emitent podejmie 

działania maj�ce na celu wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na GPW. Po rejestracji Akcji 

Oferowanych w systemie KDPW zostan� one zapisane na rachunkach inwestorów, którym w tym dniu 

przysługiwa� b�d� PDA. W zamian za ka�de PDA na rachunkach inwestorów zapisana zostanie jedna Akcja 

Oferowana, w wyniku czego PDA wygasn�. Dzie	 wyga�ni�cia PDA b�dzie ostatnim dniem ich obrotu na 

GPW, a nast�pny dzie	 obrotu na GPW b�dzie pierwszym dniem notowa	 Akcji Oferowanych. Intencj� 
Emitenta jest jak najszybsze rozpocz�cie notowa	 PDA po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych. Emitent 

przewiduje, i� rozpocz�cie obrotu nast�pi w ci�gu kilkunastu dni po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych. 

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu GPW, Prawa do Akcji i Akcje zostan� dopuszczone do obrotu 

giełdowego na rynku równoległym w przypadku zło�enia wniosku o ich dopuszczenie do obrotu giełdowego, 

pod warunkiem, �e: (i) został sporz�dzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez wła�ciwy 

organ nadzoru albo został sporz�dzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równowa�no�� 
w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej została stwierdzona przez wła�ciwy organ nadzoru, chyba 

�e sporz�dzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równowa�no�ci dokumentu informacyjnego nie jest wymagane; 

(ii) ich zbywalno�� jest nieograniczona; (iii) w stosunku do ich emitenta nie toczy si� post�powanie 

upadło�ciowe lub likwidacyjne; (iv) iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej 

tych akcji, a w przypadku gdy okre�lenie tej ceny nie jest mo�liwe – kapitały własne emitenta, wynosz� co 

najmniej 60.000.000 PLN albo równowarto�� w złotych co najmniej 15.000.000 EUR; (v) w posiadaniu 

akcjonariuszy, z których ka�dy uprawniony jest do wykonywania mniej ni� 5% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta, znajduje si� co najmniej (a) 15% Akcji obj�tych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu 

giełdowego; oraz (b) 100.000 Akcji obj�tych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego powinno 

stanowi� warto�� równ� co najmniej 4.000.000 PLN albo równowarto�� w złotych równ� co najmniej 1.000.000 

euro, liczon� według ostatniej ceny sprzeda�y lub ceny emisyjnej; (vi) Akcje znajduj� si� w posiadaniu takiej 

liczby akcjonariuszy, która stwarza podstaw� dla kształtowania si� płynnego obrotu giełdowego. 

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu GPW, Prawa do Akcji zostan� dopuszczone do obrotu giełdowego (na 

rynku równoległym) w przypadku zło�enia wniosku o ich dopuszczenie do obrotu giełdowego, pod warunkiem, 

�e Zarz�d GPW uzna, �e obrót Prawami do Akcji mo�e osi�gn�� wielko�� zapewniaj�c� odpowiedni� płynno�� i 
prawidłowy przebieg transakcji giełdowych, interes uczestników obrotu nie b�dzie zagro�ony, a w chwili 

podejmowania decyzji o dopuszczeniu do obrotu giełdowego Praw do Akcji brak jest podstaw do stwierdzenia, 

�e warunki Regulaminu GPW dotycz�ce dopuszczenia Akcji pochodz�cych z przekształcenia Praw do Akcji nie 

b�d� spełnione. 
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Ponadto, przy rozpatrywaniu wniosku o dopuszczenie papierów warto�ciowych do obrotu na giełdzie, Zarz�d 

GPW bierze tak�e pod uwag�: (i) sytuacj� finansow� emitenta i jej prognoz�, a zwłaszcza rentowno��, płynno�� 
zdolno�� do obsługi zadłu�enia, jak równie� inne czynniki maj�ce wpływ na wyniki finansowe emitenta; (ii) 

perspektywy rozwoju emitenta, a zwłaszcza ocen� mo�liwo�ci realizacji zamierze	 inwestycyjnych 

z uwzgl�dnieniem �ródeł ich finansowania; (iii) do�wiadczenie i kwalifikacje członków organów zarz�dzaj�cych 

i nadzorczych emitenta; (iv) warunki, na jakich papiery warto�ciowe zostały wyemitowane i ich zgodno�� 
z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego, o których mowa w § 35 Regulaminu GPW oraz (v) 

bezpiecze	stwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników. 

W przypadku stwierdzenia, �e Akcje nie spełniaj� wskazanych wy�ej warunków, Zarz�d GPW podejmuje 

uchwał� o odmowie dopuszczenia ich do obrotu giełdowego, od której Emitent mo�e si� odwoła� do rady 

nadzorczej GPW.  

Emitent nie mo�e zapewni�, �e wskazane powy�ej warunki zostan� spełnione oraz �e Prawa do Akcji i Akcje 

zostan� dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku równoległym GPW b�d�, �e zostan� dopuszczone 

i wprowadzone do obrotu w zakładanym przez Emitenta terminie.  

Na Dat� Prospektu Emitent nie spełnia kryterium rozproszenia akcji wymagane do dopuszczenia do obrotu na 

rynku regulowanym (równoległym), okre�lone w §3 ust. 2 pkt 2 Regulaminu GPW. Dla spełnienia wy�ej 

wymienionego kryterium, Emitent w ramach Oferty powinien przydzieli� tak� liczb� akcji inwestorom by 

akcjonariusze, z których ka�dy b�dzie posiadał nie wi�cej ni� 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu, obj�li co najmniej 15% Akcji. Powy�szy warunek zostanie spełniony o ile w r�kach inwestorów 

z których ka�dy b�dzie posiadał nie wi�cej ni� 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

znajdzie si� co najmniej 1.412.635 sztuk Akcji serii B. 

O niespełnieniu kryteriów dopuszczenia do obrotu na rynku równoległym i rezygnacji z ubiegania si� o 

dopuszczenie Akcji do obrotu giełdowego Emitent poinformuje przed dokonaniem przydziału Akcji 

Oferowanych w formie aneksu do Prospektu, a termin przydziału Akcji Oferowanych zostanie przesuni�ty w 

celu umo�liwienia inwestorom zło�enia o�wiadczenia o uchyleniu si� od skutków prawnych zło�onego zapisu na 

Akcje Oferowane.  

W przypadku niespełnienia kryteriów dopuszczenia na rynku równoległym GPW, Emitent nie zamierza ubiega� 
si� o wprowadzenie Akcji do obrotu poza rynkiem regulowanym, tj. w alternatywnym systemie obrotu 

(NewConnect). Nie s� tworzone �adne inne papiery warto�ciowe tej samej klasy, co Akcje Emitenta oczekuj�ce 

dopuszczenia do obrotu. 

Emitent doło�y wszelkich stara	, aby po rejestracji podwy�szenia kapitału jak najszybciej nast�piło rozpocz�cie 

notowa	 akcji serii B. 

Zamiarem Spółki jest aby dopuszczenie Akcji wraz z jednoczesnym dopuszczeniem PDA  serii B  do obrotu na 

rynku regulowanym GPW nast�piło niezwłocznie po dokonaniu przydziału akcji serii B oraz  rejestracji w 

KDPW akcji serii A, B, PDA  serii B.  

W dniu zatwierdzenia Prospektu �adne akcje ani jakiekolwiek inne papiery warto�ciowe Emitenta nie były 

przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub rynkach równowa�nych. 

Poza akcjami serii A, B, które maj� zosta� wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW, nie jest 

planowana na dzie	 zatwierdzenia Prospektu jakakolwiek emisja akcji Spółki, która miałaby by� przedmiotem 

subskrypcji prywatnej. 
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SUBEMISJA, STABILIZACJA I UMOWNE OGRANICZENIA ZBYWALNO�CI AKCJI (LOCK-UP)  

Umowa o Gwarantowanie Oferty 

Emitent nie zawarł umowy o gwarantowanie emisji. 

Do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent nie zawarł umowy o subemisj� usługow� lub inwestycyjn�. NWZ 

Spółki udzieliło Zarz�dowi pełnomocnictwa do zawarcia ewentualnej umowy o subemisj� usługow� lub 

inwestycyjn�. 

Działania stabilizacyjne 

Emitent nie przewiduje podj�cia działa� zmierzaj�cych do stabilizacji kursu akcji przed, w trakcie oraz po 

przeprowadzeniu publicznej oferty.  

Plasowanie  

Koordynatorem cało�ci Oferty jest Dom Maklerski Banku Ochrony 
rodowiska S.A. ul. Marszałkowska 78/80, 

Warszawa, wyst�puj�cy jako podmiot Oferuj�cy.  

Oferuj�cy planuje zorganizowa� konsorcjum domów maklerskich, które b�d� przyjmowa� zapisy na akcje  serii 

B w Transzy Inwestorów Indywidualnych.  Lista domów maklerskich – członków Giełdy, uprawnionych do 

przyjmowania zapisów na akcje  serii B zostanie udost�pniona do publicznej wiadomo�ci na stronach 

internetowych: Emitenta (www.i2Development.pl) oraz Oferuj�cego (www.bossa.pl). 

Nie przewiduje si� koordynatorów zajmuj�cych si� cz��ciami Oferty oraz podmiotów zajmuj�cych si� 
plasowaniem w innych krajach. Publiczna Oferta jest przeprowadzana wył�cznie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Plasowania emisji na zasadzie „doło�enia wszelkich stara	” podj�ł si� Dom Maklerski BO
 SA z siedzib� w 

Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 78/80. 

Umowne ograniczenia zbywalno�ci Akcji 

Spółka 

Spółka zobowi��e si� wobec Oferuj�cego, �e w okresie nie dłu�szym ni� 360 dni od dnia ustalenia ostatecznej 

Ceny Akcji Oferowanych, przy zachowaniu okre�lonych wyj�tków, bez uprzedniej pisemnej zgody Oferuj�cego, 

nie b�dzie dokonywa� emisji, oferowa�, sprzedawa�, obci��a� ani w inny sposób rozporz�dza�, ani publicznie 

ogłasza� emisji, oferty, sprzeda�y ani zbycia lub zamiaru podj�cia takich działa	 lub podejmowa� działa	 
zmierzaj�cych do lub mog�cych skutkowa� emisj�, ofert�, sprzeda�� lub zbyciem akcji Spółki lub papierów 

warto�ciowych wymiennych lub zamiennych na akcje Spółki lub umo�liwiaj�cych ich uzyskanie w drodze 

realizacji praw zwi�zanych z takimi papierami warto�ciowymi, innych praw umo�liwiaj�cych nabycie akcji 

Spółki, ani innych papierów warto�ciowych lub instrumentów finansowych, których warto�� jest ustalana 

bezpo�rednio lub po�rednio przez odniesienie do ceny powy�szych papierów warto�ciowych stanowi�cych ich 

instrument bazowy, wł�cznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami. 

Spółka zobowi��e si� równie� wobec Oferuj�cego, �e w okresie nie dłu�szym ni� 360 dni od dnia ustalenia 

ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych nie b�dzie, bez pisemnej zgody Oferuj�cego, nabywa� lub publicznie 

ogłasza� zamiaru nabycia akcji Spółki ani obni�a� lub publicznie ogłasza� zamiaru obni�enia swojego kapitału 

zakładowego. 

Znaczni Akcjonariusze 

Znaczni Akcjonariusze zobowi��� si� wobec Oferuj�cego, �e w okresie nie dłu�szym ni� 360 dni od dnia 

ustalenia ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych, przy zachowaniu okre�lonych wyj�tków, bez uprzedniej 

pisemnej zgody Oferuj�cego, nie b�d�, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Oferuj�cego, 

z uwzgl�dnieniem wyj�tków okre�lonych poni�ej, oferowa�, sprzedawa� lub w inny sposób rozporz�dza� (lub 

ogłasza� zamiaru takiego rozporz�dzania) pozostałymi w ich posiadaniu akcjami Spółki lub te� oferowa�, 
emitowa�, sprzedawa� lub w inny sposób rozporz�dza� (lub ogłasza� zamiaru takiego rozporz�dzenia) 
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jakimikolwiek instrumentami finansowymi wymiennymi lub zamiennymi na takie akcje Spółki lub 

uprawniaj�cymi do nabycia lub obj�cia takich akcji Spółki ani bra� udziału w transakcjach z wykorzystaniem 

instrumentów pochodnych, których skutek ekonomiczny byłby równowa�ny ze skutkiem takiej sprzeda�y, 

przekazania lub rozporz�dzenia, bez wzgl�du na to, czy transakcja taka byłaby rozliczana gotówkowo, czy 

w inny sposób. 

Pisemna zgoda Oferuj�cego nie b�dzie wymagana w przypadku odpowiedzi na wezwanie do zapisywania si� na 

sprzeda� akcji Spółki ogłoszone zgodnie z art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz skupu przez Spółk� akcji 

własnych w drodze wezwania do zapisywania si� na sprzeda� akcji Spółki, a tak�e do ich spółek zale�nych 

w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych lub innego podmiotu bezpo�rednio lub po�rednio kontrolowanego 

lub współkontrolowanego przez Znacznych Akcjonariuszy („Podmiot Zale�ny”), z zastrze�eniem, �e w tym 

przypadku Podmiot Zale�ny zawrze przed takim przeniesieniem z Oferuj�cym umow� ograniczenia zbywalno�ci 

akcji typu lock-up o tre�ci to�samej z zobowi�zaniem Znacznego Akcjonariusza. 

Informacje o podpisaniu umów ograniczenia zbywania akcji zostan� podane do publicznej wiadomo�ci w formie 

aneksu do Prospektu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 
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Zniesienie dematerializacji akcji 

KNF, na wniosek emitenta z siedzib� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po spełnieniu warunków 

okre�lonych w Ustawie o Ofercie Publicznej udziela zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu 

(zniesienie dematerializacji akcji), wskazuj�c jednocze�nie termin zniesienia dematerializacji akcji, który nie 

mo�e by� dłu�szy ni� miesi�c. Udzielenie zezwolenia wywołuje skutek prawny zaprzestania podlegania 

obowi�zkom wynikaj�cym z Ustawy o Ofercie Publicznej, powstałym w zwi�zku z ofert� publiczn� akcji lub 

dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowi�zkom 

okre�lonym w rozdziale Ustawy o Ofercie Publicznej dotycz�cym znacznych pakietów akcji spółek publicznych.  

W�ród warunków, których spełnienie jest niezb�dne dla zło�enia wniosku do KNF jest m.in. podj�cie przez 

walne zgromadzenie spółki publicznej, wi�kszo�ci� 4
/5 głosów oddanych w obecno�ci akcjonariuszy 

reprezentuj�cych przynajmniej połow� kapitału zakładowego, uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji. 

��danie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porz�dku obrad sprawy podj�cia 

uchwały w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji mo�e zgłosi� akcjonariusz lub akcjonariusze 

reprezentuj�cy co najmniej 
1
/20 kapitału zakładowego. Akcjonariusz lub akcjonariusze ��daj�cy umieszczenia 

w porz�dku obrad sprawy podj�cia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji s� obowi�zani do uprzedniego 

ogłoszenia wezwania do zapisywania si� na sprzeda� akcji tej spółki przez wszystkich pozostałych 

akcjonariuszy. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze ��daj�cy umieszczenia w porz�dku obrad walnego zgromadzenia spółki sprawy 

podj�cia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji mog� nabywa� akcje tej spółki w okresie mi�dzy 

zgłoszeniem ��dania a zako	czeniem wezwania jedynie w drodze tego wezwania. 

Obowi�zek ogłoszenia wezwania, o którym mowa powy�ej, nie powstaje w przypadku, gdy z wnioskiem 

o umieszczenie w porz�dku obrad walnego zgromadzenia sprawy podj�cia uchwały o zniesieniu dematerializacji 

akcji wyst�puj� wszyscy akcjonariusze spółki publicznej. 

Rozliczenie 

Stosownie do obowi�zuj�cych przepisów, wszelkie transakcje na rynku regulowanym GPW odbywaj� si� na 

zasadzie płatno�ci przy odbiorze (tzw. zasada delivery vs payment), natomiast przeniesienie praw do papierów 

warto�ciowych nast�puje w terminie dwóch dni po zawarciu transakcji. Co do zasady, ka�dy inwestor musi 

posiada� rachunek papierów warto�ciowych oraz rachunek gotówkowy w firmie inwestycyjnej lub podmiocie 

prowadz�cym działalno�� powiernicz� w Polsce, z kolei ka�da firma inwestycyjna i podmiot prowadz�cy 

działalno�� powiernicz� musi posiada� odpowiednie konta i rachunki w KDPW oraz rachunek gotówkowy 

w banku rozliczeniowym. 

Podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków papierów warto�ciowych mog� równie� prowadzi� w ramach 

depozytu papierów warto�ciowych lub systemu rejestracji papierów warto�ciowych, prowadzonego przez 

Narodowy Bank Polski, tzw. rachunki zbiorcze, czyli rachunki, na których mog� by� rejestrowane 

zdematerializowane papiery warto�ciowe nienale��ce do osób, dla których rachunki te s� prowadzone, ale 

nale��ce do innej osoby lub osób. Rachunki zbiorcze mog� by� prowadzone jedynie dla podmiotów 

wymienionych w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

KDPW CCP S.A. przeprowadza, na podstawie listy transakcji (zbiory posesyjne) przekazanej przez GPW, 

rozliczenia transakcji zawartych przez członków GPW. Członkowie GPW natomiast koordynuj� rozliczenia dla 

klientów, na rachunek których zostały przeprowadzone transakcje. 

Organizacja obrotu papierami warto�ciowymi 

Obrót akcjami na GPW dokonywany jest za po�rednictwem firm inwestycyjnych - m.in. domów maklerskich, 

banków prowadz�cych działalno�� posiadaj�cych status członków GPW. Od 15 kwietnia 2013 r. obrót na GPW 

obsługiwany jest przez system transakcyjny UTP. System obrotu zapewnia ustalanie kursów papierów 

warto�ciowych w oparciu o zlecenia kupna i sprzeda�y. Kojarzenia tych zlece	 dokonuje si� według �ci�le 

okre�lonych zasad, za� realizacja transakcji odbywa si� w trakcie sesji giełdowych. W celu wspomagania 

płynno�ci notowanych instrumentów, członkowie GPW lub inne podmioty mog� pełni� funkcj� animatora 

rynku, składaj�c (na podstawie odpowiedniej umowy z GPW) zlecenia kupna lub sprzeda�y danego instrumentu 

na własny rachunek. Płynno�� instrumentów finansowych mo�e by� równie� wspomagana przez podmioty 

działaj�ce w funkcji animatora emitenta na podstawie stosownej umowy z emitentem danych instrumentów. 
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Co do zasady, stosownie do przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Zarz�d GPW mo�e 

zawiesi� obrót instrumentami finansowymi m.in. (i) na wniosek emitenta, w celu zapewnienia inwestorom 

powszechnego i równego dost�pu do informacji, a tak�e (ii) w przypadku, gdy takie instrumenty przestały 

spełnia� warunki obowi�zuj�ce na GPW, pod warunkiem, �e nie spowoduje to znacz�cego naruszenia interesów 

inwestorów lub zagro�enia prawidłowego funkcjonowania rynku. Ponadto Zarz�d GPW zawiesza obrót 

instrumentami finansowymi na ��danie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi. Zgodnie z Regulaminem GPW, Zarz�d GPW mo�e zawiesi� obrót instrumentami finansowymi 

równie� w przypadku, gdy emitent narusza przepisy obowi�zuj�ce na GPW. 

Na Dat� Prospektu, w okresie do dnia 31 grudnia 2015 r., sesje na GPW odbywaj� si� regularnie od poniedziałku 

do pi�tku w godzinach 8:30 – 17:05, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem okre�lanym przez Zarz�d 

GPW.  

Notowania na sesjach giełdowych odbywaj� si� w systemie notowa	 ci�głych oraz kursu jednolitego. Natomiast 

poza systemem notowa	 ci�głych oraz systemem notowa	 jednolitych zawierane s� transakcje pakietowe. 

Zarówno w systemie notowa	 ci�głych, jak równie� w systemie notowa	 jednolitych obowi�zuj� ograniczenia 

waha	 kursów. 

Kursy otwarcia i zamkni�cia w systemie notowa	 ci�głych s� ustalane na podstawie zlece	 maklerskich, których 

rodzaje okre�la Zarz�d GPW.  

Transakcja pakietowa to transakcja zawierana poza systemem notowa	 ci�głych oraz kursu jednolitego, która, co 

do zasady, mo�e zosta� zawarta je�eli co najmniej jeden członek GPW przeka�e zlecenie kupna i odpowiadaj�ce 

mu zlecenie sprzeda�y tej samej liczby instrumentów finansowych (z wyj�tkiem instrumentów pochodnych), po 

tej samej cenie i z t� sam� dat� rozliczenia. Warto�� transakcji pakietowej musi by� równa co najmniej: 

• 2.000.000 PLN w przypadku akcji wchodz�cych w skład WIG 20 oraz akcji wchodz�cych w skład 

indeksu WIG30; 

• 1.000.000 PLN w przypadku akcji wchodz�cych w skład indeksu mWIG40 (z wył�czeniem akcji 

wchodz�cych równocze�nie w skład indeksu WIG30); 

• 250.000 PLN w przypadku pozostałych akcji. 

Ró�nica pomi�dzy cen� instrumentu finansowego okre�lon� w zleceniu a ostatnim kursem tego instrumentu 

z sesji giełdowej nie mo�e przekroczy� 10%. W przypadku transakcji pakietowych zawieranych poza godzinami 

sesji giełdowej, transakcja mo�e by� zawarta równie� gdy ró�nica pomi�dzy cen� akcji w zleceniu a kursem 

odniesienia nie jest wy�sza ni� 40%. Kurs odniesienia okre�lany jest jako �rednia arytmetyczna kursów 

wszystkich transakcji danymi akcjami z sesji giełdowej w dniu, w którym transakcja pakietowa ma zosta� 
zawarta, wa�ona obrotami.  

Informacje o kursie, wolumenie obrotów oraz wszelkich prawach szczególnych (prawie poboru, prawie do 

dywidendy) w odniesieniu do poszczególnych akcji s� dost�pne na oficjalnej stronie internetowej GPW 

(www.gpw.pl). 

Prowizje pobierane przez podmioty prowadz�ce w Polsce działalno�� maklersk� nie s� ustalane przez GPW ani 

przez jakiekolwiek organy regulacyjne. Zale�� natomiast od warto�ci transakcji oraz stawek przyj�tych przez 

podmiot realizuj�cy transakcj�, a tak�e, w przypadku transakcji zawieranych na GPW, od wysoko�ci opłat 

transakcyjnych pobieranych przez GPW od jej członków.  

Ustawy reguluj�ce działanie rynku kapitałowego 

Do podstawowych aktów prawnych reguluj�cych polski rynek papierów warto�ciowych nale�� trzy ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r.: (i) Ustawa o Ofercie Publicznej, (ii) Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi, oraz 

(iii) Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym.  

Dodatkowo, od dnia 19 wrze�nia 2006 r. nadzór nad rynkiem kapitałowym jest regulowany przez Ustaw� 
o Nadzorze Finansowym. Polski rynek kapitałowy funkcjonuje równie� na podstawie przepisów rozporz�dze	 
wykonawczych do wspomnianych wy�ej ustaw oraz regulacji wspólnotowych. 
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Organem, który sprawuje nadzór nad rynkiem kapitałowym w Polsce jest KNF. 

Ustawa o Ofercie Publicznej - prawa i obowi�zki zwi�zane z nabywaniem oraz zbywaniem znacznych 
pakietów akcji 

Po uzyskaniu przez Emitenta statusu spółki publicznej (co nast�pi po zdematerializowaniu przynajmniej jednej 

Akcji) w rozumieniu art. 4 pkt 20 Ustawy o Ofercie Publicznej, nabywanie i zbywanie Akcji podlega� b�dzie 

wskazanym poni�ej obowi�zkom. 

Obowi�zek zawiadamiania KNF o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej 

Stosownie do przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej, ka�dy kto: 

• osi�gn�ł 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 osi�gn�ł odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 

25%, 33%, 33 
1
/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, 

- jest obowi�zany niezwłocznie zawiadomi� o tym KNF oraz t� spółk� publiczn�, nie pó�niej ni� w terminie 4 

dni roboczych od dnia, w którym dowiedział si� o zmianie swojego udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy 

zachowaniu nale�ytej staranno�ci mógł si� o niej dowiedzie�, a w przypadku zmiany wynikaj�cej z nabycia akcji 

spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym - nie pó�niej ni� w terminie 6 dni sesyjnych od 

dnia zawarcia transakcji. Dniami sesyjnymi s� dni sesyjne okre�lone przez spółk� prowadz�c� rynek regulowany 

w regulaminie (w przypadku Spółki - jest ni� GPW), zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi oraz ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie internetowej. 

Obowi�zek zawiadomienia KNF oraz spółki publicznej powstaje tak�e w przypadku: 

• zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej: 

o 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje s� dopuszczone do obrotu na rynku 

oficjalnych notowa	 giełdowych (na Dat� Prospektu taki rynek stanowi rynek podstawowy 

GPW); 

o 5% ogólnej liczby głosów - w spółce publicznej, której akcje s� dopuszczone do obrotu na 

innym rynku regulowanym ni� rynek oficjalnych notowa	 giełdowych; 

• zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej o co 

najmniej 1% ogólnej liczby głosów. 

Obowi�zek dokonania zawiadomienia wskazanego powy�ej, nie powstaje je�eli, po rozliczeniu w depozycie 

papierów warto�ciowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu, zmiana udziału 

w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia, nie powoduje osi�gni�cia lub 

przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wi��e si� powstanie tych obowi�zków. 

Wskazane wy�ej zawiadomienie mo�e zosta� sporz�dzone w j�zyku angielskim. 

Spółka publiczna po otrzymaniu zawiadomienia ma obowi�zek niezwłocznego przekazania otrzymanej 

informacji równocze�nie do wiadomo�ci publicznej, KNF oraz spółce prowadz�cej rynek regulowany, na którym 

s� notowane akcje tej spółki publicznej. 

Je�eli ujawnienie takich informacji mogłoby: 

• zaszkodzi� interesowi publicznemu, lub 

• spowodowa� istotn� szkod� dla interesów tej spółki - o ile brak odpowiedniej informacji nie spowoduje 

wprowadzenia w bł�d ogółu inwestorów w zakresie oceny warto�ci papierów warto�ciowych, 
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- KNF mo�e zwolni� spółk� publiczn� z obowi�zku przekazania informacji do publicznej wiadomo�ci. 

Wezwania na sprzeda� lub zamian� akcji spółki publicznej 

Wezwanie na podstawie art. 72 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej 

Stosownie do przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej, nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powoduj�cej 

zwi�kszenie udziału w ogólnej liczbie głosów o wi�cej ni�: 

• 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym ni� 60 dni przez podmiot, którego udział w ogólnej 

liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej ni� 33%; 

• 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym ni� 12 miesi�cy przez akcjonariusza, którego udział 

w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%; 

- mo�e nast�pi� wył�cznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania si� na sprzeda� lub zamian� tych 

akcji w liczbie nie mniejszej ni� odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby głosów. 

Wezwanie na podstawie art. 73 Ustawy o Ofercie Publicznej 

Zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów w spółce 

publicznej mo�e nast�pi� wył�cznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania si� na sprzeda� lub zamian� 
akcji tej spółki w liczbie zapewniaj�cej osi�gni�cie 66% ogólnej liczby głosów, z wyj�tkiem przypadku, gdy 

przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nast�pi� w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania si� na 

sprzeda� lub zamian� wszystkich pozostałych akcji spółki. 

W przypadku, gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów nast�piło w wyniku po�redniego nabycia 

akcji, obj�cia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do 

spółki jako wkładu niepieni��nego, poł�czenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wyga�ni�cia 

uprzywilejowania akcji lub zaj�cia innego ni� czynno�� prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, 

który po�rednio nabył akcje, jest obowi�zany, w terminie 3 miesi�cy od przekroczenia 33% ogólnej liczby 

głosów, do: 

• ogłoszenia wezwania do zapisywania si� na sprzeda� lub zamian� akcji tej spółki w liczbie 

powoduj�cej osi�gni�cie 66% ogólnej liczby głosów, albo 

• zbycia akcji w liczbie powoduj�cej osi�gni�cie nie wi�cej ni� 33% ogólnej liczby głosów, 

- chyba �e w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który po�rednio nabył akcje, w ogólnej liczbie 

głosów ulegnie zmniejszeniu do nie wi�cej ni� 33% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku 

podwy�szenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wyga�ni�cia uprzywilejowania jego akcji. 

Je�eli przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów nast�piło w wyniku dziedziczenia, obowi�zek, o którym mowa 

powy�ej, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ 

dalszemu zwi�kszeniu, termin wykonania tego obowi�zku liczy si� od dnia, w którym nast�piło zdarzenie 

powoduj�ce zwi�kszenie udziału w ogólnej liczbie głosów. 

Wezwanie na podstawie art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej 

Zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów w spółce 

publicznej mo�e nast�pi� wył�cznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania si� na sprzeda� lub zamian� 
wszystkich pozostałych akcji tej spółki. 

W przypadku, gdy przekroczenie progu 66% nast�piło w wyniku po�redniego nabycia akcji, obj�cia akcji nowej 

emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu 

niepieni��nego, poł�czenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wyga�ni�cia uprzywilejowania 

akcji lub zaj�cia innego ni� czynno�� prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który po�rednio 

nabył akcje, jest obowi�zany w terminie 3 miesi�cy od przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia 

wezwania do zapisywania si� na sprzeda� lub zamian� wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba �e w tym 

terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który po�rednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie 
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zmniejszeniu do nie wi�cej ni� 66% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwy�szenia kapitału 

zakładowego, zmiany statutu spółki lub wyga�ni�cia uprzywilejowania jego akcji. 

Ogłaszanie wezwania - zasady 

Ogłoszenie wezwania mo�e zosta� dokonane dopiero po ustanowieniu zabezpieczenia w wysoko�ci nie 

mniejszej ni� 100% warto�ci akcji, które maj� by� przedmiotem wezwania. Ustanowienie zabezpieczenia 

powinno by� udokumentowane za�wiadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielaj�cej 

zabezpieczenia lub po�rednicz�cej w jego udzieleniu. 

Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za po�rednictwem podmiotu prowadz�cego działalno�� maklersk� na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który obowi�zany jest - nie pó�niej ni� na 14 Dni Roboczych przed dniem 

rozpocz�cia przyjmowania zapisów - do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz 

spółki prowadz�cej rynek regulowany, na którym notowane s� dane akcje. Do powy�szego zawiadomienia 

podmiot po�rednicz�cy zał�cza tre�� wezwania. Nast�pnie podmiot po�rednicz�cy przekazuje tre�� wezwania do 

publikacji w co najmniej jednym dzienniku o zasi�gu ogólnopolskim. 

Odst�pienie od ogłoszonego wezwania nie jest dopuszczalne, chyba �e po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił 

wezwanie dotycz�ce tych samych akcji. Odst�pienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje 

spółki publicznej jest dopuszczalne wył�cznie wówczas, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie 

pozostałe akcje tej spółki po cenie nie ni�szej ni� cena w tym wezwaniu. 

W okresie mi�dzy dokonaniem zawiadomienia, a zako	czeniem wezwania podmiot obowi�zany do ogłoszenia 

wezwania oraz podmioty od niego zale�ne lub wobec niego dominuj�ce, lub podmioty b�d�ce stronami 

zawartego z nim porozumienia w przedmiocie nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub 

zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki: 

• mog� nabywa� akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania i w sposób 

w nim okre�lony; 

• nie mog� zbywa� akcji spółki, której dotyczy wezwanie, ani zawiera� umów, z których mógłby 

wynika� obowi�zek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania; 

• nie mog� nabywa� po�rednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie.  

KNF po otrzymaniu zawiadomienia o ogłoszeniu wezwania mo�e, najpó�niej na 3 Dni Robocze przed dniem 

rozpocz�cia przyjmowania zapisów, zgłosi� ��danie wprowadzenia niezb�dnych zmian lub uzupełnie	 w tre�ci 

wezwania albo przekazania wyja�nie	 dotycz�cych jego tre�ci, w terminie okre�lonym w ��daniu, nie krótszym 

ni� 2 dni. Do czasu dokonania czynno�ci wskazanych we wspomnianym ��daniu, przez podmiot obowi�zany do 

ogłoszenia wezwania, rozpocz�cie przyjmowania zapisów w wezwaniu ulega wstrzymaniu. 

Podmiot, który ogłosił wezwanie, jest obowi�zany po jego zako	czeniu zawiadomi�, w trybie okre�lonym 

w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale 

w ogólnej liczbie głosów osi�gni�tym w wyniku wezwania. 

Cena akcji w wezwaniu 

Przepisy Ustawy o Ofercie Publicznej szczegółowo reguluj� zasady ustalania ceny akcji w wezwaniu. 

W przypadku, gdy którekolwiek z akcji spółki s� przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, cena akcji 

proponowana w wezwaniu nie mo�e by� ni�sza od: 

• �redniej ceny rynkowej z okresu 6 miesi�cy poprzedzaj�cych ogłoszenie wezwania, w czasie których 

dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo 

• �redniej ceny rynkowej z krótszego okresu - je�eli obrót akcjami spółki był dokonywany na rynku 

głównym przez okres krótszy ni� okre�lony w punkcie powy�ej. 

Cena akcji proponowana w wezwaniach nie mo�e by� równie� ni�sza od: 
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• najwy�szej ceny, jak� za akcje b�d�ce przedmiotem wezwania podmiot obowi�zany do jego ogłoszenia, 

podmioty od niego zale�ne lub wobec niego dominuj�ce, lub podmioty b�d�ce stronami zawartego 

z nim porozumienia w przedmiocie nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego 

głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, zapłaciły 

w okresie 12 miesi�cy przed ogłoszeniem wezwania, albo 

• najwy�szej warto�ci rzeczy lub praw, które podmiot obowi�zany do ogłoszenia wezwania lub 

podmioty, wskazane powy�ej, wydały w zamian za akcje b�d�ce przedmiotem wezwania, w okresie 

12 miesi�cy przed ogłoszeniem wezwania. 

Ponadto, cena akcji proponowana w wezwaniu na podstawie art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej (wezwaniu do 

zapisywania si� na sprzeda� lub zamian� wszystkich pozostałych akcji spółki publicznej) nie mo�e by� równie� 
ni�sza od �redniej ceny rynkowej z okresu 3 miesi�cy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym 

poprzedzaj�cych ogłoszenie wezwania. 

W przypadku, gdy �rednia cena rynkowa akcji, ustalona zgodnie z regułami wskazanymi powy�ej, znacznie 

odbiega od warto�ci godziwej tych akcji z powodu: 

• przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do nabycia akcji spółki 

przejmuj�cej w zwi�zku z podziałem spółki publicznej przez wydzielenie lub innych praw 

maj�tkowych zwi�zanych z posiadaniem akcji spółki publicznej, 

• znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub maj�tkowej spółki na skutek zdarze	 lub okoliczno�ci, 

których spółka nie mogła przewidzie� lub im zapobiec, 

• zagro�enia spółki trwał� niewypłacalno�ci�, 

- podmiot ogłaszaj�cy wezwanie mo�e zwróci� si� do KNF z wnioskiem o udzielenie zgody na zaproponowanie 

w wezwaniu ceny niespełniaj�cej kryteriów okre�lonych w przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej. W takim 

przypadku KNF mo�e udzieli� zgody, je�eli proponowana cena nie jest ni�sza od warto�ci godziwej tych akcji, 

a ogłoszenie wezwania nie naruszy uzasadnionego interesu akcjonariuszy. 

Je�eli nie jest mo�liwe ustalenie ceny zgodnie z zasadami, o których mowa powy�ej, albo w przypadku spółki, 

w stosunku do której otwarte zostało post�powanie układowe lub upadło�ciowe - cena proponowana 

w wezwaniu nie mo�e by� ni�sza od ich warto�ci godziwej. 

Jednak�e cena proponowana w wezwaniu, o którym stanowi� art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, mo�e by� 
ni�sza od ceny ustalonej zgodnie z wskazanymi powy�ej zasadami w odniesieniu do akcji stanowi�cych co 

najmniej 5% wszystkich akcji spółki, które b�d� nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszaj�cej si� na 

wezwanie, je�eli podmiot obowi�zany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak postanowiły. 

Sankcje z tytułu naruszenia obowi�zków dotycz�cych wezwa� 

Zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariusz nie mo�e wykonywa� prawa głosu z akcji 

spółki publicznej b�d�cych przedmiotem czynno�ci prawnej lub innego zdarzenia prawnego powoduj�cego 

osi�gni�cie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, je�eli osi�gni�cie lub przekroczenie tego 

progu nast�piło z naruszeniem obowi�zku ogłoszenia wezwania zgodnie z art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Ponadto, akcjonariusz nie mo�e wykonywa� prawa głosu ze wszystkich akcji spółki publicznej, je�eli 

przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nast�piło za naruszeniem obowi�zków okre�lonych odpowiednio 

w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Zakaz ten dotyczy równie� wszystkich akcji spółki 

publicznej posiadanych przez podmioty zale�ne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem 

obowi�zków okre�lonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Akcjonariusz nie mo�e wykonywa� prawa głosu z akcji spółki publicznej, które nabył w wezwaniu po cenie 

ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew wskazanym powy�ej zakazom nie jest uwzgl�dniane 

przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwał� walnego zgromadzenia, z zastrze�eniem przepisów innych 

ustaw. 
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Przymusowy wykup akcji spółki publicznej 

Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zale�nymi lub 

wobec niego dominuj�cymi oraz podmiotami b�d�cymi stronami zawartego z nim porozumienia w przedmiocie 

nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub 

prowadzenia trwałej polityki wobec spółki osi�gn�ł lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce 

przysługuje, w terminie 3 miesi�cy od osi�gni�cia lub przekroczenia tego progu, prawo ��dania od pozostałych 

akcjonariuszy sprzeda�y wszystkich posiadanych przez nich akcji. 

Cen� wykupu akcji w ramach przymusowego wykupu ustala si� zgodnie z zasadami okre�lonymi w przepisach 

art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej dotycz�cych ustalania ceny akcji w wezwaniu. Je�eli jednak 

osi�gni�cie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów w spółce nast�piło w wyniku ogłoszonego 

wezwania na sprzeda� lub zamian� wszystkich pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie mo�e 

by� ni�sza od ceny proponowanej w takim wezwaniu. 

Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za po�rednictwem podmiotu prowadz�cego działalno�� 
maklersk� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowi�zany - nie pó�niej ni� na 14 dni roboczych 

przed rozpocz�ciem przymusowego wykupu - do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia 

KNF oraz spółki prowadz�cej rynek regulowany, na którym notowane s� dane akcje, a je�eli akcje spółki 

notowane s� na kilku rynkach regulowanych - wszystkich tych spółek. Podmiot ten zał�cza do zawiadomienia 

informacje na temat przymusowego wykupu. 

Odst�pienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne. 

Przymusowy odkup akcji spółki publicznej 

Akcjonariusz spółki publicznej mo�e za��da� wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego 

akcjonariusza, który osi�gn�ł lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. ��danie składa si� na 

pi�mie w terminie 3 miesi�cy od dnia, w którym nast�piło osi�gni�cie lub przekroczenie tego progu przez innego 

akcjonariusza. W przypadku gdy informacja o osi�gni�ciu lub przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów 

nie została przekazana do publicznej wiadomo�ci w trybie okre�lonym w odpowiednich przepisach Ustawy 

o Ofercie Publicznej, termin na zło�enie ��dania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który 

mo�e ��da� wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział si� lub przy zachowaniu nale�ytej 

staranno�ci mógł si� dowiedzie� o osi�gni�ciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza. 

Wskazanemu powy�ej ��daniu s� obowi�zani zado��uczyni� solidarnie zarówno akcjonariusz, który osi�gn�ł lub 

przekroczył 90% ogólnej liczby głosów, jak równie� podmioty wobec niego zale�ne i dominuj�ce, w terminie 30 

dni od dnia jego zgłoszenia. Obowi�zek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa równie� solidarnie na ka�dej 

ze stron porozumienia w przedmiocie nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 

zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, o ile strony tego porozumienia posiadaj� wspólnie, 

wraz z podmiotami dominuj�cymi i zale�nymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów. 

Cen� przymusowego odkupu ustala si� na zasadach okre�lonych w przepisach art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie 

Publicznej dotycz�cych ustalania ceny akcji w wezwaniu. Je�eli jednak osi�gni�cie lub przekroczenie progu 

90% ogólnej liczby głosów nast�piło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzeda� lub zamian� wszystkich 

pozostałych akcji spółki, akcjonariusz ��daj�cy wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie 

ni�szej ni� cena proponowana w tym wezwaniu. 

Podmioty obj�te obowi�zkami zwi�zanymi ze znacznymi pakietami akcji 

Ustawa o Ofercie Publicznej stanowi ponadto, �e obowi�zki okre�lone w przepisach dotycz�cych znacznych 

pakietów akcji spółek publicznych spoczywaj� odpowiednio: 

• równie� na podmiocie, który osi�gn�ł lub przekroczył okre�lony w Ustawie o Ofercie Publicznej próg 

ogólnej liczby głosów w zwi�zku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych 

w zwi�zku z akcjami spółki publicznej; 

• na funduszu inwestycyjnym - równie� w przypadku, gdy osi�gni�cie lub przekroczenie danego progu 

ogólnej liczby głosów okre�lonego w tych przepisach nast�puje w zwi�zku z posiadaniem akcji ł�cznie 

przez: 
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o inne fundusze inwestycyjne zarz�dzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych; 

o inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarz�dzane 

przez ten sam podmiot; 

• równie� na podmiocie, w przypadku którego osi�gni�cie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 

głosów okre�lonego w przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej nast�puje w zwi�zku z posiadaniem 

akcji: 

o przez osob� trzeci� w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, 

z wył�czeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynno�ci polegaj�cych na 

wykonywaniu zlece	 nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych, na rachunek 

daj�cego zlecenie;  

o w ramach wykonywania czynno�ci polegaj�cych na zarz�dzaniu portfelami, w skład których 

wchodzi jeden lub wi�ksza liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy 

o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych - 

w zakresie akcji wchodz�cych w skład zarz�dzanych pakietów papierów warto�ciowych, 

z których podmiot ten jako zarz�dzaj�cy, mo�e w imieniu zleceniodawców wykonywa� prawo 

głosu na walnym zgromadzeniu;  

o przez osob� trzeci�, z któr� ten podmiot zawarł umow�, której przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu; 

• równie� na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu 

został upowa�niony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, je�eli akcjonariusz ten nie 

wydał wi���cych pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 

• równie� ł�cznie na wszystkich podmiotach, które ł�czy pisemne lub ustne porozumienie dotycz�ce 

nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 

zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chocia�by tylko jeden z tych podmiotów 

podj�ł lub zamierzał podj�� czynno�ci powoduj�ce powstanie tych obowi�zków; 

• na podmiotach, które zawieraj� porozumienie, o którym mowa w punkcie powy�ej, posiadaj� akcje 

spółki publicznej, w liczbie zapewniaj�cej ł�cznie osi�gni�cie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów okre�lonego w tych przepisach.  

W przypadku zawarcia porozumie	 o których mowa w dwóch ostatnich punktach powy�ej, obowi�zki okre�lone 

w przepisach dotycz�cych znacznych pakietów akcji spółek publicznych mog� by� wykonywane przez jedn� ze 

stron porozumienia, wskazan� przez jego strony. 

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi 

Obrót papierami warto�ciowymi z wykorzystaniem informacji poufnych 

Informacj� poufn� w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi stanowi okre�lona w sposób 

precyzyjny informacja dotycz�ca, bezpo�rednio lub po�rednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów 

finansowych, albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej 

wiadomo�ci, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłyn�� na cen� tych instrumentów lub 

powi�zanych z nimi instrumentów pochodnych. 

Ka�dy, kto: (i) posiada informacj� poufn� w zwi�zku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem 

w spółce akcji lub udziałów lub w zwi�zku z dost�pem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania 

zawodu, a tak�e stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, (ii) posiada 

informacj� poufn� w wyniku popełnienia przest�pstwa, lub (iii) posiada informacj� poufn� pozyskan� w inny 

sposób, je�eli wiedział lub przy doło�eniu nale�ytej staranno�ci mógł si� dowiedzie�, �e jest to informacja 

poufna, nie mo�e: (a) wykorzystywa� informacji poufnej; (b) ujawnia� informacji poufnej lub (c) udziela� 
rekomendacji lub nakłania� inn� osob� na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych, których dotyczy ta informacja. 
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Wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, 

instrumentów finansowych, w oparciu o informacj� poufn� b�d�c� w posiadaniu takiej osoby, albo 

dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynno�ci prawnej powoduj�cej lub mog�cej 

powodowa� rozporz�dzenie takimi instrumentami finansowymi.  

Osoba wykorzystuj�ca informacj� poufn� z naruszeniem przepisów prawa podlega grzywnie do 5.000.000 PLN 

albo karze pozbawienia wolno�ci od 3 miesi�cy do lat 5, albo obu tym karom ł�cznie. 

Ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umo�liwianie lub ułatwianie wej�cia w posiadanie przez 

osob� nieuprawnion� informacji poufnej wskazanej w przepisach Ustawy o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi. Ujawnianie informacji poufnej mo�e podlega� grzywnie maksymalnie do 2.000.000 PLN albo 

karze pozbawienia wolno�ci do lat 3, albo obu tym karom ł�cznie. Udzielanie rekomendacji lub nakłanianie na 

podstawie informacji poufnej do zbycia instrumentów finansowych, których taka informacja dotyczy, mo�e 

podlega� grzywnie maksymalnie do 2.000.000 PLN albo karze pozbawienia wolno�ci do lat 3, albo obu tym 

karom ł�cznie. 

Manipulacja 

Zgodnie z Ustaw� o Obrocie Instrumentami Finansowymi, zakazana jest manipulacja instrumentem 

finansowym. Manipulacj� stanowi: 

• składanie zlece	 lub zawieranie transakcji wprowadzaj�cych lub mog�cych wprowadzi� w bł�d co do 

rzeczywistego popytu, poda�y lub ceny instrumentu finansowego, chyba �e powody tych działa	 były 

uprawnione, a zło�one zlecenia lub zawarte transakcje nie naruszyły przyj�tych praktyk rynkowych na 

danym rynku regulowanym; 

• składanie zlece	 lub zawieranie transakcji powoduj�cych nienaturalne lub sztuczne ustalenie si� ceny 

jednego lub kilku instrumentów finansowych, chyba �e powody tych działa	 były uprawnione, 

a zło�one zlecenia lub zawarte transakcje nie naruszyły przyj�tych praktyk rynkowych na danym rynku 

regulowanym; 

• składanie zlece	 lub zawieranie transakcji, z zamiarem wywołania innych skutków prawnych ni� te, dla 

osi�gni�cia których faktycznie jest dokonywana dana czynno�� prawna; 

• rozpowszechnianie za pomoc� �rodków masowego przekazu, w tym Internetu, lub w inny sposób 

fałszywych lub nierzetelnych informacji albo pogłosek, które wprowadzaj� lub mog� wprowadza� 
w bł�d w zakresie instrumentów finansowych (i) przez dziennikarza - je�eli nie działał z zachowaniem 

nale�ytej staranno�ci zawodowej albo je�eli uzyskał z rozpowszechniania takich informacji 

bezpo�redni� lub po�redni� korzy�� maj�tkow� lub osobist� dla siebie lub innej osoby, nawet działaj�c 

z zachowaniem tej staranno�ci, (ii) przez inn� osob� - je�eli wiedziała lub przy doło�eniu nale�ytej 

staranno�ci mogła si� dowiedzie�, �e s� to informacje nieprawdziwe lub wprowadzaj�ce w bł�d; 

• składanie zlece	 lub zawieranie transakcji przy jednoczesnym wprowadzeniu uczestników rynku w bł�d 

albo wykorzystanie ich bł�du, co do ceny instrumentów finansowych; 

• zapewnianie kontroli nad popytem lub poda�� instrumentu finansowego z naruszeniem zasad 

uczciwego obrotu lub w sposób powoduj�cy bezpo�rednie lub po�rednie ustalanie cen nabycia lub 

zbycia instrumentów finansowych; 

• nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na zako	czenie notowa	 powoduj�ce 

wprowadzenie w bł�d inwestorów dokonuj�cych czynno�ci na podstawie ceny ustalonej na tym etapie 

notowa	; 

• uzyskiwanie korzy�ci maj�tkowej z wpływu opinii dotycz�cych instrumentów finansowych lub ich 

emitentów wyra�anych w �rodkach masowego przekazu w sposób okazjonalny lub regularny, na cen� 
posiadanych instrumentów finansowych, je�li nie został publicznie ujawniony w sposób pełny i rzetelny 

wyst�puj�cy konflikt interesu. 

Osoba, która dokonuje manipulacji podlega grzywnie do 5.000.000 PLN albo karze pozbawienia wolno�ci od 

3 miesi�cy do lat 5, albo obu tym karom ł�cznie. Natomiast osoba wchodz�ca w porozumienie z inn� osob� 
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maj�c� na celu manipulacj�, podlega grzywnie do 2.000.000 PLN. Ponadto, w niektórych przypadkach KNF 

mo�e nało�y� kar� pieni��n� do wysoko�ci 200.000 PLN lub kar� pieni��n� do wysoko�ci dziesi�ciokrotno�ci 

uzyskanej korzy�ci maj�tkowej albo obie te kary ł�cznie. Takiej samej karze podlega, osoba, która wchodzi 

w porozumienie maj�ce na celu dokonanie takiej manipulacji. 

Nabywanie lub zbywanie akcji w trakcie trwania okresów zamkni�tych 

Przepisy Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi wprowadzaj� tak�e ograniczenie, które odnosi si� 
wył�cznie do członków zarz�du, rady nadzorczej, prokurentów lub pełnomocników emitenta lub wystawcy, jego 

pracowników, biegłych rewidentów albo innych osób pozostaj�cych z tym emitentem lub wystawc� w stosunku 

zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze. Osoby te w trakcie okresu zamkni�tego nie 

mog� nabywa� lub zbywa�, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych 

dotycz�cych akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powi�zanych oraz dokonywa�, na 

rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynno�ci prawnych powoduj�cych lub mog�cych powodowa� 
rozporz�dzenie takimi instrumentami finansowymi. 

Ponadto osoby, które posiadaj� dost�p do informacji poufnych nie mog�, w czasie trwania okresu zamkni�tego, 

działaj�c jako organ osoby prawnej, podejmowa� czynno�ci, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub 

zbycia przez t� osob� prawn�, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych 

dotycz�cych akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powi�zanych albo podejmowa� 
czynno�ci powoduj�cych lub mog�cych powodowa� rozporz�dzenie takimi instrumentami finansowymi przez t� 
osob� prawn�, na rachunek własny lub osoby trzeciej. 

Wskazane powy�ej ograniczenia nie maj� zastosowania do czynno�ci dokonywanych:  

• przez podmiot prowadz�cy działalno�� maklersk�, któremu taka osoba zleciła zarz�dzanie portfelem 

instrumentów finansowych w sposób wył�czaj�cy ingerencj� tej osoby w podejmowane na jej rachunek 

decyzje inwestycyjne; albo  

• w wykonaniu umowy zobowi�zuj�cej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych 

dotycz�cych akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powi�zanych, zawartej na 

pi�mie z dat� pewn� przed rozpocz�ciem biegu danego okresu zamkni�tego; albo  

• w wyniku zło�enia przez tak� osob� zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania si� 
na sprzeda� lub zamian� akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej; albo  

• w zwi�zku z obowi�zkiem ogłoszenia przez tak� osob� wezwania do zapisywania si� na sprzeda� lub 

zamian� akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej; albo  

• w zwi�zku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru; albo  

• w zwi�zku z ofert� skierowan� do pracowników lub osób wchodz�cych w skład statutowych organów 

emitenta, pod warunkiem, �e informacja na temat takiej oferty była publicznie dost�pna przed 

rozpocz�ciem biegu danego okresu zamkni�tego. 

Okresem zamkni�tym w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi jest:  

• okres od wej�cia przez osob� fizyczn� maj�c� dost�p do informacji poufnych w posiadanie informacji 

poufnej dotycz�cej emitenta lub instrumentów finansowych do przekazania takiej informacji do 

publicznej wiadomo�ci;  

• w przypadku raportu rocznego - okres 2 miesi�cy przed przekazaniem raportu do publicznej 

wiadomo�ci lub okres pomi�dzy ko	cem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej 

wiadomo�ci, je�eli okres ten jest krótszy od pierwszego ze wskazanych;  

• w przypadku raportu półrocznego - miesi�c przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomo�ci lub 

okres pomi�dzy dniem zako	czenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej 

wiadomo�ci, je�eli okres ten jest krótszy od pierwszego ze wskazanych;  
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• w przypadku raportu kwartalnego - okres 2 tygodni przed przekazaniem raportu do publicznej 

wiadomo�ci lub okres pomi�dzy dniem zako	czenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do 

publicznej wiadomo�ci, je�eli okres ten jest krótszy od pierwszego ze wskazanych. 

Za naruszenie okre�lonego powy�ej zakazu w trakcie trwania okresu zamkni�tego, KNF mo�e decyzj� nało�y� 
na osob� maj�c� dost�p do informacji poufnych kar� pieni��n� w wysoko�ci do 200.000 PLN. 

Ponadto, osoby wchodz�ce w skład organów zarz�dzaj�cych lub nadzorczych emitenta lub b�d�ce jego 

prokurentami, a tak�e inne osoby zajmuj�ce funkcje kierownicze w strukturze emitenta, które posiadaj� stały 

dost�p do informacji poufnych dotycz�cych bezpo�rednio lub po�rednio emitenta oraz kompetencje w zakresie 

podejmowania decyzji wywieraj�cych wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalno�ci 

gospodarczej, s� obowi�zane do przekazywania KNF oraz emitentowi informacji o zawartych przez siebie na 

własny rachunek transakcjach akcjami emitenta lub zwi�zanymi z nimi instrumentami finansowymi. Wskazany 

wy�ej obowi�zek odnosi si� równie� do transakcji dokonywanych przez osoby bliskie osób, o których mowa 

powy�ej, w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Za naruszenie 

obowi�zków wskazanych powy�ej, KNF mo�e w drodze decyzji nało�y�, kar� pieni��n� w wysoko�ci do 

100.000 PLN. 

Obowi�zek zawiadomienia spółki o osi�gni�ciu stosunku dominacji zgodnie z Kodeksem Spółek 
Handlowych 

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka dominuj�ca, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 

Kodeksu Spółek Handlowych, jest zobowi�zana do zawiadomienia spółki zale�nej o powstaniu lub ustaniu 

stosunku dominacji w terminie 2 tygodni od dnia powstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia 

wykonywania prawa głosu z akcji spółki dominuj�cej reprezentuj�cych ponad 33% kapitału zakładowego spółki 

zale�nej. 

Ponadto uchwała walnego zgromadzenia, powzi�ta z naruszeniem obowi�zku zawiadomienia wskazanego 

powy�ej jest niewa�na, chyba �e spełnia wymogi kworum oraz wi�kszo�ci głosów bez uwzgl�dnienia głosów 

niewa�nych. 

Kontrola koncentracji - Rozporz�dzenie w Sprawie Kontroli Koncentracji 

Przepisy Rozporz�dzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji odnosz� si� do tzw. koncentracji o wymiarze 

wspólnotowym powoduj�cych trwał� zmian� w strukturze wła�cicielskiej danego przedsi�biorcy i znajduj� 
zastosowanie do przedsi�biorców i ich podmiotów powi�zanych przekraczaj�cych okre�lone progi przychodów 

ze sprzeda�y towarów i usług. Koncentracje, które posiadaj� wymiar wspólnotowy podlegaj� zgłoszeniu do 

Komisji Europejskiej przed ich dokonaniem. 

Zgodnie z Rozporz�dzeniem w Sprawie Kontroli Koncentracji, koncentracja ma wymiar wspólnotowy, gdy: 

• ł�czny �wiatowy obrót wszystkich przedsi�biorców uczestnicz�cych w koncentracji wynosi wi�cej ni� 
5.000.000.000 EUR, oraz 

• ł�czny obrót przypadaj�cy na Wspólnot� Europejsk� ka�dego z co najmniej dwóch uczestnicz�cych 

w koncentracji przedsi�biorców wynosi wi�cej ni� 250.000.000 EUR, 

- chyba �e ka�dy z przedsi�biorców uczestnicz�cych w koncentracji uzyskuje wi�cej ni� 2
/3 swoich ł�cznych 

obrotów przypadaj�cych na Wspólnot� Europejsk� w jednym i tym samym pa	stwie członkowskim. 

Koncentracja, nieosi�gaj�ca progów obrotowych wskazanych powy�ej, jest koncentracj� o wymiarze 

wspólnotowym, je�eli: 

• ł�czny �wiatowy obrót wszystkich przedsi�biorców uczestnicz�cych w koncentracji wynosi wi�cej ni� 
2.500.000.000 EUR, 

• w ka�dym z co najmniej trzech pa	stw członkowskich ł�czny obrót wszystkich przedsi�biorców 

uczestnicz�cych w koncentracji wynosi wi�cej ni� 100.000.000 EUR, 
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• w ka�dym z co najmniej 3 pa	stw członkowskich uj�tych dla celów wskazanych w punkcie (b) ł�czny 

obrót ka�dego z co najmniej dwóch przedsi�biorców uczestnicz�cych w koncentracji wynosi wi�cej ni� 
25.000.000 EUR, oraz 

• ł�czny obrót przypadaj�cy na Wspólnot� Europejsk� ka�dego z co najmniej dwóch przedsi�biorców 

uczestnicz�cych w koncentracji wynosi wi�cej ni� 100.000.000 EUR, 

- chyba �e ka�dy z przedsi�biorców uczestnicz�cych w koncentracji uzyskuje wi�cej ni� 2
/3 swoich ł�cznych 

obrotów przypadaj�cych na Wspólnot� Europejsk� w jednym i tym samym pa	stwie członkowskim. 

Kontrola koncentracji - Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

Równie� Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów ustanawia pewne szczególne obowi�zki dotycz�ce 

nabywania akcji. 

Zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsi�biorców Prezesowi UOKiK, powinno zosta� dokonane:  

• je�eli ł�czny �wiatowy obrót przedsi�biorców uczestnicz�cych w koncentracji w roku obrotowym 

poprzedzaj�cym rok zgłoszenia przekracza równowarto�� 1.000.000.000 EUR, lub  

• je�eli ł�czny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsi�biorców uczestnicz�cych 

w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj�cym rok zgłoszenia przekracza równowarto�� 
50.000.000 EUR.  

Wskazany wy�ej obrót, obejmuje obrót zarówno przedsi�biorców, którzy bezpo�rednio uczestnicz� 
w koncentracji, jak i innych przedsi�biorców nale��cych do grup kapitałowych, do których nale�� 
przedsi�biorcy bezpo�rednio uczestnicz�cy w koncentracji. 

Przedsi�biorcami w rozumieniu przepisów Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów s� osoby b�d�ce 

przedsi�biorcami w rozumieniu Ustawy o Swobodzie Działalno�ci Gospodarczej, a tak�e mi�dzy innymi osoby 

fizyczne wykonuj�ce zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadz�ce działalno�� w ramach 

wykonywania takiego zawodu. 

Zgodnie z Ustaw� o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie wymaga zgłoszenia zamiar koncentracji, je�eli 

ł�czny obrót przedsi�biorcy, nad którym ma nast�pi� przej�cie kontroli nie przekroczył na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w �adnym z dwóch lat obrotowych poprzedzaj�cych zgłoszenie równowarto�ci 

10.000.000 EUR. 

Prezes UOKiK wydaje w drodze decyzji zgod� na koncentracj�, która nie spowoduje istotnego ograniczenia 

konkurencji na rynku, w szczególno�ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj�cej na rynku. 

Zgodnie z Ustaw� o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, obowi�zek zgłoszenia zamiaru koncentracji 

Prezesowi UOKiK dotyczy zamiaru: 

• poł�czenia dwóch lub wi�cej samodzielnych przedsi�biorców; 

• przej�cia - poprzez nabycie lub obj�cie akcji, innych papierów warto�ciowych, cało�ci lub cz��ci 

maj�tku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpo�redniej lub po�redniej kontroli nad jednym lub wi�cej 

przedsi�biorcami przez jednego lub wi�cej przedsi�biorców; 

• utworzenia przez przedsi�biorców wspólnego przedsi�biorcy; 

• nabycia przez przedsi�biorc� cz��ci mienia innego przedsi�biorcy (cało�ci lub cz��ci przedsi�biorstwa), 

je�eli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzaj�cych 

zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowarto�� 10.000.000 EUR. 

Przej�cie kontroli w rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów obejmuje wszelkie formy 

bezpo�redniego lub po�redniego uzyskania przez przedsi�biorc� uprawnie	, które osobno albo ł�cznie, przy 

uwzgl�dnieniu wszystkich okoliczno�ci prawnych lub faktycznych, umo�liwiaj� wywieranie decyduj�cego 

wpływu na innego przedsi�biorc� lub przedsi�biorców. 
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Ponadto art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stanowi, �e nie podlega zgłoszeniu zamiar 

koncentracji:  

• polegaj�cej na czasowym nabyciu lub obj�ciu przez instytucj� finansow� akcji w celu ich odsprzeda�y, 

je�eli przedmiotem działalno�ci gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy 

rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsi�biorców, pod warunkiem, �e odsprzeda� ta 

nast�pi przed upływem roku od dnia nabycia lub obj�cia, oraz �e: 

o instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyj�tkiem prawa do dywidendy, 

lub  

o wykonuje te prawa wył�cznie w celu przygotowania odsprzeda�y cało�ci lub cz��ci 

przedsi�biorstwa, jego maj�tku lub tych akcji albo udziałów,  

• polegaj�cej na czasowym nabyciu lub obj�ciu przez przedsi�biorc� akcji lub udziałów w celu 

zabezpieczenia wierzytelno�ci, pod warunkiem, �e nie b�dzie on wykonywał praw z tych akcji lub 

udziałów, z wył�czeniem prawa do ich sprzeda�y; 

• nast�puj�cej w toku post�powania upadło�ciowego, z wył�czeniem przypadków, gdy zamierzaj�cy 

przej�� kontrol� jest konkurentem albo nale�y do grupy kapitałowej, do której nale�� konkurenci 

przedsi�biorcy przejmowanego; 

• przedsi�biorców nale��cych do tej samej grupy kapitałowej. 

Stosownie do art. 97 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przedsi�biorcy których zamiar 

koncentracji podlega zgłoszeniu, maj� obowi�zek wstrzymania si� od jej przeprowadzenia do czasu wydania 

przez Prezesa UOKiK decyzji o wyra�eniu zgody na dokonanie koncentracji b�d� upływu terminu, w jakim taka 

decyzja powinna zosta� wydana.  

Prezes UOKiK mo�e nało�y� w drodze decyzji na przedsi�biorc�, który dokonał koncentracji bez uzyskania 

zgody Prezesa UOKiK, kar� pieni��n� w wysoko�ci nie wi�kszej ni� 10% przychodu osi�gni�tego w roku 

rozliczeniowym poprzedzaj�cym rok nało�enia kary. 
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OPODATKOWANIE 

Informacje zamieszczone w niniejszym rozdziale maj� charakter ogólny i nie stanowi� kompletnej analizy 

skutków podatkowych w prawie polskim zwi�zanych z nabyciem, posiadaniem lub zbyciem Akcji przez 

inwestorów. Z tych wzgl�dów wszystkim inwestorom zaleca si� skorzystanie w indywidualnych przypadkach 

z porad doradców podatkowych, finansowych i prawnych lub uzyskanie oficjalnego stanowiska odpowiednich 

organów administracyjnych wła�ciwych w tym zakresie. 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem dochodowym od osób 
prawnych 

Opodatkowanie dochodów z tytułu odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych uzyskiwanych przez osoby 

fizyczne podlegaj�ce w Polsce nieograniczonemu obowi�zkowi podatkowemu (osoby maj�ce miejsce 

zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 

Na podstawie art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, w Polsce obowi�zkowi 

podatkowemu od cało�ci swoich dochodów (przychodów) bez wzgl�du na miejsce poło�enia �ródeł przychodów 

(nieograniczony obowi�zek podatkowy) podlegaj� osoby fizyczne, je�eli maj� miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Zgodnie z art. 3 ust. 1a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, za osob� maj�c� miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uwa�a si� osob� fizyczn�, która: (i) posiada na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (o�rodek interesów �yciowych), lub 

(ii) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłu�ej ni� 183 dni w roku podatkowym. Wskazane 

powy�ej zasady stosowa� nale�y z uwzgl�dnieniem wła�ciwych umów w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania, których stron� jest Rzeczpospolita Polska. 

Dochody uzyskane przez osoby fizyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów 

warto�ciowych (w tym praw poboru i akcji), zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Fizycznych opodatkowane s� podatkiem wynosz�cym 19% uzyskanego dochodu. Zgodnie z Ustaw� o Podatku 

Dochodowym od Osób Fizycznych, dochód z odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych stanowi osi�gni�ta 

w roku podatkowym nadwy�ka przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych 

(tj. warto�� tych papierów warto�ciowych wyra�ona w cenie okre�lonej w umowie zbycia) nad kosztami 

uzyskania przychodu (wydatki poniesione na nabycie lub obj�cie tych papierów warto�ciowych). Je�eli cena 

papierów warto�ciowych wyra�ona w umowie bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od warto�ci 

rynkowej, przychód z odpłatnego zbycia okre�la organ podatkowy w wysoko�ci warto�ci rynkowej tych 

papierów warto�ciowych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, 

za przychód z tytułu odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych uwa�a si� przychód nale�ny, cho�by nie został 

faktycznie otrzymany.  

Na podstawie art. 24 ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, je�eli podatnik dokonuje 

odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych nabytych po ró�nych cenach i nie jest mo�liwe okre�lenie ceny 

nabycia zbywanych papierów warto�ciowych, przy ustalaniu dochodu z takiego zbycia stosuje si� zasad�, �e 

ka�dorazowo zbycie dotyczy kolejno papierów warto�ciowych nabytych najwcze�niej. Zasad� t� stosuje si� 
odr�bnie dla ka�dego rachunku papierów warto�ciowych. 

Zgodnie z art. 30b ust. 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochodów z tytułu odpłatnego 

zbycia aktywów wskazanych w ust. 1 (w szczególno�ci papierów warto�ciowych) nie ł�czy si� z innymi 

dochodami. 

W trakcie roku podatkowego nie ma obowi�zku pobierania podatku z tytułu odpłatnego zbycia papierów 

warto�ciowych przez płatnika, ani zapłaty zwi�zanych z tym zaliczek na poczet podatku dochodowego przez 

podatników. Po zako	czeniu roku podatkowego, podatnicy osi�gaj�cy dochody z odpłatnego zbycia papierów 

warto�ciowych, zobowi�zani s� wykaza� je w odr�bnym rocznym zeznaniu podatkowym, obliczy� nale�ny 

podatek dochodowy i odprowadzi� go na rachunek wła�ciwego organu podatkowego. Roczne zeznanie 

podatkowe podatnicy powinni sporz�dzi� do ko	ca kwietnia roku nast�puj�cego po roku podatkowym, na 

podstawie przekazanych im przez osoby fizyczne prowadz�ce działalno�� gospodarcz�, osoby prawne i ich 

jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemaj�ce osobowo�ci prawnej do ko	ca lutego roku 

nast�puj�cego po roku podatkowym imiennych informacji o wysoko�ci osi�gni�tego dochodu (poniesionej 

straty). 
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Je�eli podatnik poniesie w roku podatkowym strat� z odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych, strata ta mo�e 

obni�y� dochód uzyskany z tego �ródła (tj. z odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych) w najbli�szych pi�ciu 

kolejno po sobie nast�puj�cych latach podatkowych, z tym �e wysoko�� obni�enia w którymkolwiek z tych lat 

nie mo�e przekroczy� 50% kwoty tej straty. Strata poniesiona z tytułu odpłatnego zbycia papierów 

warto�ciowych nie ł�czy si� ze stratami osi�gni�tymi przez podatnika z innych �ródeł przychodów. 

Zgodnie z art. 30b ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, powy�sze zasady nie maj� 
zastosowania, je�eli odpłatne zbycie papierów warto�ciowych nast�puje w wykonywaniu działalno�ci 

gospodarczej. W takim przypadku przychody z odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych kwalifikowane 

powinny by� jako dochody z wykonywania działalno�ci gospodarczej i rozliczone na zasadach wła�ciwych dla 

dochodu z tego �ródła. 

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych uzyskiwanych przez osoby fizyczne 

podlegaj�ce w Polsce ograniczonemu obowi�zkowi podatkowemu (niemaj�ce na terytorium Rzeczypospolitej 

miejsca zamieszkania dla celów podatkowych) 

Zgodnie z zasad� wyra�on� w art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, osoby 

fizyczne, je�eli nie maj� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegaj� obowi�zkowi 

podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osi�ganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(ograniczony obowi�zek podatkowy). Zasad� t� stosowa� nale�y z uwzgl�dnieniem wła�ciwych umów 

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stron� jest Rzeczpospolita Polska. 

Co do zasady, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi� inaczej, osoby obj�te 

ograniczonym obowi�zkiem podatkowym uzyskuj�ce na terytorium Polski dochody z tytułu odpłatnego zbycia 

papierów warto�ciowych równie� podlegaj� opisanym wy�ej regułom opodatkowania dochodów z odpłatnego 

zbycia papierów warto�ciowych.  

Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zastosowanie stawki podatku 

wynikaj�cej z wła�ciwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie 

z tak� umow�, jest mo�liwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania 

podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji podatkowej. 

Opodatkowanie dochodów (przychodów) z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne podlegaj�ce w Polsce nieograniczonemu obowi�zkowi 

podatkowemu (osoby maj�ce miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej) 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochody (przychody) 

z tytułu udziału w zyskach osób prawnych maj�cych siedzib� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

uzyskiwane przez osoby fizyczne podlegaj�ce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu 

obowi�zkowi podatkowemu, opodatkowane s� zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysoko�ci 19% 

uzyskanego przychodu. Za dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych uwa�any jest dochód 

(przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału. 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, do poboru zryczałtowanego 

podatku dochodowego od dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieni�dzy lub warto�ci 

pieni��nych (m.in. wypłat z tytułu dywidend) zobowi�zane s� podmioty dokonuj�ce tych czynno�ci (płatnicy). 

Na płatniku spoczywa obowi�zek przesłania do wła�ciwego urz�du skarbowego rocznej deklaracji (według 

ustalonego wzoru) do ko	ca stycznia roku nast�puj�cego po roku podatkowym.  

Zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych podatek od dywidend pobieraj�, 
jako płatnicy, podmioty prowadz�ce rachunki papierów warto�ciowych dla podatników, je�eli dochody 

(przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wi��� si� z papierami warto�ciowymi 

zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata �wiadczenia na rzecz podatnika nast�puje za po�rednictwem tych 

podmiotów. Zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych w przypadku 

płatno�ci z tytułu dywidend zwi�zanych z papierami warto�ciowymi przechowywanymi na rachunkach 

zbiorczych podatek pobieraj� i odprowadzaj� podmioty prowadz�ce rachunki zbiorcze, za po�rednictwem 

których nale�no�ci z tych tytułów s� wypłacane. Podatek pobiera si� w dniu przekazania nale�no�ci z danego 

tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. 
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Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, do ko	ca lutego roku 

nast�puj�cego po roku podatkowym, płatnik ma obowi�zek przesła� podatnikowi oraz urz�dowi skarbowemu, 

którym kieruje naczelnik wła�ciwy według miejsca zamieszkania podatnika, imienne informacje według 

ustalonego wzoru.  

Płatnicy przekazuj� kwoty podatku w terminie do 20. dnia miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w którym 

pobrano podatek, na rachunek wła�ciwego urz�du skarbowego. Dochodu (przychodu) z tytułu dywidend oraz 

innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych maj�cych siedzib� na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, od których pobrany został podatek zryczałtowany, nie ł�czy si� z dochodami z innych 

�ródeł i nie ujawnia w rocznym zeznaniu podatkowym.  

Zgodnie z art. 45 ust. 3b Ustawy o Podatku dochodowym od Osób Fizycznych, je�eli podatek nie zostanie 

pobrany przez płatnika, osoba fizyczna jest zobowi�zana do samodzielnego rozliczenia podatku w zeznaniu 

rocznym, składanym do ko	ca kwietnia roku nast�puj�cego po roku podatkowym. 

Na podstawie art. 30a ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych dochody (przychody) 

z dywidend oraz inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych maj�cych siedzib� na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przekazywane na rzecz podatników uprawnionych z papierów warto�ciowych 

zapisanych na rachunkach zbiorczych, których to�samo�� nie została płatnikowi ujawniona w trybie 

przewidzianym w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, płatnik (podmiot prowadz�cy rachunek 

zbiorczy) pobiera 19% zryczałtowany podatek dochodowy od ł�cznej warto�ci dochodów (przychodów) 

przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za po�rednictwem posiadacza rachunku 

zbiorczego. Zgodnie z art. 45 ust. 3c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych podatnicy s� 
zobowi�zani wykaza� kwoty dywidend w zeznaniu rocznym, je�li papiery warto�ciowe były zapisane na 

rachunkach zbiorczych a to�samo�� podatnika nie została ujawniona płatnikowi. W zakresie dotycz�cym takich 

podatników, płatnik nie ma obowi�zku sporz�dzania ani przesyłania imiennych informacji o wysoko�ci 

dochodu. 

Opodatkowanie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne podlegaj�ce w Polsce ograniczonemu obowi�zkowi 

podatkowemu (niemaj�ce na terytorium Rzeczypospolitej miejsca zamieszkania dla celów podatkowych) 

Co do zasady, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi� inaczej, osoby obj�te 

ograniczonym obowi�zkiem podatkowym uzyskuj�ce na terytorium Polski dochody z tytułu dywidend oraz inne 

przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych maj�cych siedzib� na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, równie� podlegaj� opisanym wy�ej, regułom opodatkowania dochodów z tych �ródeł.  

Zastosowanie stawki podatku wynikaj�cej z wła�ciwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub 

niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z tak� umow� mo�liwe jest pod warunkiem udokumentowania 

miejsca zamieszkania podatnika, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji podatkowej.  

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, do poboru zryczałtowanego 

podatku dochodowego od dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieni�dzy lub warto�ci 

pieni��nych (np. wypłat z tytułu dywidend) zobowi�zane s� podmioty dokonuj�ce tych czynno�ci (płatnicy). 

Zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych podatek od dywidend pobieraj�, 
jako płatnicy, podmioty prowadz�ce rachunki papierów warto�ciowych dla podatników, je�eli dochody 

(przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wi��� si� z papierami warto�ciowymi 

zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata �wiadczenia na rzecz podatnika nast�puje za po�rednictwem tych 

podmiotów.  

Zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych w przypadku płatno�ci z tytułu 

dywidend zwi�zanych z papierami warto�ciowymi przechowywanymi na rachunkach zbiorczych podatek 

pobieraj� i odprowadzaj� podmioty prowadz�ce rachunki zbiorcze, za po�rednictwem których nale�no�ci z tych 

tytułów s� wypłacane. Podatek pobiera si� w dniu przekazania nale�no�ci z danego tytułu do dyspozycji 

posiadacza rachunku zbiorczego. 

Płatnicy przekazuj� kwoty podatku w terminie do 20. dnia miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w którym 

pobrano podatek, na rachunek wła�ciwego urz�du skarbowego. W terminie do ko	ca stycznia roku 

nast�puj�cego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41 Ustawy o Podatku Dochodowym od 

Osób Fizycznych, s� obowi�zani przesła� do urz�du skarbowego, którym kieruje naczelnik urz�du skarbowego 

wła�ciwy według miejsca siedziby płatnika, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Dodatkowo, płatnicy 
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w terminie do ko	ca lutego roku nast�puj�cego po roku podatkowym s� obowi�zani przesła� podatnikom oraz 

urz�dom skarbowym, którymi kieruj� naczelnicy urz�dów skarbowych wła�ciwi w sprawach opodatkowania 

osób zagranicznych - imienne informacje sporz�dzone według ustalonego wzoru. Zgodnie z art. 42 ust. 

4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, na pisemny wniosek podatnika, płatnik, w terminie 

14 dni od dnia zło�enia tego wniosku, jest obowi�zany do sporz�dzenia i przesłania podatnikowi i urz�dowi 

skarbowemu, którym kieruje naczelnik urz�du skarbowego wła�ciwy w sprawach opodatkowania osób 

zagranicznych - imiennej informacji o wysoko�ci dochodu, o którym mowa w art. 41, sporz�dzonej według 

ustalonego wzoru. 

Zgodnie z art. 30a ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych dochody (przychody) 

z dywidend oraz inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych maj�cych siedzib� na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz podatników uprawnionych z papierów warto�ciowych zapisanych na 

rachunkach zbiorczych, których to�samo�� nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie 

o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 19% zryczałtowany podatek dochodowy pobiera płatnik (tj. podmiot 

prowadz�cy rachunek zbiorczy) od ł�cznej warto�ci dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz 

wszystkich takich podatników za po�rednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. Roczne zeznanie podatkowe 

dotycz�ce tych dochodów jest składane przez płatnika w urz�dzie skarbowym wła�ciwym dla opodatkowania 

osób zagranicznych. W zakresie dotycz�cym takich podatników, płatnik nie ma obowi�zku sporz�dzania ani 

przesyłania imiennych informacji o wysoko�ci dochodu. 

Opodatkowanie dochodów ze sprzeda�y akcji uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego od osób 

prawnych podlegaj�cych w Polsce nieograniczonemu obowi�zkowi podatkowemu (posiadaj�cych siedzib� lub 

zarz�d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 

Zgodnie z art. 1 ust. 1-2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, osoby prawne, spółki kapitałowe 

w organizacji i jednostki organizacyjne niemaj�ce osobowo�ci prawnej (z wyj�tkiem spółek niemaj�cych 

osobowo�ci prawnej) s� podatnikami podatku od osób prawnych. Przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od 

Osób Prawnych stosuje si� równie� do spółek komandytowo-akcyjnych maj�cych siedzib� lub zarz�d na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółek niemaj�cych osobowo�ci prawnej maj�cych siedzib� lub 

zarz�d w innym pa	stwie, je�eli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego pa	stwa s� traktowane 

jak osoby prawne i podlegaj� w tym pa	stwie opodatkowaniu od cało�ci swoich dochodów bez wzgl�du na 

miejsce ich osi�gania.  

Na podstawie art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, od cało�ci dochodów bez 

wzgl�du na miejsce ich osi�gania podlegaj� podatnicy, je�eli maj� siedzib� lub zarz�d na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (nieograniczony obowi�zek podatkowy). 

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych, podlegaj�cy w Polsce nieograniczonemu 

obowi�zkowi podatkowemu, z odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych podlegaj� opodatkowaniu w Polsce 

podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach.  

Dochodem z odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych jest ró�nica mi�dzy przychodem (tj. co do zasady 

warto�ci� papierów warto�ciowych wyra�on� w cenie okre�lonej w umowie zbycia), a kosztem jego uzyskania 

(tj. wydatkami poniesionymi na nabycie lub obj�cie wskazanych papierów warto�ciowych), przy czym gdy cena 

papierów warto�ciowych bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od ich warto�ci rynkowej, przychód 

z odpłatnego zbycia okre�la organ podatkowy w wysoko�ci ich warto�ci rynkowej.  

W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych, dochód z odpłatnego zbycia papierów 

warto�ciowych wraz z dochodami z innych �ródeł ł�czy si� w podstaw� opodatkowania.  

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, co do zasady, podatek od 

dochodów osi�gni�tych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19% podstawy 

opodatkowania. 

Opodatkowanie dochodów ze sprzeda�y akcji uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego od osób 

prawnych podlegaj�cych w Polsce ograniczonemu obowi�zkowi podatkowemu (nieposiadaj�cych siedziby lub 

zarz�du na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, je�eli podatnicy nie maj� na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarz�du, podlegaj� obowi�zkowi podatkowemu tylko od 

dochodów, które osi�gaj� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowi�zek podatkowy). 
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Co do zasady, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi� inaczej, podatnicy podatku 

dochodowego od osób prawnych obj�ci ograniczonym obowi�zkiem podatkowym, uzyskuj�cy na terytorium 

Polski dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych, równie� podlegaj� opisanym wy�ej 

zasadom opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych.  

Podatnik taki mo�e zosta� zobowi�zany do przedstawienia certyfikatu rezydencji podatkowej w celu 

udokumentowania zasadno�ci zastosowania stawki podatku wynikaj�cej z wła�ciwej umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania albo braku podatku zgodnie z tak� umow�. 

Opodatkowanie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych maj�cych siedzib� lub zarz�d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskiwanych przez 

podatników podatku dochodowego od osób prawnych podlegaj�cych w Polsce nieograniczonemu obowi�zkowi 

podatkowemu (posiadaj�cych siedzib� lub zarz�d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, dochody (przychody) podatników 

podatku dochodowego od osób prawnych, którzy podlegaj� w Polsce nieograniczonemu obowi�zkowi 

podatkowemu, uzyskane z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

maj�cych siedzib� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowane s� zryczałtowanym podatkiem 

dochodowym w wysoko�ci 19% uzyskanego przychodu.  

Dochodem (przychodem) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie 

uzyskany. 

Na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwalnia si� od podatku 

dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

maj�cych siedzib� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je�eli spełnione s� ł�cznie nast�puj�ce warunki:  

(i) wypłacaj�cym dywidend� oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 

b�d�ca podatnikiem podatku dochodowego, maj�ca siedzib� lub zarz�d na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej;  

(ii) uzyskuj�cym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych, o których mowa w pkt (i), jest spółka podlegaj�ca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym 

ni� Rzeczpospolita Polska pa	stwie członkowskim UE lub w innym pa	stwie nale��cym do EOG, 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od cało�ci swoich dochodów, bez wzgl�du na miejsce ich 

osi�gania;  

(iii) spółka, o której mowa w pkt (ii), posiada bezpo�rednio nie mniej ni� 10% udziałów (akcji) w kapitale 

spółki wypłacaj�cej dywidend�;  

(iv) spółka, o której mowa w pkt (ii), nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym 

od cało�ci swoich dochodów, bez wzgl�du na �ródło ich osi�gania. 

Zwolnienie, o którym mowa powy�ej, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskuj�ca dochody 

(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych maj�cych siedzib� lub 

zarz�d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacaj�cej te nale�no�ci 

w wysoko�ci 10% udziałów (akcji) w kapitale, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma równie� 
zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wymaganej 

wysoko�ci, przez spółk� uzyskuj�c� dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej maj�cej 

siedzib� lub zarz�d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów 

(przychodów). Zgodnie z art. 22 ust. 4b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, je�eli jednak 

opisane warunki posiadania udziałów (akcji) w wymaganej wysoko�ci nieprzerwanie przez okres dwóch lat nie 

zostan� dotrzymane, podatnik jest obowi�zany do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłok� do 20. dnia 

miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w którym utracił prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza si� od nast�pnego 

dnia po dniu, w którym po raz pierwszy podatnik skorzystał ze zwolnienia. 

Zwolnienie jest mo�liwe pod warunkiem przedstawienia przez spółk� uzyskuj�c� dochody (przychody) 

pisemnego o�wiadczenia, �e w stosunku do wypłacanych nale�no�ci z tytułu dywidend spełnione zostały 

warunki pozwalaj�ce na zastosowanie zwolnienia okre�lone w art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Prawnych.  
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Omawiane zwolnienie stosuje si�: 

• je�eli posiadanie udziałów (akcji), w spółce wypłacaj�cej dywidend� (nie mniej ni� 10% udziałów 

(akcji) w kapitale spółki) oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach, wynika z tytułu własno�ci; 

• w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu: 

o własno�ci; 

o innego ni� własno��, pod warunkiem �e te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, 

gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione. 

Zgodnie z art. 26 ust. 2c i 2d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w przypadku dokonywania 

wypłat nale�no�ci z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za 

po�rednictwem podmiotów prowadz�cych rachunki papierów warto�ciowych albo rachunki zbiorcze, obowi�zek 

pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat spoczywa na podmiotach prowadz�cych te 

rachunki. Podmioty prowadz�ce rachunki papierów warto�ciowych albo rachunki zbiorcze pobieraj� 
zryczałtowany podatek dochodowy w dniu przekazania nale�no�ci do dyspozycji posiadacza rachunku papierów 

warto�ciowych lub posiadacza rachunku zbiorczego. Podmioty prowadz�ce rachunki papierów warto�ciowych 

albo rachunki zbiorcze przekazuj� pobrany podatek na rachunek urz�du skarbowego wła�ciwego według 

siedziby podatnika w terminie do 7 dnia miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu w którym podatek pobrano. W tym 

samym terminie podmioty prowadz�ce rachunki papierów warto�ciowych albo rachunki zbiorcze zobowi�zane 

s� przesła� podatnikowi informacje o pobranym podatku, sporz�dzone według ustalonego wzoru. Dodatkowo, 

w terminie do ko	ca pierwszego miesi�ca roku nast�puj�cego po roku podatkowym, w którym powstał 

obowi�zek zapłaty podatku, podmioty prowadz�ce rachunki papierów warto�ciowych albo rachunki zbiorcze, 

zobowi�zane s� przesła� roczne deklaracje sporz�dzone według ustalonego wzoru, do urz�du skarbowego, 

którym kieruje naczelnik urz�du skarbowego wła�ciwy według siedziby podatnika. 

Zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, je�eli wypłata dywidendy jest 

dokonywana na rzecz podatników b�d�cych osobami uprawnionymi z papierów warto�ciowych zapisanych na 

rachunkach zbiorczych, których to�samo�� nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie 

o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 19% zryczałtowany podatek dochodowy pobiera płatnik od ł�cznej 

warto�ci dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników, za 

po�rednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. Płatnicy, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2a tej Ustawy, 

nie s� zobligowani do przesłania podatnikom informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku. 

Opodatkowanie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych maj�cych siedzib� lub zarz�d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskiwanych przez 

podatników podlegaj�cych w Polsce ograniczonemu obowi�zkowi podatkowemu podatku dochodowego od 

osób prawnych (nieposiadaj�cych siedziby lub zarz�du na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 

Co do zasady, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi� inaczej, osoby obj�te 

ograniczonym obowi�zkiem podatkowym, uzyskuj�ce na terytorium Polski dochody (przychody) z tytułu 

dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, równie� podlegaj� opisanym wy�ej 

zasadom opodatkowania. 

Na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwalnia si� od podatku 

dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

maj�cych siedzib� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je�eli spełnione s� ł�cznie nast�puj�ce warunki:  

(i) wypłacaj�cym dywidend� oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 

b�d�ca podatnikiem podatku dochodowego, maj�ca siedzib� lub zarz�d na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej;  

(ii) uzyskuj�cym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych, o których mowa w pkt (i), jest spółka podlegaj�ca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym 

ni� Rzeczpospolita Polska pa	stwie członkowskim UE lub w innym pa	stwie nale��cym do EOG, 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od cało�ci swoich dochodów, bez wzgl�du na miejsce ich 

osi�gania;  
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(iii) spółka, o której mowa w pkt (ii), posiada bezpo�rednio nie mniej ni� 10% udziałów (akcji) w kapitale 

spółki wypłacaj�cej dywidend�;  

(iv) spółka, o której mowa w pkt (ii), nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym 

od cało�ci swoich dochodów, bez wzgl�du na �ródło ich osi�gania. 

Zwolnienie, o którym mowa powy�ej, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskuj�ca dochody 

(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych maj�cych siedzib� lub 

zarz�d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacaj�cej te nale�no�ci 

w wysoko�ci 10% udziałów (akcji) w kapitale, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma równie� 
zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wymaganej 

wysoko�ci, przez spółk� uzyskuj�c� dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej maj�cej 

siedzib� lub zarz�d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów 

(przychodów). Zgodnie z art. 22 ust. 4b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, je�eli jednak 

opisane warunki posiadania udziałów (akcji) w wymaganej wysoko�ci nieprzerwanie przez okres dwóch lat nie 

zostan� dotrzymane, podatnik jest obowi�zany do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłok� do 20. dnia 

miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w którym utracił prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza si� od nast�pnego 

dnia po dniu, w którym po raz pierwszy podatnik skorzystał ze zwolnienia. 

Omawiane zwolnienie stosuje si�: 

• je�eli posiadanie udziałów (akcji), w spółce wypłacaj�cej dywidend� (nie mniej ni� 10% udziałów 

(akcji) w kapitale spółki) oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach, wynika z tytułu własno�ci; 

• w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu: 

o własno�ci; 

o innego ni� własno��, pod warunkiem �e te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, 

gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione. 

Powy�sze zasady dotycz�ce zwolnienia dochodów (przychodów) z tytułu dywidend od podatku dochodowego 

od osób prawnych maj� równie� odpowiednie zastosowanie do: (i) spółdzielni zawi�zanych na podstawie 

rozporz�dzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) 

(Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003); (ii) dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych wypłacanych spółkom podlegaj�cym w Konfederacji Szwajcarskiej 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od cało�ci swoich dochodów, bez wzgl�du na miejsce ich osi�gania, 

przy czym okre�lony powy�ej bezpo�redni udział procentowy w kapitale spółki wypłacaj�cej dywidend� oraz 

inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wynosi nie mniej ni� 25%; (iii) dochodów 

wypłacanych (przypisanych) na rzecz poło�onego na terytorium pa	stwa członkowskiego UE lub innego 

pa	stwa nale��cego do EOG albo w Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego zakładu (w rozumieniu art. 4a 

pkt 11 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych) spółki podlegaj�cej opodatkowaniu od cało�ci 

swoich dochodów (bez wzgl�du na miejsce ich osi�gania) w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym ni� 
Rzeczpospolita Polska pa	stwie członkowskim UE lub innym pa	stwie nale��cym do EOG (istnienie 

zagranicznego zakładu powinno jednak zosta� udokumentowane przez spółk� korzystaj�c� ze zwolnienia 

za�wiadczeniem wydanym przez wła�ciwy organ administracji podatkowej pa	stwa jej siedziby lub zarz�du albo 

przez wła�ciwy organ podatkowy pa	stwa, w którym zakład jest poło�ony). 

Powy�sze zasady dotycz�ce zwolnienia dochodów (przychodów) z tytułu dywidend od podatku dochodowego 

od osób prawnych stosuje si� do podmiotów wymienionych w zał�czniku nr 4 do Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Prawnych, przy czym w przypadku Konfederacji Szwajcarskiej zwolnienie ma 

zastosowanie w odniesieniu do podmiotów podlegaj�cych w tym kraju opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

od cało�ci swoich dochodów, bez wzgl�du na miejsce ich osi�gania, a okre�lony powy�ej bezpo�redni udział 

procentowy w kapitale spółki wypłacaj�cej dywidend� oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych wynosi nie mniej ni� 25%. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1c pkt 1 oraz ust. 1f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zastosowanie 

powy�szego zwolnienia jest mo�liwe pod warunkiem udokumentowania przez podatnika, jego miejsca siedziby 

dla celów podatkowych, certyfikatem rezydencji podatkowej oraz przedstawienia pisemnego o�wiadczenia, �e 
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w stosunku do wypłacanych nale�no�ci z tytułu dywidend spełnione zostały warunki pozwalaj�ce na 

zastosowanie zwolnienia okre�lone w art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1g w przypadku, gdy podmiotem uzyskuj�cym dochody (przychody) z dywidend jest: 

(i) instytucja wspólnego inwestowania posiadaj�ca siedzib� w innym ni� Rzeczpospolita Polska pa	stwie 

członkowskim UE lub w innym pa	stwie nale��cym do EOG, spełniaj�ca warunki okre�lone w art. 6 ust. 1 pkt 

10a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych; (ii) podatnik posiadaj�cy siedzib� w innym ni� 
Rzeczpospolita Polska pa	stwie członkowskim UE lub w innym pa	stwie nale��cym do EOG, prowadz�cy 

program emerytalny w zakresie dochodów zwi�zanych z gromadzeniem oszcz�dno�ci na cele emerytalne, 

spełniaj�cy warunki okre�lone w art. 6 ust. 1 pkt 11a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, 

wówczas powy�sze zwolnienie mo�e mie� zastosowanie wył�cznie pod warunkiem: 

• udokumentowania przez taki podmiot jego miejsca siedziby dla celów podatkowych za pomoc� 
certyfikatu rezydencji podatkowej, oraz  

• zło�enia pisemnego o�wiadczenia, �e jest rzeczywistym wła�cicielem wypłaconych przez płatnika 

dywidend oraz spełnia warunki okre�lone w art. 6 ust. 1 pkt 10a i pkt 11a Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Prawnych. 

Zgodnie z art. 26 ust. 2c i 2d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w przypadku dokonywania 

wypłat nale�no�ci z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za 

po�rednictwem podmiotów prowadz�cych rachunki papierów warto�ciowych albo rachunki zbiorcze, obowi�zek 

pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat spoczywa na podmiotach prowadz�cych te 

rachunki.  

Zastosowanie stawki podatku wynikaj�cej z wła�ciwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo 

niepobranie podatku zgodnie z tak� umow� jest mo�liwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby 

podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji podatkowej. 

Podmioty prowadz�ce rachunki papierów warto�ciowych albo rachunki zbiorcze pobieraj� zryczałtowany 

podatek dochodowy w dniu przekazania nale�no�ci do dyspozycji posiadacza rachunku papierów warto�ciowych 

lub posiadacza rachunku zbiorczego. Podmioty prowadz�ce rachunki papierów warto�ciowych albo rachunki 

zbiorcze przekazuj� pobrany podatek na rachunek urz�du skarbowego wła�ciwego w sprawach opodatkowania 

osób zagranicznych w terminie do 7 dnia miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu w którym podatek pobrano. 

Dodatkowo, podmioty prowadz�ce rachunki papierów warto�ciowych albo rachunki zbiorcze zobowi�zane s� 
przesła� podatnikowi oraz urz�dowi skarbowemu informacje o dokonanych wypłatach i pobranym podatku, 

sporz�dzone według ustalonego wzoru do ko	ca trzeciego miesi�ca roku nast�puj�cego po roku podatkowym, w 

którym dokonano wypłat. Ponadto, na pisemny wniosek podatnika, płatnik, w terminie 14 dni od dnia zło�enia 

tego wniosku, jest obowi�zany do sporz�dzenia i przesłania podatnikowi oraz urz�dowi skarbowemu, którym 

kieruje naczelnik wła�ciwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, informacji o dokonanych wypłatach 

i pobranym podatku, sporz�dzone według ustalonego wzoru. 

Dodatkowo, zgodnie z art. 26a ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w terminie do ko	ca 

pierwszego miesi�ca roku nast�puj�cego po roku podatkowym, w którym powstał obowi�zek zapłaty podatku, 

podmioty prowadz�ce rachunki papierów warto�ciowych albo rachunki zbiorcze, zobowi�zane s� przesła� 
roczne deklaracje sporz�dzone według ustalonego wzoru, do urz�du skarbowego, którym kieruje naczelnik 

urz�du skarbowego wła�ciwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. 

Zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, je�eli wypłata dywidendy jest 

dokonywana na rzecz podatników b�d�cych osobami uprawnionymi z papierów warto�ciowych zapisanych na 

rachunkach zbiorczych, których to�samo�� nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie 

o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 19% zryczałtowany podatek dochodowy pobiera płatnik od ł�cznej 

warto�ci dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za 

po�rednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. W takim przypadku oraz w przypadku dywidend z papierów 

warto�ciowych zapisanych na rachunkach zbiorczych wypłacanych na rzecz podatników podatku dochodowego 

od osób prawnych podlegaj�cych w Polsce ograniczonemu obowi�zkowi podatkowemu, podatek jest pobierany 

przez podmioty prowadz�ce rachunki zbiorcze za po�rednictwem których nale�no�� jest wypłacana. Podatek 

pobiera si� w dniu przekazania nale�no�ci z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 płatnicy, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2a, nie s� zobowi�zani do przesłania 

podatnikom informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku. 
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Podatek od dochodów (przychodów) z dywidend - podsumowanie 

Podmioty prowadz�ce rachunki papierów warto�ciowych albo rachunki zbiorcze pobior� podatek od dochodów 

z dywidend wypłacanych przez Emitenta na rzecz osób prawnych oraz osób fizycznych według stawki 19% 

i odpowiadaj� za prawidłowo�� kwoty oraz termin zapłaty podatku. Niemniej, w przypadku dywidend 

wypłacanych przez Emitenta na rzecz:  

• osób prawnych korzystaj�cych ze zwolnie	 okre�lonych w art. 22 Ustawy o Podatku Dochodowym od 

Osób Prawnych, dywidenda nie b�dzie opodatkowana (brak podatku pobieranego przez Emitenta), 

nierezydentów, podmioty prowadz�ce rachunki papierów warto�ciowych albo rachunki zbiorcze mog� 
zastosowa�, zgodnie z odpowiedni� umow� o unikaniu podwójnego opodatkowania, stawk� podatku ni�sz� ni� 
19% (podmioty prowadz�ce rachunki papierów warto�ciowych albo rachunki zbiorcze odpowiadaj� za 

pobieranie i wpłat� do odpowiedniego urz�du skarbowego podatku według ni�szej stawki).  

Zasady opodatkowania podatkiem od czynno�ci cywilnoprawnych 

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, w zw. z art. 1 ust. 4 Ustawy o Podatku od Czynno�ci Cywilnoprawnych, 

podatkowi od czynno�ci cywilnoprawnych podlegaj� umowy sprzeda�y oraz zamiany rzeczy znajduj�cych si� na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw maj�tkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

Czynno�ci cywilnoprawne podlegaj� opodatkowaniu, je�eli ich przedmiotem s�: (i) rzeczy znajduj�ce si� na 

terytorium Polski lub prawa maj�tkowe wykonywane na terytorium Polski; lub (ii) rzeczy znajduj�ce si� za 

granic� lub prawa maj�tkowe wykonywane za granic�, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub 

siedzib� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynno�� cywilnoprawna została dokonana na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Co do zasady sprzeda� akcji spółek z siedzib� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawana jest za 

sprzeda� praw maj�tkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w zwi�zku z tym podlega 

podatkowi od czynno�ci cywilnoprawnych w wysoko�ci 1%, przy czym podstaw� opodatkowania stanowi 

warto�� rynkowa rzeczy lub prawa maj�tkowego. Warto�� rynkow� przedmiotu czynno�ci cywilnoprawnych 

okre�la si� na podstawie przeci�tnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, 

z uwzgl�dnieniem ich miejsca poło�enia, stanu i stopnia zu�ycia, oraz w obrocie prawami maj�tkowymi tego 

samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynno�ci, bez odliczania długów i ci��arów.  

Obowi�zek podatkowy powstaje z chwil� dokonania czynno�ci cywilnoprawnej i w przypadku umowy 

sprzeda�y ci��y na kupuj�cym. Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o Podatku od Czynno�ci Cywilnoprawnych, o ile 

podatek nie jest pobierany przez płatnika (w przypadku czynno�ci cywilnoprawnych dokonywanych w formie 

aktu notarialnego jest nim notariusz), podatnicy s� obowi�zani, bez wezwania organu podatkowego, zło�y� 
deklaracj� w sprawie podatku od czynno�ci cywilnoprawnych oraz obliczy� i wpłaci� podatek w terminie 14 dni 

od dnia powstania obowi�zku podatkowego. 

Na podstawie art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynno�ci Cywilnoprawnych, zwolniona od podatku od 

czynno�ci cywilnoprawnych jest sprzeda� praw maj�tkowych b�d�cych instrumentami finansowymi:  

• firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym; lub 

• dokonywana za po�rednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych; lub 

• dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego; lub 

• dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 

inwestycyjne, je�eli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego,; 

w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 
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Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega 

nabycie przez osoby fizyczne własno�ci rzeczy znajduj�cych si� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

praw maj�tkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym akcji i innych papierów 

warto�ciowych) m.in. tytułem dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny oraz 

polecenia darczy	cy. Obowi�zek podatkowy ci��y na nabywcy własno�ci rzeczy i praw maj�tkowych 

(spadkobiercy, zapisobiercy, obdarowanym). Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, 

podstaw� opodatkowania stanowi warto�� nabytych rzeczy i praw maj�tkowych po potr�ceniu długów 

i ci��arów (czysta warto��), ustalona według stanu w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowi�zku 

podatkowego. Kwot� podatku ustala si� w zale�no�ci od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. 

Zaliczenie do poszczególnych grupy podatkowych nast�puje na podstawie stopnia pokrewie	stwa, 

powinowactwa lub innego osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy 

i prawa maj�tkowe. Stawki podatku maj� charakter progresywny i wynosz� od 3% do 20% podstawy 

opodatkowania, w zale�no�ci od grupy podatkowej, do jakiej zaliczony został nabywca. Dla ka�dej grupy 

istniej� tak�e kwoty wolne od podatku.  

Zgodnie z art. 17a ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, z wyj�tkiem przypadków, w których 

podatek jest pobierany przez płatnika, podatnicy s� zobowi�zani, zło�y� w terminie miesi�ca od dnia powstania 

obowi�zku podatkowego, wła�ciwemu naczelnikowi urz�du skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy 

lub praw maj�tkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego doł�cza si� dokumenty maj�ce 

wpływ na okre�lenie podstawy opodatkowania. Podatek płatny jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji 

naczelnika urz�du skarbowego ustalaj�cej wysoko�� zobowi�zania podatkowego. 

Zgodnie z art. 4a ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, zwalnia si� od podatku nabycie własno�ci 

rzeczy lub praw maj�tkowych (w tym akcji i innych papierów warto�ciowych) przez mał�onka, zst�pnych, 

wst�pnych, pasierba, rodze	stwo, ojczyma i macoch�, je�eli zgłosz� nabycie własno�ci rzeczy lub praw 

maj�tkowych wła�ciwemu naczelnikowi urz�du skarbowego w terminie sze�ciu miesi�cy od dnia powstania 

obowi�zku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie sze�ciu miesi�cy od dnia 

uprawomocnienia si� orzeczenia s�du stwierdzaj�cego nabycie spadku. W przypadku niespełnienia powy�szego 

warunku nabycie własno�ci rzeczy lub praw maj�tkowych podlega opodatkowaniu na zasadach okre�lonych dla 

nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. 

Powy�sze zwolnienie stosuje si�, je�eli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub 

obywatelstwo jednego z pa	stw członkowskich UE lub pa	stw członkowskich Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o EOG lub miał miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego pa	stwa. 

Zgodnie z art. 3 pkt 1) Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, podatkowi nie podlega nabycie własno�ci 

rzeczy ruchomych znajduj�cych si� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw maj�tkowych 

podlegaj�cych wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym akcji i innych papierów 

warto�ciowych), je�eli w dniu nabycia ani nabywca, ani te� spadkodawca lub darczy	ca nie byli obywatelami 

polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zasady odpowiedzialno�ci w zakresie podatku pobieranego u ródła 

Zgodnie z art. 30 Ordynacji Podatkowej płatnik, który nie wykonał ci���cych na nim obowi�zków obliczenia, 

pobrania i wpłacenia podatku wła�ciwemu organowi podatkowemu odpowiada całym swoim maj�tkiem za 

podatek niepobrany lub podatek pobrany, lecz niewpłacony. Powy�sza zasada nie ma zastosowania, je�eli 

odr�bne przepisy stanowi� inaczej, albo je�eli podatek nie został pobrany z winy podatnika. W takim przypadku 

organ podatkowy wydaje decyzj� o odpowiedzialno�ci podatnika. 

Odpowiedzialno�� płatnika z tytułu ci���cych na nim obowi�zków obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku 

wła�ciwemu organowi podatkowemu nie wył�cza, z zasady, odpowiedzialno�ci podatnika za ten podatek. 

Zgodnie bowiem z art. 26a Ordynacji podatkowej, podatnik nie ponosi odpowiedzialno�ci z tytułu zani�enia lub 

nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynno�ci, o których mowa w art. 12, 13 oraz 18 Ustawy 

o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (dochody te nie obejmuj� dochodów z udziału w zyskach osób 

prawnych oraz ze zbycia papierów warto�ciowych) - do wysoko�ci zaliczki, do której pobrania zobowi�zany jest 

płatnik. 
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INFORMACJE DODATKOWE 

Podstawa prawna ubiegania si� o dopuszczenie i wprowadzenia Akcji Spółki do obrotu na rynku 
równoległym GPW oraz o ich rejestracj� w KDPW 

Podstaw� prawn� ubiegania si� o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku równoległym GPW 

oraz o ich rejestracj� w depozycie papierów warto�ciowych prowadzonym przez KDPW stanowi Uchwała 

w Sprawie Podwy�szenia.  

Przedmiotem ubiegania si� o dopuszczenie do obrotu na rynku równoległym GPW s� Akcje, w tym Nowe Akcje 

oraz Akcje Istniej�ce. Wszystkie Nowe Akcje dopuszczane do obrotu s� akcjami zwykłymi na okaziciela, 

natomiast wszystkie Akcje Istniej�ce dopuszczane do obrotu s� akcjami zwykłymi imiennymi (akcje imienne 

zostan� zamienione na akcje na okaziciela z chwil� ich dematerializacji). 

Nowe Akcje zostan� wyemitowane na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i b�d� emitowane w 

złotych polskich. 

Podstaw� prawn� Oferty stanowi uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 listopada 

2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2015 r. 

w sprawie podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B w cało�ci, zmiany § 7 ust. 1 Statutu 

Spółki, ubiegania si� o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku regulowanym 

prowadzonym przez Giełd� Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii A i B 

(„Uchwała w Sprawie Podwy�szenia”). 

Na podstawie Uchwały w Sprawie Podwy�szenia uchwalono podwy�szenie kapitału zakładowego Emitenta 

o kwot� nie ni�sz� ni� 1 PLN i nie wy�sz� ni� 2.000.000 PLN do kwoty nie wy�szej ni� 10.000.000 zł poprzez 

emisj� nie mniej ni� 1, ale nie wi�cej ni� 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o warto�ci nominalnej 1 

zł ka�da. Jednocze�nie na mocy Uchwały w Sprawie Podwy�szenia pozbawiono dotychczasowych 

akcjonariuszy Emitenta w cało�ci prawa poboru akcji serii B. Zał�cznik do Uchwały stanowi pisemna opinia 

Zarz�du uzasadniaj�ca powody pozbawienia prawa poboru akcji serii B. 

Uchwała w Sprawie Podwy�szenia została zał�czona do Prospektu (zob. rozdział „Zał�czniki” podrozdział 

„Uchwała w Sprawie Podwy�szenia”). 

Emitent szacuje, �e rejestracja podwy�szenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nast�pi 

w styczniu 2016 r. 

Dokumenty udost�pnione do wgl�du 

W siedzibie Spółki zostały udost�pnione do wgl�du nast�puj�ce dokumenty oraz ich kopie: (i) jednostkowe 

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 (przed przekształceniem - pod firm� Korfantowskie 

Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o.); (ii) jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 

(przed przekształceniem - pod firm� Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o.); (iii) (i) jednostkowe 

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 (po przekształceniu - pod firm� Korfantowskie 

Przedsi�biorstwo Budowlane S.A.); (iv) jednostkowe sprawozdania finansowe i2 Grupa sp. z o.o. i jej spółek 

zale�nych za lata 2012-2014.; (v) Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, (vi) Półroczne Skonsolidowane 

Sprawozdanie Finansowe, (viii) Informacje Finansowe Pro Forma, (viii) Półroczne Skonsolidowane 

Sprawozdanie Pro Forma, (ix) Statut Emitenta, (x) Uchwała w sprawie Podwy�szenia, (xi) aktualny odpis z 

wła�ciwego dla Spółki rejestru. 

Prospekt wraz z danymi aktualizuj�cymi jego tre�� b�dzie udost�pniony w formie elektronicznej na stronie 

internetowej Spółki (www.i2Development.pl) oraz Oferuj�cego (www.bossa.pl). Prospekt w formie drukowanej 

dost�pny b�dzie: (i) w siedzibie Spółki – ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław (ii) w lokalu Oferuj�cego – ul. 

Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa. 

Biegli rewidenci 

Rol� niezale�nego biegłego rewidenta Spółki pełni Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzib� 
w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. Ernst & Young Audyt Polska nie jest w �aden sposób 
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powi�zana ze Spółk�. Ernst & Young Audyt Polska jest wpisana na list� podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozda	 finansowych prowadzon� przez Krajow� Rad� Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 

130.  

Ernst & Young Audyt Polska przeprowadziła: 

• badanie skonsolidowanych historycznych informacji finansowych Grupy, obejmuj�cych rok 

zako	czony dnia 31 grudnia 2014 r., danych porównawczych za rok zako	czony dnia 31 grudnia 2013 

r. oraz za okres od dnia 26 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. (z uwagi na fakt, i� Spółka 

powstała w dniu 26 czerwca 2012 r.) oraz wydała opini� bez zastrze�e	 z ich badania;  

• badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres 6 miesi�cy zako	czony dnia 30 

czerwca 2015 r. oraz wydała opini� bez zastrze�e	 z ich badania; 

• prace po�wiadczaj�ce, których przedmiotem były skonsolidowane informacje finansowe pro forma 

Grupy za okres 12 miesi�cy zako	czony dnia 31 grudnia 2014 r. oraz sporz�dziła, zgodnie 

z Rozporz�dzeniem Prospektowym, raport o informacjach finansowych pro forma; 

• prace po�wiadczaj�ce, których przedmiotem były skonsolidowane informacje finansowe pro forma 

Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. oraz sporz�dziła, zgodnie 

z Rozporz�dzeniem Prospektowym, raport o informacjach finansowych pro forma.  

W imieniu Ernst & Young Audyt Polska, badanie skonsolidowanych sprawozda	 finansowych oraz przegl�d 

skonsolidowanych informacji finansowych pro forma przeprowadził Łukasz Wojciechowski nr wpisu 12273.  

W okresie obj�tym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym znajduj�cym si� w Prospekcie nie było 

przypadku rezygnacji czy zwolnienia biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozda	 finansowych 

Spółki. 

Podmiot uprawniony do badania sprawozda	 finansowych Spółki jest wybierany przez Rad� Nadzorcz�. 

Informacje pochodz�ce od osób trzecich 

Z zastrze�eniem raportów i opinii Biegłego Rewidenta dotycz�cych Sprawozda	 Finansowych, w Prospekcie nie 

wykorzystano informacji stanowi�cych o�wiadczenia lub raporty ekspertów, ani informacji pochodz�cych od 

osób trzecich. 

Podmioty zaanga�owane w Ofert� 

Wskazane poni�ej podmioty s� zaanga�owane w Ofert�. U podmiotów zaanga�owanych w Ofert� nie wyst�puje 

konflikt interesów. 

Oferuj�cy 

Oferuj�cym jest Dom Maklerski Banku Ochrony 
rodowiska S.A. z siedzib� we Wrocławiu i adresem: ul. 

Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa. Zgodnie z zawart� umow� o pełnienie funkcji doradcy przy realizacji 

Oferty Publicznej, Oferuj�cy pełni równie� funkcj� Zarz�dzaj�cego Ofert� oraz budow� ksi�gi popytu w 

procesie budowania ksi�gi popytu w�ród Inwestorów Instytucjonalnych, doradza w zakresie przygotowania 

Oferty Publicznej, co obejmuje doradztwo w zakresie struktury, organizacji i zasad przeprowadzenia Oferty oraz 

jest sporz�dzaj�cym Prospekt w zakresie wskazanym w o�wiadczeniu Oferuj�cego. 

Doradca Prawny 

W zwi�zku z Ofert� kancelaria prawna CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki spółka komandytowa 

z siedzib� w Warszawie, adres: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa („CMS”), �wiadczy na rzecz Emitenta 

usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa polskiego. Wynagrodzenie doradcy prawnego nie jest powi�zane 

z wielko�ci� �rodków uzyskanych z Oferty. 

Ponadto, CMS �wiadczył i mo�e �wiadczy� w przyszło�ci inne usługi prawne na rzecz Spółki lub Grupy 

w zakresie prowadzonej przez Spółk� lub Grup� działalno�ci na podstawie odpowiednich umów o �wiadczenie 



374 

usług prawnych. CMS nie posiada istotnych interesów w Spółce, w tym w szczególno�ci na Dat� Prospektu nie 

posiada Akcji Spółki. 

Publiczne oferty przej�cia 

W ci�gu ostatniego roku obrotowego ani w trakcie bie��cego roku obrotowego Akcje nie były przedmiotem 

�adnej publicznej oferty przej�cia. 

Ani członkowie Zarz�du ani Rady Nadzorczej, osoby zarz�dzaj�ce wy�szego szczebla oraz osoby powi�zane nie 

nabywały za gotówk� akcji Spółki w ci�gu ostatniego roku.  

Koszty Oferty 

Prowizja Oferuj�cego 

Kwota prowizji z tytułu plasowania b�dzie uzale�niona od warto�ci Oferty. Na dzie	 prospektu nie jest zanana 

ostateczna liczba akcji serii B, która zostanie obj�ta ani cena Akcji Oferowanych. Kwota prowizji z tytułu 

plasowania publicznej oferty b�dzie uzale�niona od ostatecznie uplasowanej emisji akcji serii B i nie b�dzie 

wi�ksza ni� 2,00% jej warto�ci. 

Emitent opublikuje informacje dot. ostatecznych kosztów Oferty w formie raportu bie��cego zgodnie z par. 33 

Rozporz�dzenia Min. Finansów z 19.11.2009 w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów warto�ciowych oraz warunków uznawania za równowa�ne informacji wymaganych 

przepisami prawa pa	stwa nieb�d�cego pa	stwem członkowskim. 

Pozostałe koszty Oferty 

Poza cz��ci� prowizji Oferuj�cego, któr� zobowi�zała si� zapłaci� Spółka, zgodnie z opisem zawartym 

w podtytule „Prowizja Oferuj�cego” powy�ej, w ocenie Spółki, ł�czne pozostałe koszty zwi�zane z Ofert� 
ukształtuj� si� na poziomie około 0,3 mln zł netto i b�d� obejmowa� nast�puj�ce koszty: (i) przygotowanie 

i przeprowadzenie Oferty, (ii) sporz�dzenie Prospektu, z uwzgl�dnieniem wynagrodzenia na rzecz doradców 

zewn�trznych Spółki, (iii) promocj� Oferty wraz z drukiem Prospektu, oraz (iv) koszty pozostałe, w tym opłaty 

na rzecz GPW i KDPW. 

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych kosztów Oferty zostan� przekazane przez Spółk� do publicznej 

wiadomo�ci w formie raportu bie��cego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Umowa z animatorem Spółki  

Na Dat� Prospektu Emitent nie zawarł umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta. Emitent nie wyklucza 

jednak podpisania takiej umowy z DM BO
 S.A. O ile taka umowa zostanie podpisana, czynno�ci te DM BO
 

S.A. b�dzie wykonywał zgodnie z regulacjami GPW.  

Miejsce rejestracji Akcji  

Akcje, w tym Akcje Oferowane zostan� zarejestrowane w depozycie papierów warto�ciowych prowadzonym 

przez Krajowy Depozyt Papierów Warto�ciowych S.A. z siedzib� w Warszawie, ul. Ksi���ca 4, 00-498 

Warszawa, który b�dzie uczestniczył w obsłudze realizacji praw korporacyjnych akcjonariuszy Spółki na 

zasadach okre�lonych w stosownych regulacjach. Z chwil� rejestracji w KDPW Akcjom zostanie nadany kod 

ISIN. 

Spółka nie przewiduje korzystania z usług agentów ds. płatno�ci. 



375 

O�WIADCZENIA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE 
W PROSPEKCIE 

O�wiadczenie Spółki 

Działaj�c w imieniu i2 Development S.A. z siedzib� we Wrocławiu, b�d�cej odpowiedzialn� za informacje 

zawarte w Prospekcie, niniejszym o�wiadczamy, �e zgodnie z najlepsz� wiedz� i przy doło�eniu nale�ytej 

staranno�ci by zapewni� taki stan, informacje zawarte w Prospekcie s� prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 

faktycznym i �e w Prospekcie nie pomini�to niczego, co mogłoby wpływa� na jego znaczenie. 

 

 

 

 

________________________________ 

Andrzej Kowalski 

Prezes Zarz�du 

 

 

 

 

________________________________ 

Marcin Paweł Misztal 

Wiceprezes Zarz�du 
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O�wiadczenie Oferuj�cego 

Działaj�c w imieniu Domu Maklerskiego Banku Ochrony 
rodowiska S.A. z siedzib� w Warszawie i adresem: 

ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, niniejszym o�wiadczamy, �e zgodnie z nasz� najlepsz� wiedz� i 
przy doło�eniu nale�ytej staranno�ci by zapewni� taki stan, informacje zawarte w cz��ciach Prospektu, za które 

Oferuj�cy jest odpowiedzialny, s� prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz w cz��ciach tych nie 

pomini�to niczego, co mogłoby wpływa� na ich znaczenie. 

Odpowiedzialno�� Oferuj�cego jako podmiotu odpowiedzialnego za sporz�dzenie informacji zamieszczonych 

w niniejszym Prospekcie ograniczona jest do nast�puj�cych cz��ci Prospektu: rozdział „Warunki Oferty”. 

 

 

 

 

________________________________ 

Radosław Olszewski 

Prezes Zarz�du 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Agnieszka Wyszomirska 

Prokurent 
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O�wiadczenie Doradcy Prawnego  

Działaj�c w imieniu kancelarii prawnej CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki sp. k. z siedzib� 
w Warszawie o�wiadczam, i� zgodnie z moj� najlepsz� wiedz� i przy doło�eniu nale�ytej staranno�ci by 

zapewni� taki stan, informacje zawarte w cz��ciach Prospektu, za które kancelaria prawna CMS Cameron 

McKenna Greszta i Sawicki sp.k. jest odpowiedzialna s� prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym 

oraz w cz��ciach tych nie pomini�to niczego, co mogłoby wpływa� na ich znaczenie. 

Odpowiedzialno�� kancelarii CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki sp.k. jako podmiotu odpowiedzialnego 

za sporz�dzenie informacji zamieszczonych w niniejszym Prospekcie, jest ograniczona do nast�puj�cych 

rozdziałów i podrozdziałów Prospektu: rozdział „Rynek kapitałowy w Polsce oraz obowi�zki zwi�zane 

z nabywaniem i zbywaniem akcji” z wył�czeniem podrozdziału „Giełda Papierów Warto�ciowych w Warszawie 

S.A. i Krajowy Depozyt Papierów Warto�ciowych S.A.” oraz rozdział „Opodatkowanie”. 

 

 

 

 

________________________________ 

Marek Sawicki 

Komplementariusz 
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SKRÓTY I DEFINICJE 

Terminy pisane wielka liter�, które nie zostały zdefiniowane w Prospekcie, maj� znaczenie nadane im poni�ej, o 

ile z kontekstu nie wynika inaczej. 

Definicje Ogólne 

Akcje Akcje Istniej�ce oraz Akcje Oferowane 

Akcje Istniej�ce 8.000.000 akcji imiennych serii A o warto�ci nominalnej 1 PLN ka�da 

Akcje Oferowane, Nowe 
Akcje 

nie mniej ni� 1 oraz nie wi�cej ni� 2.000.000 nowo emitowanych akcji 

zwykłych na okaziciela serii B, o warto�ci nominalnej 1 PLN ka�da 

Biegły Rewident  Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k. z siedzib� w Warszawie przy 

ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, Polska 

Cena Emisyjna 

Cena Maksymalna 

cena emisyjna Akcji Oferowanych oferowanych w Publicznej Ofercie 

cena ustalona przez Zarz�d na podstawie rekomendacji Oferuj�cego przed 

rozpocz�ciem budowy Ksi�gi Popytu 

Deklaracja Zainteresowania 
Nabyciem Akcji 
Oferowanych, Deklaracja 
Zainteresowania, Deklaracja 

wi���ca deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych w 

Transzy Inwestorów Instytucjonalnych składana w czasie budowania 

Ksi�gi Popytu. 

Dyspozycja Deponowania  dyspozycja zaksi�gowania papierów warto�ciowych na rachunkach 

papierów warto�ciowych zło�ona przez inwestora w momencie składania 

zapisu na Akcje Oferowane 

Data Prospektu Dzie	 zatwierdzenia Prospektu przez KNF 

Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na GPW 

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowi�ce zbiór zasad 

i rekomendacji dotycz�cych ładu korporacyjnego obowi�zuj�cych na 

GPW 

Dopuszczenie Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku równoległym 

GPW 

Doradca Prawny CMS Cameron McKena Greszta i Sawicki sp. k. z siedzib� w Warszawie  

Dyrektywa Prospektowa  Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego 

w zwi�zku z publiczn� ofert� lub dopuszczeniem do obrotu papierów 

warto�ciowych i zmieniaj�ca dyrektyw� 2001/34/WE, ze zm. 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

EOG Europejski Obszar Gospodarczy, strefa wolnego handlu obejmuj�ca kraje 

Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu 

(z wyj�tkiem Szwajcarii) 

euro, EUR Jednostka walutowa wprowadzona na pocz�tku trzeciego etapu 

Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej na mocy Traktatu 

ustanawiaj�cego Wspólnot� Europejsk� 

GNB Getin Noble Bank S.A. z siedzib� w Warszawie 
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GPW Giełda Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A. oraz, o ile z 

kontekstu nie wynika inaczej, rynek regulowany prowadzony przez t� 
spółk� 

Grupa Emitent jako jednostka dominuj�ca wraz ze Spółkami Zale�nymi lub 

przed aportem z 2015 r. z jednostkami zale�nymi: Korfantowskim 

Przedsi�biorstwem Budowlanym sp. z o.o., Chamielec Architekci sp. z 

o.o. oraz Concept sp. z o.o. (przed wej�ciem w skład Grupy spółki i2 

Grupa sp. z o.o. wraz z podmiotami zale�nymi) w zale�no�ci od 

kontekstu 

Grupa i2 Grupa  i2 Grupa sp. z o.o. wraz z podmiotami zale�nymi 

GUS Główny Urz�d Statystyczny 

Informacje Finansowe Pro 
Forma 

informacje finansowe pro forma Grupy za okres od 1 stycznia 2014 r. do 

31 grudnia 2014 r. 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Warto�ciowych S.A. oraz, o ile z kontekstu 

nie wynika inaczej, system depozytowy prowadzony przez t� spółk� 

KNF Urz�d Komisji Nadzoru Finansowego 

Kodeks Cywilny, KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) 

Kodeks Karny Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity: Dz. U. 

z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.) 

Kodeks Post�powania 
Administracyjnego, KPA 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post�powania 

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) 

Kodeks Spółek Handlowych, 
KSH 

Ustawa z dnia 15 wrze�nia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) 

KRS Krajowy Rejestr S�dowy 

Ksi�ga Popytu Rejestr składanych przez inwestora wi���cych Deklaracji 

Zainteresowania Nabyciem Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów 

Instytucjonalnych 

Lista Wst�pnego Przydziału, 
Lista 

Lista inwestorów, bior�cy udział w procesie book-buildingu i 

uprawnionych do subskrybowania Akcji Oferowanych w Publicznej 

Ofercie w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych , sporz�dzona przez 

Zarz�d Spółki w porozumieniu z Oferuj�cym na podstawie wyników 

Ksi�gi Popytu 

mBank mBank S.A. z siedzib� w Warszawie 

mHipoteczny mBank Hipoteczny S.A. z siedzib� w Warszawie 

Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki 

Oferta, Oferta Publiczna, 
Publiczna Oferta 

Oferta publiczna Akcji Oferowanych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przeprowadzana na podstawie Prospektu 

Oferuj�cy Dom Maklerski Banku Ochrony 
rodowiska S.A. 
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Open Finance FI ZAN Open Finance Obligacji Przedsi�biorstw Fundusz Inwestycyjny 

Zamkni�ty Aktywów Niepublicznych 

Ordynacja Podatkowa  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) 

Ostateczna Liczba Akcji 
Oferowanych 

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych, oferowanych w ramach Oferty  

PKB Produkt krajowy brutto 

PKO BP Powszechna Kasa Oszcz�dno�ci Bank Polski S.A. z siedzib� w 

Warszawie 

PLN, zł, złoty Złoty polski, waluta obowi�zuj�ca w Polsce  

Półroczne Skonsolidowane 
Sprawozdanie Pro Forma 

informacje finansowe pro forma Grupy za okres od 1 stycznia 2015 r. do 

30 czerwca 2015 r. 

Półroczne Skonsolidowane 
Sprawozdanie Finansowe 

Zbadane skonsolidowane historyczne informacje finansowe Grupy, 

obejmuj�ce okres 6 miesi�cy zako	czony dnia 30 czerwca 2015 r., dane 

porównawcze za okres 6 miesi�cy zako	czony dnia 30 czerwca 2014 r.  

Prawa do Akcji, PDA Nie mniej ni� 1 oraz nie wi�cej ni� 2.000.000 praw do Akcji 

Oferowanych. Papier warto�ciowy, z którego wynika uprawnienie do 

otrzymania, niemaj�cych formy dokumentu, akcji serii B, powstaj�ce z 

chwil� dokonania przydziału akcji serii B i wygasaj�ce z chwil� 
zarejestrowania akcji w depozycie papierów warto�ciowych albo z dniem 

uprawomocnienia si� postanowienia s�du rejestrowego odmawiaj�cego 

wpisu podwy�szenia kapitału zakładowego do rejestru przedsi�biorców. 

Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r, Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2015 r., Nr 128 ze zm.) 

Prawo Geodezyjne 
i Kartograficzne 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.) 

Prezes UOKiK Prezes Urz�du Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Prospekt Niniejszy prospekt emisyjny Spółki, stanowi�cy prospekt w rozumieniu 

Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporz�dzenia 809/2004, na 

podstawie, którego Spółka b�dzie przeprowadzała Ofert� oraz ubiegała 

si� o Dopuszczenie 

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Spółki 

Regulamin Giełdy, 
Regulamin GPW 

Regulamin Giełdy Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A., w wersji 

obowi�zuj�cej na Dat� Prospektu  

Regulamin KDPW Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Warto�ciowych S.A. 

w Warszawie, w wersji obowi�zuj�cej na Dat� Prospektu 

Regulamin Rady Nadzorczej regulamin Rady Nadzorczej Spółki w wersji obowi�zuj�cej na Dat� 
Prospektu 

Regulamin Zarz�du regulamin Zarz�du Spółki w wersji obowi�zuj�cej na Dat� Prospektu 
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Rozporz�dzenie 809/2004, 
Rozporz�dzenie 
Prospektowe 

Rozporz�dzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

stanowi�ce przepis wykonawczy do Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach 

emisyjnych oraz formy, wł�czenia przez odniesienie i publikacji takich 

prospektów oraz rozpowszechniania reklam, ze zmianami 

Rozporz�dzenie o 
Odsetkach Ustawowych 

Rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie 

okre�lenia wysoko�ci odsetek ustawowych 

Rozporz�dzenie o 
Raportach 

Rozporz�dzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 

informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów warto�ciowych oraz warunków uznawania za równowa�ne 

informacji wymaganych przepisami pa	stwa nieb�d�cego pa	stwem 

członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.) 

Rozporz�dzenie o Rynku i 
Emitentach 

Rozporz�dzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie 

szczegółowych warunków, jakie musi spełnia� rynek oficjalnych notowa	 
giełdowych oraz emitenci papierów warto�ciowych dopuszczonych do 

obrotu na tym rynku (Dz. U. z 2010 r. Nr 84, poz. 547) 

Rozporz�dzenie w Sprawie 
Kontroli i Koncentracji 

Rozporz�dzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w 

sprawie kontroli koncentracji przedsi�biorstw 

Skonsolidowane 
Sprawozdanie Finansowe 

Zbadane skonsolidowane historyczne informacje finansowe Grupy, 

obejmuj�ce rok zako	czony dnia 31 grudnia 2014 r., dane porównawcze 

za rok zako	czony dnia 31 grudnia 2013 r. oraz za okres od dnia 26 

czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. (z uwagi na fakt, i� Spółka 

powstała w dniu 26 czerwca 2012 r.) 

Spółka, Emitent i2 Development Spółka Akcyjna z siedzib� we Wrocławiu, adres ul. 

Szewska 8, 50-122 Wrocław, wpisana do rejestru przedsi�biorców 

prowadzonego przez S�d Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we 

Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego pod 

numerem KRS 0000520460 

Spółki Zale�ne Korfantowskie Przedsi�biorstwo Budowlane sp. z o.o., i2 Development 

sp. z o.o. P3 S.K.A., Chamielec Architekci sp. z o.o., Concept sp. z o.o., 

i2 Grupa sp. z o.o., i2 Development sp. z o.o., i2 Development sp. z o.o. 

P2 S.K.A., i2 Finanse sp. z o.o., i2 Development sp. z o.o. M1 sp. k., i2 

Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp. k., i2 Development sp. z o.o. 

M3 sp. k., i2 Development sp. z o.o. M5 sp. k., i2 Development sp. z o.o. 

Pomorska 44 sp. k., i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp. k., i2 

Development sp. z o.o. Piłsudskiego sp. k., i2 Development sp. z o.o. 

Ogrody Jordanowskie sp. k., i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp. k., 

i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp. k., i2 Development sp. z o.o. 

Pi�kna sp. k., Wratislavia Project Fundusz Inwestycyjny Zamkni�ty 

Aktywów Niepublicznych, i2 Development Sàrl, i2 INVESTMENTS 

SCSp, i2 Igielna sp. z o.o., i2 Powsta	ców 
l�skich sp. z o.o. 

Statut Statut Spółki  

Strefa Euro Spółka pa	stw, których walut� jest euro, obejmuj�ca nast�puj�ce kraje: 

Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, 

Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, 

Słowenia, Włochy 

Szczegółowe Zasady 
Działania KDPW 

Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów 

Warto�ciowych, w wersji obowi�zuj�cej na Dat� Prospektu 
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Szczegółowe Zasady Obrotu 
Giełdowego w systemie UTP 

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, w wersji 

obowi�zuj�cej na Dat� Prospektu 

Uchwała w Sprawie 
Podwy�szenia 

uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 listopada 

2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie podwy�szenia 

kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na 

okaziciela serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa 

poboru akcji serii B w cało�ci, zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki, ubiegania 

si� o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez Giełd� Papierów Warto�ciowych w 

Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii A i B 

Transza Inwestorów 
Instytucjonalnych 

Transza przeznaczona do zapisywania si� na Akcje Oferowane dla 

inwestorów b�d�cych osobami fizycznymi, prawnymi, jednostkami 

organizacyjnymi nieposiadaj�cymi osobowo�ci prawnej, b�d�cych 

zarówno rezydentami jak i nierezydentami w rozumieniu Prawa 

Dewizowego oraz zarz�dzaj�cymi pakietem papierów warto�ciowych na 

zlecenie w imieniu osób, których rachunkami zarz�dzaj� i na rzecz 

których zamierzaj� naby� Akcje Oferowane– którzy wezm� udział w 

procesie budowania Ksi�gi Popytu zgodnie z zasadami opisanymi w 

Prospekcie i do których zostanie skierowane zaproszenie do zło�enia 

zapisu na Akcje Oferowane lub którzy w terminach zapisów na Akcje 

Oferowane zło�� zapis na warto��  nie mniejsz� ni� 100.000 PLN nie 

wi�cej ni� na liczb� akcji serii B oferowanych w Transzy Inwestorów 

Instytucjonalnych 

Transza Inwestorów 
Indywidualnych 

Transza przeznaczona do zapisywania si� na Akcje Oferowane dla 

inwestorów b�d�cych osobami fizycznymi, prawnymi, jednostkami 

organizacyjnymi nieposiadaj�cymi osobowo�ci prawnej, b�d�cych 

zarówno rezydentami jak i nierezydentami w rozumieniu Prawa 

Dewizowego, którzy w terminach zapisów na Akcje Oferowane zło�� 
zapis na nie mniej ni� 30 szt. akcji i nie wi�cej ni� liczba akcji serii B 

oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych. 

UE Unia Europejska 

Umowa Plasowania Akcji Umowa plasowania Akcji Oferowanych, która zostanie zawarta pomi�dzy 

Spółk� a Oferuj�cym Oferty nie pó�niej ni� w dniu publikacji Prospektu 

UOKiK Urz�d Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

USA Stany Zjednoczone Ameryki 

Ustawa Deweloperska 
Ustawa z dnia 16 wrze�nia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 r., Nr 232, poz. 

1377). 

Ustawa o Biegłych 
Rewidentach 

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorz�dzie, 

podmiotach uprawnionych do badania sprawozda	 finansowych oraz 

o nadzorze publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649 

ze zm.) 

Ustawa o charakterystyce 
energetycznej budynków 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej 

budynków (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1200 ze zm.). 

Ustawa o Funduszach 
Inwestycyjnych 

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 157 ze zm.) 

Ustawa o Gospodarce Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (tekst 
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Nieruchomo�ciami jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 514 ze zm.). 

Ustawa o Gospodarowaniu 
Nieruchomo�ciami Rolnymi 
Skarbu Pa�stwa 

Ustawa z dnia 19 pa�dziernika 1991 r. o gospodarowaniu 

nieruchomo�ciami rolnymi Skarbu Pa	stwa (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2012 r., poz. 1187 z pó�niejszymi zmianami). 

Ustawa o Ksi�gach 
Wieczystych i Hipotece 

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksi�gach wieczystych i hipotece (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 707, ze zm.). 

Ustawa o Kształtowaniu 
Ustroju Rolnego 

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 803 ze zm.). 

Ustawa o Lasach 
Ustawa z dnia 28 wrze�nia 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 

r., poz. 1153 ze zm.). 

Ustawa o Nabywaniu 
Nieruchomo�ci przez 
Cudzoziemców 

Ustawa z dnia 4 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomo�ci przez 

cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1380, ze zm.). 

Ustawa o Nadzorze nad 
Rynkiem Kapitałowym 

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym z dnia 29 lipca 2005 r. 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1537 ze zm.) 

Ustawa o Obrocie 
Instrumentami 
Finansowymi 

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. 

(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.) 

Ustawa o Ochronie Gruntów 
Rolnych i Le�nych 

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le�nych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1205, ze zm.). 

Ustawa o Ochronie 
Konkurencji i 
Konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) 

Ustawa o Ochronie Praw 
Lokatorów 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 150, ze zm.). 

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1382 ze zm.) 

Ustawa o Planowaniu 
i Zagospodarowaniu 
Przestrzennym 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.). 

Ustawa o Podatkach 
i Opłatach Lokalnych 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849, ze zm.). 

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 2012 r., poz. 361 ze zm.) 

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 2014 r., poz. 851 ze zm.) 

Ustawa o Podatku od 
Czynno�ci 
Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 wrze�nia 2000 r. o podatku od czynno�ci 

cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze 

zm.) 
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Ustawa o Podatku od 
Spadków i Darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 86 ze zm.) 

Ustawa o Podatku od 
Towarów i Usług 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) 

Ustawa o Podatku Rolnym 
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.). 

Ustawa o Portach 
i Przystaniach Morskich 

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 33, poz. 179 ze zm.). 

Ustawa o Rachunkowo�ci Polska ustawa z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) 

Ustawa o Specjalnych 
Strefach Ekonomicznych 

Ustawa z dnia 20 pa�dziernika 1994 r. o specjalnych strefach 

ekonomicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 282 ze zm.). 

Ustawa o Spółdzielniach 
Mieszkaniowych  

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1222, ze zm.). 

Ustawa o Swobodzie 
Działalno�ci Gospodarczej 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno�ci gospodarczej 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) 

Ustawa o Własno�ci Lokali 
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własno�ci lokali (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903, ze zm.). 

VAT Podatek od towarów i usług, nakładany na zasadach i w zakresie 

okre�lonym w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) 

Walne Zgromadzenie Walne zgromadzenie Spółki 

Wratislavia Project FIZ AN Wratislavia Project Fundusz Inwestycyjny Zamkni�ty Aktywów 

Niepublicznych z siedzib� w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 1, 00-

640 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych 

prowadzonego przez S�d Okr�gowy w Warszawie, VII Wydział 

Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 1165 (dawniej Private Investor 

VIII Funduszu Inwestycyjnego Zamkni�tego Aktywów 

Niepublicznych) 

Zarz�d Zarz�d Spółki 

Zarz�d GPW Zarz�d Giełdy Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A. 

Zarz�d KDPW Zarz�d Krajowego Depozytu Papierów Warto�ciowych S.A. w 

Warszawie 

Znaczni Akcjonariusze Pan Andrzej Kowalski oraz Pan Marcin Misztal 

ZUS Zakład Ubezpiecze	 Społecznych 

Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie 

Zwyczajne walne zgromadzenie Spółki 

 



F-1 

F.HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE ORAZ INFORMACJE FINANSOWE PRO 
FORMA 

1. Zbadane skonsolidowane historyczne informacje finansowe Grupy, obejmuj�ce rok zako	czony dnia 31 

grudnia 2014 r., dane porównawcze za rok zako	czony dnia 31 grudnia 2013 r. oraz za okres od dnia 26 

czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. (z uwagi na fakt, i� Spółka powstała w dniu 26 czerwca 

2012 r.). 

2. Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres 6 miesi�cy zako	czony dnia 30 

czerwca 2015 r. 

3. Skonsolidowane informacje finansowe pro forma Grupy za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 

2014 r. 

4. Skonsolidowane informacje finansowe pro forma Grupy za okres 6 miesi�cy zako	czony dnia 30 

czerwca 2015 r. 

5. Jednostkowe sprawozdania finansowe i2 Grupa sp. z o.o. i jej spółek zale�nych za lata 2012-2014 tj.: 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp. k. za okres od 

01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki MIZO INVESTMENT sp. z o.o. (obecnie i2 Grupa sp. z o.o.) 

za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. za okres od 01.01.2012 r. do 

31.12.2012 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Grupa sp. z o.o. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. M1 sp. k. za okres od 19.04.2013 r. 

do 31.12.2013 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. M2 sp. k. za okres od 29.05.2013 r. 

do 31.12.2013 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. P2 S.K.A. za okres od 06.09.2013 r. 

do 31.10.2013 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp. k. za okres od 

01.01.2013 r. do 31.12.2013r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. za okres od 01.01.2013 do 

31.12.2013 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. P3 S.K.A. za okres od 22.08.2013 r. 

do 31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Grupa sp. z o.o. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. za okres od 01.01.2014 r. do 

31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. Ksi�cia Witolda sp. k. za okres 

01.01.2014- 31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. M1 sp. k. za okres od 01.01.2014 r. 

do 31.12.2014 r.; 
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• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. M3 sp. k. za okres od 11.09.2013 r. 

do 31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. M5 sp. k. za okres od 10.10.2013 r. 

do 31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. Pomorska 44 sp. k. za okres od 

11.09.2013 r. do 31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. Przy Arsenale sp. k. za okres od 

01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Finanse sp. z o.o. za okres od 01.11.2013 r. do 

31.10.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. Ogrody Jordanowskie sp. k. za okres 

od 18.11.2013 r. do 31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. Oławska 12 sp. k. za okres od 

18.11.2013 r. do 31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. Pi�kna sp. k. za okres od 

04.03.2014 r. do 31.12.2014 r.; 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. Piłsudskiego sp. k. za okres od 

11.12.2013 r. do 31.12.2014 r.; oraz 

• sprawozdanie finansowe spółki i2 Development sp. z o.o. Zodiak III sp. k. za okres od 

15.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 

Wskazane powy�ej sprawozdania finansowe i2 Grupa sp. z o.o. i jej spółek zale�nych nie były 

przedmiotem badania ani przegl�du biegłego rewidenta. 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































