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1. Wstęp
Niniejsze memorandum informacyjne FON S.A. z siedzibą w Płocku przygotowane zostało
zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie
szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne
sporządzone w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów
finansowych do obrotu na rynku regulowanym (Dz. U. Nr 988).
Oferowanie akcji FON S.A. odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym memorandum informacyjnym. Niniejsze memorandum informacyjne
jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o akcjach, ich ofercie i
FON S.A.

1.1 Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres
Emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej
strony internetowej i poczty elektronicznej, identyfikatorem według
właściwej klasyfikacji statystycznej i numerem według właściwej
identyfikacji podatkowej
Firma Emitenta:
Forma prawna:
Kraj siedziby:
Siedziba i adres:
Telefon:
Fax:
Adres poczty elektronicznej:
Adres internetowy:
Numer KRS:
Numer Regon:
Numer NIP:

FON S.A.
spółka akcyjna
Polska
Płock Ul. Padlewskiego 18 c, 09-402 Płock
(024) 367-31-32
(024) 367-31-32
biuro@fon-sa.pl
http://www.fon-sa.pl
000028913
070009914
5480075844

1.2 Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres
Sprzedającego (Oferującego)
Firma Autoryzowanego Doradcy:
Forma prawna:
Kraj siedziby:
Siedziba i adres:

FON S.A.
spółka akcyjna
Polska
Płock Ul. Padlewskiego 18 c, 09-402 Płock
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Telefon:
Fax:
Adres poczty elektronicznej:
Adres internetowy:
Numer KRS:

(024) 367-31-32
(024) 367-31-32
biuro@fon-sa.pl
http://www.fon-sa.pl
000028913

1.3 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji
papierów wartościowych oferowanych w trybie oferty publicznej
Oferowane akcje FON S.A. są akcjami istniejącymi i notowanymi na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Akcje FON S.A. w ilości
do 100 000 000 (słownie: sto milionów) i o wartości mniejszej od kwoty 2.500.000 EUR zostaną
zaoferowane akcjonariuszom łączących się z FON S.A. spółek, tj. ATLANTIS Energy Spółka
Akcyjna z siedzibą w Płocku („ATLANTIS Energy”), Stark Development Spółka Akcyjna z siedzibą
w Chorzowie („Stark Development”), Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku („Urlopy.pl”)
oraz FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku („FON Ecology”), (łącznie „Spółki
Przejmowane”), którzy w dniu referencyjnym będą mieli na swoich rachunkach inwestycyjnych
zapisane akcje którejkolwiek ze Spółek Przejmowanych. Oferowane akcje będą akcjami
własnymi FON S.A. nabytymi w wyniku transakcji giełdowych lub pozagiełdowych.
Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku
Spółek Przejmowanych na FON S.A. („Spółka Przejmująca”) za akcje, które Spółka Przejmująca
wyda akcjonariuszom Spółek Przejmowanych (łączenie się przez przejęcie), na zasadach
uzgodnionych w Planie połączenia, przekazanym do publicznej wiadomości w formie raportów
o zamiarze połączenia, tj. przez Spółkę Przejmującą raportami nr 53/2013 i 55/2013 (ESPI),
przez Spółki Przejmowane: ATLANTIS Energy - nr 43/2013 i 45/2013 (EBI), nr 31/2013 i
33/2013 (ESPI); Stark Development - nr 38/2013 i 42/2013 (EBI), nr 24/2013 i 26/2013
(ESPI); Urlopy.pl - nr 36/2013 i 39/2013 (EBI), nr 13/2013 i 15/2013 (ESPI); FON Ecology - nr
37/2013 i 40/2013 (EBI), nr 23/2013 i 25/2013 (ESPI). Plan połączenia wraz z załącznikami
dostępny jest na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych od dnia
28 października 2013 roku nieprzerwanie aż do dnia zakończenia ich nadzwyczajnych walnych
zgromadzeń zwołanych na dzień 29 listopada 2013 roku, które podejmą uchwały w przedmiocie
połączenia.
Oferowane akcje FON S.A. zostaną wydane akcjonariuszom Spółek Przejmowanych, za
wyjątkiem FON S.A., w zamian za posiadane przez nich akcje Spółek Przejmowanych przy
zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji: jednej akcji ATLANTIS Energy odpowiada
2,26881720430 akcji FON S.A. („Parytet Wymiany Akcji ATLANTIS Energy”), czyli 93 akcjom
ATLANTIS Energy odpowiada 211 akcji FON S.A.; jednej akcji Stark Development odpowiada
0,10752688172 akcji FON S.A. („Parytet Wymiany Akcji Stark Development”), czyli 93 akcjom
Stark Development odpowiada 10 akcji FON S.A.; jednej akcji Urlopy.pl odpowiada
0,30107526882 akcji FON S.A. („Parytet Wymiany Akcji Urlopy.pl”), czyli 93 akcjom Urlopy.pl
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odpowiada 28 akcji FON S.A.; jednej akcji FON Ecology odpowiada 1,05376344086 akcji FON S.A.
(„Parytet Wymiany Akcji FON Ecology”), czyli 93 akcjom FON Ecology odpowiada 98 akcji FON
S.A., (powyższe parytety łącznie „Parytety Wymiany Akcji”).
Akcje Spółki Przejmującej zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom, odpowiednio,
ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1
k.s.h. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”) według stanu
posiadania akcji odpowiedniej Spółki Przejmowanej w dniu, który zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h.
stanowic będzie dzien połączenia, chyba, że ustalenie innego terminu wynikac będzie z regulacji
wewnętrznych KDPW („Dzień Referencyjny”), przy zastosowaniu Parytetu Wymiany Akcji.
Za uprawnionego akcjonariusza, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl
oraz FON Ecology uważa się osobę, na której rachunku papierów wartościowych lub dla której w
odpowiednich rejestrach w Dniu Referencyjnym, zapisane są akcje, odpowiednio, ATLANTIS
Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology. Liczbę Akcji Spółki Przejmującej, które
otrzyma każdy uprawniony akcjonariusz, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development,
Urlopy.pl oraz FON Ecology, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego w Dniu
Referencyjnym liczby akcji, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz
FON Ecology oraz ustalonego Parytetu Wymiany Akcji ATLANTIS Energy, Parytetu Wymiany
Akcji Stark Development, Parytetu Wymiany Akcji Urlopy.pl oraz Parytetu Wymiany Akcji FON
Ecology, i zaokrąglenie otrzymanego iloczynu w górę do najbliższej liczby całkowitej. Z uwagi na
sposób zaokrąglenia, o którym mowa w pkt. 4.3 Planu Połączenia, dopłaty w gotówce nie będą
występować. W wyniku połączenia nie będą przyznane prawa, o których mowa w art. 499 § 1
pkt 5 k.s.h., ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.
Dotychczas FON S.A. wyemitowała 1.008.035.131 (jeden miliard osiem milionów trzydzieści
pięć tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, w tym:
1) 1.539.000 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych serii A na
okaziciela,
2) 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji zwykłych serii B na okaziciela,
3) 3)1.509.322 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcji
zwykłych na okaziciela serii C,
4) 9.295.283 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście
osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 15.017.202 (piętnaście milionów siedemnaście tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na
okaziciela serii E,
6) 2.880.000 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii G,
7) 3.270.000 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii H.
8) 72.021.000 (siedemdziesiąt dwa miliony dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii I,
9) 3.968.193 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt
trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii J
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10) 224.000.000 (dwieście dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K
11) 670.285.131 (sześćset siedemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto
trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L,
12) 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii M.

1.4 Nazwa (firma), siedziba i adres podmiotu udzielającego
zabezpieczenia (gwarantującego), ze wskazaniem zabezpieczenia
W związku z ofertą nie będą ustanawiane żadne zabezpieczenia.

1.5 Cena emisyjna (sprzedaży) oferowanych papierów wartościowych
albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin udostępnienia ceny do
publicznej wiadomości
Ze względu na specyfikę niniejszego oferowania akcji, cenie emisyjnej (sprzedaży) oferowanych
papierów wartościowych, o której mowa w tytule niniejszego punktu, odpowiada określony
poniżej parytet wymiany akcji. Zarządy łączących się spółek uznały, iż właściwą metodą wyceny
na potrzeby określenia parytetu wymiany akcji będzie wycena wg stanu na dzień 31 lipca 2013
roku, bazująca na cenach rynkowych akcji łączących się spółek z okresów trzech, sześciu oraz
dziewięciu miesięcy obrotu tymi akcjami, poprzedzających 31 lipca 2013 roku. Przez cenę
rynkową rozumie się cenę będącą średnią arytmetyczną z arytmetycznych średnich
trzymiesięcznych, sześciomiesięcznych oraz dziewięciomiesięcznych dziennych cen akcji
ważonych wolumenem obrotu, z zastrzeżeniem, że w wyliczeniach pominięte zostały dni
sesyjne, w których wartość obrotu akcjami była niższa niż 100 złotych.
Oferowane akcje FON S.A. zostaną wydane akcjonariuszom Spółek Przejmowanych, za
wyjątkiem FON S.A., w zamian za posiadane przez nich akcje Spółek Przejmowanych przy
zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji:
a) jednej akcji ATLANTIS Energy odpowiada 2,26881720430 akcji FON S.A. („Parytet
Wymiany Akcji ATLANTIS Energy”), czyli 93 akcjom ATLANTIS Energy odpowiada 211
akcji FON S.A.;
b) jednej akcji Stark Development odpowiada 0,10752688172 akcji FON S.A. („Parytet
Wymiany Akcji Stark Development”), czyli 93 akcjom Stark Development odpowiada 10
akcji FON S.A.;
c) jednej akcji Urlopy.pl odpowiada 0,30107526882 akcji FON S.A. („Parytet Wymiany Akcji
Urlopy.pl”), czyli 93 akcjom Urlopy.pl odpowiada 28 akcji FON S.A.;
d) jednej akcji FON Ecology odpowiada 1,05376344086 akcji FON S.A. („Parytet Wymiany
Akcji FON Ecology”), czyli 93 akcjom FON Ecology odpowiada 98 akcji FON S.A.

11

1.6 Wskazanie przepisu ustawy, zgodnie z którym oferta publiczna
może być prowadzona na podstawie memorandum
Zgodnie z art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie publicznej udostępnienia do publicznej wiadomości
prospektu emisyjnego nie wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto
emitenta liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią
mniej niż 2 500 000 euro, jednakże pod warunkiem udostępnienia memorandum
informacyjnego, o którym mowa w art. 41 Ustawy o ofercie publicznej.
Niniejsze oferowanie akcji mieści się w dyspozycji zarówno wskazanego powyżej art. 7 ust. 9
Ustawy o ofercie publicznej, jak również w dyspozycji art. 7 ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej,
jako oferta kierowana przez emitenta wyłącznie do akcjonariuszy lub wspólników innego
podmiotu, w związku z łączeniem się emitenta z tym podmiotem.
Art. 7 ust. 9 stanowi jednak przesłankę uszczegóławiającą w stosunku do art. 7 ust. 7,
jednocześnie nie wchodząc zakresowo w kolizję z tym przepisem. Stąd, w przypadku
dokonywanego połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych i przeprowadzania
połączeniowej oferty publicznej przez Spółkę Przejmującą skierowanej wyłącznie do
akcjonariuszy Spółek Przejmowanych, w wyniku której zakładane wpływy brutto Spółki
Przejmującej liczone według ceny emisyjnej akcji połączeniowych z dnia ustalenia ich ceny,
stanowią mniej niż 2 500 000 euro i wraz z wpływami, które Spółka Przejmująca zamierzała
uzyskać z tytułu ewentualnych innych takich ofert publicznych swoich akcji, dokonanych w
okresie poprzednich 12 miesięcy, nie osiągną lub nie przekroczą tej kwoty – wystarczającym
zgodnie z art. 7 ust. 9 w zw. z art. 41 Ustawy o ofercie publicznej jest sporządzenie niniejszego
Memorandum informacyjnego.

1.7 Wskazanie nazwy (firmy) i siedziby podmiotu oferującego oraz
subemitentów
Oferującym akcje jest FON S.A. z siedzibą w Płocku. W ofercie nie będą uczestniczyli subemitenci.

1.8 Data ważności memorandum oraz data, do której informacje
aktualizujące memorandum zostały uwzględnione w jego treści
Niniejsze Memorandum Informacyjne zawiera dane aktualne na dzień 20 listopada 2013 r.
Termin ważności Memorandum Informacyjnego upływa po 12 miesiącach od daty jego
udostępnienia do publicznej wiadomości.
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1.9 Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w
memorandum, w okresie jego ważności, będą podawane do publicznej
wiadomości
W wypadku zmiany danych zawartych w Memorandum Informacyjnym w okresie jego ważności,
FON S.A. sporządzi aneks do Memorandum Informacyjnego i udostępni go na stronie
internetowej: www.fon-sa.pl oraz opublikuje w formie raportu bieżącego.
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2. Czynniki ryzyka
Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących akcji potencjalni inwestorzy
powinni dokonać dokładnej analizy czynników ryzyka oraz innych informacji zawartych w
niniejszym Memorandum Informacyjnym. Każde z omówionych poniżej ryzyk może mieć
istotnie negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju FON S.A., a
tym samym może mieć istotny, negatywny wpływ na cenę akcji lub prawa inwestorów
wynikające z tych akcji.
Opisane poniżej mogą nie wyczerpywać wszystkich zagrożeń na jakie narażona jest FON S.A. w
związku z prowadzoną przez siebie działalnością. FON S.A. przedstawiła tylko te czynniki ryzyka
dotyczące działalności operacyjnej, które są mu znane. Mogą istnieć jeszcze inne czynniki
ryzyka, które zdaniem FON S.A. nie są obecnie możliwe do identyfikacji, a które mogłyby
wywołać skutki, o których mowa powyżej.

2.1 Czynniki ryzyka związane z makrootoczeniem
2.1.1 Ryzyko związane z otoczeniem prawnym
Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogą rodzić dla FON S.A. ryzyko w
zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności
regulacji z dziedzin prawa handlowego, podatkowego, przepisów regulujących działalność
gospodarczą, przepisów prawa energetycznego i budowlanego, przepisów prawa pracy,
ubezpieczeń społecznych czy prawa papierów wartościowych. Zmiany te mogą mieć wpływ na
otoczenie prawne działalności FON S.A. i na jego wyniki finansowe. Ponadto zmiany te mogą
stwarzać problemy wynikające z niejednolitej wykładni prawa, która obecnie jest dokonywana
nie tylko przez sądy krajowe, organy administracji publicznej, ale również przez sądy
wspólnotowe. Interpretacje dotyczące zastosowania przepisów, dokonywane przez sądy i inne
organy interpretacyjne bywają często niejednoznaczne lub rozbieżne, co może generować
ryzyko prawne. Orzecznictwo sądów polskich musi pozostawać w zgodności z orzecznictwem
wspólnotowym. W głównej mierze ryzyko może rodzić stosowanie przepisów krajowych
niezgodnych z przepisami unijnymi, czy też odmiennie interpretowanymi.

2.1.2 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną (społeczno-ekonomiczną)
Duży wpływ na działalność FON S.A. wywiera otoczenie makroekonomiczne. Do głównych
czynników decydujących o ogólnej sytuacji gospodarczej Polski należą: dynamika i poziom PKB,
poziom inflacji, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych i publicznych, poziom zadłużenia
jednostek gospodarczych i jednostek budżetowych. Istnieje ryzyko, że pogorszenie

14

któregokolwiek z wymienionych wskaźników obniży popyt na usługi FON S.A. i przełoży się
negatywnie na jego sytuację finansową.

2.1.3 Ryzyko związane z systemem podatkowym
Polski system podatkowy charakteryzuje się dużą zmiennością przepisów, które dodatkowo
sformułowane są w sposób nieprecyzyjny i którym brakuje jednoznacznej wykładni.
Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, przy czym zarówno organy
skarbowe, jak i orzecznictwo sądowe w sferze podatków nie mają wypracowanych jednolitych
stanowisk. Wszystko to sprawia, że polskie spółki narażone są na większe ryzyko niż spółki
działające w bardziej stabilnych systemach podatkowych. O ile zaistnieją okoliczności, w których
organy podatkowe przyjmą interpretację przepisów podatkowych odmienną od przyjętej przez
FON S.A., a będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego, mogą mieć one negatywny
wpływ na działalność FON S.A., jego sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju.

2.1.4 Ryzyko siły wyższej
W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne lub
nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze
gospodarczej oraz na rynku finansowym, co może negatywnie wpłynąć na finansową
efektywność przedsięwzięć realizowanych przez FON S.A.

2.1.5 Ryzyko związane z kursem walut
FON S.A. narażony będzie na ryzyko zwiększenia kosztów związanych z zakupem urządzeń
specjalistycznych w walucie obcej, jaką jest Euro. Niestabilny kurs Euro może wpłynąć na wzrost
ceny zakupu urządzeń. Ryzyko to jest szczególnie istotne gdy strumienie pieniężne projektu
(wpływy i wydatki) są denominowane w różnych walutach, co ma miejsce w przypadku
podpisania umowy z dostawcą lub generalnym wykonawcą w obcej walucie, zaś realizacji
przychodów z działalności operacyjnej w walucie krajowej.

2.1.6 Ryzyko związane ze wzrostem stóp procentowych
FON S.A. nie wyklucza finansowania części prowadzonej działalności gospodarczej
instrumentami dłużnymi. Instrumenty te byłyby oprocentowane według zmiennej stopy
procentowej zależnej np. od stopy WIBOR 3M. W związku z powyższym FON S.A. rozpoznaje
ryzyko wzrostu stóp procentowych, co w efekcie może przełożyć się na wzrost kosztu obsługi
długu i na spadek rentowności finansowanego w ten sposób przedsięwzięcia.
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2.2 Czynniki ryzyka związane z działalnością FON S.A. na rynku usług
pożyczkowych
W związku ze zmianą profilu wiodącej działalności, FON S.A. uruchomiła działalność związaną z
udzielaniem pożyczek dla klientów detalicznych i małych firm, tj. pożyczek w wysokości od kilku
do 200 tys. zł. Z działalnością tą wiążą się przedstawione poniżej ryzyka.

2.2.1 Ryzyko związane z konkurencją na rynku mikro i małych pożyczek
Rynek mikro i małych pożyczek w Polsce jest, co do zasady, rynkiem rozdrobnionym. Bariery
wejścia na rynek dla nowych podmiotów są stosunkowo niskie, co sprzyja pojawianiu się na nim
coraz większej ilości usługodawców. FON S.A. planuje zniwelować negatywne skutki ze strony
zaostrzającej się konkurencji poprzez skierowanie swojej oferty także do mikro i małych
przedsiębiorców oraz minimalizacji kosztów prowadzonej działalności.

2.2.2 Ryzyko „złych” pożyczek
Udzielanie pożyczek wiąże się z ryzykiem niewłaściwej oceny zdolności pożyczkobiorcy do jej
spłaty, co może się wiązać np. ze zmianą jego sytuacji życiowej. FON S.A. zamierza
minimalizować powyższe ryzyko poprzez odpowiedni dobór projektów finansowanych z
udzielanych pożyczek, jak i właściwą ocenę zdolności finansowej pożyczkobiorców. Chybione
decyzje powinny mieć więc charakter jednostkowy i nie powinny istotnie wpływać na wynik
finansowy FON S.A.

2.2.3 Ryzyko zabezpieczenia pożyczek
Z uwagi na dużą konkurencyjność na rynku mikro i małych pożyczek istnieje ryzyko, iż FON S.A.
nie będzie mógł żądać odpowiedniego poziomu zabezpieczenia udzielonej pożyczki, co dotyczyć
będzie w szczególności pożyczek opiewających na kilka lub kilkanaście tysięcy złotych. FON S.A.
zamierza minimalizować powyższe ryzyko poprzez odpowiedni dobór projektów
finansowanych z udzielanych pożyczek, jak i właściwą ocenę zdolności finansowej
pożyczkobiorców. Chybione decyzje powinny mieć więc charakter jednostkowy i nie powinny
istotnie wpływać na wynik finansowy FON S.A.

2.2.4 Ryzyko windykacji należności
Należności wynikające z niespłaconych pożyczek będą dochodzone przez FON S.A. na drodze
postępowania sądowego lub egzekucyjnego. Nieuzasadnione opóźnienia, występujące po stronie
wymiaru sprawiedliwości, mogą spowodować nieoczekiwane przesunięcia terminów
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ostatecznych rozstrzygnięć prowadzonych windykacji. FON S.A. zamierza minimalizować
powyższe ryzyko poprzez wykorzystanie uproszczonych procedur dochodzenia roszczeń oraz
poprzez współpracę z doświadczonymi firmami windykacyjnymi.

2.3 Czynniki ryzyka związane z działalnością FON S.A. w zakresie
odnawialnych źródeł energii
W związku z planowanym przejęciem przez FON S.A. spółek ATLANTIS Energy Spółka Akcyjna z
siedzibą w Płocku oraz FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, FON S.A. zamierza
docelowo wygasić prowadzoną przez nie działalność związaną z odnawialnymi źródłami energii.
Jednakże do czasu zakończenia przedmiotowej działalności aktualne będą poniżej
przedstawione ryzyka z nią związane.

2.3.1 Ryzyko poszukiwania lokalizacji
Poszukiwanie lokalizacji jest procesem czasochłonnym, pracochłonnym, a ponadto
wymagającym specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Potencjalne lokalizacje są zgłaszane
przez partnerów FON S.A. działających na terenie kraju. Po dostarczeniu dokumentacji
zdjęciowej i odpowiednich map geodezyjnych dokonywany jest audyt lokalizacji przez
profesjonalistę z branży elektrowni wodnych lub wiatrowych, w wyniku którego oceniany jest
potencjał lokalizacji oraz koszt budowy elektrowni. Na tej podstawie FON S.A. rekomendowane
będą dalsze możliwości działania. Proces oceny jest dość czasochłonny, m.in. ze względu na
konieczność uzyskania informacji administracyjnych, wypisów z rejestru gruntów oraz innych
danych. Należy wziąć pod uwagę, że zidentyfikowanie atrakcyjnej lokalizacji jest procesem
bardzo czasochłonnym i wymaga analizy wielu potencjalnie interesujących miejsc, z których po
selekcji uwzględniającej wiele czynników, zidentyfikowanie lokalizacji może zakończyć się
niepowodzeniem. Istnieje ryzyko, że mimo nakładu czasu i środków badana lokalizacja będzie
nieatrakcyjna ze względu na niski potencjał energii wody, konieczność wysokich nakładów
inwestycyjnych na budowę urządzeń wodnych lub wiatrowych, oraz wysokie ryzyko nie
uzyskania wymaganych pozwoleń, np. ze względu na obszar chroniony NATURA 2000. Należy
liczyć się dodatkowo z ewentualnością, że na wybranym obszarze poszukiwań, potencjalnie
interesujące lokalizacje zostały zajęte przez inny podmiot, stan prawny lokalizacji uniemożliwia
jej pozyskanie, bądź pociąga za sobą długotrwały proces finalizowania umów
nabycia/dzierżawy lokalizacji. Do realizacji inwestycji może być konieczne pozyskanie wielu
działek o małej powierzchni (0,01 ha – 0,05 ha). Należy wziąć pod uwagę, że odmowa sprzedaży
choćby jednej działki przez jej właściciela, może uniemożliwić realizację inwestycji w danym
miejscu.
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2.3.2 Ryzyko związane z przyłączeniem do sieci
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne: „Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące
się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia
umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na
zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki
przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia
warunki przyłączenia do sieci i odbioru.” Istnieje ryzyko, że przedsiębiorstwo energetyczne
może kwestionować możliwość przyłączenia się elektrowni wodnej będącej w posiadaniu FON
S.A. do sieci energetycznej przedsiębiorstwa lub może wydać warunki przyłączenia, które
zmniejszą rentowność inwestycji. FON S.A. wybierając i typując lokalizacje będzie starać się
minimalizować to ryzyko analizując odległość linii średniego napięcia. Niemniej jednak, zakład
energetyczny jest odpowiedzialny za obciążenie sieci dystrybucyjnej i może wydać warunki
przyłączenia do innego punktu sieci niż przewidywany przez FON S.A.

2.3.3 Ryzyko związane z wysokością opłat za przyłączenie do sieci oraz
obowiązkiem zapłaty zaliczek na uzyskanie warunków technicznych przyłączenia
Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne art. 7 ust. 8 pkt 3
stanowi, iż za przyłączenie źródeł współpracujących z siecią oraz sieci przedsiębiorstw
energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii
pobiera się opłatę ustaloną na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację
przyłączenia, z wyłączeniem odnawialnych źródeł energii o mocy elektrycznej zainstalowanej
nie wyższej niż 5 MW oraz jednostki kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej poniżej 1
MW, za których przyłączenie pobiera się połowę opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych
nakładów. W takiej sytuacji rzeczywisty koszt przyłączenia do sieci uzależniony jest od
lokalizacji elektrowni. Im elektrownia zlokalizowana jest bliżej sieci, tym wykonanie
przyłączenia jest mniej skomplikowane, a nakłady na jego wykonanie są mniejsze. Ponadto,
zgodnie z art. 7 ust. 8a tej ustawy, podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV wnosi zaliczkę na poczet
opłaty za przyłączenie do sieci, w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej, czyli
30 tys. zł za 1 MW (z jednoczesnym ograniczeniem maksymalnej wysokości zaliczki do kwoty 3
mln zł). FON S.A. dostrzega potencjalne ryzyko związane z koniecznością zabezpieczenia
odpowiednio wysokich środków finansowych jakie należałoby przeznaczyć na zapłatę „zaliczek”
co w przypadku farmy o przykładowej mocy 10 MW stanowiłoby znaczny wydatek.

2.3.4 Ryzyko związane z obowiązkiem przygotowania ekspertyzy przyłączenia do
sieci przez operatora sieci
Jednym z istotnych elementów procesu realizacji inwestycji energii wodnej lub wiatrowej jest
uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, które są ważne

18

przez okres dwóch lat, a następnie zawarcie umowy przyłączeniowej z operatorem systemu
przesyłowego. Zakres czynności, jakie przedsiębiorca musi podjąć na etapie procedury
uzyskiwania warunków przyłączenia do sieci, zależy od wysokości napięcia znamionowego sieci,
do której przyłączenie powinno nastąpić. Jeżeli więc inwestor ubiega się o przyłączenie do sieci
o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, ma on obowiązek wykonania ekspertyzy wpływu
przyłączenia instalacji na krajowy system elektroenergetyczny z wyjątkiem przyłączanych
jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 2 MW, lub urządzeń
odbiorcy końcowego o łącznej mocy przyłączeniowej nie większej niż 5 MW. Jednakże
rozpatrywanie poszczególnych wniosków przez operatorów sieci nie jest prowadzone w
jednolity sposób. Operatorzy często wymagają od inwestorów sporządzenia ekspertyzy z
uwzględnieniem prawie nierealnych do spełnienia wariantów i sytuacji. Nierzadko zdarzają się
sytuacje, w których operator sieci żąda sporządzenia ekspertyzy przy założeniu, że do sieci
oprócz danej elektrowni zostaną przyłączone inne w danym rejonie planowane elektrownie.
Może to powodować dodatkowe i niepotrzebne koszty oraz przedłużanie procesu
inwestycyjnego. Ponadto, wynikający z analizy wpływ przyłączonego kompleksu urządzeń na
parametry energii elektrycznej w sieci, nierzadko odbiega od zastanego stanu faktycznego.
Problem w tym zakresie pojawia się już na etapie koncepcyjnym realizacji danego projektu, gdyż
brak jest możliwości uzyskania u operatora informacji o bieżącym stanie interesującego węzła
elektroenergetycznego. Z uwagi na fakt, że istnieje przepis nakładający na operatorów sieci
obowiązek wydania opinii o warunkach przyłączenia w terminie 150 dni, przy czym termin ten
liczony jest od dnia złożenia wniosku, FON S.A. dostrzega ryzyko, iż operatorzy sieci nie będą w
stanie wydać decyzji w terminie. Wydłużanie terminu oczekiwania na przedmiotową opinię
może negatywnie wpłynąć na terminowość przygotowywania i realizacji projektów
energetycznych przez FON S.A.

2.3.5 Ryzyko związane z konkurencją na rynku energii odnawialnej
Opracowania branżowe przewidują wzrost liczby podmiotów działających na wskazanym rynku.
Konkurencję dla FON SA mogą stanowić działające już w Polsce duże podmioty wytwarzające
energię przy zużyciu paliw kopalnianych, które rozszerzą dotychczasowy obszar działalności,
inne podmioty wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych, a także zagraniczne koncerny
planujące ekspansję w Polsce. Istnieje ryzyko, że wzrost konkurencji będzie prowadził do
trudności w pozyskaniu nowych klientów i inwestorów, zwiększonego zapotrzebowania na
lokalizacje pod przyszłe projekty, ograniczenie marż oraz spadek atrakcyjności inwestycji w
obszarze odnawialnych źródeł energii, co może mieć negatywny wpływ na wyniki osiągane
przez FON S.A. w przyszłości. FON S.A. zamierza ograniczyć powyższe ryzyko poprzez bieżące
monitorowanie rynku oraz nawiązywanie współpracy z podmiotami z kraju i zagranicy
zainteresowanymi rozwijaniem projektów na terenie Polski.
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2.4 Czynniki ryzyka związane z działalnością FON S.A. w zakresie usług
biura turystycznego
W związku z planowanym przejęciem przez FON S.A. spółki Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą
w Płocku, FON S.A. zamierza kontynuować prowadzoną przez nią działalność związaną z
działalnością biura turystycznego. Poniżej przedstawiona są ryzyka związane z przedmiotową
działalnością.

2.4.1 Ryzyko związane z sezonowością działalności biur turystycznych
Działalność na rynku turystycznym cechuje znaczna sezonowość sprzedaży. Największe
nasilenie sprzedaży występuje w II i IV
kwartale roku, wtedy też firmy turystyczne generują największe obroty. FON S.A. będzie starała
się ograniczyć ryzyko związane z sezonowością sprzedaży, wprowadzając możliwość zakupu
biletów lotniczych czy rezerwacji hoteli, a także poprzez bogatą ofertę zimowych wyjazdów
turystycznych.

2.4.2 Ryzyko związane z dekoniunkturą na rynku usług turystycznych
Mimo wzrostu udziału wortali turystycznych w globalnej sprzedaży ofert turystycznych, nie
można w przyszłości wykluczyć zmniejszenia zainteresowania ofertą turystyczną przez klientów
- szczególnie w przypadku dalszego spowolnienia tempa rozwoju gospodarczego Polski i
wzrostu bezrobocia. Obecnie wortale turystyczne w Internecie to jeden z filarów sektora ecommerce w Polsce.

2.4.3 Ryzyko związane z wdrażaniem nowych produktów i usług lub modyfikacją
istniejących
Specyfiką branży turystycznej jest bardzo krótka ważność ofert wyjazdowych, a w związku z
tym krótki cykl życia oferowanych usług. FON S.A. zamierza oferować zarówno produkty własne,
jak i aplikacje oferowane przez inne międzynarodowe i krajowe firmy, co oznacza, że wraz ze
zmianami na rynku nieodzowne będą zmiany we własnych produktach i ustawiczne szkolenia w
produktach obcych. Istnieje ryzyko, że pomimo ciągłego dostosowywania oferty, FON S.A. może
nie być w stanie zaoferować rozwiązań, które będą najlepiej spełniały oczekiwania klientów.
Taka sytuacja może wpłynąć na wyniki finansowe FON S.A.
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2.5 Czynniki ryzyka związane z działalnością FON S.A. w zakresie
projektów deweloperskich
W związku z planowanym przejęciem przez FON S.A. spółki Stark Development Spółka Akcyjna z
siedzibą w Chorzowie, FON S.A. zamierza zakończyć prowadzoną przez nią działalność związaną
z działalnością deweloperską. Jednakże do czasu zakończenia przedmiotowej działalności
aktualne będą poniżej przedstawione ryzyka z nią związane.

2.5.1 Ryzyko związane z konkurencją na rynku deweloperskim
FON S.A. może spotkać się ze znaczną konkurencją ze strony innych podmiotów prowadzących
podobną działalność. Konkurencja może prowadzić, miedzy innymi, do nadwyżki podaży
wywołanej zbyt dużą liczbą dostępnych obiektów lub do wzrostu cen gruntów. Potencjalnie
może to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki FON S.A.

2.5.2 Ryzyko związane z realizacją projektów deweloperskich
Inwestycje budowlane wymagają znacznych nakładów kapitałowych na etapie przygotowania
inwestycji i w trakcie trwania budowy. Z powodu wysokich potrzeb w zakresie finansowania,
takim przedsięwzięciom z reguły towarzyszy wiele istotnych ryzyk. Ryzyka te obejmują w
szczególności nieuzyskanie pozwoleń niezbędnych do wykorzystania gruntów zgodnie z
przyjętymi planami, opóźnienia w zakończeniu budowy, koszty przewyższające koszty założone
w budżecie spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi, niewypłacalnością
wykonawców lub podwykonawców, spory pracownicze u wykonawców lub podwykonawców,
niedobór materiałów lub sprzętu budowlanego, nieszczęśliwe wypadki lub nieprzewidziane
trudności techniczne, brak możliwości uzyskania pozwoleń umożliwiających oddanie budynku
lub budynków do użytkowania lub innych wymaganych pozwoleń czy też zmiany w przepisach
regulujących wykorzystanie gruntów. W razie wystąpienia któregokolwiek z powyższych lub
innych ryzyk, może zaistnieć opóźnienie w realizacji projektu deweloperskiego, zwiększenie
kosztów lub utrata przychodów, zamrożenie środków zainwestowanych w nabycie
nieruchomości pod projekt deweloperski, a w niektórych przypadkach niezdolność do
ukończenia inwestycji, co może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację
finansową lub wyniki FON S.A.

2.5.3 Ryzyko związane z uzależnieniem FON S.A. od wykonawców robót
budowlanych
FON S.A. w ramach realizacji projektów deweloperskich część prac zamierza powierzać
wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom budowlanym. Pomimo sprawowania bieżącej kontroli
nad wykonywanymi pracami oraz zabezpieczaniem jakości i terminowości wykonania zapisami
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umownymi, w tym dotyczącymi kar umownych, FON S.A. nie może zagwarantować, że zlecone
prace zostaną rzetelnie i terminowo wykonane. W przypadku niewywiązania się
podwykonawców z umów możliwe jest opóźnienie robót lub nieprawidłowości w ich
wykonaniu, które mogą spowodować zwłokę w zakończeniu poszczególnych projektów.
Konsekwencją takiego stanu rzeczy może być znaczny wzrost kosztów realizacji
przedsięwzięcia. Ponadto podwykonawcy robót budowlanych mogą utracić płynność finansową,
co może przełożyć się na jakość i terminowość zleconych prac. W skrajnych przypadkach
trudności z płynnością mogą znaleźć odzwierciedlenie w zdolności podwykonawców do
wykonania zleconych prac zmuszając tym samym FON S.A. do zastąpienia ich innymi
podmiotami. Zmiana podmiotu wykonującego zlecone prace wiąże się z kosztami i czasem
realizacji zamówionych usług co w efekcie wpływa na wynik finansowy projektu
deweloperskiego, który z kolei istotnie rzutować będzie na działalność, sytuację finansową i
wyniki finansowe FON S.A.

2.5.4 Ryzyko związane z kosztami budowy
Koszty projektów deweloperskich mogą ulegać zmianie z uwagi na: (a) zmianę zakresu projektu
deweloperskiego i zmiany w projekcie architektonicznym; (b) wzrost cen materiałów
budowlanych; (c) wzrost kosztów zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników lub ich
niedobór; (d) niewykonanie prac przez wykonawcę w uzgodnionych terminach lub standardzie
akceptowalnym dla FON S.A. Każdy istotny wzrost kosztów lub opóźnienie zakończenia
realizacji projektu deweloperskiego może niekorzystnie wpłynąć na działalność, sytuację
finansową lub wyniki FON S.A.

2.5.5 Ryzyko wynikające z ustawy o gwarancjach zapłaty za roboty budowlane
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. (nowelizacja z dnia 16 kwietnia 2010r. Dz. U.
Nr 40, poz. 222) o gwarancji zapłaty za roboty budowlane wykonawca robót budowlanych,
któremu FON S.A. zleci realizację projektu deweloperskiego, może w każdym czasie żądać od
FON S.A. gwarancji zapłaty, w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, akredytywy
bankowej lub poręczenia banku udzielonego wykonawcy, do wysokości ewentualnego
roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz zleceń dodatkowych. Powyższa
ustawa daje prawo do żądania gwarancji zapłaty, którego nie można wyłączyć ani ograniczyć
przez czynność prawną, zaś wypowiedzenie umowy spowodowane żądaniem gwarancji zapłaty
jest bezskuteczne. Może to mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki
FON S.A.

2.5.6 Ryzyko związane z infrastrukturą
Projekt deweloperski może zostać zrealizowany jedynie wówczas, gdy teren inwestycji ma
dostęp do odpowiedniej infrastruktury (np. drogi wewnętrzne, przyłącza mediów, itp.), która
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jest wymagana zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli taka infrastruktura nie jest doprowadzona do
terenu projektu deweloperskiego. Może się także zdarzyć, że właściwe organy administracji
zażądają od FON S.A. wykonania odpowiedniej infrastruktury w ramach prac związanych z
projektem deweloperskim, co może mieć znaczący wpływ na koszty prac budowlanych objętych
projektem deweloperskim. Organy administracji mogą także zażądać, aby inwestor wykonał
infrastrukturę, która nie jest niezbędna z punktu widzenia projektu deweloperskiego, ale jej
wykonanie może być oczekiwane przez te organy jako wkład inwestora w rozwój społeczności
lokalnej. Z powodu opóźnień w doprowadzeniu infrastruktury, w szczególności na skutek
czynników znajdujących się poza kontrolą FON S.A., może wystąpić opóźnienie w ukończeniu
danego projektu deweloperskiego lub nieprzewidywany wzrost kosztów związanych z
zapewnieniem/doprowadzeniem infrastruktury. Takie zdarzenie może mieć istotny wpływ na
rentowność projektu deweloperskiego. Może to mieć istotny negatywny wpływ na działalność,
sytuację finansową lub wyniki FON S.A.

2.5.7 Ryzyko związane z odpowiedzialnością z tytułu sprzedaży mieszkań i
domów
FON S.A. jest narażona na ryzyko wystąpienia postępowań sądowych, związanych z
realizowanymi projektami, w wyniku których FON S.A. może zostać zobowiązana do
zaspokojenia określonych roszczeń (np. wynikających z rękojmi przysługującej klientom). FON
S.A. zamierza zatrudniać do realizacji projektów deweloperskich wyłącznie zaufanych
wykonawców, jednakże nie może wykluczyć wystąpienia w przyszłości roszczeń ze strony osób
trzecich. Wystąpienie roszczeń będzie miało niewątpliwie negatywny wpływ na wynik
finansowy FON S.A.

2.5.8 Ryzyko związane z trudnością sprzedaży
Ryzyko związane z trudnością sprzedaży jest spowodowane nie odpowiadającej wymogom
rynku koncepcji inwestycji, spowodowanej najczęściej niewystarczająco atrakcyjną lokalizacją i
koncepcją użytkowania. Ryzyko to jest tym większe, im bardziej deweloper oddala się od
segmentu rynku, z którego się wywodzi i próbuje realizować inwestycje, w których brak mu
doświadczenia, w lokalizacjach, które są mu nieznane i w skali przerastającej jego możliwości
finansowe.

2.5.9 Ryzyko związane z planowaniem inwestycji deweloperskiej
Ryzyko planowania w przypadku, gdy analizy, plany i projekty sporządzone w fazie koncepcji
inwestycji dadzą wynik negatywny i inwestycja nie będzie mogła być zrealizowana ze względów
ekonomicznych, technicznych, itp., wykonane uprzednio liczne prace przygotowawcze staną się
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nieprzydatne, zaś koszty ich wykonania - stratą, którą trzeba pokryć z przychodów z innej
działalności.

2.6 Pozostałe czynniki ryzyka związane z działalnością FON S.A.
2.6.1 Ryzyko związane ze zmianami kadrowymi na kluczowych stanowiskach
Działalność FON S.A. w znacznej mierze opiera się na wiedzy i doświadczeniu Zarządu oraz
zatrudnianej kadry menadżerskiej. Rezygnacja któregokolwiek strategicznego członka zespołu
może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną, bądź sytuację finansową FON S.A.
Ryzyko utraty kluczowych pracowników będzie znacząco spadało w wyniku realizacji
zakładanych kontraktów i podpisywania kolejnych kontraktów. Ryzyko powyższe FON S.A.
zamierza zminimalizować poprzez system premii pieniężnych powiązany z wynikami
finansowymi FON S.A.

2.7 Czynniki ryzyka związane z akcjami i rynkiem kapitałowym
2.7.1 Ryzyko związane z niedojściem oferty do skutku
Oferta nie dojdzie do skutku w razie nie podjęcia przez którąkolwiek z łączących się spółek
uchwały w sprawie zgody na połączenie, jak również w razie odmowy wpisania połączenia
przez sąd rejestrowy, jak również osiągnięcia lub przekroczenia przez ofertę wartości 2.500.000
EUR.

2.7.2 Ryzyko zawieszenia obrotu akcjami lub ich wykluczenia z obrotu na GPW
Na podstawie §30 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW może zawiesić obrót instrumentami
finansowymi na okres do trzech miesięcy, jeśli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo
uczestników obrotu albo, jeśli Emitent narusza przepisy obowiązujące na GPW, a także na
wniosek Emitenta. Zarząd Giełdy zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie
dłuższy niż miesiąc na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi.
Na podstawie §31 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z
obrotu na GPW m.in. w następujących przypadkach:
•
•
•

jeżeli przestały spełniać inne, niż warunek nieograniczonej zbywalności, warunki
dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku,
jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie,
na wniosek Emitenta,
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•

•
•
•
•
•

wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku
o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie
kosztów postępowania,
jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub
przekształceniu,
jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na
danym instrumencie finansowym,
wskutek podjęcia przez Emitenta działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy
prawa,
wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.

Na podstawie §31 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy wyklucza instrumenty finansowe z obrotu
giełdowego:
•
•
•
•

jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona,
na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi,
w przypadku zniesienia ich dematerializacji,
w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ
nadzoru.

2.7.3 Ryzyko naruszenia przepisów prawa w związku z prowadzoną ofertą
publiczną, subskrypcją lub sprzedażą i ubieganiem się o dopuszczenie lub
wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym
skutkujące możliwością zastosowania wobec Emitenta przepisów art. 16 i 17 oraz
18 Ustawy o Ofercie Publicznej
Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego
podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub
sprzedażą dokonywanymi na podstawie tej oferty, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez
Emitenta, Sprzedającego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub
sprzedaży w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub Sprzedającego albo uzasadnionego
podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może:
a) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo
przerwanie jej przebiegu na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub
b) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej
prowadzenia, lub
c) opublikować, na koszt Emitenta lub Sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem
działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.
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W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, KNF może wielokrotnie
zastosować środki o których mowa w pkt b) i c) powyżej. Ponadto zgodnie z art. 17 Ustawy o
Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia
przepisów prawa z związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów
wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez
Emitenta lub inne podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie Emitenta albo
uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja może:
•

•
•

nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów
wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni
roboczych,
zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do
obrotu na rynku regulowanym,
opublikować, na koszt Emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w
związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych
do obrotu na rynku regulowanym.

Zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej, Komisja może zastosować środki, o których mowa
w art. 16 lub 17 Ustawy o Ofercie Publicznej, także w przypadku, gdy:
•

•
•

•

oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na
podstawie tej oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku
regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów,
istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu
prawnego Emitenta,
działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów
prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych
Emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego
lub upadłości Emitenta, lub
status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle
tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów za nieistniejące lub obarczone
wadą prawna mającą istotny wpływ na ich ocenę.

W przypadku, gdy:
1) Emitent, sprzedający lub inne podmioty uczestniczące w ofercie publicznej, subskrypcji
lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub sprzedającego nie wykonują
należycie albo nienależycie wykonują nakaz, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1, albo
naruszają zakaz, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2,
2) Emitent lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie Emitenta, nie wykonują
nakaz, o którym, mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1, albo naruszają zakaz, o którym mowa w art.
17 ust. 1 pkt 2 ,
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Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 5.000.000 zł.
Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16-18,
komunikat o ich zastosowaniu zamieszcza się na stronie internetowej Komisji.
Inwestorzy powinni dokładnie rozważyć, czy inwestycja w akcje Emitenta jest dla nich
odpowiednia w świetle czynników ryzyka opisanych powyżej oraz informacji zawartych w
niniejszym dokumencie, swojej sytuacji osobistej oraz dostępnych im zasobów finansowych.

2.7.4 Ryzyko nałożenia na Spółkę kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru
Finansowego
FON S.A. posiada status spółki publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie publicznej. Z
tej przyczyny KNF może nałożyć na FON S.A. kary administracyjne za niewykonywanie lub
nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności
obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi. W przypadku nałożenia kar obrót papierami wartościowymi Emitenta może stać
się utrudniony bądź niemożliwy. KNF może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub
bezterminowo, instrumentów finansowych z obrotu lub nałożyć karę pieniężną w kwocie do
wysokości 1 mln zł, lub zastosować obie kary jednocześnie.

2.7.5 Ryzyko związane z płynnością i zmiennością kursów akcji
Kurs akcji i płynność obrotu akcjami spółek notowanych w zorganizowanym systemie obrotu
zależy od zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie można zapewnić, iż osoba
nabywająca oferowane akcje Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po
satysfakcjonującej cenie. Cena akcji może być niższa niż cena nabycia na skutek wielu
czynników, między innymi okresowych zmian wyników operacyjnych Emitenta, liczby oraz
płynności notowanych akcji, poziomu inflacji, zmian regionalnych lub krajowych czynników
ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych światowych rynkach papierów
wartościowych.
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3. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte
w memorandum informacyjnym
3.1 Emitent
Za wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie odpowiedzialny jest Emitent – FON
S.A. z siedzibą w Płocku.
Firma Emitenta:
Forma prawna:
Kraj siedziby:
Siedziba i adres:
Telefon:
Fax:
Adres poczty elektronicznej:
Adres internetowy:
Numer KRS:
Numer Regon:
Numer NIP:

FON S.A.
spółka akcyjna
Polska
Płock Ul. Padlewskiego 18 c, 09-402 Płock
(024) 367-31-32
(024) 367-31-32
biuro@fon-sa.pl
http://www.fon-sa.pl
000028913
070009914
5480075844

Osoby działające w imieniu Spółki:
Izabela Jarota Wahed - Prezes Zarządu

Działając w imieniu Emitenta, FON S.A. z siedzibą w Płocku, oświadczam, że zgodnie z moją
najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje
zawarte w niniejszym Memorandum informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem
faktycznym i że w niniejszym Memorandum informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby
wpływać na jego znaczenie.

28

4. Dane o emisji lub sprzedaży
4.1 Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości
emitowanych lub sprzedawanych papierów wartościowych z
wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń
co do przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz
zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych
Do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW dopuszczone i wprowadzone
zostały dotychczas 1.008.035.131 (jeden miliard osiem milionów trzydzieści pięć tysięcy sto
trzydzieści jeden) akcji FON SA o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, w tym:
1) 1.539.000 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych serii A na
okaziciela,
2) 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji zwykłych serii B na okaziciela,
3) 1.509.322 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcji
zwykłych na okaziciela serii C,
4) 9.295.283 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście
osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 15.017.202 (piętnaście milionów siedemnaście tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na
okaziciela serii E,
6) 2.880.000 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii G,
7) 3.270.000 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii H.
8) 72.021.000 (siedemdziesiąt dwa miliony dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii I,
9) 3.968.193 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt
trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii J
10) 224.000.000 (dwieście dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
11) 670.285.131 (sześćset siedemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto
trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L,
12) 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii
M.
Wszystkie z powyższych serii akcji są zdematerializowane na podstawie zawarcia stosownej
umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie.
Z powyższymi akcjami nie wiążą się żadne ograniczenia, co do przenoszenia z nich praw, jak
również nie występują żadne uprzywilejowania.
Wszystkie z powyższych serii akcji zostały w pełni opłacone.
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4.1.1 Uprzywilejowanie akcji Spółki
Akcje FON S.A. wszystkich serii nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 - 353
kodeksu spółek handlowych.

4.1.2 Statutowe ograniczenia w obrocie Akcjami
Statut FON S.A. nie przewiduje żadnych szczególnych ograniczeń w obrocie akcjami Spółki, poza
ograniczeniami przewidzianymi obowiązującymi przepisami prawa.

4.1.3 Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych,
przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy,
a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania
przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania
określonych zawiadomień.
Z Akcjami FON S.A. nie jest związany jakikolwiek obowiązek świadczeń dodatkowych. Zgodnie z
najlepszą wiedzą FON S.A. akcje te nie stanowią przedmiotu zabezpieczenia ani nie są obciążone
innymi prawami osób trzecich.
Prawa, obowiązki i ograniczenia związane z akcjami FON S.A. są określone przepisami kodeksu
spółek handlowych, innych przepisów prawa oraz postanowieniami statutu FON S.A.
4.1.3.1 Prawa o charakterze majątkowym
Akcjonariuszom FON S.A. przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze
majątkowym:
•

•

prawo do udziału w zysku - zgodnie z art. 347 §1 kodeksu spółek handlowych
akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym,
zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne
Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Ponieważ żadna z akcji spółki nie jest
uprzywilejowana co do dywidendy, zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do
wypłaty akcjonariuszom dzieli się, zgodnie z art. 347 §2 kodeksu spółek handlowych, w
stosunku do liczby akcji. Oznacza to, iż na każdą akcję przypada dywidenda w
jednakowej wysokości. Zgodnie z art. 348 §3 kodeksu spółek handlowych uprawnionymi
do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w
dniu dywidendy ustalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) - zgodnie z art. 433
§1 kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do
objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) w stosunku do liczby posiadanych przez nich
akcji. W interesie spółki Walne Zgromadzenie może uchwałą pozbawić akcjonariuszy
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•

•

•

prawa poboru akcji w całości lub części. Podjęcie takiej uchwały wymaga większości 4/5
głosów oddanych. Zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych pozbawienie
akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to
zapowiedziane w porządku obrad. Podejmowanie uchwały o wyłączeniu prawa poboru
nie jest konieczne, jeżeli uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają
być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem
oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa
poboru na warunkach określonych w uchwale. Zgodnie z tym przepisem podejmowanie
uchwały o pozbawieniu prawa poboru nie jest konieczne także wtedy, gdy uchwała o
podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w
przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub
wszystkich oferowanych im akcji,
prawo do udziału w majątku Spółki w przypadku jej likwidacji - stosownie do art. 474 §
2 kodeksu spółek handlowych, w przypadku likwidacji spółki majątek pozostały po
zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jej wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w
stosunku do wysokości dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy,
prawo do zbywania akcji Spółki - zgodnie z art. 337 § 1 kodeksu spółek handlowych,
akcje spółki są zbywalne. Statut FON S.A. nie wprowadza żadnych ograniczeń w tym
zakresie,
prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach - akcje mogą być
przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela.

4.1.3.2 Prawa o charakterze korporacyjnym
Akcjonariuszom FON S.A. przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze
korporacyjnym:
•

•

prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz prawo do głosowania na
Walnym Zgromadzeniu - na podstawie art. 412 § 1 kodeksu spółek handlowych
akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonać prawo
głosu wynikające z zarejestrowanych akcji. Zgodnie z art. 411 § 1 kodeksu spółek
handlowych, każda akcja uprawnia do oddania jednego głosu. Głos może być oddany
przez pełnomocnika, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci
elektronicznej. Zgodnie z art. 4061 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w
Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje jedynie osobom, które posiadały akcje Spółki
na koniec szesnastego dnia poprzedzającego dzień obrad Walnego Zgromadzenia (dzień
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) oraz zgłosiły żądanie wystawienia
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej
niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu
powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 4063 § 2
kodeksu spółek handlowych). Zgodnie z art. 4113 kodeksu spółek handlowych
akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji,
prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
umieszczenia w porządku obrad poszczególnych praw przyznane akcjonariuszom
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•

•

•

•

•
•

•
•

reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego - zgodnie z art.
400 § 1 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad określonych spraw. Żądanie
może być zgłoszone na piśmie lub w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch
tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza
przewodniczącego tego zgromadzenia. Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych
postanowień w tej kwestii,
prawo do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia poszczególnych praw przyznane akcjonariuszom reprezentującym co
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego - zgodnie z art. 401 § 1 kodeksu spółek
handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia w porządku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia określonych spraw. Żądanie powinno być zgłoszone
Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego
Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
punktu porządku obrad. Żądanie może być zgłoszone w formie elektronicznej,
prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - zgodnie z art. 399 § 3
kodeksu spółek handlowych. akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału
zakładowego lub co najmniej 50% ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego
zgromadzenia. Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii,
prawo do zgłaszania projektów uchwał przed terminem Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze
reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed
terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone
do porządku obrad,
prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia - zgodnie z art.
401 § 5 kodeksu spółek handlowych każdy akcjonariusz ma prawo podczas Walnego
Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad,
prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art.
422-427 kodeksu spółek handlowych,
prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej odrębnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3
kodeksu spółek handlowych, przyznane akcjonariuszom reprezentującym co najmniej
jedną piątą kapitału zakładowego,
prawo do uzyskania informacji o spółce w zakresie i w sposób określony przepisami
prawa zgodnie z art. 428 kodeksu spółek handlowych,
prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia
związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw; uchwałę w
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tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub
akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu (art. 84 i 85 Ustawy o ofercie),
prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w
walnym zgromadzeniu spółki publicznej, przysługujące akcjonariuszowi spółki
publicznej, posiadającemu akcje zdematerializowane (art. 328 § 6 kodeksu spółek
handlowych),
prawo do żądania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego
rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4
kodeksu spółek handlowych),
prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i żądania odpisu listy ze zwrotem kosztów jego
sporządzenia oraz prawo do żądania przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną
(art. 407 § 1 i 11 kodeksu spółek handlowych),
prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w
terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 kodeksu spółek
handlowych),
prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie list obecności na Walnym Zgromadzeniu
przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą
złożyć akcjonariusze posiadający 10 proc. kapitału zakładowego reprezentowanego na
tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka
komisji (art. 410 § 2 kodeksu spółek handlowych),
prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądanie wydania poświadczonych przez
Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 kodeksu spółek handlowych),
prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach
określonych w art. 486 i 487 kodeksu spółek handlowych,
prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów
jego sporządzenia (art. 341 § 7 kodeksu spółek handlowych),
prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki
bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 kodeksu spółek
handlowych (w przypadku połączenia spółki) lub w art. 540 § 1 kodeksu spółek
handlowych (w przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 kodeksu spółek handlowych
(w przypadku przekształcenia spółki),
prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła
informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej
spółki albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek
dominacji lub zależności ustał. Uprawniony może żądać również ujawnienia liczby akcji
lub głosów, jakie spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub
na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz
odpowiedź powinna być złożona na piśmie (art. 6 § 4 i 6 kodeksu spółek handlowych),
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prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji
(przymusowy wykup akcji) przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który
samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego
dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, o
którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie osiągnął lub przekroczył 90 proc.
ogólnej liczby głosów w tej spółce. Prawo to przysługuje w terminie trzech miesięcy od
osiągnięcia lub przekroczenia progu 90% ogólnej liczby głosów w spółce (art. 82 Ustawy
o ofercie),
prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który
osiągnął lub przekroczył 90 proc. ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 83 Ustawy o
ofercie). Takiemu żądaniu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który
osiągnął lub przekroczył 90 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzenia, jak
również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od jego
zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na
każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, o
ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i
dominującymi, co najmniej 90 proc. ogólnej liczby głosów,
prawa akcjonariuszy wynikające z przepisów Ustawy o ofercie i Ustawy o obrocie zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania
uprawnień inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne
świadectwo depozytowe, które może być wystawione przez podmiot prowadzący
rachunek papierów wartościowych zgodnie z zapisami Ustawy o obrocie. Zgodnie z art.
328 § 6 kodeksu spółek handlowych akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane
akcje Emitenta przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego
wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje
natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Roszczenie o wydanie dokumentu
akcji zachowują jednakże akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które nie zostały
zdematerializowane.

4.1.3.3 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej oraz z Ustawy o
obrocie instrumentami finansowym
Obrót papierami wartościowymi FON S.A., jako papierami wartościowymi spółki publicznej,
podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o ofercie publicznej, Ustawie o obrocie
instrumentami finansowymi oraz Ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.
Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy FON S.A lub wystawcy, jego
pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym FON S.A lub wystawcą w
stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą nabywać
lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji FON S.A, praw pochodnych dotyczących
akcji FON S.A oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać na
rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących
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powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie trwania okresu
zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Okresem zamkniętym jest:
•

•

•

•

okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej
Emitenta lub instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156
ust. 4 Ustawy o obrocie do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,
w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do
publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem
tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze
wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na
podstawie których został sporządzony raport,
w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem
tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze
wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na
podstawie których został sporządzony raport,
w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do
publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a
przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od
pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych
finansowych, na podstawie których został sporządzony raport.

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych FON S.A albo będące
prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej FON S.A funkcje kierownicze,
które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio
FON S.A oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jej
rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania
KNF informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa
w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji
FON S.A, praw pochodnych dotyczących akcji FON S.A oraz innych instrumentów finansowych
powiązanych z tymi papierami wartościowymi, wprowadzonych do obrotu na rynku.
Zgodnie z art. 69 Ustawy O Ofercie Publicznej, każdy:
•
•

•

kto osiągnął lub przekroczył 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33
1/3 proc., 50 proc. 75 proc. albo 90 proc. ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo
kto posiadał co najmniej 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3
proc., 50 proc., 75 proc. albo 90 proc. ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku
zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25
proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 50 proc., 75 proc. albo 90 proc. lub mniej ogólnej liczby
głosów,
kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33 proc. ogólnej liczby
głosów, o co najmniej 1 proc. ogólnej liczby głosów,
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zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej:
2% ogólnej liczby głosów,

jest zobowiązany zawiadomić o tym KNF oraz Spółkę w terminie 4 dni roboczych od dnia
zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów bądź od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie
lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.
Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę
udziału, której dotyczy zawiadomienie. Powinno zawierać także informację o liczbie akcji
posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki
oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, o liczbie
aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie
głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, informacje dotyczące
zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od
złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie
jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów,
informację o podmiotach zależnych akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających
akcje spółki oraz osobach trzecich, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest
przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.
Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w
depozycie papierów wartościowych 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 osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym
wiąże się powstanie tych obowiązków.
Obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub
przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z zajściem innego niż czynność
prawna zdarzenia prawnego, nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których
wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wy-emitowanych akcji spółki
publicznej oraz pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
W przypadku nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, z których wynika
bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej
zawiadomienie zawiera również informacje o liczbie głosów oraz procentowym udziale w
ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji,
dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji, dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.
Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z
papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy
podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i
deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za
należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone
zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji
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następuje w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu
ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91
poz. 871 ze zmianami).
Stosownie do art. 72 Ustawy o ofercie publicznej, nabycie akcji spółki publicznej w liczbie
powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 10% ogólnej liczby
głosów w okresie krótszym niż 60 dni przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w
tej spółce wynosi mniej niż 33% albo o więcej niż 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym
niż 12 miesięcy przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi
co najmniej 33%, może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się
na sprzedaż lub zamianę tych akcji w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej
liczby głosów.
Przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem
ust. 2, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę
akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, za wyjątkiem
przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia
wezwania, o którym mowa w art. 74 (art. 73 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej).
W przypadku, gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku
pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej
lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału
spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego
niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył
akcje, jest zobowiązany, w terminie 3 miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów, do:
-

ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w
liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów albo
do zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie o nie więcej niż 33% ogólnej liczby
głosów,

chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje w
ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów
odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub
wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji (art. 73 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej).
Obowiązek, o którym mowa w art. 73 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej ma zastosowanie także
w przypadku, gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło
w wyniku dziedziczenia, po którym udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu,
z tym, że termin trzymiesięczny liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące
zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów (art. 73 ust. 3 Ustawy o Ofercie).
Przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie, z
zastrzeżeniem ust. 2, w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub
zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki (art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie).
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W przypadku, gdy przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku
pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej
lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału
spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego
niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył
akcje, jest zobowiązany, w terminie 3 miesięcy od przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów, do
ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji
spółki, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje,
w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów,
odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub
wygaśnięcia uprzywilejowania akcji.
Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z
art. 74 ust. 1 lub 2 Ustawy o ofercie publicznej nabył – po cenie wyższej, niż cena określona w
tym wezwaniu – kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niż w ramach wezwań lub w wyniku
wykonania obowiązku o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie, jest obowiązany, w terminie
miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w
tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje zostały nabyte po cenie obniżonej w
przypadku określonym w art. 79 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej (art. 74 ust. 3 Ustawy o
ofercie publicznej). Przepis art. 74 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej stosuje się odpowiednio do
podmiotu, który pośrednio nabył akcje spółki publicznej.
Obowiązek, o którym mowa w art. 74 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej ma zastosowanie także
w przypadku, gdy przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło
w wyniku dziedziczenia, po którym udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu,
z tym, że termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie
powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów (art. 73 ust. 3 Ustawy o ofercie
publicznej). Obowiązki, o których mowa w art. 72 ustawy, nie powstają w przypadku nabywania
akcji w obrocie pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego
oraz w przypadku połączenia lub podziału spółki (art. 75 ust. 1 ustawy).
Zgodnie z art. 75 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, obowiązki wskazane w art. 72 i 73 ustawy
nie powstają w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej oferty
publicznej oraz w okresie 3 lat od dnia zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w
wyniku pierwszej oferty publicznej.
Zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy obowiązki, o których mowa w art. 72-74 ustawy, nie powstają w
przypadku nabywania akcji:
-

spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo
nie są przedmiotem obrotu zorganizowanego,
od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, w tym przypadku nie
stosuje się art. 5 Ustawy o ofercie publicznej;
w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w
postępowaniu egzekucyjnym,
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-

-

-

zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez
uprawnione podmioty na warunkach określonych w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o
niektórych zabezpieczeniach finansowych,
obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika, uprawnionego na podstawie
innych ustaw do korzystania z trybu zaspokojenia, polegającego na przejęciu na
własność przedmiotu zastawu,
w drodze dziedziczenia, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74
ust. 5 ustawy.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie, publicznej przedmiotem obrotu nie mogą być akcje
obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, za wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych
akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w rozumieniu
powołanej wyżej Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych.
Zgodnie z art. 76 Ustawy o ofercie publicznej, w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania
do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania o którym mowa w art. 72 i art. 73
Ustawy o ofercie publicznej, mogą być nabywane wyłącznie akcje innej spółki, kwity
depozytowe, listy zastawne, które są zdematerializowane lub obligacje emitowane przez Skarb
Państwa. W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę
akcji, w przypadku wezwania o którym mowa w art. 74 Ustawy o ofercie publicznej mogą być
nabywane wyłącznie zdematerializowane akcje innej spółki albo inne zdematerializowane
zbywalne papiery wartościowe dające prawo głosu w spółce. W przypadku, gdy przedmiotem
wezwania mają być wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie musi przewidywać możliwość
sprzedaży akcji przez podmiot zgłaszający się w odpowiedzi na to wezwanie, po cenie ustalonej
zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o ofercie publicznej.
Stosownie do art. 77 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, ogłoszenie wezwania następuje po
ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być
przedmiotem wezwania. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane
zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub
pośredniczącej w jego udzieleniu. Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem
podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który
jest zobowiązany, nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania
zapisów, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki
prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje i dołączenia do niego treści
wezwania (art. 77 ust. 2 ustawy). Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne,
chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji, a
odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje spółki jest dopuszczalne
jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po
cenie nie niższej niż w tym wezwaniu (art. 77 ust. 3 ustawy). Po ogłoszeniu wezwania, podmiot
obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki, której akcji wezwanie dotyczy,
przekazuje informację o tym wezwaniu, wraz z jego treścią, przedstawicielom zakładowych
organizacji zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku ich braku, bezpośrednio
pracownikom (art. 77 ust. 5 ustawy). W przypadku, gdy akcje będące przedmiotem wezwania są
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dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w
innym państwie członkowskim, podmiot ogłaszający wezwanie jest obowiązany zapewnić na
terytorium tego państwa szybki i łatwy dostęp do wszelkich informacji i dokumentów, które są
przekazane do publicznej wiadomości w związku z wezwaniem, w sposób określony przepisami
państwa członkowskiego (art. 77 ust. 6 ustawy). Po otrzymaniu zawiadomienia KNF może,
najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgłosić żądanie
wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania lub przekazania wyjaśnień
dotyczących jego treści, w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym niż 2 dni (art. 78 ust. 1
ustawy). Żądanie KNF doręczone podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem którego jest ogłoszone i prowadzone
wezwanie, uważa się za doręczone podmiotowi obowiązanemu do ogłoszenia wezwania. W
okresie pomiędzy zawiadomieniem KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym
są notowane dane akcje, o zamiarze ogłoszenia wezwania a zakończeniem wezwania, podmiot
zobowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty zależne od niego lub wobec niego
dominujące, a także podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym
zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki, mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy
wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania oraz w sposób w nim określony i jednocześnie nie
mogą zbywać takich akcji, ani zawierać umów, z których mógłby wynikać obowiązek zbycia
przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania oraz nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki
publicznej, której dotyczy wezwanie (art. 77 ust. 4 ustawy). Po zakończeniu wezwania podmiot,
który ogłosił wezwanie jest obowiązane zawiadomić w trybie, o którym mowa w art. 69 Ustawy
o ofercie publicznej, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej
liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania (art. 77 ust. 7 ustawy).
Cena akcji, proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 72–74 Ustawy o ofercie publicznej,
powinna zostać ustalona na zasadach określonych w art. 79 ustawy.
Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również
na:
•

•

•

podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w tej ustawie próg ogólnej liczby
głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych
w związku z akcjami spółki publicznej,
funduszu inwestycyjnym - także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego
progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z
posiadaniem akcji łącznie przez:
o inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy
inwestycyjnych,
o inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot,
podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej
liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
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przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego
podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o
których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o obrocie,
o w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w
skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy
o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład
zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako
zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na
walnym zgromadzeniu,
o przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest
przekazane uprawnienia do wykonywania prawa głosu,
pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym
zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki
publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do
sposobu głosowania,
wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na
Walnym Zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko
jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie
tych obowiązków,
podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt. powyżej, posiadając
akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie
danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach.
o

•

•

•

Obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez
strony porozumienia. Istnienie porozumienia domniemywa się w przypadku posiadania
akcji spółki publicznej przez:
•

•
•

•

małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii
lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i
kurateli,
osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,
mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do
dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia
papierów wartościowych,
jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wskazanych powyżej obowiązków:
•
•

po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego
podmioty zależne,
po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu
zgodnie z Ustawą o obrocie - wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem,
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•

wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu
jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.

Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji
nabytych z naruszeniem obowiązków dotyczących ujawnienia stanu posiadania znacznych
pakietów akcji spółek publicznych wynikających z art. 69 Ustawy o ofercie lub obowiązków
dotyczących nabywania akcji w trybie wezwania (art. 72 Ustawy o ofercie publicznej). Prawo
głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przez obliczaniu wyników głosowania
nad uchwałą walnego zgromadzenia.
Stosownie do art. 90 Ustawy o ofercie, przepisów rozdziału 4 ustawy, dotyczącego znacznych
pakietów akcji spółek publicznych, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 ustawy w zakresie
dotyczącym art. 69 ustawy, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji:
-

-

-

przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminami, o których mowa
odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o obrocie, zadań związanych z
organizacją rynku,
w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczania transakcji, na zasadach
określonych przez Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o
obrocie,
nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży (art. 3 pkt 47 Ustawy o obrocie).

Przepisów rozdziału 4, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 Ustawy o ofercie publicznej oraz art. 87 ust. 1
pkt. 6 i art. 89 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – w zakresie dotyczącym art. 69 ustawy, nie stosuje
się również w przypadku porozumień dotyczących nabywania akcji spółki publicznej lub
zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw
spółki, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego
wykonania przez nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 ustawy oraz w art. 385 § 3, art. 400
§ 1, art. 422, art. 425, art. 429 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
4.1.3.4 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia
zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli
łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym
poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub łączny obrót
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku
obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 euro.
Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców
bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do
grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w
koncentracji (art. 16 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
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Obowiązek zgłoszenia dotyczy między innymi zamiaru:
•
•
•
•

połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
przejęcia - w jakikolwiek sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo
częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,
nabycia przez przedsiębiorcę mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części
przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch
lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej równowartość 10.000.000 euro.

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dokonanie koncentracji
przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.
Wyjątki od obowiązku zgłaszania zamiaru koncentracji
Zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie podlega zgłoszeniu zamiar
koncentracji:
•

•

•

•

•

jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych
poprzedzających zgłoszenie, równowartości 10.000.000 euro; przy badaniu wysokości
obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać
przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych,
polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo
udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej
instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje lub
udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed
upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
o instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do
dywidendy, lub
o wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub
części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;
polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu
zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych
akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,
następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy
zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do
której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego,
przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Podmioty obowiązku
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują przedsiębiorca przejmujący kontrolę, wspólnie
łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu

43

wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy (art.
94 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później
niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia.
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub
upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar
koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji
(art. 97 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na
dokonanie koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub
przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków.
Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat
od dnia wydania zgody na dokonanie koncentracji koncentracja nie została dokonana.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze
decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10 proc. przychodu osiągniętego w roku
rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby
nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody (art. 106 ust. 1 Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów).
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w
drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro,
jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał
nieprawdziwe dane, a także jeżeli nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na
podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w
drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy
dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji (art.
107 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę
pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub
związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego
wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie
zgłosiła zamiaru koncentracji.
W przypadku niewykonania decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może,
w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio
przepisy art. 528-550 kodeksu spółek handlowych. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale.
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Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o
unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia
stanu poprzedniego, zgodnie z art. 99 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o
zakazie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze
decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w
szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami,
lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie
może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a
także uprzednie naruszenie przepisów ustawy, zgodnie z art. 111 Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów.
4.1.3.5 Wymogi i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie
kontroli koncentracji przedsiębiorstw
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z
regulacji zawartych w rozporządzeniu rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w
sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców (zwanego dalej „Rozporządzeniem w sprawie
koncentracji”).
Rozporządzenie w sprawie koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. koncentracji o
wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty,
które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami.
Rozporządzenie w sprawie koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do
trwałej zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe
podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:
•
•
•

zawarciu umowy,
ogłoszeniu publicznej oferty, lub
przejęciu większościowego udziału.

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w sprawie koncentracji
można również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w
zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji służy
uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach:
•
•

gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji,
wynosi więcej niż 5 miliardów euro, oraz
gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 milionów euro,
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chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż
dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym
samym państwie członkowskim.
Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy:
•
•
•

•

łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji
wynosi więcej niż 2,5 miliarda euro,
w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro,
w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, z
czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji
wynosi co najmniej 25 milionów euro, oraz
łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro,
chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż
dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym
samym państwie członkowskim.

Zgodnie z wiedzą FON S.A. nie istnieją inne, niż wskazane w powyżej, ograniczenia w obrocie
akcjami FON S.A.

4.2 Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z
emisji, wraz z określeniem planowanej wielkości wpływów,
określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy
z wymienionych celów, oraz wskazaniem, czy cele emisji mogą ulec
zmianie
Oferowane akcje FON S.A. są akcjami istniejącymi i notowanymi na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Akcje FON S.A. w ilości
do 100 000 000 ( słownie: sto milionów ) zostaną zaoferowane akcjonariuszom łączących się z
FON S.A. spółek tj. ATLANTIS Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, Stark Development
Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku oraz FON
Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (Spółki Przejmowane), którzy w Dniu
Referencyjnym będą mieli na swoich rachunkach inwestycyjnych zapisane akcje którejkolwiek
ze Spółek Przejmowanych. Oferowane akcje będą akcjami własnymi FON S.A. nabytymi w
drodze umowy cywilnoprawnej. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj.
przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą za akcje,
które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółek Przejmowanych (łączenie się przez
przejęcie). Akcje Spółki Przejmującej zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom,
odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology, zgodnie z art.
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492 § 1 pkt 1 k.s.h. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”)
według stanu posiadania akcji odpowiedniej Spółki Przejmowanej w dniu, który zgodnie z art.
493 § 2 k.s.h. stanowic będzie dzien połączenia, chyba że ustalenie innego terminu wynikac
będzie z regulacji wewnętrznych KDPW („Dzień Referencyjny”), przy zastosowaniu Parytetu
Wymiany Akcji. Za uprawnionego akcjonariusza, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark
Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology uważa się osobę, na której rachunku papierów
wartościowych lub dla ktorej w odpowiednich rejestrach w Dniu Referencyjnym, zapisane są
akcje, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology. Liczbę
Akcji Spółki Przejmującej, które otrzyma każdy uprawniony akcjonariusz, odpowiednio,
ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology, ustala się przez pomnozenie
posiadanej przez niego w Dniu Referencyjnym liczby akcji, odpowiednio, ATLANTIS Energy,
Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology oraz ustalonego Parytetu Wymiany Akcji
ATLANTIS Energy, Parytetu Wymiany Akcji Stark Development, Parytetu Wymiany Akcji
Urlopy.pl oraz Parytetu Wymiany Akcji FON Ecology, i zaokrąglenie otrzymanego iloczynu w
górę do najbliższej liczby całkowitej. Z uwagi na sposób zaokrąglenia, o którym mowa w pkt. 4.3
Planu Połączenia, dopłaty w gotówce nie będą występować. W wyniku połączenia nie będą
przyznane prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h., ani żadne szczególne korzyści, o
których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

4.3 Łączne i w podziale na tytuły określenie kosztów, jakie zostały
zaliczone do szacunkowych kosztów emisji
Łączne koszty przygotowania oferty to 100 000,00 zł w rozbiciu na:
-

koszty przygotowania memorandum – 30 000,00
koszty organizacji Walnych Zgromadzeń – 10 000,00
koszty związane z połączeniem, GPW, KDPW – 60 000,00

4.4 Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych, ze
wskazaniem:
a) organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych,
b) daty i formy podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych, z przytoczeniem jej
treści.
Organem uprawnionym do pojęcia decyzji o emisji akcji, która nieodłącznie związana jest z
podwyższeniem kapitału zakładowego spółki akcyjnej jest - w myśl art. 431 § 1 kodeksu spółek
handlowych - Walne Zgromadzenie.
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Emisja Akcji Serii A została dokonana na podstawie Aktu przekształcenia formy
organizacyjno-prawnej Spółki (wówczas pod firmą Caspol S.A.) ze spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną w dniu 20 maja 1998 roku na podstawie uchwały
nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, Repertorium A nr 2913/1998, akt
notarialny sporządzony przez notariusza Mariusza Świerczek w Bielsku-Białej, o
następującej treści:

UCHWAŁA numer 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow
społki pod firmą Caspol Sp. z o.o.
z dnia 20 maja 1998 roku
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Emisja Akcji Serii B została dokonana na podstawie Uchwały Numer 2 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki (wówczas pod firmą Caspol S.A.) z dnia 2 lipca 1998 roku,
akt notarialny sporządzony przez notariusz Katarzynę Biewald w Częstochowie, o
następującej treści:

UCHWAŁA numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
społki pod firmą Caspol S.A.
z dnia 2 lipca1998 roku
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Emisja Akcji Serii C została dokonana na podstawie Uchwały Numer 2 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki (wówczas pod firmą Caspol S.A.) z dnia 20 października
1999 roku, Repertorium A nr 6498/1999, akt notarialny sporządzony przez notariusza
Mariusza Świerczek w Bielsku-Białej, o następującej treści:

UCHWAŁA numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
społki pod firmą Caspol S.A.
z dnia 20 pazdziernika 1999 roku
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Emisja Akcji Serii D została dokonana na podstawie Uchwały Numer 14 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2004 roku, Repertorium A nr 3741/2004
akt notarialny sporządzony przez notariusz Katarzynę Biewald w Częstochowie, o
następującej treści:

UCHWAŁA numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
społki pod firmą FON S.A.
z dnia 14 maja 1999 roku
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Emisja Akcji Serii E została dokonana na podstawie Uchwały Numer 4 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2006 roku, Repertorium A nr 272/2006
akt notarialny sporządzony przez notariusz Katarzynę Biewald w Częstochowie, o
następującej treści:

UCHWAŁA numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
społki pod firmą FON S.A.
z dnia 14 stycznia 2006 roku
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Emisja Akcji Serii G została dokonana na podstawie Uchwały Numer 25 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 lipca 2008 roku, Repertorium A nr 7025/2008
akt notarialny sporządzony przez notariusza Andrzeja Barabasza w Bydgoszczy, o
następującej treści:

UCHWAŁA numer 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
społki pod firmą FON S.A.
z dnia 18 lipca 2008 roku
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Emisja Akcji Serii H została dokonana na podstawie Uchwały Numer 1/2010 Zarządu
Spółki z dnia 13 stycznia 2010 roku, Repertorium A nr 96/2010 akt notarialny
sporządzony przez notariusz Annę Kaszewską w Płocku, na podstawie upoważnienia
zawartego w Uchwale nr 10/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
27 marca 2009 roku, Repertorium A nr 2645/2009 akt notarialny sporządzony przez
notariusza Jerzego Folcholca w Płocku, o następującej treści:

UCHWAŁA numer 1/2010
Zarządu
społki pod firmą FON S.A.
z dnia 13 stycznia 2010 roku
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UCHWAŁA numer 10/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
społki pod firmą FON S.A.
z dnia 27 marca 2009 roku
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Emisja Akcji Serii I została dokonana na podstawie Uchwały Numer 16/2010 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 maja 2010 roku, Repertorium A nr 2908/2010
akt notarialny sporządzony przez notariusza Jerzego Folcholca w Płocku, o następującej
treści:

UCHWAŁA numer 16/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
społki pod firmą FON S.A.
z dnia 12 maja 2010 roku
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Emisja Akcji Serii J została dokonana na podstawie Uchwały Numer 1/01/2011 Zarządu
Spółki z dnia 3 stycznia 2011 roku, Repertorium A nr 10/2011 akt notarialny
sporządzony przez notariusza Marcina Szczepaniaka w Płocku, na podstawie
upoważnienia zawartego w Uchwale nr 10/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 27 marca 2009 roku, Repertorium A nr 2645/2009 akt notarialny
sporządzony przez notariusza Jerzego Folcholca w Płocku, o następującej treści:

UCHWAŁA numer 1/01/2011
Zarządu
społki pod firmą FON S.A.
z dnia 3 stycznia 2011 roku
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UCHWAŁA numer 10/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
społki pod firmą FON S.A.
z dnia 27 marca 2009 roku
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Emisja Akcji Serii K została dokonana na podstawie Uchwały Numer 3/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2011 roku, Repertorium A
nr 1213/2011 akt notarialny sporządzony przez notariusz Grażynę Popiłko w Sierpcu, o
następującej treści:

UCHWAŁA numer 3/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
społki pod firmą FON S.A.
z dnia 10 maja 2011 roku
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Emisja Akcji Serii L została dokonana na podstawie Uchwały Numer 5/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2011 roku,
Repertorium A nr 2620/2011 akt notarialny sporządzony przez notariusz Grażynę
Popiłko w Sierpcu, o następującej treści:

UCHWAŁA numer 5/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
społki pod firmą FON S.A.
z dnia 31 sierpnia 2011 roku
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Emisja Akcji Serii M została dokonana na podstawie Uchwały Numer 1 Zarządu Spółki z
dnia 2 sierpnia 2012 roku, Repertorium A nr 1127/2012 akt notarialny sporządzony
przez notariusza Jakuba Szczepańskiego w Płocku sprostowanego w dniu 23 października
2012 roku za Repertorium A nr 1607/2012, na podstawie upoważnienia zawartego w
Uchwale nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2012
roku, Repertorium A nr 967/2012 akt notarialny sporządzony przez notariusza Jakuba
Szczepańskiego w Płocku, o następującej treści:

UCHWAŁA numer 1
Zarządu
społki pod firmą FON S.A.
z dnia 2 sierpnia 2012 roku
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UCHWAŁA numer 21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
społki pod firmą FON S.A.
z dnia 20 czerwca 2012 roku
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4.5 Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia
akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz określenie przyczyn
wyłączeń lub ograniczeń tego prawa
Oferowane przez FON S.A. akcje są akcjami już istniejącymi, które FON S.A. nabyła wtórnie w
wyniku czynności cywilnoprawnej. W związku z tym akcjonariuszom FON S.A. nie przysługuje
prawo pierwszeństwa objęcia tych akcji.

4.6 Oznaczenie dat, od których oferowane akcje mają uczestniczyć w
dywidendzie, ze wskazaniem waluty, w jakiej wypłacana będzie
dywidenda
Stosownie do planu połączenia oferowane akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od
1.01.2013 roku. Dywidenda będzie wypłacana w złotych polskich.

4.7 Wskazanie praw z oferowanych papierów wartościowych, sposobu
oraz podmiotów uczestniczących w ich realizacji, w tym wypłaty przez
emitenta świadczeń pieniężnych, a także zakresu odpowiedzialności
tych podmiotów wobec nabywców oraz emitenta
Akcje FON S.A. wszystkich serii nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób, tj. co do prawa
głosu, prawa do dywidendy oraz co do podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki.
Prawa i obowiązki związane z instrumentami finansowymi są określone w kodeksie spółek
handlowych, Statucie Spółki oraz w innych przepisach prawa. Prawa i obowiązki dotyczące akcji
Spółki są określone w kodeksie spółek handlowych, ustawie o obrocie instrumentami
finansowymi i innych przepisach prawa.
Z tytułu posiadania akcji przysługują następujące prawa majątkowe:
1) Prawo do dywidendy, czyli udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu
finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne
Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom zgodnie z art. 347 kodeksu spółek
handlowych. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co
oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości.
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym
przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który może zostać wyznaczony przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie
kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych);
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2) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji,
przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 kodeksu spółek handlowych.
Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub całości w interesie Spółki
mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętą większością co najmniej czterech piątych
głosów. Przepisu tego nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału
zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję
finansową, z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom, celem
umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz,
gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku,
gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich
oferowanych im akcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w
przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
3) Z akcjami Spółki nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta;
4) Prawo do zbywania akcji;
5) Prawo do udziału w majątku spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu
wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Statut Spółki nie przewiduje żadnego
uprzywilejowania w tym zakresie;
6) Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem przepisów
kodeksu spółek handlowych i innych ustaw.
7) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy
akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na
rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym
rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi
(art. 340 § 3 kodeksu spółek handlowych).
Prawa korporacyjne przysługujące akcjonariuszom FON S.A. zostały opisane w punkcie 4.1.3
Memorandum Informacyjnego.

4.8 Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty
dywidendy w przyszłości
Decyzje o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie. W
przyszłości Zarząd FON S.A. zamierza rekomendować dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami
poprzez skup akcji własnych. W ocenie Zarządu takie rozwiązanie jest bardziej efektywne e
względów podatkowych.
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4.9 Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z
posiadaniem i obrotem papierami wartościowymi, w tym wskazanie
płatnika podatku
4.9.1 Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne
W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną, dywidenda wypłacana przez spółkę
akcyjną stanowi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 Nr 80, poz. 350), przychód z kapitałów
pieniężnych opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych
w art. 30a Ustawy. Podatek pobiera się w wysokości 19% przychodów uzyskanych z tytułu
dywidendy, bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (art. 30a ust. 6 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych). Opisane powyżej zasady stosuje się z uwzględnieniem umów
o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże
zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe
pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika
uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. Płatnikiem zryczałtowanego podatku z tytułu
dywidendy wypłacanej akcjonariuszom jest, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 4
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka. Płatnik, zgodnie z art. 42 ust. 1
Ustawy, przekazuje kwotę zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca
następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek – na rachunek urzędu skarbowego,
którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika. Zgodnie z art.
42 ust. 1a Ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym
Spółka jest zobowiązana przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu
skarbowego właściwego według siedziby Spółki, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.
W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym Spółka jest zobowiązany
przesłać podatnikom, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów
skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika lub urzędom skarbowym,
którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób
zagranicznych – imienne informacje o wysokości dochodu, sporządzone według ustalonego
wzoru.

4.9.2 Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne
W przypadku akcjonariusza będącego podatnikiem na gruncie Ustawy z dnia 15 lutego 1992
roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1992 Nr 21, poz. 86), dywidenda
wypłacana przez Spółkę akcyjną stanowi, zgodnie z art. 7 Ustawy, przychód podlegający
opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 22 Ustawy. Stosownie do art. 22 Ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy od przychodów z dywidend
wypłacanych przez osoby prawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
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Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Zwalnia się od podatku
dochodowego dochody z dywidend, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) wypłacającym dywidendę jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego,
mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) uzyskującym przychody z dywidend jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej
lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w
innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich
osiągania,
3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji)
w kapitale zakładowym spółki, o której mowa w pkt 1,
4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
Zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca
przychody z dywidend wypłacanych przez osoby prawne mające siedzibę lub zarząd na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) spółki wypłacającej te należności w
wysokości, określonej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego
posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą
przychody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych przychodów. W przypadku
niedotrzymania warunku posiadania akcji, w wysokości określonej w pkt 3 powyżej,
nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty
podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od przychodów z dywidend wypłacanych przez spółkę
mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 19% dochodów
(przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do
zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy
skorzystała ze zwolnienia.
Zgodnie z art. 22 ust. 4c, przepisy ust. 4-4b stosuje się odpowiednio do:
1) spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia 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),
2) dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, wypłacanych przez spółki, o których
mowa w ust. 4 pkt 1, spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na
miejsce ich osiągania, przy czym określony w ust. 4 pkt 3 bezpośredni udział procentowy
w kapitale spółki, o której mowa w ust. 4 pkt 1, ustala się w wysokości nie mniejszej niż
25%,
3) dochodów wypłacanych (przypisanych) na rzecz położonego na terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego

118

Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego zakładu
spółki, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jeżeli spółka ta spełnia warunki określone w ust. 44b.
Zgodnie z art. 22 ust. 6, przepisy ust. 4-4c stosuje się odpowiednio również do podmiotów
wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy, przy czym w przypadku Konfederacji Szwajcarskiej
przepisy ust. 4-4c mają zastosowanie, jeżeli zostanie spełniony warunek, o którym mowa w ust.
4c pkt 2.
Zasady opisane powyżej stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółki, które
dokonują wypłat należności z tytułów dywidend są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, w dniu
dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie
stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu
opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem
udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego
certyfikatem rezydencji.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółka zobowiązana
jest do przekazania kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu
skarbowego właściwego według siedziby podatnika, a w przypadku podatników nie mających
siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - na rachunek urzędu skarbowego,
którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób
zagranicznych. Spółka jest obowiązana przesłać podatnikom mającym siedzibę lub zarząd na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej informację o wysokości pobranego podatku a podatnikom
niemającym siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz urzędowi
skarbowemu informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku – sporządzone według
ustalonego wzoru.

4.9.3 Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży papierów
wartościowych przez osoby fizyczne
Zgodnie z art. 30b ust. 1 i 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów
uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów
finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w
spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach
mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w
postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi
19% uzyskanego dochodu.
Dochodem, o którym mowa powyżej, jest:
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różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów
wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust.
1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,
różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z
papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów,
określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 a,
różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych
instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami
uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,
różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w
spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi
na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38,
różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających
osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w
innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania
przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e,osiągnięta w roku podatkowym,
różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki
kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą
fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową a kosztami uzyskania przychodów,
określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł.

Przepisów powyższych nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych i
pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w
związku z wykonywaniem działalności gospodarczej.
Zasady opodatkowania opisane powyżej stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie
stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo
niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania
dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem
rezydencji.
Zgodnie z art. 30b ust. 6 po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w
zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w
roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o
których mowa w art. 24 ust. 14, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów
finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia
udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w
spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład
niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć
należny podatek dochodowy.
Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do
dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani składać
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urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego
w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach
określonych w art. 30b.

4.9.4 Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży papierów
wartościowych przez osoby prawne
Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem
(przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest
dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód z umorzenia
udziałów (akcji), wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód
przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach – dochód
przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość
kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej, w
przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców
(akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych, w przypadku podziału
spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie
majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią
zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej
wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad
kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15
ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem
uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca
(akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej
proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów
(akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.
Dochodem ze sprzedaży akcji, praw poboru i praw do akcji, podlegającym opodatkowaniu jest
nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, przy
czym przychodem jest kwota otrzymana ze sprzedaży akcji, praw poboru, bądź praw do akcji,
natomiast kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione na nabycie tych akcji, praw
poboru bądź praw do akcji. Dochód ze sprzedaży akcji jest opodatkowany na zasadach ogólnych
i łączy się z dochodami z innych źródeł. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych podatek wynosi 19% podstawy opodatkowania.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są
obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy
pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą
zaliczek należnych za poprzednie miesiące.
Podatnicy mogą również deklarować dochód (stratę) w sposób uproszczony na zasadach
określonych w art. 25 ust. 6-7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
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Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki
podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie
podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika
zaświadczenia o siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji),
wydane przez właściwy organ administracji podatkowej.

4.9.5 Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży PDA oraz prawa poboru
Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży PDA oraz prawa poboru następuje według
identycznych zasad jak opodatkowanie dochodów ze sprzedaży akcji.

4.9.6 Podatek od spadków i darowizn
Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze
spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem
papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli:
-

-

w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany
był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, lub
prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju
pokrewieństwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i
spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym.

4.9.7 Opodatkowanie czynności cywilnoprawnych
Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych umowy
sprzedaży oraz zamiany akcji i innych instrumentów finansowych podlegają podatkowi od
czynności cywilnoprawnych, jeśli prawa te są wykonywane na terytorium Polski lub jeżeli są
wykonywane za granicą, ale nabywca posiada w Rzeczypospolitej Polskiej rezydencję
podatkową i czynność została dokonana w Polsce. Stawka podatku od sprzedaży praw
majątkowych wynosi 1% ich wartości rynkowej. Podatek powinien być zapłacony w terminie 14
dni od powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek zapłaty podatku od czynności
cywilnoprawnych w przypadku umowy sprzedaży obciąża kupującego, zaś w przypadku umowy
zamiany obie strony transakcji są za jego uiszczenie odpowiedzialne solidarnie.
Zgodnie z art. 9 pkt 9 tej Ustawy zwalnia się z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż
praw majątkowych będących instrumentami finansowymi firmom inwestycyjnym, w tym
zagranicznym firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem, oraz sprzedaż tych
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instrumentów dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, a także poza obrotem
zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te
zostały nabyte w ramach obrotu zorganizowanego – w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr
104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119).

4.10 Wskazanie stron umów o subemisję usługową lub inwestycyjną
oraz istotnych postanowień tych umów, w przypadku gdy emitent
zawarł takie umowy
FON S.A. nie zawarła umów o subemisję usługową w związku z ofertą.

4.11 Zasady dystrybucji oferowanych papierów wartościowych
Oferowane akcje FON S.A. zostaną zaoferowane akcjonariuszom łączących się z FON S.A. spółek
tj. ATLANTIS Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, Stark Development Spółka Akcyjna z
siedzibą w Chorzowie, Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku oraz FON Ecology Spółka
Akcyjna z siedzibą w Płocku (Spółki Przejmowane), którzy w Dniu Referencyjnym będą mieli na
swoich rachunkach inwestycyjnych zapisane akcje którejkolwiek ze Spółek Przejmowanych.
Akcje Spółki Przejmującej zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom, odpowiednio,
ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1
k.s.h. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”) według stanu
posiadania akcji odpowiedniej Spółki Przejmowanej w dniu, który zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h.
stanowic będzie dzien połączenia, chyba ze ustalenie innego terminu wynikać będzie z regulacji
wewnętrznych KDPW („Dzień Referencyjny”), przy zastosowaniu Parytetu Wymiany Akcji.
Nabycie zaoferowanych akcji FON S.A. nie będzie wymagało złożenia jakiekolwiek zapisu na
akcje lub dokonania jakichkolwiek wpłat.
Liczbę Akcji Społki Przejmującej, ktore otrzyma kazdy uprawniony akcjonariusz, odpowiednio,
ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology, ustala się przez pomnozenie
posiadanej przez niego w Dniu Referencyjnym liczby akcji, odpowiednio, ATLANTIS Energy,
Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology oraz ustalonego Parytetu Wymiany Akcji
ATLANTIS Energy, Parytetu Wymiany Akcji Stark Development, Parytetu Wymiany Akcji
Urlopy.pl oraz Parytetu Wymiany Akcji FON Ecology, i zaokrąglenie otrzymanego iloczynu w
górę do najbliższej liczby całkowitej. Z uwagi na sposób zaokrąglenia, o którym mowa w pkt. 4.3
powyżej, dopłaty w gotówce nie będą występować.
Oferta nie dojdzie do skutku w razie nie podjęcia przez którąkolwiek z łączących się spółek
uchwały w sprawie zgody na połączenie, jak również w razie odmowy wpisania połączenia
przez sąd rejestrowy, jak również osiągnięcia lub przekroczenia przez ofertę wartości 2.500.000
EUR.
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Ogłoszenie o nie dojściu oferty do skutku lub jej odwołaniu nastąpi w formie raportu bieżącego
FON S.A. oraz dodatkowo na stronie internetowej Spółki.
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5. Dane o Emitencie
5.1 Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres
emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks),
adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej,
identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz
numerem według właściwej identyfikacji podatkowej
Firma Emitenta:
Forma prawna:
Kraj siedziby:
Siedziba i adres:
Telefon:
Fax:
Adres poczty elektronicznej:
Adres internetowy:
Numer KRS:
Numer Regon:
Numer NIP:

FON S.A.
spółka akcyjna
Polska
Płock Ul. Padlewskiego 18 c, 09-402 Płock
(024) 367-31-32
(024) 367-31-32
biuro@fon-sa.pl
http://www.fon-sa.pl
000028913
070009914
5480075844

5.2 Czas trwania Emitenta
Czas trwania FON S.A. jest nieograniczony. FON S.A. została wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 lipca 2001 roku (wcześniej FON S.A.
figurowała w Rejestrze Handlowym (RHB) pod nr 3211).

5.3 Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został
utworzony Emitent
FON S.A. (pierwotnie CASPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) została utworzona na
podstawie przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r.
Kodeks handlowy (Dz. U. nr 57 poz. 502 ze zmianami). Obecnie funkcjonowanie FON S.A.
normuje ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz.
1037 ze zmianami.).
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5.4 Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do
właściwego rejestru
FON S.A. został zarejestrowany w dniu 18 lipca 2001 roku w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000028913.
Utworzenie Emitenta nie wymagało uzyskania zezwolenia jakiegokolwiek organu.

5.5 Opis historii Emitenta
FON S.A. jest spółką prawa handlowego i powstała w wyniku przekształcenia spółki CASPOL S.A.
(pierwotnie CASPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Najważniejsze etapy rozwoju w historii FON S.A.:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maj 2001 rok – powstanie spółki FON S.A. z siedzibą w Cieszynie w wyniku
przekształcenia CASPOL S.A. w Cieszynie.
Maj 2001 rok – zmiana profilu działalności spółki ze spedytorskiej na medialną.
Sierpień 2001 rok – przeniesienie siedziby Spółki z Cieszyna do Warszawy.
Wrzesień 2006 rok – zakup nieruchomości w Koronowie i zmiana profilu działalności
spółki na produkcję konstrukcji stalowych.
Kwiecień 2007 rok – rozszerzenie działalności spółki o działalność deweloperską,
działalność w zakresie budowy dróg, inżynierii lądowej, wznoszenia konstrukcji
stalowych, przetwarzania, przerabiania, utylizacji, unieszkodliwiania odpadów,
gospodarowanie odpadami.
Kwiecień 2007 rok – założenie spółki zależnej FON Development Sp. z o.o.
Czerwiec 2007 rok – założenie spółki zależnej FON Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.
Sierpień 2007 rok – przeniesienie siedziby spółki z Warszawy do Bydgoszczy.
Wrzesień 2008 rok – przeniesienie działalności konstrukcji stalowych do Spółki zależnej
FON Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
Grudzień 2008 rok – zmiana siedziby Spółki z Bydgoszczy na Płock.
Maj 2009 rok - sprzedaż 100% udziałów spółki zależnej FON Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o.o.
Czerwiec 2009 rok – pierwszy na GPW proces scalenia akcji.
Grudzień 2009 rok – sprzedaż 100% udziałów spółki zależnej FON Development Sp. z
o.o.
Lipiec 2009 rok - założenie spółki zależnej FON ECOLOGY S.A. zajmującej się
wytwarzaniem energii elektrycznej.
Sierpień 2010 rok – wprowadzenie na rynek NewConnect Spółki FON ECOLOGY S.A.
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•
•
•

•

Październik 2010 rok - zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą Elkop Energy Spółka
Akcyjna z siedzibą w Płocku.
Kwiecień 2012 rok - zawiązanie nowej spółki akcyjnej pod nazwą AF ESTRY S.A. z
siedzibą w Płocku.
Styczeń 2013 rok – FON S.A. jako pożyczkobiorca zawarła umowę pożyczki akcji z DAMF
INVEST S.A. Przedmiotem Umowy pożyczki było 13.223.799 akcji spółki ATLANTIS
ENERGY, 93.399.853 akcji spółki FON ECOLOGY oraz 985.190.356 akcji spółki STARK
DEVELOPMENT. W kwietniu 2013 r. FON S.A. dodatkowo zawarła ze spółką DAMF Invest
S.A. umowę pożyczki 290.900.000 akcji URLOPY.PL S.A. Na podstawie porozumienia z
dnia 30 sierpnia 2013 roku DAMF INVEST S.A. oświadczyła, że rezygnuje z żądania
zwrotu ww. akcji, a FON S.A. rezygnację przyjęła. W związku z rezygnacją z żądania
zwrotu ww. akcji FON S.A. zwolniła DAMF INVEST S.A. z obowiązku zwrotu kaucji
pieniężnych, a DAMF INVEST S.A. zwolnienie to przyjęła.
Sierpień 2013 rok - FON S.A., ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON
Ecology zawarły porozumienie w sprawie połączenia, którego celem jest podjęcie
działań zmierzających do połączenia ww. spółek.

5.6 Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych
Emitenta oraz zasad ich tworzenia
Na dzień sporządzenia Memorandum informacyjnego kapitał zakładowy FON S.A. wynosi
100.803.513,10 zł (sto milionów osiemset trzy tysięcy pięćset trzynaście złotych dziesięć
groszy) i jest w pełni opłacony. Kapitał zakładowy jest podzielony na 1.008.035.131 (jeden
miliard osiem milionów trzydzieści pięć tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji o wartości
nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, w tym:
1) 1.539.000 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych serii A na
okaziciela,
2) 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji zwykłych serii B na okaziciela,
3) 1.509.322 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcji
zwykłych na okaziciela serii C,
4) 9.295.283 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście
osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 15.017.202 (piętnaście milionów siedemnaście tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na
okaziciela serii E,
6) 2.880.000 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii G,
7) 3.270.000 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii H.
8) 72.021.000 (siedemdziesiąt dwa miliony dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii I,
9) 3.968.193 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt
trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii J
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10) 224.000.000 (dwieście dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K
11) 670.285.131 (sześćset siedemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto
trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L,
12) 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii M.
Zgodnie z art. 396 § 1 KSH w Spółce należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się
co najmniej 8% zysku za każdy rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej
trzeciej kapitału zakładowego.
Na dzień sporządzenia Memorandum informacyjnego kapitał zapasowy FON S.A. wynosi
68.895.000 zł.
Kapitał zakładowy (podstawowy) stanowi pierwotny wkład właścicieli wniesiony przy
założeniu jednostki i później uzupełniany (podwyższany).
Stan kapitału zakładowego jest zgodny z danymi zgłoszonymi do sądu rejestrowego i Statutem
Spółki.
Wynosi on obecnie 100.803.513,10 zł.
Kapitał zapasowy odzwierciedla źródła finansowania aktywów przez jednostkę gospodarczą w
trakcie jej działalności. Tworzy się go z zysku osiąganego przez firmę oraz z dopłat udziałowców
i akcjonariuszy. Kapitał zapasowy służy do pokrycia straty bilansowej.
Kapitał zapasowy spółki FON S.A. wynosi 68.895 tys. zł i składa się kwot wniesionych z tytułu
podniesienia kapitału zakładowego i wpłacenia nadwyżki (agio) przez akcjonariuszy.
Straty zatrzymane na dzień 30.09.2013 roku wynoszą: - 19 741 tys. zł.
Strata netto z bieżącego roku na dzień 30.09.2013 roku wynosiła: - 3726 tys. zł.
W sumie kapitał własny spółki FON S.A. na dzień 30.09.2013 wynosił: 119 401.tys. zł.
W pasywach bilansu na dzień 30 września 2013 roku poszczególne pozycje kapitałów własnych
Emitenta przedstawiały się następująco:
KAPITAŁ WŁASNY

119 401 tys. PLN

Kapitał podstawowy

100.804 tys. PLN

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

0 tys PLN

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

-3 tys. PLN
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Kapitał zapasowy

68.895 tys. PLN

Kapitał z aktualizacji wyceny

- 39.924 tys. PLN

Pozostałe kapitały rezerwowe

13.096 tys. PLN

Zysk (strata) z lat ubiegłych i roku bieżącego

- 19.741 tys. PLN

Zysk (strata) netto w roku bieżącym (na 30.09.2013 roku)

- 3.726 tys. PLN

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)

0 tys PLN

5.7 Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego
Kapitał zakładowy Spółki został w całości opłacony.

5.8 Informacja o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego, w
wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji
zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w
przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień
przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem
wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz
terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji
Na dzień sporządzenia Memorandum informacyjnego nie istnieją jakiekolwiek obligacje
zamienne lub dające pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, jak również
warranty subskrypcyjne wyemitowane przez FON S.A.
Wszystkie dotychczasowe emisje obligacji zamiennych lub warrantów subskrypcyjnych zostały
zakończone, a posiadaczom obligacji zamiennych oraz warrantów subskrypcyjnych zostały
wydane wszystkie przysługujące im akcje (Akcje Serii I, K oraz L). Obecnie zarejestrowany
kapitał zakładowy w pełni uwzględnia zmiany dokonane na skutek realizacji uprawnień z
powyższych papierów wartościowych.
FON S.A. w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie przewiduje emisji obligacji zamiennych lub
dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, jak również warrantów
subskrypcyjnych.

129

5.9 Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które –
na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do
podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału
docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również
liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w dacie
aktualizacji memorandum może być jeszcze podwyższony kapitał
zakładowy w tym trybie
Zarząd Emitenta jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału
docelowego na podstawie § 7a Statutu Spółki. Stosownie do treści upoważnienia Zarząd FON S.A.
może w terminie do 15.06.2015 roku dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na
zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż
25.200.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję nie
więcej niż 252.000.000 akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy) serii M wartości
nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja. Z uwagi na częściową realizację
powyższego upoważnienia na dzień sporządzenia Memorandum informacyjnego Zarząd FON
S.A. jest jeszcze umocowany do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą
niż 25.025.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję
nie więcej niż 250.250.000 akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy) serii M wartości
nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja.
Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum informacyjnego Zarząd FON S.A. nie planuje w
ciągu najbliższych 12 miesięcy skorzystać z powyższego upoważnienia.

5.10 Wskazanie na jakich rynkach papierów wartościowych są lub
były notowane papiery wartościowe Emitenta lub wystawiane w
związku z nimi kwity depozytowe
Papiery wartościowe FON S.A. nie są, jak również nie były notowane na żadnym innym rynku
papierów wartościowych niż rynek regulowany prowadzony przez GPW. FON S.A. nie
wystawiała również kwitów depozytowych.

5.11 Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym
przez niego papierom wartościowym
Papiery FON S.A. nie były przedmiotem ratingu.
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5.12 Podstawowe informacje o powiązaniach organizacyjnych lub
kapitałowych emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze
wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem
w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy
prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w
kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów
Zachodzą następujące powiązania kapitałowe pomiędzy FON S.A. i innymi spółkami:
1) DAMF Invest S.A. posiada 701.520.847 akcji FON S.A., które stanowią 69,59 % w kapitale
zakładowym i głosach FON S.A. oraz pośrednio 200.000.000 akcji poprzez spółki Trans
RMF-Plus Sp. z o.o., AF Estry SA, Damf Capital Sp. z o.o. oraz Refus Sp. z o.o. ( w każdej
spółce po 50 000 000 akcji ) co daje łącznie 901.520.847 akcji , które stanowią 89,43% w
kapitale zakładowym i głosach FON S.A., jednocześnie FON S.A. posiada 18.062 akcji
DAMF Invest S.A., które stanowią 32,18 % w kapitale zakładowym i głosach tej spółki;
2) FON S.A. posiada 991.000.000 akcji Stark Development, które stanowią 76,23 % w
kapitale zakładowym i głosach Stark Development;
3) FON S.A. posiada 95.658.813 akcji FON Ecology, które stanowią 87,76 % w kapitale
zakładowym i głosach FON Ecology;
4) FON S.A. posiada 14.220.000 akcji ATLANTIS Energy, które stanowią 76,92 % w kapitale
zakładowym i głosach ATLANTIS Energy;
5) FON S.A. posiada 292.400.000 akcji Urlopy.pl, które stanowią 69,62 % w kapitale
zakładowym i głosach Urlopy.pl;
6) FON S.A. posiada 3.087.159 akcji Elkop Energy S.A., które stanowią 19 % w kapitale
zakładowym i głosach Elkop Energy S.A.
DAMF Invest S.A. posiada akcje (udziały) następujących spółek: 249.480.000 akcji Atlatnis S.A.
(66 % w kapitale zakładowym i głosach), 1.006.980 akcji Elkop Energy S.A. (6,19 % w kapitale
zakładowym i głosach), 69.960.000 akcji Elkop S.A. (66 % w kapitale zakładowym i głosach),
16.701.139 akcji Investment Friends Capital S.A. (37,07 % w kapitale zakładowym i głosach),
15.552 udziałów Refus Sp. z o.o. (100 % w kapitale zakładowym i głosach), 1.069.000 akcji
Resbud S.A. (43,20 % w kapitale zakładowym i głosach), 100 udziałów DAMF Capital Sp. z o.o.
(100% w kapitale zakładowym i głosach), TransRMF-Plus Sp. z o.o. (100% w kapitale
zakładowym i głosach), która posiada jednocześnie 50.000.000 akcji FON S.A. (4,96 % w kapitale
zakładowym i głosach FON S.A.).
Pan Damian Patrowicz – członek Rady Nadzorczej oraz jego ojciec Pan Mariusz Patrowicz
pośrednio (poprzez spółki zależne, w tym DAMF Invest S.A.) posiadają 901 520 847 akcji FON
S.A.
Pan Wojciech Hetkowski – przewodniczący Rady Nadzorczej posiada 2000 akcji FON S.A.
FON Ecology posiada 940.000 akcji Elkop Energy S.A. (5,78 % w kapitale zakładowym i głosach).
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Urlopy.pl posiada 34.078.630 akcji FLY.pl S.A. (82,03 % w kapitale zakładowym i głosach) oraz
100 udziałów w Urlo-py.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (100 % w kapitale zakładowym i
głosach).
FON Ecology posiada 2218 akcji DAMF Invest S.A. (3,95 % w kapitale zakładowym i głosach).
Atlantis Energy posiada 200.000 akcji Resbud S.A. (8,08 % w kapitale zakładowym i głosach).
Zachodzą następujące powiązania organizacyjne pomiędzy członkami organów FON S.A. a
innymi spółkami:
Pani Izabela Jarota Wahed – Prezes Zarządu FON S.A. jest jednocześnie Prezesem Zarządu FON
Ecology oraz TransRMF-Plus Sp. z o.o.
Pan Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej FON S.A. zasiada w radach
nadzorczych następujących spółek: Stark Development, Elkop Energy S.A., Elkop S.A. Investment
Friends Capital S.A., FON Ecology, ATLANTIS Energy, Urlopy.pl, FLY.PL, ATLANTIS S.A., Resbud
S.A.
Pan Damian Patrowicz – członek Rady Nadzorczej FON S.A. jest Prezesem Investment Friends
S.A. oraz zasiada w radach nadzorczych następujących spółek: Stark Development, Elkop Energy
S.A., Elkop S.A., Investment Friends Księgowość S.A., Investment Friends Capital S.A., FON
Ecology, ATLANTIS Energy, Urlopy.pl, FLY.PL, ATLANTIS S.A., Resbud S.A., AF Estry S.A., DAMF
Invest S.A.
Pani Małgorzata Patrowicz – członek Rady Nadzorczej FON S.A. jest Prezesem Zarządu DAMF
Invest S.A. oraz DAMF Capital Sp. z o.o. oraz zasiada w radach nadzorczych następujących
spółek: Stark Development, Elkop Energy S.A., Elkop S.A., Investment Friends Księgowość S.A.,
Investment Friends Capital S.A., FON Ecology, ATLANTIS Energy, Urlopy.pl, FLY.PL, ATLANTIS
S.A., AF Estry S.A., Resbud S.A.
Pani Marianna Patrowicz – członek Rady Nadzorczej FON S.A. zasiada w radach nadzorczych
następujących spółek: Stark Development, Elkop Energy S.A., Elkop S.A., Investment Friends
Capital S.A., FON Ecology, ATLANTIS Energy, FLY.PL, ATLANTIS S.A., Resbud S.A. , DAMF Invest
S.A.
Pan Jacek Koralewski – członek Rady Nadzorczej FON S.A. jest Prezesem Zarządu Stark
Development, Elkop Energy S.A, Elkop S.A. i Hibertus Sp. z o.o. oraz zasiada w radach
nadzorczych następujących spółek: Investment Friends Księgowość, Investment Friends Capital
S.A., FON Ecology, ATLANTIS Energy, Urlopy.pl, FLY.PL, ATLANTIS S.A., Resbud S.A., AF Estry
S.A., DAMF Invest S.A.
Zachodzą następujące powiązania osobiste pomiędzy członkami rady nadzorczej FON S.A.:
Pani Marianna Patrowicz jest teściową Pani Małgorzaty Patrowicz i Pana Jacka Koralewskiego
oraz babcią Pana Damiana Patrowicza. Pani Małgorzata Patrowicz jest matką Pana Damiana
Patrowicza. Pan Jacek Koralewski jest wujem Pana Damiana Patrowicza.
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Do grupy kapitałowej FON S.A. należy zaliczyć następujące spółki:
Stark Development z siedzibą w Chorzowie. Stark Development zajmuje się realizacją projektów
deweloperskich w sektorze luksusowych apartamentów w miejscowościach wypoczynkowych
Polski południowej.
FON Ecology z siedzibą w Płocku. FON Ecology skupia swoją działalność na pozyskiwaniu
energii ze źródeł odnawialnych takich jak wiatr, woda, biomasa, przy współpracy z partnerami z
rynku.
ATLANTIS Energy z siedzibą w Płocku. Atlantis Energy S.A. skupia swą działalność na
pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr, woda, biomasa we współpracy z
partnerami z rynku. Jest właścicielem farmy wiatrowej zlokalizowanej w północnej części
Mazowsza o mocy 750 KW (z możliwością rozbudowy do 2 MW), produkującej średniorocznie
1.000.000 KW.
Urlopy.pl z siedzibą w Płocku oraz Urlopy.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. Urlopy.pl S.A.
prowadzi działalność agenta turystycznego, który prowadzi sprzedaż wycieczek poprzez
bezpieczne i bezpośrednie kanały dystrybucji, takie jak: Internet, telefon - centrum rezerwacji
oraz biura obsługi klienta na terenie całej Polski.
Elkop Energy S.A. z siedzibą w Płocku. Elkop Energy S.A. zajmuje się inwestowaniem w zieloną
energię, ze szczególnym naciskiem na energię wiatru.
Hibertus Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. Spółka ta nie prowadzi działalności operacyjnej.
FLY.PL S.A. z siedzibą w Warszawie działa na rynku podmiotów świadczących usługi turystyczne
przez Internet i skupia się na działalności podmiotów zależnych w Internecie.

5.13 Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach
lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz
udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo,
jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w
przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w
podziale na segmenty działalności
Spółka FON S.A. prowadzi działalność w następujących obszarach:
•
•
•

inwestycje kapitałowe
pożyczki
wynajem nieruchomości

Inwestycje kapitałowe oraz wynajem nieruchomości są wiodącą działalnością Spółki od
dłuższego czasu, natomiast udzielanie pożyczek to segment, w którym spółka działa od tego
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roku. W raporcie nr 18/2013 spółka poinformowała o zmianie profilu działalności Spółki i
strategii Spółki na lata 2013-2016. Do momentu opublikowania tej zmiany wiodącą
działalnością spółki FON S.A. był wynajem nieruchomości oraz działania w ramach funduszu
private equity, który angażował się w ciekawe przedsięwzięcia o ponad przeciętnej stopie
zwrotu.
Obecnie Zarząd Spółki podejmuje działania mające na celu uruchomienie działalności związanej
z udzielaniem pożyczek dla klientów detalicznych i małych firm, tj. pożyczek w wysokości od
kilku do 200 tys. zł. Spółka bezpośrednio udziela pożyczek, ale pomysł prowadzenia działalności
poprzez akwizycje w tym zakresie, tj. przejęcie firmy lub firm zajmujących się udzielaniem
pożyczek, wciąż jest rozważany.
W dniu 26 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. podjęło m.in. uchwałę
zmieniającą Statut Spółki w zakresie przedmiotu działalności. W § 6 Statutu Spółki, który
określa przedmiot prowadzenia działalności gospodarczej dodano:
„53. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
54. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
55. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
56. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)”.
Narastająco za 9 miesięcy 2013 roku spółka Fon S.A. osiągnęła przychody netto z prowadzonej
działalności na poziomie 182 770,24 zł.
Podstawowa działalność spółki Fon Ecology – spółki zależnej od spółki FON S.A., to według
Polskiej Klasyfikacji Działalności: PKD 3511Z - wytwarzanie energii elektrycznej. Spółka w
ramach prowadzonej działalności pozyskiwała lokalizacje odpowiednich do budowy małych
elektrowni wodnych lub kupowała istniejące już obiekty produkujące energię ze źródeł
odnawialnych. W zeszłym roku spółka zbyła dwie elektrownie wodne i aktualnie uzyskuje
przychody z prowadzenia działalności w tych samych obszarach, co spółka FON S.A. tj:
•
•
•

inwestycje kapitałowe
pożyczki
wynajem nieruchomości

W skład grupy kapitałowej wchodzi też spółka Elkop Energy SA ze spółką Hibertus Sp.z o.o. w
której posiada 100% udziałów, w której FON S.A. posiada 3 087 159 akcji, tj. 19 % udziału w
kapitale. Spółka FON Ecology S.A. posiada 940 000 akcji co daje 5,78 % udziału w kapitale.
Wiodącą działalnością spółki Elkop Energy SA jest wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł
energii – farmy wiatrowe.
Narastająco za 9 miesięcy 2013 roku spółka Elkop Energy S.A. osiągnęła przychody netto z
prowadzonej działalności na poziomie 125 857,61 zł.
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Narastająco za 9 miesięcy 2013 roku spółka Fon Ecology S.A. osiągnęła przychody netto z
prowadzonej działalności na poziomie 14 519,47 zł.
Oprócz spółki FON Ecology i spółki Elkop Energy S.A. w skład grupy kapitałowej wchodzą inne
spółki, które mają status spółek przejmowanych w procesie łączenia spółek: Urlopy.pl S.A., Stark
Development S.A. oraz Atlantis Energy S.A.
Urlopy.pl - główna działalność Urlopy.pl S.A. polega na agencyjnej sprzedaży imprez
turystycznych, biletów lotniczych, autokarowych oraz ubezpieczeń. Spółka współpracuje z
ponad 60 największymi touroperatorami działającymi na terenie Polski, tworząc ogromną bazę
ofert wyjazdowych dostępnych każdego dnia. Przedstawione w bazie propozycje obejmują
wyjazdy indywidualne oraz grupowe. Oprócz pobytów rekreacyjnych oferta obejmuje również
wycieczki objazdowe, jak i wyjazdy dla dzieci i młodzieży. Spółka Urlopy.pl prowadzi działalność
w 17 stacjonarnych biurach podróży, jak również prowadzi sprzedaż przez witrynę internetową
www.urlopy.pl.
Sprzedaż usług turystycznych w zakresie wyjazdów wakacyjnych, wczasów, miejsc hotelowych
oraz biletów lotniczych na cały świat prowadzona jest z powodzeniem od listopada 1990 roku.
Ponadto pracownicy firmy zajmują się doradztwem, konsultacją i pośrednictwem w sprzedaży
zintegrowanych pakietów turystycznych.
Urlopy.pl posiada większość udziałów w spółce Fly.pl S.A., która została założona w dniu 10
listopada 2011 roku z zamiarem stworzenia grupy kapitałowej z przejmowanych podmiotów,
które zajmują się usługami turystycznymi sprzedawanymi poprzez portale internetowe.
Narastająco za 9 miesięcy 2013 roku spółka Urlopy.pl S.A. ze spółką Fly.pl S.A. osiągnęła
przychody netto z prowadzonej działalności na poziomie 6 095 195,47 zł.
W wyniku planowanego połączenia z FON S.A. działalność turystyczna spółki Urlopy.PL S.A.
zostanie przeniesiona do spółki zależnej w ten sposób, że Urlopy.pl obejmie nowe udziały w
Urlopy.pl Sp. z o.o. i pokryje je wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Urlopy.pl Spółka Akcyjna, służącej prowadzeniu działalności gospodarczej
polegającej na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na
rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych
usługodawców posiadających siedzibę w kraju (agent turystyki), stanowiących wyodrębniony
organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w przedsiębiorstwie Spółki zespół składników
materialnych i niematerialnych, w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego.
Spółka Urlopy.pl Sp. z o.o. jest spółką zależną od spółki Urlopy.pl, w której udział stanowi 100 %
kapitału zakładowego.
Stark Development – buduje apartamenty i mieszkania o podwyższonym standardzie w
miejscowościach wypoczynkowych Polski południowej. Działalność w branży deweloperskiej
spółka rozpoczęła intensywnie w roku 2007. Na przestrzeni ostatnich lat, spółka zrealizowała w
całości projekt zlokalizowany w Ustroniu oraz przygotowała do realizacji kolejne projekty w
Wiśle. Prowadzona działalność deweloperska skupia się na realizacji inwestycji w Beskidach
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oraz miastach Aglomeracji Górnośląskiej, co oznacza prowadzenie aktywnych działań
związanych z rozbudową swojego „banku ziemi” i zakupem atrakcyjnych terenów
inwestycyjnych w powyższych lokalizacjach.
Niezależnie od usług prowadzonych w branży wiązanej z nieruchomościami spółka udziela
pożyczek i uzyskuje przychody z tytułu odsetek.
Narastająco za 9 miesięcy 2013 roku spółka Stark Development osiągnęła przychody netto z
prowadzonej działalności na poziomie 527 214,19 zł.
W wyniku planowanego połączenia działalność będzie wygaszona, a sprzedaż części aktywów
będzie miała na celu pozyskanie kapitału do prowadzenia działalności pożyczkowej.
Atlantis Energy - spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii z
odnawialnych źródeł energii. Spółka osiąga przychody z energii elektrycznej wytworzonej we
własnej elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w miejscowości Zielona w północnej części
Mazowsza o mocy 750 KW (z możliwością rozbudowy do 2 MW), produ-kującej średniorocznie
1.000.000 KW oraz z działalności polegającej na zarządzaniu projektami z zakresu energetyki
wiatrowej, kompletnego przygotowania i prowadzenia projektów wiatrowych.
Narastająco za 9 miesięcy 2013 roku spółka Atlantis Energy osiągnęła przychody netto z
prowadzonej działalności na poziomie 189 430,67 zł.
W związku z planowanym połączeniem działalność ta będzie wygaszona, a sprzedaż części
aktywów będzie miała na celu pozyskanie kapitału do prowadzenia działalności pożyczkowej.
Jeśli chodzi o udział procentowy przychodów z poszczególnych segmentów działalności
operacyjnej grupy kapitałowej FON S.A. to zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu
skonsolidowanym za III kwartał 2013 r. wiodącą działalnością jest działalność turystyczna,
która stanowi 95,01%. Następnie działalność finansowo-pożyczkowa - 2,47 % i wynajem
nieruchomości – 2,13 %. Przychody z działalności developerskiej – 0,20 % a przychody ze
sprzedaży wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych – 0,18 %.

5.14 Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w
tym inwestycji kapitałowych
FON S.A. dokonała następujących inwestycji, które należy uznać za istotne:
1) FON Ecology. W 2009 roku FON S.A. wraz z Investment Friends Energy S.A. Zawiązała
spółkę FON Ecology. Pierwotnie FON S.A. objęła 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy)
akcji zwykłych na okaziciela dających 35% głosów na walnym zgromadzeniu i
stanowiących 35% kapitału zakładowego FON Ecology. Celem zawiązania podmiotu
zależnego było planowane przeniesienie na niego realizacji projektów inwestycyjnych
związanych z energią odnawialną (np. elektrowni wodnych).

136

2) W dniu 18 października 2010 roku wraz z podmiotem zależnym FON Ecology S.A z
siedzibą w Płocku, Przedsiębiorstwem Elektro montażowym Elkop Spółka Akcyjna z
siedzibą w Chorzowie, Spółką Atlantis S.A z siedzibą w Płocku, Spółką Atlantis Energy
oraz Investment Friends Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku zawiązała spółkę
akcyjną pod firmą Elkop Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku. FON S.A. w kapitale
zakładowym Spółki Elkop Energy S.A objęła 610 akcji o wartości nominalnej 500,00zł za
kwotę łączną 305.000 złotych, stanowiących 20,33% w kapitale zakładowym i tyle samo
% głosów na walnym zgromadzeniu. Celem inwestycji było wyodrębnienie części
projektów do nowo zawiązanej spółki, co miało umożliwić łatwiejsze pozyskanie
kapitału na realizację tych przedsięwzięć.
3) W ramach transakcji kupna akcji w dniu 29 grudnia 2010 r. poza rynkiem regulowanym
FON S.A. nabyła 14.001.158 sztuk akcji Spółki Urlopy.pl po cenie 0,08 zł za akcję.
4) FON S.A. z siedzibą w Płocku w dniu 13.05.2011r. objął 16.600.000 akcji serii F spółki
ELKOP S.A. w Chorzowie o wartości nominalnej 0,50 zł każda, tj. o łącznej wartości
nominalnej 8.300.000 zł. Cena emisyjna akcji serii F była równa cenie nominalnej, tj. 0,50
zł, tj. łącznie 8.300.000 zł.
5) W dniu 15.06.2012 roku FON S.A. objęła 1.500.000 akcji serii E spółki Investment
Friends Capital S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej
1.500.000,00 zł oraz cenie emisyjnej 5,00 zł za każdą akcję tj. za łączną cenę emisyjną
7.500.000,00 zł.
6) FON S.A. w dniu 22.01.2013 roku dokonała wniesienia aportu na podwyższenie kapitału
spółki DAMF Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku w zamian za objęte nowoutworzone
udziały tej spółki, o wartości 11.213.107,63 zł w postaci następujących składników
majątkowych Emitenta:
- 60 800 000 (słownie: sześćdziesiąt milionów osiemset tysięcy) akcji spółki
publicznej FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Z. Padlewskiego 18c, 09-402
Płock (KRS 0000336818, NIP 7743125197) o wartości łącznej 6 080 000 zł,
stanowiących 55,78 % udziału w kapitale zakładowym FON Ecology S.A., oraz
uprawniających do oddania 60.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu FON
Ecology S.A, co stanowi 55,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu FON Ecology S.A.
- 145 360 218 (słownie: sto czterdzieści pięć milionów trzysta sześćdziesiąt
tysięcy dwieście osiemnaście ) akcji spółki publicznej Urlopy.pl S.A. z siedzibą w
Płocku, ul. Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock (KRS 0000290193, NIP
7743030410) o wartości łącznej 5 087 607,63 zł, stanowiących 34,61 % udziału
w kapitale zakładowym Urlopy.pl S.A., oraz uprawniających do oddania
145.360.218 głosów na Walnym Zgromadzeniu Urlopy.pl S.A., co stanowi 34,61
% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Urlopy.pl S.A.
- 490 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt) akcji spółki AF ESTRY S.A. z siedzibą w
Płocku, ul. Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock (KRS 0000421974, NIP
7743212826) o wartości łącznej 45 500 zł., stanowiących 49,00 % udziału w
kapitale zakładowym AF ESTRY S.A., oraz uprawniających do oddania 490
głosów na Walnym Zgromadzeniu AF ESTRY S.A., co stanowi 49,00 %, udziału w
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu AF ESTRY S.A.
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Powyższy wkład niepieniężny został wniesiony na pokrycie 1.686 udziałów w spółce
DAMF Capital Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy, zaś o wartości emisyjnej 6650
zł każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 84.300 zł zaś o łącznej wartości emisyjnej
11.213.107,63 zł.
Nadwyżka ponad cenę nominalną (agio) została przekazana na kapitał zapasowy tej
spółki. Objęte przez Emitenta 1.686 udziałów w spółce DAMF Capital Sp. z o.o. stanowi
8,91 % udziału w kapitale zakładowym DAMF Capital Sp. z o.o. oraz uprawnia Emitenta
do oddania 1.686 głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki DAMF Capital Sp. z o.o. w
Płocku co stanowi 8,91 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu
Wspólników DAMF Capital Sp. z o.o.
7) W dniu 30.01.2013 r. FON S.A. nabyła 43.000 obligacji serii C spółki DAMF Invest S.A. w
Płocku o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej
43.000.000,00 zł. Cena Emisyjna obligacji wynosi 1.000,00 zł, tj. łączna cena Emisyjna
obligacji wynosi 43.000.000,00 zł. Obligacje są oprocentowanie w stosunku 8% rocznie.
Termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 30 stycznia 2014 r., po cenie
nominalnej powiększonej o należne odsetki.
8) FON S.A. w dniu 04.03.2013 r. dokonała wniesienia aportu na podwyższenie kapitału
spółki DAMF Capital Sp. z o.o. w zamian za objęte nowoutworzone udziały tej spółki, o
wartości rynkowej 35 280 000,00 zł ( słownie: trzydzieści pięć milionów dwieście
osiemdziesiąt tysięcy złotych ) w postaci 35 000 ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy )
obligacji imiennych serii C spółki DAMF INVEST S.A. Powyższy wkład niepieniężny został
wniesiony na pokrycie 5 305 udziałów w spółce DAMF Capital Sp. z o.o. o wartości
nominalnej 50 zł każdy, zaś o wartości emisyjnej 6650 zł każdy, tj. o łącznej wartości
emisyjnej 35.278.250 zł.
9) FON SA w dniu 30.01.2013 r. jako pożyczkobiorca zawarła umowę pożyczki akcji z DAMF
INVEST S.A. Przedmiotem Umowy pożyczki było 13.223.799 akcji spółki ATLANTIS
ENERGY, 93.399.853 akcji spółki FON ECOLOGY oraz 985.190.356 akcji spółki STARK
DEVELOPMENT S.A. Zwrot przedmiotu pożyczki został określony na dzień 31.08.2013 r.
Zabezpieczenie zwrotu pożyczki stanowi kaucja pieniężna w wysokości 24.028.463,10
zł. W dniu 11.04.2013 r. FON S.A. dodatkowo zawarł ze spółką DAMF Invest S.A. umowę
pożyczki 290.900.000 akcji URLOPY.PL S.A. Termin zwrotu akcji został ustalony na dzień
30.06.2014 r. Tytułem zabezpieczenia zwrotu przedmiotu pożyczki FON S.A.
zobowiązała się do wpłacenia kaucji w wysokości 10.300.000 zł do dnia 19.04.2013 r. W
dniu 30.08.2013 r. zawarte zostało ze spółką DAMF Invest S.A. porozumienie do umowy
pożyczki akcji Atlantis Energy, FON Ecology, Stark Development oraz Urlopy.pl S.A.
Na podstawie tego porozumienia z dnia 30 sierpnia 2013 roku DAMF INVEST S.A.
oświadczyła, że rezygnuje z żądania zwrotu ww. akcji, a FON S.A. rezygnację przyjęła. W
związku z rezygnacją żądania zwrotu ww. akcji FON S.A. zwolniła DAMF INVEST S.A. z
obowiązku zwrotu kaucji pieniężnych, a DAMF INVEST S.A. zwolnienie to przyjęła.
10) FON S.A. w dniu 25.06.2013 r. dokonała wniesienia posiadanych przez Emitenta 6991
udziałów spółki DAMF Capital Sp. z o.o. jako wkładu niepieniężnego na podwyższenie
kapitału spółki DAMF Invest S.A. Udziały DAMF Capital Sp. z o.o. wnoszone na pokrycie
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podwyższenia kapitału spółki DAMF Invest S.A. mają wartość nominalną 50 zł każdy,
natomiast łączna wartość nominalna 6991 udziałów to 349 550,00 zł. Udziały te
reprezentują 28,24 % udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz uprawniają do
oddania 6991 głosów na Zgromadzeniu Wspólników DAMF Capital Sp. z o.o.
FON S.A. w zamian za udziały w DAMF Capital Sp. z o.o., objęła 8889 akcji zwykłych
imiennych serii F o wartości 5.000 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 44 445
000,00 zł spółki DAMF Invest S.A. w Płocku. Objęte przez FON S.A. 8889 akcje stanowią
32,18 % udziału w kapitale zakładowym DAMF Invest S.A.

5.15 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach:
upadłościowym,
układowym,
ugodowym,
arbitrażowym,
egzekucyjnym lub likwidacyjnym - jeżeli wynik tych postępowań ma
lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta
Nie dotyczy. Wobec Emitenta nie były wszczynane postępowania upadłościowe, układowe,
ugodowe, arbitrażowe, egzekucyjne ani likwidacyjne.

5.16 Informacje o wszystkich innych postępowaniach przed organami
administracji
publicznej,
postępowaniach
sądowych
lub
arbitrażowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres obejmujący
co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić
według wiedzy emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub
miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na
sytuację finansową emitenta, albo stosowną informację o braku takich
postępowań
Wobec spółki FON S.A. :
1) Pozew z dnia 18.03.2011 r. z powództwa akcjonariusza – osoby fizycznej – o zapłatę
kwoty 144 002,00 zł. Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XX
Wydział Gospodarczy. Sprawa dotyczy zapłaty odszkodowania tytułem naprawienia
szkody powstałej w majątku powoda w wyniku pozbawienia go nabytego, lecz nie
wprowadzonego do publicznego obrotu prawa poboru, w związku z podjęciem przez
Nadzwyczajne Walne zgromadzenie pozwanego w dniu 26 kwietnia 2007 roku w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii F, przeznaczonych m.in.
dla powoda. Rozprawa w dniu 7 listopada 2013 r. nie przyniosła żadnych rozstrzygnięć.
FON SA podtrzymuje zarzut przedawnienia, nie stawili się świadkowie drugiej strony.
Kolejny termin został wyznaczony na dzień 6 marca 2014 r.
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2) Pozew Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Organizacja Pożytku Publicznego o
zapłatę kwoty 3 965 637 zł tytułem naprawienia szkody majątkowej powstałej w wyniku
niedojścia do skutku emisji akcji serii F Spółki z 2007 roku. Sprawa zakończona
wyrokiem z 22.11.2012 r. oddalającym pozew. W toku kwestia zwrotu kosztów
zastępstwa procesowego.
3) Pozew z dnia 22.06.2013 r. o zapłatę kwoty 260.202,50 zł. Sprawa tocząca się przed
Sądem Okręgowym w Łodzi, X Wydział Gospodarczy. Sprawa dotyczy zapłaty
odszkodowania tytułem naprawienia szkody w postaci uszczerbku majątkowego
wynikającego z utraty możliwości wykorzystania praw poboru, w związku z podjęciem
przez Nadzwyczajne Walne zgromadzenie pozwanego w dniu 26 kwietnia 2007 roku w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii F. W lipcu 2013 r. pozew
został przekazany do innego właściwego sądu. Odpis pozwu wymagający odpowiedzi
wpłynął do Spółki 4 listopada 2013 r.
Z powództwa FON SA:
1) Sprawa przeciwko byłemu Prezesowi Zarządu FON S.A. z powództwa FON S.A., z
artykułu 296 KK, działanie na szkodę FON S.A. – kolejna rozprawa zaplanowana na 11
grudnia 2013 r.
2) Sprawa przeciwko dłużnikowi – osobie fizycznej zakończona wyrokiem z 31.08.2012 r.,
który uprawomocnił się 30.10.2012 r., na podstawie którego pozwany winien zapłacić
spółce FON SA 10 000,00 zł w terminie 1 roku. Kwota nieuregulowana.
Czynności związane z JFJ Pol-Stal Sp. z o.o.
JFJ Pol-Stal Sp. z o.o. to spółka, na rzecz której wpisane są w księgach wieczystych nieruchomości
należącej do FON SA, zlokalizowanej w Koronowie, przy Al. Wolności 1 hipoteki kaucyjne:
-

100 000 zł w dziale IV księgi wieczystej nr BY1B/00080236/4
150 000 zł w dziale IV księgi wieczystej nr BY1B/00065343/6

W związku z tym, iż w stosunku do spółki JFJ Polstal Sp. z o.o. 22 września 2011 r. zakończyło się
postępowanie upadłościowe, spółka ta faktycznie nie istniała, ale nie została zgłoszona przez
syndyka do wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Czynność ta
nastąpiła dopiero w ostatnich miesiącach br. Spółka JFJ Pol - stal została wykreślona z rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, orzeczenie jest prawomocne. Po uzyskaniu
informacji o uprawomocnieniu FON S.A. złożył w dniu 14 listopada 2013 r. wniosek o
wykreślenie hipotek przywołanych powyżej.
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5.17 Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego
sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na
możliwość realizacji przez nabywców papierów wartościowych
uprawnień w nich inkorporowanych
Według najlepszej wiedzy FON S.A. nie istnieją zobowiązania z punktu widzenia realizacji
zobowiązań wobec akcjonariuszy, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego
sytuacji ekonomicznej I finansowej.

5.18 Informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na
wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem
finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,
zamieszczonymi w memorandum
Według najlepszej wiedzy FON S.A. nie zaszły żadne inne nietypowe okoliczności lub zdarzenia
mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej FON S.A., poza przedstawionymi w
punktach niniejszego rozdziału.

5.19 Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji finansowej i
majątkowej emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji
istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu sprawozdań
finansowych za ostatni rok obrachunkowy
Po 31 grudnia 2012 roku zaszły następujące istotne zmiany w sytuacji finansowej i majątkowej
FON S.A.:
1) W dniu 22.01.2013 r., za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną uchwałą z dnia 22.01.2013 r.,
FON S.A. dokonała wniesienia aportu na podwyższenie kapitału spółki DAMF Capital Sp.
z o.o. w zamian za objęte nowoutworzone udziały tej spółki. Dokonano wniesienia
wkładu niepieniężnego o wartości rynkowej 11.213.107,63 zł w postaci następujących
składników majątkowych FON S.A.:
- 60 800 000 (słownie: sześćdziesiąt milionów osiemset tysięcy) akcji spółki FON
Ecology S.A. o wartości łącznej 6 080 000 zł, stanowiących 55,78 % udziału w
kapitale zakładowym FON Ecology, oraz uprawniających do oddania 60.800.000
głosów na walnym zgromadzeniu FON Ecology, co stanowi 55,78 % udziału w
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu FON Ecology,
- 145 360 218 (słownie: sto czterdzieści pięć milionów trzysta sześćdziesiąt
tysięcy dwieście osiemnaście ) akcji spółki Urlopy.pl o wartości łącznej 5 087
607,63 zł, stanowiących 34,61 % udziału w kapitale zakładowym Urlopy.pl., oraz
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-

uprawniających do oddania 145.360.218 głosów na walnym zgromadzeniu
Urlopy.pl S.A., co stanowi 34,61 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu Urlopy.pl S.A.
490 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt) akcji spółki AF ESTRY S.A. z siedzibą w
Płocku o wartości łącznej 45 500 zł., stanowiących 49,00 % udziału w kapitale
zakładowym AF ESTRY S.A., oraz uprawniających do oddania 490 głosów na
walnym zgromadzeniu AF ESTRY S.A., co stanowi 49,00 %, udziału w ogólnej
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu AF ESTRY S.A.

Powyższy wkład niepieniężny został wniesiony na pokrycie 1.686 udziałów w spółce
DAMF Capital Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy, zaś o wartości emisyjnej 6650
zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 84.300 zł, zaś o łącznej wartości emisyjnej
11.213.107,63 zł.
Nadwyżka ponad cenę nominalną (agio) została przekazana na kapitał zapasowy tej
spółki.
Objęte przez FON S.A. 1.686 udziałów w spółce DAMF Capital Sp. z o.o. stanowi 8,91 %
udziału w kapitale zakładowym DAMF Capital Sp. z o.o. oraz uprawnia FON S.A. do
oddania 1.686 głosów na zgromadzeniu wspólników spółki DAMF Capital Sp. z o.o. w
Płocku co stanowi 8,91 % udziału w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu
wspólników DAMF Capital Sp. z o.o.
2) Realizując postanowienia uchwały nr 5/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 31.08.2011 r. w sprawie: "Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki (…)" opublikowanej
raportem bieżącym nr 69/2011 z dnia 02.09.2011 r., Zarząd FON S.A. w dniu 29.01.2013
r. zaoferował 6 podmiotom do objęcia 670.285.131 warrantów subskrypcyjnych akcji
serii L. Na skutek złożonych w dniu 30.01.2013 r. przez adresatów oferty Emitenta, ofert
pokrywających się z ofertami Emitenta, w dniu 30.01.2013 r. doszło do zawarcia 6 umów
objęcia oraz wydania łącznie 670.285.131 warrantów subskrypcyjnych akcji serii L FON
S.A. Adresaci oferty FON S.A. w ramach realizacji uprawnienia przysługującego im z
posiadanych warrantów w dniu 30.01.2013 r. dokonali zapisu na łącznie 670.285.131
akcji serii L FON S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, tj. o łącznej wartości
nominalnej 67.028.513,10 zł. Cena emisyjna 670.285.131 akcji serii L zgodnie z
upoważnieniem zawartym w uchwale nr 5/2011 NZW z dnia 31.08.2011 r. została
ustalona na poziomie 0,10 zł za każdą akcję, tj. łącznie cena emisyjna 670.285.131 akcji
serii L wyniosła 67.028.513,10 zł.
3) W dniu 30.01.2013 r. FON S.A. jako pożyczkobiorca zawarła umowę pożyczki akcji z
DAMF INVEST S.A. w Płocku. Przedmiotem Umowy pożyczki jest 13.223.799 akcji spółki
ATLANTIS ENERGY, 93.399.853 akcji spółki FON ECOLOGY oraz 985.190.356 akcji spółki
STARK DEVELOPMENT S. Akcje te stanowią niżej wskazane udziały w kapitale
zakładowym i liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółek publicznych:
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I. 13.223.799 akcji spółki ATLANTIS ENERGY, stanowi 71,53 % udziału w
kapitale zakładowym ATLANTIS ENERGY, uprawnia do oddania
13.223.799 głosów, stanowiących 71,53 % udziału w ogólnej liczbie
głosów na walnym zgromadzeniu ATLANTIS ENERGY,
II. 93.399.853 akcji spółki FON ECOLOGY, stanowi 85,69 % udziału w
kapitale zakładowym FON ECOLOGY, uprawnia do oddania 93.399.853
głosów, stanowiących 85,69 % udziału w ogólnej liczbie głosów na
walnym zgromadzeniu FON ECOLOGY,
III. 985.190.356 akcji spółki STARK DEVELOPMENT, stanowi 75,78 %
udziału w kapitale zakładowym STARK DEVELOPMENT oraz uprawnia
do oddania 985.190.356 głosów, stanowiących 75,78 % udziału w ogólnej
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu STARK DEVELOPMENT.
Zwrot przedmiotu pożyczki został określony na dzień 31.08.2013 r. Zabezpieczenie
zwrotu pożyczki stanowi kaucja pieniężna w wysokości 24.028.463,10 zł.
4) W dniu 30.01.2013 r. FON SA przyjęła ofertę spółki DAMF Invest S.A. w Płocku z dnia
29.01.2013 r., której przedmiotem jest nabycie przez FON S.A. obligacji spółki DAMF
Invest S.A. W dniu 30.01.2013 r. spółka FON S.A. nabyła 43.000 obligacji serii C spółki
DAMF Invest S.A. o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda tj. o łącznej wartości
nominalnej 43.000.000,00 zł. Cena emisyjna obligacji wyniosła 1.000,00 zł, tj. łączna
cena emisyjna obligacji wyniosła 43.000.000,00 zł.
Obligacje są oprocentowanie w stosunku 8% rocznie. Termin wykupu obligacji został
ustalony na dzień 30 stycznia 2014 r., po cenie nominalnej powiększonej o należne
odsetki.
5) W dniu 30.01.2013 r. częściowo zakończona została emisja akcji serii L, w ramach której
FON S.A. zawarła sześć umów objęcia akcji serii L obejmujących łącznie 670.285.131
(sześćset siedemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści
jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy
00/100) i wartości emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości
nominalnej i emisyjnej 67.028.513,10 zł. (sześćdziesiąt siedem milionów dwadzieścia
osiem tysięcy pięćset trzynaście złotych 10/100). Akcje zostały pokryte wkładem
pieniężnym.
Akcje zwykłe na okaziciela serii L zostały wyemitowane w ramach realizacji
postanowień uchwały nr 5/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
31.08.2011 r. w sprawie: "Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki (…)" opublikowanej
raportem bieżącym nr 69/2011 z dnia 02.09.2011 r.
Akcje serii L obejmowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie
nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Wobec złożenia w dniu 30.01.2013 r.
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przez nabywców warrantów subskrypcyjnych akcji serii L zapisów na akcje nowej emisji
w dniu 26.02.2013 r. doszło do wydania 670.285.131 akcji serii L FON S.A., o wartości
nominalnej 0,10 zł każda, ich nabywcom w rozumieniu art. 451 § 2 k.s.h.
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie w dniu 28.05.2013 r.
dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału
warunkowego (Akcji serii L).
Akcje serii L zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6) W dniu 11.04.2013 r. FON S.A. zawarła ze spółką DAMF Invest S.A. umowę pożyczki akcji.
Na podstawie umowy z dnia 11.04.2013 r. DAMF Invest S.A. w Płocku pożyczyła FON S.A.
290.900.000 akcji URLOPY.PL. Termin zwrotu akcji został ustalony na dzień 30.06.2014
r., zaś jednorazowe wynagrodzenie z tytułu pożyczki wynosi 25.000,00 zł. Tytułem
zabezpieczenia zwrotu przedmiotu pożyczki FON S.A. zobowiązał się do wpłacenia na
rzecz kaucji w wysokości 10.300.000 zł do dnia 19.04.2013 r. Akcje URLOPY.PL będące
przedmiotem umowy z dnia 11.04.2013 r. stanowią 69,26% udziału w kapitale
zakładowym URLOPY.PL oraz dają prawo do oddania 290.900.000 głosów na walnym
zgromadzeniu stanowiących 69,26% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu URLOPY.PL.
7) W dniu 15.04.2013 r. FON ECOLOGY nabyła 55.876 obligacji serii B spółki FON S.A. o
wartości nominalnej 100 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.587.600 zł. Cena
Emisyjna obligacji jest równa cenie emisyjnej i wynosi 100 zł, tj. łączna cena Emisyjna
obligacji wynosi 5.587.600 zł. Obligacje są oprocentowanie w wysokości 6 % w stosunku
rocznym. Termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 16.04.2013r., po cenie
nominalnej powiększonej o należne odsetki.
8) Raportem bieżącym 18/2013 z dnia 13 marca 2013 r. Spółka zakomunikowała zmianę
profilu działalności Spółki. Do tej pory wiodącą działalnością był wynajem
nieruchomości oraz działania polegające na angażowaniu się w ciekawe przedsięwzięcia
o ponad przeciętnej stopie zwrotu. Obecnie Zarząd Spółki podejmuje działania mające na
celu uruchomienie działalności związanej z udzielaniem pożyczek dla klientów
detalicznych i małych firm, tj. pożyczek w wysokości od kilku do 200 tys. zł. Zarząd
rozważa prowadzenie działalności dwojako: poprzez akwizycje w tym zakresie, tj.
przejęcie firmy lub firm zajmujących się udzielaniem pożyczek, ale niewykluczone jest
również założenie sieci placówek.
9) DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku w dniu 19.04.2013 r. ogłosiła wezwanie na
sprzedaż Akcji FON S.A. Wezwanie opiewało na 115.991.000 akcji Spółki, tj. 11,51 %
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wzywający zamierzał nabyć do 100 % akcji
oraz głosów w Spółce. Cena, po której nabywane miały być akcje Spółki wynosiła 0,10 zł
(dziesięć groszy) za każdą akcję. Data rozpoczęcia zapisów została określona na dzień
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14.05.2013 r., natomiast data zakończenia składania zapisów została określona na dzień
14.06.2013 r. Zarząd FON S.A ocenił, że ogłoszone wezwanie będzie miało pozytywny
wpływ na interes Spółki oraz długofalowe polepszenie osiąganych wyników przez
Spółkę, a także wzmocnienie pozycji rynkowej Spółki. Jednocześnie, Zarząd Spółki,
biorąc pod uwagę wycenę akcji Spółki na rynku regulowanym w ostatnich 6 miesiącach
przed ogłoszeniem wezwania oraz sytuację finansową Spółki wynikającą z publicznie
dostępnych i opublikowanych przez Spółkę dokumentów finansowych, według swojej
najlepszej wiedzy stwierdza, że zaproponowana w wezwaniu cena za jedną akcję Spółki
na poziomie 0,10 zł jest zbyt niska. Zarząd w tym zakresie nie zlecał dokonania wyceny
żadnemu podmiotowi zewnętrznemu.
W ramach wezwania zawarto transakcje których przedmiotem było 4.863.650 Akcji
stanowiących 0,48 % udziału w kapitale zakładowym i udziału w ogólnej liczbie głosów
na Walnym Zgromadzeniu FON S.A.
10) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. w dniu 24 kwietnia 2013 roku podjęło
uchwałę w sprawie nabycia w celu umorzenia do 35.131 akcji FON S.A za kwotę nie
większą niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych). Środki przeznaczone na realizację skupu
akcji własnych pochodziły ze środków własnych Spółki. Upoważnienie do nabywania
akcji własnych Spółki obejmowało czas do dnia 31 marca 2014 r. Spółka w ramach
prowadzonego programu skupu akcji własnych w dniu 15.07.2013 roku nabyła na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 35.131 akcji własnych, o wartości
nominalnej 0,10 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 3.513,10 zł po cenie
jednostkowej 0,09 zł za każdą akcję.
Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.
11) FON S.A. w dniu 30.01.2013 r. jako pożyczkobiorca zawarła umowę pożyczki akcji z
DAMF INVEST S.A. Przedmiotem Umowy pożyczki było 13.223.799 akcji spółki
ATLANTIS ENERGY, 93.399.853 akcji spółki FON ECOLOGY oraz 985.190.356 akcji spółki
STARK DEVELOPMENT S.A. Zwrot przedmiotu pożyczki został określony na dzień
31.08.2013 r. Zabezpieczenie zwrotu pożyczki stanowi kaucja pieniężna w wysokości
24.028.463,10 zł. W dniu 11.04.2013 r. FON S.A. dodatkowo zawarła ze spółką DAMF
Invest S.A. umowę pożyczki 290.900.000 akcji URLOPY.PL S.A. Termin zwrotu akcji
został ustalony na dzień 30.06.2014 r. Tytułem zabezpieczenia zwrotu przedmiotu
pożyczki FON S.A. zobowiązał się do wpłacenia kaucji w wysokości 10.300.000 zł do dnia
19.04.2013 r. W dniu 30.08.2013 r. zawarte zostało ze spółką DAMF Invest S.A.
porozumienie do umowy pożyczki akcji Atlantis Energy, FON Ecology, Stark
Development oraz Urlopy.pl S.A.
Na podstawie tego porozumienia z dnia 30 sierpnia 2013 roku DAMF INVEST S.A.
oświadczyła, że rezygnuje z żądania zwrotu ww. akcji, a FON S.A. rezygnację przyjęła. W
związku z rezygnacją żądania zwrotu ww. akcji FON S.A. zwolniła DAMF INVEST S.A. z
obowiązku zwrotu kaucji pieniężnych, a DAMF INVEST S.A. zwolnienie to przyjęła.
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12) W dniu 30 sierpnia 2013 roku FON S.A., ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl
oraz FON Ecology (zawarły porozumienie w sprawie połączenia, którego celem jest
podjęcie działań zmierzających do połączenia Spółek. Spółki uzgodniły Plan połączenia
w rozumieniu art. 499 Kodeksu spółek handlowych. Połączenie nastąpi na podstawie art.
492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na
Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółek
Przejmowanych (łączenie się przez przejęcie).
Spółki zobowiązały się do podjęcia wszelkich czynności w celu połączenia
przewidzianych przepisami prawa, w tym także czynności wymaganych regulacjami
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. Ponadto, w celu wydania akcji Spółki Przejmującej
akcjonariuszom Spółek Przejmowanych, Spółka Przejmująca zobowiązała się nabyć
akcje własne o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 10% kapitału
zakładowego (zgodnie z art. 515 § 2 k.s.h.) w terminie umożliwiającym jak najszybsze
przeprowadzenie połączenia Stron. Szczegółowy stosunek wymiany akcji oraz zasady
przyznania akcji Spółki Przejmującej zostały określone w planie połączenia. W dniu 12
września 2013 r. spółki FON S.A., ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz
FON Ecology podpisały aneks do porozumienia o planie połączenia, o którym FON S.A.
komunikowała w raporcie bieżącym nr 45/2013 w dniu 30.08.2013 r. Biegły rewident
Pani Małgorzata Jurga wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych pod numerem 3243 w dniu 24 października 2013 roku wydała
opinię dotyczącą planu połączenia w wykonaniu postanowienia Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziału Gospodarczego KRS z dnia 25 września
2013 roku. Zarząd FON S.A. w Płocku zawiadomił w dniu 31 października 2013 r. o
zwołaniu na dzień 29 listopada 2013 r. na godzinę 14.00, Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku, przy ul. Padlewskiego
18C. Projekty uchwał obejmują przede wszystkim kwestie wyrażenia zgody na
połączenie spółek oraz na umorzenie skupionych akcji własnych.

5.20 Prognozy wyników finansowych emitenta lub jego grupy
kapitałowej
FON S.A. i jego grupa kapitałowa nie publikują prognoz wyników finansowych.

5.21 Dane osób zarządzających i nadzorujących Emitenta, zajmowane
stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani
Zgodnie z § 12 Statutu Emitenta Zarząd składa się z nie mniej niż jednego i nie więcej niż trzech
członków. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
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Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego skład Zarządu Emitenta jest następujący:
Pani Izabela Jarota-Wahed (39 lat), adres: ul. Padlewskiego 18 c, 09-402 Płock, Prezes Zarządu
FON S.A. Od 2012 roku pełni również funkcję Dyrektora Generalnego w FON SA. Przed
powierzeniem jej zadań w Spółce FON S.A. pełniła od 2001 r. funkcje menadżerskie w PKN
ORLEN S.A. Od 2006 r. pełniła funkcję Prezesa Zarządu spółki ORLEN Administracja Sp. z o.o. W
ostatnim okresie przed współpracą z Investment Friends S.A. związana była z firmą RUCH S.A.
Pani Izabela Jarota - Wahed ukończyła Wydział Zarządzania w Wyższej Szkole im. Pawła
Włodkowica w Płocku oraz podyplomowe studia w zakresie europejskich stosunków finansowo
– ekonomiczno - prawnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto ukończyła także
studia w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie oraz podyplomowe studia w
zakresie zarządzania obiektami hotelarskim w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Pani
Izabela Jarota - Wahed nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej,
spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Izabela Jarota - Wahed nie jest
wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji nadzorujących lub zarządzających w podmiotach,
które w powyższym okresie znalazły się w stanie upadłości. Nie została pozbawiona przez sąd
upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia
funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej,
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie została
skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIIIXXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590,591 Kodeksu spółek handlowych lub na podstawie
przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
Kadencja obecnego Zarządu upływa w 2015 roku.
Zgodnie z § 17 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż
siedmiu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która
trwa trzy lata.
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego skład Rady Nadzorczej Emitenta jest
następujący:
1.
2.
3.
4.
5.

Pan Wojciech Hetkowski ............................... Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pani Małgorzata Patrowicz ........................... Członek Rady Nadzorczej
Pani Marianna Patrowicz ............................... Członek Rady Nadzorczej
Pan Damian Patrowicz .................................... Członek Rady Nadzorczej
Pan Jacek Koralewski ...................................... Członek Rady Nadzorczej

Pan Wojciech Hetkowski (62 lata), adres: ul. Padlewskiego 18 c, 09-402 Płock, ukończył
Politechnikę Warszawską-Wydział Mechaniczny, Energetyczny i Lotnictwa oraz Uniwersytet
Warszawski Wydział Organizacji i Zarządzania, Studium Organizacji i Zarządzania oraz
Zarządzanie Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej. Pan Wojciech Hetkowski posiada
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uprawnienia do zasiadania w RN spółek Skarbu Państwa oraz szkolenie w zakresie wdrażania i
zarządzania systemami, zarządzania jakością. Pracował jako specjalista ds. przygotowania i
realizacji inwestycji (FSO Płock), był Wiceprezydentem i Prezydentem Miasta Płocka, członkiem
Zarządu Anwil S.A we Włocławku (I grupa kapitałowa PKN Orlen), Prezesem Zarządu Orlen
Asfalt Sp. z o.o., obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Przewodniczył RN
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A w Płocku oraz RN Prof-Med S.A we Włocławku.
Obecnie pełni funkcję członka rad nadzorczych w podmiotach: Urlopy.pl S.A., FLY.PL S.A., FON
S.A., FON Ecology S.A., Atlantis S.A., Atlantis Energy S.A., Resbud S.A., Elkop S.A., Elkop Energy
S.A., Stark Development S.A., Investment Friends Capital S.A. Pan Wojciech Hetkowski nie
uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej
jako członek jej organu. Pan Wojciech Hetkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat
funkcji nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w powyższym okresie znalazły
się w stanie upadłości. Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia
działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587,
590,591 Kodeksu spółek handlowych lub na podstawie przepisów prawa państwa innego niż
Rzeczpospolita Polska. Nie toczyło się oraz nie zostało zakończone względem niego w okresie
ostatnich 2 lat jakiekolwiek postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karno-skarbowe.

Pani Małgorzata Patrowicz (43 lata), adres: ul. Padlewskiego 18 c, 09-402 Płock, posiada
wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończyła studia w Instytucie Nauk Ekonomicznych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, kierunek rachunkowość i finanse oraz kierunek
rachunkowość i finansowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pani
Małgorzata Patrowicz w ciągu swojej kariery zawodowej, była zatrudniona na stanowiskach
Dyrektora Finansowego PHU Dominet w Płocku, następnie Dyrektora Finansowego Electroland
Dominet oraz Dyrektora Finansowego Kaskada s.c. Obecnie Pani Małgorzata Patrowicz jest
zatrudniona w spółce Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Padlewskiego 19c, 09-402 Płock, ponadto pełni funkcję członka rady nadzorczej w
następujących podmiotach: Stark Development, Elkop Energy S.A., Elkop S.A., Investment
Friends Księgowość S.A., Investment Friends Capital S.A., FON Ecology, ATLANTIS Energy,
Urlopy.pl, FLY.PL, ATLANTIS S.A., AF Estry S.A., Resbud S.A. Od 1 listopada 2007 roku funkcję
Prezesa Zarządu w Investment Friends Electroland Sp. o.o. Nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat
funkcji nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w powyższym okresie znalazły
się w stanie upadłości. Nie została pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia
działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie została skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587,
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590,591 Kodeksu spółek handlowych lub na podstawie przepisów prawa państwa innego niż
Rzeczpospolita Polska. Nie toczyło się oraz nie zostało zakończone względem niej w okresie
ostatnich 2 lat jakiekolwiek postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karno-skarbowe.
Pani Marianna Patrowicz (77 lat), adres: ul. Padlewskiego 18 c, 09-402 Płock, posiada
wykształcenie wyższe. Do 2001 roku związana zawodowo z edukacją i szkolnictwem. W latach
2001-2003 prowadziła działalność gospodarczą. Obecnie Pani Patrowicz zatrudniona jest na
stanowisku zastępcy dyrektora generalnego ds. finansowo administracyjnych w spółce
Investment Friends S.A. Jest właścicielem wielkopowierzchniowych nieruchomości
komercyjnych, o przeznaczeniu przemysłowo – biurowo - handlowym. Pani Marianna Patrowicz
odznaczona została min.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem
Zasługi. Była Członkiem Zarządu w spółce Urlopy.pl S.A. Obecnie pełni funkcje członka rad
nadzorczych w podmiotach: Stark Development, Elkop Energy S.A., Elkop S.A., Investment
Friends Capital S.A., FON Ecology, ATLANTIS Energy, FLY.PL, ATLANTIS S.A., Resbud S.A. , DAMF
Invest S.A. Pani Marianna Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik
spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy
w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Marianna Patrowicz nie
jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o
KRS. Nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji nadzorujących lub zarządzających w
podmiotach, które w powyższym okresie znalazły się w stanie upadłości. Nie została
pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny
rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w
spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz
nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach
rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590,591 Kodeksu spółek handlowych
lub na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. Nie toczyło się
oraz nie zostało zakończone względem niej w okresie ostatnich 2 lat jakiekolwiek postępowanie
cywilne, karne, administracyjne lub karno-skarbowe.

Pan Damian Patrowicz (23 lata), adres: ul. Padlewskiego 18 c, 09-402 Płock, studiuje na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Damian Patrowicz jest od
2008 r. zatrudniony w Investment Friends Spółka Akcyjna, w której pełni funkcję Dyrektora
Administracyjno-Finansowego. Pełnił funkcje Prezesa Zarządu w Holiday Planet Sp. z. o.o.
Obecnie jest członkiem rad nadzorczych następujących spółek: Stark Development, Elkop
Energy S.A., Elkop S.A., Investment Friends Księgowość S.A., Investment Friends Capital S.A.,
FON Ecology, ATLANTIS Energy, Urlopy.pl, FLY.PL, ATLANTIS S.A., Resbud S.A., AF Estry S.A.,
DAMF Invest S.A. Od 2009 roku nadal pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w Spółce
Craspiana LTD Nicosia Cypr. Pan Damian Patrowicz oświadczył, iż nie prowadzi działalności
konkurencyjnej w stosunku do działalności przedsiębiorstwa emitenta oraz że nie jest wpisany
w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz
posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji
nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w powyższym okresie znalazły się w
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stanie upadłości. Nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia
działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587,
590,591 Kodeksu spółek handlowych lub na podstawie przepisów prawa państwa innego niż
Rzeczpospolita Polska. Nie toczyło się oraz nie zostało zakończone względem niego w okresie
ostatnich 2 lat jakiekolwiek postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karno-skarbowe.

Pan Jacek Koralewski (42 lata), adres: ul. Józefa Maronia 44, 41-506 Chorzów, posiada
wykształcenie wyższe. W 2000 r. ukończył Mazowiecką Wyższą Szkołę Humanistyczno–
Pedagogiczną w Łowiczu, Wydział Pedagogiczny, specjalność w zakresie polityki socjalnej, jak
również studia podyplomowe z zakresu bankowości i finansów, w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie. Pan Jacek Koralewski od 1988 do 1992 roku, był zatrudniony w
Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku. Od 1992 roku do 2009 pracował w Powszechnej Kasie
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – kolejno na stanowiskach: inspektor w Wydziale
Administracji, inspektor w Wydziale Obsługi Klienta Detalicznego, specjalista a następnie
kierownik Zespołu Restrukturyzacji Należności i Windykacji, ekspert w Oddziale Centrum
Restrukturyzacji i Windykacji w Warszawie, jest członkiem Rad nadzorczej w następujących
podmiotach: Investment Friends Księgowość, Investment Friends Capital S.A., FON Ecology,
ATLANTIS Energy, Urlopy.pl, FLY.PL, ATLANTIS S.A., Resbud S.A., AF Estry S.A., DAMF Invest S.A.
Obecnie pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu ELKOP SA. oraz Prezesa Zarządu Stark Develoment.
Nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji nadzorujących lub zarządzających w podmiotach,
które w powyższym okresie znalazły się w stanie upadłości. Nie został pozbawiony przez sąd
upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia
funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej,
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został
skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIIIXXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590,591 Kodeksu spółek handlowych lub na podstawie
przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. Nie toczyło się oraz nie zostało
zakończone względem niego w okresie ostatnich 2 lat jakiekolwiek postępowanie cywilne,
karne, administracyjne lub karno-skarbowe.
Kadencja obecnej Rady Nadzorczej upływa w 2014 roku.
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5.22 Struktura akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu z
uwzględnieniem podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5
Ustawy o ofercie, wraz z informacjami o toczących się lub
zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych,
karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób
fizycznych posiadających ponad 10% głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, jeżeli wynik tych postępowań
ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta

Akcjonariusz

DAMF INVEST S.A. z uwzględnieniem innych
podmiotów ( Trans RMF-Plus Sp. z o.o., Refus Sp. z
o.o., AF Estry SA, Damf Capital Sp. z o.o. – 4
podmioty po 50 000 000 akcji )
Pozostali

ilość akcji oraz udział w
kapitale zakładowym i
w głosach na Walnym
Zgromadzeniu Spółki
bezpośrednio:
701.520.847 – 69,49%
pośrednio: 200.000.000
– 19,94%
razem: 901.520.847 –
89,43%
106.514.284 –
10,57%
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6. Sprawozdania finansowe
6.1 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe FON S.A. za okres od
2012-01-01 do 2012-12-31 wraz z danymi porównawczymi,
sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi FON S.A. lub
standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz zbadane
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
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6.2 Skonsolidowane półroczne sprawozdanie finansowe Emitenta za
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6.3 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał
2013 r.
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7. Załączniki
7.1 Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego FON S.A.
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7.2 Ujednolicony aktualny tekst Statutu Spółki FON S.A.
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7.3 Definicje i objaśnienia skrótów
Akcje Serii A

1.539.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A FON S.A.
o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych w
ramach Aktu przekształcenia formy organizacyjnoprawnej Spółki (wówczas pod firmą Caspol S.A.) ze
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę
akcyjną w dniu 20 maja 1998 roku na podstawie
uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników, Repertorium A nr 2913/1998, akt
notarialny sporządzony przez notariusza Mariusza
Świerczek w Bielsku-Białej. Akcje Serii A są notowane
na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

Akcje Serii B

2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B FON S.A.
o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emisja Akcji Serii B
została dokonana na podstawie Uchwały Numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
(wówczas pod firmą Caspol S.A.) z dnia 2 lipca 1998
roku, akt notarialny sporządzony przez notariusz
Katarzynę Biewald w Częstochowie. Akcje Serii B są
notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez
GPW.

Akcje Serii C

1.509.322 akcji zwykłych na okaziciela serii C FON S.A.
o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emisja Akcji Serii C
została dokonana na podstawie Uchwały Numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
(wówczas pod firmą Caspol S.A.) z dnia 20 października
1999 roku, Repertorium A nr 6498/1999, akt
notarialny sporządzony przez notariusza Mariusza
Świerczek w Bielsku-Białej. Akcje Serii C są notowane
na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Akcje Serii D

9.295.283 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o
wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emisja Akcji Serii D
została dokonana na podstawie Uchwały Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14
maja 2004 roku, Repertorium A nr 3741/2004 akt
notarialny sporządzony przez notariusz Katarzynę
Biewald w Częstochowie. Akcje Serii D są notowane na
rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
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Akcje Serii E

15.017.202 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o
wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emisja Akcji Serii E
została dokonana na podstawie Uchwały Numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
14 stycznia 2006 roku, Repertorium A nr 272/2006 akt
notarialny sporządzony przez notariusz Katarzynę
Biewald w Częstochowie. Akcje Serii E są notowane na
rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Akcje Serii G

2.880.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o
wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emisja Akcji Serii G
została dokonana na podstawie Uchwały Numer 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18
lipca 2008 roku, Repertorium A nr 7025/2008 akt
notarialny sporządzony przez notariusza Andrzeja
Barabasza w Bydgoszczy. Akcje Serii G są notowane na
rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Akcje Serii H

.270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H. o wartości
nominalnej 0,10 zł każda. Emisja Akcji Serii H została
dokonana na podstawie Uchwały Numer 1/2010
Zarządu Spółki z dnia 13 stycznia 2010 roku,
Repertorium A nr 96/2010 akt notarialny sporządzony
przez notariusz Annę Kaszewską w Płocku, na
podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr
10/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 27 marca 2009 roku, Repertorium A nr
2645/2009 akt notarialny sporządzony przez
notariusza Jerzego Folcholca w Płocku. Akcje Serii H są
notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez
GPW.
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Akcje Serii I

72.021.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o
wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emisja Akcji Serii I
została dokonana na podstawie Uchwały Numer
16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z
dnia 12 maja 2010 roku, Repertorium A nr 2908/2010
akt notarialny sporządzony przez notariusza Jerzego
Folcholca w Płocku. Akcje Serii I są notowane na rynku
regulowanym prowadzonym przez GPW.

Akcje Serii J

3.968.193 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości
nominalnej 0,10 zł każda. Emisja Akcji Serii J została
dokonana na podstawie Uchwały Numer 1/01/2011
Zarządu Spółki z dnia 3 stycznia 2011 roku,
Repertorium A nr 10/2011 akt notarialny sporządzony
przez notariusza Marcina Szczepaniaka w Płocku, na
podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr
10/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 27 marca 2009 roku, Repertorium A nr
2645/2009 akt notarialny sporządzony przez
notariusza Jerzego Folcholca w Płocku. Akcje Serii J są
notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez
GPW.

Akcje Serii K

224.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o
wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emisja Akcji Serii K
została dokonana na podstawie Uchwały Numer
3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 10 maja 2011 roku, Repertorium A nr 1213/2011
akt notarialny sporządzony przez notariusz Grażynę
Popiłko w Sierpcu. Akcje Serii K są notowane na rynku
regulowanym prowadzonym przez GPW.

Akcje Serii L

670.285.131 akcji zwykłych na okaziciela serii L o
wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emisja Akcji Serii L
została dokonana na podstawie Uchwały Numer
5/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 31 sierpnia 2011 roku, Repertorium A nr
2620/2011 akt notarialny sporządzony przez notariusz
Grażynę Popiłko w Sierpcu. Akcje Serii L są notowane
na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

291

Akcje Serii M

1.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o
wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emisja Akcji Serii M
została dokonana na podstawie Uchwały Numer 1
Zarządu Spółki z dnia 2 sierpnia 2012 roku,
Repertorium A nr 1127/2012 akt notarialny
sporządzony przez notariusza Jakuba Szczepańskiego w
Płocku sprostowanego w dniu 23 października 2012
roku za Repertorium A nr 1607/2012, na podstawie
upoważnienia zawartego w Uchwale nr 21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
20 czerwca 2012 roku, Repertorium A nr 967/2012 akt
notarialny sporządzony przez notariusza Jakuba
Szczepańskiego w Płocku. Akcje Serii M są notowane na
rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Akcje

1.008.035.131 (jeden miliard osiem milionów
trzydzieści pięć tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji FON
S.A. o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, w
tym:
1) 1.539.000 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć
tysięcy) akcji zwykłych serii A na okaziciela,
2) 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji zwykłych serii B
na okaziciela,
3)1.509.322 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy
trzysta dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela
serii C,
4) 9.295.283 (dziewięć milionów dwieście
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt
trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 15.017.202 (piętnaście milionów siedemnaście
tysięcy dwieście dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii
E,
6) 2.880.000 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
7) 3.270.000 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.
8) 72.021.000 (siedemdziesiąt dwa miliony dwadzieścia
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jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
9) 3.968.193 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt
osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych
na okaziciela serii J
10) 224.000.000 (dwieście dwadzieścia cztery miliony)
akcji zwykłych na okaziciela serii K
11) 670.285.131 (sześćset siedemdziesiąt milionów
dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści
jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L,
12) 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Akcjonariusz

Uprawniony z Akcji Spółki

Giełda, GPW, Giełda Papierów
Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Memorandum informacyjny

Niniejszy dokument zawierający szczegółowe
informacje o sytuacji prawnej i finansowej FON S.A.
oraz o papierach wartościowych (Akcjami Serii od A do
M)

Dz.U.

Dziennik Ustaw

Euro

Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii
Europejskiej

GUS

Główny Urząd Statystyczny

KDPW, Krajowy Depozyt

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Papierów Wartościowych
Kodeks spółek handlowych,
KSH
Komisja, KNF

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek
handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.)
Komisja Nadzoru Finansowego
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KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

MSR/ MSSF

Międzynarodowe Standardy
Rachunkowości/Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej

NBP

Narodowy Bank Polski

NWZ, Nadzwyczajne Walne

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka
Akcyjna w Płocku

Zgromadzenie
Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)

PDA

Prawa do akcji

PLN, zł, złoty

złoty — jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej

PSR

Polskie Standardy Rachunkowości wg Ustawy o
rachunkowości

Rada Giełdy

Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Spółka Akcyjna

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza FON Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Płocku

Regulamin ASO,

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony
Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A z dnia 1 marca 2007 r.
(z późn. zm.)

Regulamin NewConnect

Rekomendacje CESR

Rekomendacje w sprawie spójnej implementacji
Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 809/2004 o
prospekcie, opublikowane w dniu 10 lutego 2005 r.
przez Komitet Europejskich Regulatorów Rynku
Papierów Wartościowych (CESR)

Rynek NewConnect,

Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3
pkt 2 Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą

NewConnect, Alternatywny
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System Obrotu, ASO

NewConnect, działający od 30 sierpnia 2007 r.

Spółka, FON Spółka

FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

Akcyjna, FON S.A.,
Emitent, Oferujący
Statut, Statut Emitenta,

Statut FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

Statut Spółki
UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

USD

Dolar amerykański, waluta obowiązująca na terytorium
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

Ustawa o KRS

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209, z późn. zm.)

Ustawa o obrocie, Ustawa o

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z późn.
zm.)

obrocie instrumentami
finansowymi
Ustawa o ochronie konkurencji i
konsumentów

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

Ustawa o ofercie, Ustawa o ofercie
publicznej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.)

Ustawa o podatku dochodowym od Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
osób fizycznych
od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z
późn. zm.)
Ustawa o podatku dochodowym od Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
osób prawnych
od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z
późn. zm.)

295

Ustawa o podatku od czynności
cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od
czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz.
399, z późn. zm.)

Ustawa o podatku od spadków i
darowizn

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i
darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514, z późn.
zm.)

Ustawa o rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.)

VAT

Podatek od towarów i usług

WZ, WZA, Walne Zgromadzenie,

Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z siedzibą w
Płocku

Walne Zgromadzenie Spółki,
Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy
Zarząd Giełdy

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A.

Zarząd, Zarząd Spółki,

Zarząd FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

Zarząd Emitenta
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