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Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie 

instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
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Treść niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
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WSTĘP 

Dokument Informacyjny 

  K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna 

Tabela 1: Dane Emitenta 

Firma: K&K Herbal Poland S.A. 

Siedziba: Wieliczka 

Adres: ul. Limanowskiego 1A lok. 8 

Kod pocztowy: 32-020 

Województwo: małopolskie 

Tel.: 12/ 251 48 14 

Fax.: 12/ 251 48 14 

E-mail: biuro@kkpoland.pl 

www: www.kkpoland.pl 

Tabela 2: Dane Autoryzowanego Doradcy 

Firma: Dom Inwestycyjny TAURUS Sp. z o.o. 

Siedziba: Częstochowa 

Adres: ul. Oławska 8 

Kod pocztowy: 42-200 

Województwo: śląskie 

Tel./Fax.: 34/ 310 39 29 

E-mail: kancelaria@dom-taurus.pl 

www: www.dom-taurus.pl 

 

LICZBA, RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA I OZNACZENIE EMISJI INSTRUMENTÓW 
FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU. 

Niniejszy Dokument Informacyjny stanowi podstawę do wprowadzenia w Alternatywnym Systemie Obrotu: 

 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

 179.000 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

 179.000 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) sztuk praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

 

Akcje K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu stanowią 72,46 % 
wszystkich wyemitowanych przez Emitenta akcji. Wartość nominalna akcji wprowadzanych do ASO wynosi 
157.900,00 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych). 

 

mailto:biuro@kkpoland.pl
http://www.kkpoland.pl/
mailto:kancelaria@dom-taurus.pl
http://www.dom-taurus.pl/
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Rozdział 1. Czynniki ryzyka 
Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych potencjalni Inwestorzy powinni dokładnie 
przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione poniżej jak i inne informacje zawarte w niniejszym dokumencie. 
Czynniki ryzyka jako zdarzenia niepewne wpisane są w każdą prowadzoną działalność gospodarczą. Opisane 
zagrożenia, wskazane według najlepszej aktualnej wiedzy Władz Emitenta jako mogące mieć negatywny wpływ 
na jego działalność, mogą nie być jedynymi, które dotyczą Spółki i prowadzonej przez nią działalności. Istnieje 
bowiem prawdopodobieństwo wystąpienia innych czynników, które nie są istotne w chwili obecnej, ale mogą 
okazać się znaczące w przyszłości. 

Należy być świadomym, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka może mieć 
istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalność i sytuację finansową, a przez to również 
na kształtowanie się rynkowego kursu akcji Spółki K&K Herbal Poland S.A. W efekcie powyższych zdarzeń 
Inwestorzy mogą nie osiągnąć założonej dodatniej stopy zwrotu z inwestycji w papiery wartościowe Emitenta 
lub nawet stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych.  
Przedstawiając Czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich 
zaistnienia ani oceną ich ważności. 

1.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

1.1.1 Ryzyko niezrealizowania strategii rozwoju Emitenta 
Spółka K&K Herbal Poland S.A. konsekwentnie realizuje obraną strategię rozwoju, która opiera się na 
wzmacnianiu pozycji rynkowej poprzez nawiązywanie nowych relacji biznesowych oraz poszerzaniu współpracy 
z dotychczasowymi kontrahentami w zakresie rozbudowania oferty produktów oraz ich kanałów dystrybucji. 
Istnieje jednak ryzyko, iż przyjęta przez Emitenta polityka nie przełoży się na oczekiwane efekty lub też wystąpią 
czynniki niezależne od Emitenta tj. spadek popytu, pogorszenie sytuacji gospodarczej czy zmiana otoczenia 
konkurencyjnego, które przeszkodzą w realizacji przyjętych długoterminowych założeń. 

Mając na uwadze powyższe zagrożenie, Emitent na bieżąco monitoruje realizację wdrażanej strategii i nie 
wyklucza jej modyfikacji celem dostosowania do zmieniających się warunków rynkowych. 

1.1.2 Ryzyko niezrealizowania prognoz finansowych 
Zawarte w rozdziale 4.13.2 niniejszego dokumentu prognozy finansowe przedstawiają dane i informacje 
dotyczące przyszłych przychodów oraz zysków, które w ocenie władz Emitenta są bardzo prawdopodobne do 
osiągnięcia w latach 2012 – 2013. Uzyskanie zaplanowanych wyników uwarunkowane jest stopniem realizacji 
strategii Emitenta. Głównym założeniem, umożliwiającym wykonanie prognoz finansowych jest: zwiększenie 
skali działalności poprzez rozszerzenie dotychczasowej oferty Emitenta o nowe produkty oraz poszerzenie 
współpracy z dotychczasowymi odbiorcami, a także nawiązanie nowych kontaktów biznesowych z 
kontrahentami. Istnieje ryzyko, iż w przypadku czynników negatywnie wpływających na prowadzoną przez 
Emitenta działalność, szczególnie w ww. zakresie, może dojść do sytuacji, w której Emitent nie będzie w stanie 
zrealizować prognozowanych wyników. 

Celem zagwarantowania sprawnej realizacji przyjętych założeń, Emitent prowadząc na bieżąco analizę 
działalności, będzie dokonywał oceny możliwości wykonania prognozowanych wyników oraz dążył do  
terminowego wypełniania założonych celów w sposób jak najbardziej skrupulatny i efektywny. W razie 
wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń Emitent dzięki nieskomplikowanej strukturze organizacyjnej będzie w 
stanie szybko zareagować na zmiany zachodzące w otoczeniu, rewidując odpowiednio swoją strategię oraz 
prognozy finansowe. Ponadto systematyczny monitoring uzyskanych wyników finansowych, porównywanie 
efektów z zakładanymi celami finansowymi oraz ewentualne modyfikacje opracowanego modelu biznesowego i 
strategii działania mają stać się gwarantem realizacji przyjętych kwot w sposób jak najbardziej zbliżony do 
oszacowanego.  

1.1.3 Ryzyko niezrealizowania celów emisyjnych lub opóźnień w ich realizacji 
W wyniku emisji akcji serii C Spółka pozyskała kapitał w wysokości 214.800,00 złotych na realizację 
wyszczególnionych w rozdziale 4.13.1 przedsięwzięć, zapewniających dynamiczny rozwój Spółki w zakresie 
prowadzonej przez nią działalności, w tym: umocnienia pozycji Spółki na rynku poprzez zwiększenie 
oferowanego asortymentu. Nie można wykluczyć, iż szacunki Emitenta dotyczące zapotrzebowania 
kapitałowego okażą się niedokładne lub też zmienią się znacząco rynkowe uwarunkowania, w konsekwencji 
zmieniające koszty planowanych przedsięwzięć.  
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Wobec powyższego może zaistnieć sytuacja, w której Emitent nie będzie w stanie zrealizować wszystkich lub 
pewnej części zaplanowanych celów lub termin ich finalizacji ulegnie znaczącemu opóźnieniu. Celem 
ograniczenia opisanego ryzyka Spółka zamierza w optymalny sposób korzystać z dostępnych źródeł 
finansowania i starać się dostosowywać akceptowalny poziom ryzyka do aktualnej sytuacji rynkowej. W dniu 15 
marca 2012 roku Spółka zakończyła procedurę zgłoszeniową wyrobu medycznego Enterosgel i wprowadziła go 
do swojej oferty co wiąże się z realizacją pierwszego z zaplanowanych celów emisyjnych. 

1.1.4 Ryzyko rozwiązania współpracy z wiodącymi producentami z branży, w której 
Emitent prowadzi działalność 
Emitent od początku swej działalności specjalizuje się w dystrybucji suplementów diety, wyrobów medycznych i 
weterynaryjnych oraz kosmetyków wiodących i cenionych światowych producentów branży farmaceutycznej i 
kosmetycznej, tj. firmy Bioline Products z siedzibą w Czechach, Brainway Inc. z siedzibą w Czechach. Istnieje 
naturalne ryzyko, że dotychczasowi producenci nie będą skłonni kontynuować współpracy z Emitentem bądź 
nastąpi niekorzystna zmiana dotychczasowych warunków umów. Brzemienną w skutkach może być również 
decyzja producenta o rozpoczęciu bezpośredniej dystrybucji. Urzeczywistnienie powyższego mogłoby w 
znaczący sposób odbić się nie tylko na ograniczeniu zróżnicowania oferty Emitenta, powodując konieczność 
czasochłonnych poszukiwań producentów dysponujących ofertą produktów o podobnej charakterystyce i 
dopasowanej do wytyczonego przez Spółkę K&K Herbal Poland S.A. kierunku, ale również na ukształtowanym 
popycie i relacjach z odbiorcami. 

Możliwość materializacji wymienionego zagrożenia jest w znacznym stopniu redukowana. Gwarantem 
współpracy jest podpisanie umów na wyłączność z dwoma producentami – firmą  Bioline Products oraz 
Brainway Inc. W celu utrzymania zadowalających relacji, Spółka K&K Herbal Poland S.A. dba o przemyślaną i 
efektywną promocję Brandów (marek) z którymi współpracuje pełniąc rolę bezpośredniego przedstawiciela na 
rynku krajowym. Akcje marketingowe bazują na reklamowaniu poszczególnych produktów podczas licznych 
wystaw, targów i szkoleń. Istotnym czynnikiem wpływającym na minimalizację ryzyka są ponadto działania 
skierowane na poszerzanie dotychczas stosowanych kanałów dystrybucji o nowych partnerów biznesowych tj. 
sklepy internetowe czy apteki, za pośrednictwem których Emitent mógłby w znaczący sposób organizować sieć 
odbiorców, zwiększając tym samym udział  ww. kooperantów w rynku. 

1.1.5 Ryzyko uzależnienia sukcesu rynkowego Emitenta od działalności głównych 
dostawców 
K&K Herbal Poland S.A. opiera swoją działalność operacyjną na bezpośredniej współpracy z trzema 
producentami suplementów diety, kosmetyków, wyrobów medycznych. Tak silne uzależnienie od wybranych 
źródeł zaopatrzenia mogłoby stworzyć przejściowe lub trwałe kłopoty Emitenta w przypadku ujawnienia się 
trudności w funkcjonowaniu producenta, z którym Spółka ma podpisaną umowę na wyłączność. 

Należy jednakże zaznaczyć, że kooperanci Emitenta to znani i cenieni producenci na całym świecie. Ich 
wieloletnia obecność w  branży i zdobyte na etapie produkcji doświadczenie, znacząco wpłynęło na jakość 
oferowanych produktów oraz rozpoznawalność i renomę marki.  

1.1.6 Ryzyko związane z uzależnieniem Emitenta od poszczególnych odbiorców 
Znaczna część dochodów Spółki pochodzi z realizacji umów z ograniczoną liczbą hurtowni farmaceutycznych.  
Trzech największych klientów w 2010 roku generowało obroty rzędu ponad 70.000 zł stanowiących 19 %  
przychodów Emitenta, natomiast w 2011 roku obroty w wysokości ponad 145.470 zł stanowiących 18 % ogółu 
przychodów. Utrata lub znaczne zmniejszenie wielkości zamówień każdego z nich może więc zmniejszyć 
przychody i rentowność Spółki K&K Herbal Poland S.A. oraz negatywnie wpłynąć na jej działalność i 
perspektywy rozwoju. 

Emitent zapobiega powyższym zagrożeniom poprzez systematyczny wzrost jakości świadczonych usług przy 
jednoczesnym działaniu zmierzającym do powiększania posiadanego asortymentu o produkty innych wiodących 
producentów i dostosowywaniu oferty do sugestii zgłaszanych przez podmioty stanowiące podstawową bazę 
odbiorców. Zabezpieczeniem przed skutkami utraty głównych klientów jest oferowanie korzystnych warunków 
współpracy i kierowanie wysiłku na utrzymywanie stałych relacji handlowych z kontrahentami. W celu 
zapewnienia sprawnej komunikacji i szybkiej reakcji na potrzeby klienta, każdy z odbiorców posiada 
przypisanego mu opiekuna, który uzyskuje na bieżąco informacje o popycie i oczekiwaniach rynku sprzedaży 
oraz organizuje promocje okolicznościowe. Oprócz oferowania korzystnych rabatów cenowych, Emitent dba o 
przemyślany marketing. Służą do tego celu ulotki, plakaty i inne gadżety reklamowe. Spółka bierze udział w 
licznych kampaniach takich jak: udział w targach on-line organizowanych przez hurtownie, udział w gazetkach 
wydawanych przez tych kontrahentów czy też zapewnianie nagród w konkursach organizowanych przez 
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wspomnianych odbiorców. Pozytywne relacje z przedstawicielami hurtowni zapewniają owocną współpracę. 
Gwarantem trwałej kooperacji jest również posiadanie unikatowej i konkurencyjnej oferty produktów, dbanie o 
dobry wizerunek firmy oraz główny opatentowany produkt, czyli Enterosgel. 

Równolegle, Spółka prowadzi działalność mającą na celu stałe pozyskiwanie kontrahentów w gronie 
potencjalnych odbiorców, niwelując tym samym groźbę uzależnienia się od kilku istotnych dla działalności 
Emitenta hurtowni farmaceutycznych oraz sieci aptecznych i sklepów zielarsko-medycznych. Dywersyfikacja 
klientów w oparciu o współpracę z nowymi podmiotami pozwoli na rozszerzenie kanałów dystrybucji, 
stwarzając możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców. 

1.1.7 Ryzyko uzależnienia przychodów od jednego produktu 
Emitent opiera swoją działalność na sprzedaży produktów wytwarzanych przez firmy, z którymi ma podpisane 
umowy na wyłączność. W latach 2010 i 2011 zdecydowanie największy udział w obrotach stanowiła sprzedaż 
jednego suplementu diety Enterosgel. Udział tego produktu w przychodach Spółki stanowił 79% w 2010 r. i 93% 
w 2011 r., z czym wiązać mogą się w przyszłości pewne niebezpieczeństwa. W przypadku mniejszego 
zainteresowania produktem generującym zdecydowanie największe przychody bądź zerwania współpracy z 
producentem dostarczającym Enterosgel może zaistnieć dynamiczny spadek przychodów. 
Ryzyko to jest w znaczącym stopniu minimalizowane dzięki uzyskaniu w dniu 15 marca 2012 r. przez Enterosgel 
statusu wyrobu medycznego, co zdaniem Emitenta powinno zabezpieczyć poziom przychodów, a nawet 
wpłynąć na ich wzrost ze sprzedaży tego wyrobu. W celu zdywersyfikowania zarówno źródeł przychodów jak 
również zmniejszenia udziału głównego towaru w sprzedaży całkowitej, Emitent zamierza wprowadzić do 
swojej oferty nowe produkty dzięki pozyskanym środkom z emisji akcji serii C. 

1.1.8 Ryzyko związane z kluczowymi pracownikami Emitenta 
Skuteczność działania Emitenta jest uzależniona w głównej mierze od czynnika ludzkiego. Zakres prowadzonej 
przez Spółkę działalności wymaga specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia i obycia w branży 
farmaceutycznej i kosmetycznej zarówno Zarządu spółki, jak i zatrudnionych w niej pracowników. Spółka w 
2011 roku zatrudniała 4 osoby, natomiast na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu personel składa się              
z 3 pracowników. Wraz z rozwojem działalności zarządzający planuje przyjęcie dodatkowo jednej nowej osoby.  
Spółka K&K Herbal Poland S.A. rekrutując na konkretne stanowisko zawsze negocjuje warunki pracy i płacy, 
dążąc do znalezienia osób z doświadczeniem i odpowiednimi kompetencjami. Efektem odpowiedniej polityki 
kadrowej Emitenta nastawionej na ciągły rozwój pracownika poprzez przeprowadzanie specjalistycznych 
szkoleń w zakresie oferowanych produktów, technik sprzedaży czy nowinek z branży jest wykształcona kadra 
dbająca o wypracowane przez lata standardy i procedury oraz wypełniająca w odpowiedni sposób zadania 
stawiane na poszczególnych stanowiskach pracy. Nie można jednak wykluczyć ryzyka odejścia kluczowych 
pracowników Emitenta w wyniku zaoferowania lepszych warunków przez konkurencję czego efektem mogą być 
między innymi trudności w bieżącym funkcjonowaniu Spółki, powstanie luki kompetencyjnej, przejawiającej się 
w braku możliwości realizacji określonych zamówień, czy też niższej zdolności do terminowej obsługi klientów, 
co w rezultacie może wpłynąć negatywnie na kondycję rynkową Emitenta. 

W celu zmarginalizowania powyższego zagrożenia, Spółka K&K Herbal Poland S.A. podejmuje szereg działań 
mających na celu kształtowanie odpowiedniego systemu motywacji personelu i wspieranie jego lojalności 
poprzez adekwatne do zaangażowania warunki płacowe i premiowe. Ponadto, Emitent zawiera także umowy z 
klauzulami dotyczącymi zakazu konkurencji. 

1.1.9 Ryzyko  wpływu dystrybutorów na współpracę z odbiorcami produktów 
Spółka K&K Herbal Poland S.A. dostarcza oferowane w ramach umowy wyłączności produkty do ogólnopolskich 
i lokalnych sieci handlowych, aptek, sklepów zielarsko-medycznych oraz sklepów internetowych poprzez 
hurtownie farmaceutyczne spełniające rolę kluczowego odbiorcy Emitenta. Postrzeganie produktów 
dystrybuowanych przez Spółkę zależne jest w dużej mierze od działalności  dystrybutorów. Nierzetelność, brak 
profesjonalizmu i zaangażowania ww. pracowników może w sposób istotnie negatywny wpłynąć zarówno na 
zakres wypracowanej strategii kooperacji jak i postrzeganie samych produktów przez rynek, znajdując w 
konsekwencji odzwierciedlenie w kondycji i osiąganych przez Emitenta wynikach finansowych.  

W przyszłości, w miarę zwiększenia wolumenu sprzedaży produktów, Spółka planuje jeszcze bardziej 
zdywersyfikować omawiane ryzyko poprzez zawarcie umów z większą liczbą dystrybutorów i organizowaniem 
dystrybucji półhurtowej poprzez rozwijanie własnego działu sprzedaży Spółki. Mając świadomość znaczenia 
właściwych relacji inwestorskich Emitent będzie przykładał baczną uwagę na zaangażowanie, profesjonalizm i 
fachowość zatrudnionych w Spółce pracowników stawiając ten element jako czynnik rzutujący na  współpracę z 
K&K Herbal Poland S.A.. Narzędziem służącym do tego celu będzie przeprowadzanie bieżących kontroli 
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wyników osiąganych przez delegowanych do roli dystrybutorów pracowników oraz ustalanie, adekwatnie do 
osiąganych wyników, programu motywacyjnego. 

1.1.10 Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta 
Inwestując w papiery wartościowe Emitenta należy uwzględnić ryzyko jakie niesie ze sobą kształt struktury 
akcjonariatu. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu największym akcjonariuszem jest: Pan Krzysztof 
Miłaszewski posiadający 600.000 sztuk akcji uprzywilejowanych co do głosu serii A dających 46,15 % głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA). Po zarejestrowaniu akcji serii C będzie dysponował 43,18 % 
głosów na WZA. Szczegółowe dane dotyczące struktury akcjonariatu Spółki K&K Herbal Poland S.A. zostały 
zamieszczone w tabeli numer 20. 

Pan Krzysztof Miłaszewski nie dysponuje bezwzględną większością głosów na WZA Emitenta, jednak działając w 
porozumieniu z innymi akcjonariuszami może dysponować większością głosów. Należy mieć na uwadze fakt, iż 
polityka rozwoju Spółki założona przez największego akcjonariusza może być rozbieżna z interesami 
akcjonariuszy mniejszościowych.  
Istotny jest również fakt, iż w przypadku sprzedaży posiadanych akcji przez kluczowego akcjonariusza, bądź też 
przez wyemitowanie nowych papierów wartościowych przez Emitenta może się okazać, że silnemu 
przeobrażeniu ulegnie dotychczasowa struktura akcjonariatu, znajdując przełożenie w zmianie 
dotychczasowych priorytetów w działalności Spółki.   

1.1.11  Ryzyko związane z kontrolami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
(Sanepidu) 
Spółka K&K Herbal Poland S.A. jest pod stałą kontrolą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 
Wieliczce. W dotychczasowym okresie istnienia Emitent był wielokrotnie  kontrolowany w zakresie 
odpowiedniego standardu prowadzenia działalności. Należy mieć świadomość, iż każda przeprowadzona 
kontrola wiąże się z niedogodnościami dla Emitenta, które zmniejszają jego efektywność biznesową. Nie można 
również wykluczyć, iż efektem kontroli może być konieczność wycofania części asortymentu oferowanego przez 
Emitenta. Należy jednakże wspomnieć, iż w dotychczasowej historii Spółki K&K Herbal Poland S.A. żadna z 
kontroli nie wykazała nieprawidłowości, tym bardziej skutkujących poważnymi sankcjami w postaci wycofania 
lub zawieszenia obrotu dystrybuowanymi przez Emitenta suplementami diety.  

Ponadto, w celu minimalizowania uciążliwości dokonywanych przez Sanepid kontroli, Spółka K&K Herbal Poland 
S.A. współpracuje z kancelarią prawną w zakresie oznakowań i zgłoszeń nowych produktów oraz prowadzonych 
postępowań notyfikacyjnych i kontrolnych.  

1.1.12  Ryzyko zdarzeń losowych 
Każda działalność gospodarcza, w tym także prowadzona przez K&K Herbal Poland S.A. jest narażona na ryzyko 
zdarzeń losowych. Zjawiska atmosferyczne lub klęski żywiołowe (np. nawałnica, pożar czy powódź) mogą w 
istotny sposób prowadzić do nieprzewidzianych zniszczeń składowanych i przeznaczonych do dystrybucji 
produktów, wpływając tym samym na konieczność poniesienia znacznych strat nadzwyczajnych i w 
konsekwencji pogorszenia osiąganych wyników finansowych Emitenta. 

1.1.13 Ryzyko związane z niewystarczającym poziomem kapitału obrotowego i groźbą 
upadłości Spółki 
Efektem realizowanej przez Emitenta strategii zmierzającej do zwiększania sprzedaży jest wzrost 
zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Obecnie kapitał obrotowy finansowany jest m.in. wypracowanymi 
zyskami przeznaczanymi na rozwój oraz zwiększaniem wysokości zobowiązań długoterminowych. Istnieje 
jednakże ryzyko, iż Spółka K&K Herbal Poland S.A. będzie potrzebowała zwiększonej ilości kapitału, co może 
wiązać się z koniecznością pozyskania kapitału w przyszłości w celu zachowania przez Spółkę niezbędnego 
poziomu płynności.  

W celu minimalizacji tego ryzyka, na bieżąco monitorowane są wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej Spółki 
K&K Herbal Poland S.A., a na ich podstawie podejmowane kroki do zapewnienia zoptymalizowanej struktury 
kapitałów Emitenta. 

1.1.14  Ryzyko kursowe 
Spółka dokonuje zakupów produktów wyłącznie według cen określonych w walutach obcych. W 2010 i 2011 
roku wartość przeprowadzonych tego rodzaju transakcji wynosiła w przeliczeniu na PLN odpowiednio 
118.891,78 zł i 534.351,27 zł. 
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Istnieje poważne ryzyko, iż w następstwie niekorzystnych zmian kursów walutowych może nastąpić wzrost 
zobowiązań związanych z dokonywanymi transakcjami zagranicznymi przeliczanymi na walutę krajową, 
mogących w sposób istotny obniżyć efektywność realizowanych przedsięwzięć.  

W dotychczasowym procesie prowadzonej działalności Spółka K&K Herbal Poland S.A. nie stosowała 
zabezpieczeń walutowych. W przyszłości Emitent zamierza kontynuować do tej pory stosowaną politykę w tym 
zakresie. Wyłączność sprzedaży na terenie Polski pozwala bowiem na generowanie odpowiednio wysokiej 
marży, która gwarantuje (nawet przy dużych wahaniach kursu walut) realizację adekwatnego poziomu zysku ze 
sprzedaży. Emitent na bieżąco analizuje wpływ ryzyka walutowego na rentowność sprzedaży, a w razie 
potrzeby dysponuje możliwością korygowania cen sprzedaży jak również poziomu rabatów udzielanych 
kontrahentom. Niebagatelne znaczenie dla rentowności Spółki w wymienionym zakresie odgrywa aplikacja R-
Dealer banku Raiffeisen, która pozwala na zakup walut po konkurencyjnych cenach i przelewania kwot 
należnych dostawcom w walutach obcych. 

1.1.15  Ryzyko związane z jednoosobowym składem Zarządu Emitenta 
Statut Emitenta stanowi, że Zarząd Spółki składa się z jednego lub dwóch członków. Wraz z przekształceniem w 
spółkę akcyjną na stanowisko Prezesa został powołany Pan Krzysztof Miłaszewski, który aktualnie jest jedynym 
członkiem organu. W związku z jednoosobową reprezentacją i prowadzeniem spraw Spółki samodzielnie, 
istnieje ryzyko wystąpienia trudności w wykonywaniu stosownych procedur w działalności.  

Zabezpieczeniem przed owym ryzykiem jest odpowiednio skonstruowana struktura organizacji, w której 
menedżerowie są dostatecznie doświadczeni, by podejmować trudne i niezbędne decyzje, również na 
ewentualność dłuższej absencji osoby Prezesa oraz niemożliwy do przewidzenia utrudniony kontakt lub jego 
całkowity brak. 

1.1.16  Ryzyko związane z prowadzeniem działalności w lokalu nienależącym do Emitenta 
Siedziba Spółki K&K Herbal Poland S.A. zlokalizowana jest w Wieliczce przy ulicy Limanowskiego 1A.                    
W związku z faktem, iż użytkowany przez Emitenta lokal jest wynajmowany istnieje ryzyko, iż umowa najmu 
zawarta pomiędzy najmującym, a Spółką K&K Herbal Poland S.A. może nie zostać przedłużona po upływie 
oznaczonego w umowie terminu, bądź rozwiązana przed upływem określonego w umowie. W przypadku, gdy 
Emitent będzie na mocy obowiązującej umowy zmuszony opuścić lokal lub też samodzielnie podejmie decyzję o 
opuszczeniu dotychczas użytkowanego lokalu dojdzie do sytuacji, iż nie będzie możliwe kontynuowanie 
prowadzonej działalności, aż do czasu znalezienia innego lokalu o odpowiedniej specyfice. Należy być 
świadomym, iż sytuacja związana ze zmianą użytkowanego lokalu może wiązać się z koniecznością poniesienia 
przez Emitenta znaczących kosztów związanych z poszukiwaniem, lub też dostosowaniem lokalu do 
użytkowania, tak aby uzyskać wymagane standardy, w tym wydawane przez właściwego Inspektora 
Sanitarnego pozwolenie do magazynowania suplementów diety, omówione szerzej w czynniku ryzyka numer 
1.1.16 „Ryzyko związane z utratą pozwolenia wydanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego uprawniającego Emitenta do magazynowania suplementów diety”. 

Umowa zawarta przez Emitenta z najemcą obowiązuje do końca 2015 roku z przysługującym Spółce K&K Herbal 
Poland S.A. prawem do przedłużenia najmu o kolejne 10 lat po wygaśnięciu pierwotnego terminu umowy. 
Warunki finansowe zawartej umowy nie odbiegają od  standardów rynkowych dla miasta Wieliczki. 
W dotychczasowej historii działalności Spółki K&K Herbal Poland S.A. nie wystąpiły problemy związane z 
zawartą umową najmu. Emitent nie widzi również podstaw, aby spodziewać się problemów w tym zakresie.    

1.1.17  Ryzyko związane z utratą pozwolenia wydanego przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego uprawniającego Emitenta do magazynowania suplementów diety  
Emitent, decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce z dnia 23 lutego 2010 roku 
otrzymał pozwolenie na magazynowanie suplementów diety w budynku magazynowo-biurowym 
zlokalizowanym przy ulicy Limanowskiego 1 A w Wieliczce. Uzyskane pozwolenie daje Emitentowi możliwość 
przechowywania zakupionych suplementów diety w ww. lokalu, umożliwiając dalszą dystrybucję produktów do 
poszczególnych odbiorców. Należy jednakże mieć świadomość, iż stosowność przyznanego pozwolenia jest 
okresowo poddawana weryfikacji w formie kontroli lokalu, gdzie suplementy są składowane.  
W przypadku, gdy podczas kontroli pojawią się pewne uchybienia może dojść do sytuacji, iż udzielone 
pozwolenie zostanie cofnięte, co spowoduje czasowe uniemożliwienie w prowadzeniu działalności, aż do 
momentu spełnienia warunków i odnowienia pozwolenia.  

W celu eliminacji omawianego ryzyka Emitent kontroluje na bieżąco stan lokalu będącego miejscem 
przechowywania dystrybuowanych suplementów diety, dokonując niezwłocznie wszelkich niezbędnych 
czynności pozwalających na utrzymanie wymaganych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
standardów. 
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1.2 Czynniki związane z otoczeniem, w jakim funkcjonuje Emitent 

1.2.1 Ryzyko spowodowane zmianą sytuacji makroekonomicznej Polski 
Wielkość sprzedaży Emitenta oraz związana z tym wysokość osiąganych przez Spółkę przychodów jest zależna 
od globalnej kondycji gospodarki wyrażającej się w poziomie wskaźników makroekonomicznych tj. poziom i 
dynamika wzrostu produktu krajowego brutto, poziom nakładów inwestycyjnych w gospodarce, poziom 
nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, inflacja, poziom stóp procentowych, wysokość dochodów 
gospodarstw domowych, stopa bezrobocia czy dynamika popytu gospodarstw domowych. W przypadku 
wystąpienia negatywnych zmian w sytuacji gospodarczej Polski istnieje ryzyko spadku popytu na produkty 
dystrybuowane przez Emitenta, co może doprowadzić do pogorszenia się uzyskiwanej przez Spółkę K&K Herbal 
Poland S.A. rentowności i bezpośrednio wpłynąć na jej sytuację ekonomiczną. 

Jednakże, jak pokazuje rozwój rynku dystrybucji farmaceutyków w ostatnich latach, jest on w dużej mierze 
niezależny od wahań cyklu koniunkturalnego. Z tego też względu eksperci przewidują nadal dodatnią dynamikę 
wzrostu. Dodatkowo należy pamiętać, iż posiadanie uznanej marki powoduje mniejsze wahania sprzedaży w 
okresach dekoniunktury, a dystrybuowane przez Emitenta produkty posiadają taką renomę. 
Od dłuższego czasu można jednak zaobserwować ustabilizowaną sytuację większości przedsiębiorstw z branży 
farmaceutycznej zwłaszcza w zakresie medycyny naturalnej oraz branży kosmetycznej, co związane jest z 
pewnością z ciągłym rozwojem wymienionych obszarów na skutek globalnych tendencji zmierzających do 
polepszenia jakości życia oraz poprawy aparycji. 

1.2.2 Ryzyko zmian przepisów prawnych i interpretacji przepisów podatkowych 
Działalność Spółki K&K Herbal Poland S.A. jako uczestnika obrotu gospodarczego jest narażona na możliwość 
zmian prawa w zakresie regulującym rynek, na którym działa. W szczególności może to dotyczyć zmian w 
zakresie prawa podatkowego, prawa regulującego działalność gospodarczą, prawa pracy, ubezpieczeń 
społecznych, ochrony zdrowia i papierów wartościowych. Niejasne i niejednolite przepisy prawne w zakresie 
klasyfikacji produktów, które regulują obrót suplementami diety, wyrobami medycznymi i kosmetykami w 
Polsce mogą spowodować zagrożenie dla działalności Emitenta. Wynika to m.in. z braku regulacji co do 
substancji dopuszczonych do stosowania w suplementach diety, wyrobach medycznych i kosmetykach oraz 
określenia minimalnych i maksymalnych dawek tych składników. Nie bez znaczenia jest również praktyczne 
stosowanie prawa w tym zakresie przez organy administracji państwowej, co naraża Spółkę na możliwość 
czasowego lub całkowitego wstrzymania obrotu dystrybuowanymi produktami. Niekorzystne zmiany prawne 
mogą również spowodować konieczność ponoszenia prze Spółkę K&K Herbal Poland S.A. znacznych kosztów 
dostosowania się do nowo wprowadzonych regulacji. 

Emitent współpracuje ze znaną kancelarią prawną i firmą wyspecjalizowaną w przeprowadzaniu procesów 
rejestracyjnych i notyfikacyjnych w celu minimalizowania ryzyk związanych z praktykami administracyjnymi 
stosowanymi przez organy administracji publicznej. 

1.2.3 Ryzyko konkurencji 
Rynek, na którym działa Emitent charakteryzuje się z jednej strony wysokim potencjałem wzrostu, a 
jednocześnie stosunkowo wysokimi marżami. Dlatego też stanowi pole zainteresowań wielu potencjalnych 
konkurentów. Pomimo faktu, że działalność zarówno w zakresie produkcji suplementów diety, jak również 
wyrobów medycznych oraz kosmetyków jest silnie chroniona ze względu na ochronę patentową dla 
innowacyjnych produktów charakterystyczną na omawianych rynkach, to ze względów wymienionych powyżej 
stara się w nim zaistnieć szereg konkurentów. Sytuacja wzmożonej konkurencji, w tym opatentowanie i 
wprowadzenie na rynek kosmetyków lub suplementów diety o podobnym działaniu, lecz opartego o inną 
substancję czynną niż posiadana przez Spółkę może skutkować zmniejszonym popytem na dystrybuowane 
przez Emitenta produkty oraz trudnościami w pozyskiwaniu nowych kontrahentów. Konsekwencją decyzji 
odbiorców dotyczącej ograniczenia wielkości zamówień lub w najgorszym wypadku rozwiązania umowy z 
Emitentem mogłoby być zmniejszenie przychodów wywołanych pośrednio koniecznością obniżania poziomu 
uzyskiwanych marż na sprzedaży i udziału dystrybutora w rynku.  
Jednakże należy zaznaczyć, że zarówno w 2010 jak i w 2011 roku nie pojawiła się na rynku konkurencyjna firma, 
której działalność mogłaby mieć wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę. Nie mniej jednak nie można 
takiego zdarzenia wykluczyć w przyszłości. 
W celu skutecznego rywalizowania z innymi dystrybutorami, Emitent zamierza stopniowo poszerzać oferowany 
asortyment o produkty kolejnych producentów, z którymi będzie działał na dotychczasowych warunkach 
wyłącznej współpracy. Działalność taka bowiem pozwala na osiągnięcie znacznych korzyści wynikających z 
posiadania unikalnej oferty a także pozwala ograniczyć tzw. konkurencję wewnątrzmarkową. Wartym 
odnotowania jest również fakt, iż dotychczasowe działanie Spółki skupia się na oferowaniu produktów z niszy 
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rynkowej, gdzie konkurencja jest mniejsza. Są to przede wszystkim coraz powszechniejsze suplementy diety, 
kosmetyki oraz wyroby weterynaryjne. W drodze czynionej sukcesji Spółka zamierza również zdobywać nowych 
partnerów handlowych stanowiących ostatnie ogniwo sprzedaży produktów do klientów, zwiększając tym 
samym z jednej strony dostępność samych produktów, a drugiej budując szersze perspektywy Spółki na 
przyszłość. W ocenie władz Emitenta powyższe działania będą odgrywać kluczową rolę w walce o konsumenta. 

1.2.4 Ryzyko niekorzystnych tendencji cenowych 
Ceny oferowanych przez Emitenta produktów kształtowane są na rynku poprzez takie czynniki, jak ceny 
produktów konkurencyjnych czy postrzeganie produktów przez klienta. Istnieje ryzyko niekorzystnych tendencji 
w zakresie kształtowania się tych cen w przyszłości. Miałoby to niekorzystny wpływ na poziom osiąganych przez 
Emitenta przychodów ze sprzedaży, a tym samym mogłoby doprowadzić do obniżenia wyniku finansowego. 

1.3 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

1.3.1 Ryzyko związane z zawieszeniem notowań lub wykluczeniem akcji wprowadzonych 
do obrotu 
W sytuacji, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach 
wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub 
bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu lub dochodzi do naruszenia 
interesów inwestorów, zgodnie z art.78 ust. 2-4 w zw. z art.16 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego Organizator Alternatywnego 
Systemu Obrotu: 

a. wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie 
obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie 
dłuższy niż 10 dni,  

b. zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc,  
c. wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe. 

Żądanie, o którym mowa w art.78 w ust. 2–4, powinno wskazywać szczegółowe przyczyny, które je uzasadniają. 
Komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z żądaniem, o którym mowa 

w art. 78 ust. 2-4 Ustawy o Obrocie. 

Poza tym istnieje ryzyko zawieszenia obrotu notowanymi instrumentami finansowymi przez Organizatora 
Alternatywnego Systemu na okres do trzech miesięcy w przypadku, gdy Emitent narusza przepisy obowiązujące 
w ASO, gdy wymaga tego bezpieczeństwo i interes uczestników Obrotu, bądź wynika to z woli Emitenta. 
Ponadto, zgodnie z § 16 Regulaminu ASO, jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków określonych w Rozdziale V 
Regulaminu ASO, do których należą m.in.: 

 obowiązek przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w systemie (§ 14 Regulaminu ASO),  

 obowiązek niezwłocznego informowania Organizatora Alternatywnego Systemu o planach związanych 
z emitowaniem instrumentów finansowych (§ 15 Regulaminu ASO),  

 obowiązki informacyjne (§ 17 Regulaminu ASO),  
wówczas Organizator Alternatywnego Systemu może: 
a) upomnieć Emitenta, a informacje o upomnieniu opublikować na swojej stronie internetowej, 
b) zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w Alternatywnym Systemie,  
c) wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w Alternatywnym Systemie. 
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu wyklucza instrumenty finansowe Emitenta w przypadku 
zaistnienia następujących okoliczności: 

 w przypadkach określonych przepisami prawa,  

 gdy zbywalność instrumentów finansowych stała się ograniczona,  

 w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,  

 po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta, 
obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie 
tej upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 

Ryzyko wykluczenia z ASO może nastąpić również: 

 na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia 
przez Emitenta dodatkowych warunków, 

 jeżeli Organizator Alternatywnego Systemu uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo 
uczestników obrotu, 

 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, 
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 wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.  
Nie ma pewności, że wymienione powyżej sytuacje nie wystąpią w przyszłości w odniesieniu do papierów 
wartościowych Emitenta. 

1.3.2 Ryzyko związane z możliwością nałożenia kar administracyjnych na Emitenta ze 
strony Komisji Nadzoru Finansowego 
Spółki, które są notowane na rynku NewConnect, na chwilę sporządzania niniejszego dokumentu są spółkami 
publicznymi w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wobec czego Komisja Nadzoru 
Finansowego posiada kompetencje w zakresie nakładania na Emitentów kar administracyjnych za 
nieprzestrzeganie obowiązków, wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z 
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub z Ustawy o ofercie publicznej.  
Wspomniane sankcje wynikają z art. 96 i 97 Ustawy o ofercie publicznej oraz z art. 169 – 174 Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi. Maksymalna wysokość kary pieniężnej, jaka zgodnie z Ustawą o obrocie 
instrumentami finansowymi mogłaby zostać nałożona na Emitenta, wynosi 1.000.000 zł. 
W przypadku nałożenia takiej kary obrót papierami wartościowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź 
niemożliwy. 

1.3.3 Ryzyko kształtowania się kursu akcji i płynności obrotu w przyszłości 
Inwestycje w akcje będące przedmiotem obrotu w ASO, generalnie cechują się większym ryzykiem od 
inwestycji w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, czy też w skarbowe papiery wartościowe, ze 
względu na trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w krótkim jak i w długim terminie. Poziom 
kursu oraz płynność obrotu akcji zależy od wzajemnych relacji podaży i popytu. Wielkości te są wypadkową nie 
tylko wyników finansowych osiąganych przez notowane spółki, ale zależą również m.in. od zmian wyników 
operacyjnych Emitenta, od czynników makroekonomicznych, czy trudno przewidywalnych zachowań 
inwestorów. Nie można więc zapewnić, że osoba nabywająca akcje, będzie mogła je zbyć, po wprowadzeniu do 
Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. 
Dodatkowym aspektem przy ryzyku niskiej płynności akcji jest mała liczba akcji (praw do akcji) serii C 
wprowadzonych do obrotu w ilości 179.000 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) sztuk oraz zawarte umowy 
ograniczające rozporządzanie akcjami serii B. Ograniczenie umowne typu lock-up obejmuje wszystkie akcje serii 
B i obowiązuje do 31.12.2012 roku, dlatego do tego czasu na rynku będzie można dokonywać transakcji tylko 
akcjami (prawami do akcji) serii C, które stanowią 8,21 % ogółu wyemitowanych przez Emitenta Akcji. W 
związku z powyższym może nastąpić sytuacja, że pomimo zainteresowania przez inwestorów nabyciem akcji 
Emitenta, w wolnym obrocie będzie mało osób chcących zbyć swoje akcje. 
Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie 
obrotu. Nie ma więc pewności, że papiery wartościowe Emitenta będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich 
wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. 

1.3.4 Ryzyko związane z notowaniem PDA 
Należy mieć na uwadze również ryzyko związane z samym charakterem obrotu PDA. W przypadku 
uprawomocnienia się postanowienia sądu odmawiającego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w 
drodze emisji akcji serii C, posiadacz PDA otrzyma zwrot środków pieniężnych w wysokości iloczynu liczby PDA 
zapisanych na rachunku inwestora oraz ceny emisyjnej. Rozpoczęcie procedury zwrotu środków nastąpi nie 
później niż w terminie do 30 dni od uprawomocnienia się postanowienia sądu zgodnie z art. 431 § 5 KSH. Dla 
inwestorów, którzy nabędą PDA serii C na rynku NewConnect może to oznaczać poniesienie straty w sytuacji, 
gdy cena, jaką zapłacą na rynku wtórnym za PDA, będzie wyższa od ceny emisyjnej. 

1.3.5 Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji akcji Emitenta 
Pomimo zawarcia umów objęcia akcji i opłacenia przez subskrybentów wszystkich objętych akcji, emisja akcji 
serii C  może nie dojść do skutku w przypadku gdy: 
- zarząd Emitenta nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C do rejestru w ciągu 
sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego,  
− sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego 
Emitenta w drodze emisji akcji serii C. 
W przypadku nie dojścia emisji do skutku, inwestorom zostaną zwrócone wpłaty dokonane na akcje serii C. 
Zarząd Emitenta jest przygotowany do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego we właściwym terminie, 
a ryzyko odmowy rejestracji ma w ocenie Zarządu Emitenta charakter wyłącznie teoretyczny. 
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie złożył jeszcze wniosku o rejestrację akcji serii    
C w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kierownictwo spółki planuje złożenie wniosku do sądu o podwyższenie 
kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii C, w drugim tygodniu maja 2012 roku. 
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Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w 
Dokumencie Informacyjnym 

2.1 Oświadczenie Emitenta 
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2.2 Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy 
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Rozdział 3. Dane o instrumentach finansowych 
wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu 

3.1 Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości 
instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, 
wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych 
oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 

3.1.1 Informacje o wprowadzanych do obrotu instrumentach finansowych 
Do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect wprowadza się na podstawie niniejszego 
Dokumentu Informacyjnego następujące instrumenty finansowe: 

 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

 179.000 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

 179.000 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

Łączna wartość nominalna akcji serii B i C wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku 
NewConnect wynosi 157.900,00 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych). Akcje serii B i C 
stanowią 72,46 % ogółu wyemitowanych przez Emitenta akcji i po rejestracji podwyższenia kapitału 
zakładowego o emisję akcji serii C będą dawać prawo do wykonywania 56,82 % głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. 

Akcje serii B zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Wspólników K&K Herbal Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Wieliczce („Spółka), w sprawie 
przekształcenia K&K Herbal Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną z dnia   
07.09.2011 r.  (Akt Notarialny Repertorium A numer 2924/2011). 

Akcje serii B  objęli : 

 Krzysztof Sienicki w ilości 100.000 (sto tysięcy) sztuk akcji (na podstawie Oświadczenia o objęciu akcji - 
Akt Notarialny Repertorium A nr  2935/2011) 

 Krzysztof Miłaszewski w ilości 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) sztuk akcji (na podstawie 
Oświadczenia o objęciu akcji – Akt Notarialny Repertorium A nr  2935/2011). 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Krzysztof Sienicki i Krzysztof Miłaszewski nie posiadają akcji          
serii B. 

Cena emisyjna akcji serii B wynosi 0,10 zł ( dziesięć groszy) za jedną sztukę. 
Akcje zostały zarejestrowane w KRS dnia 25.10.2011 r. 

Łączna wartość nominalna akcji serii B wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku 
NewConnect wynosi 140.000 zł (sto  czterdzieści tysięcy złotych).  

Akcje serii B stanowią 64,25 % ogółu wyemitowanych przez Emitenta Akcji i po rejestracji podwyższenia 
kapitału zakładowego o emisję akcji serii C będą dawać prawo do wykonywania 50,38 % głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. 

Akcje serii C zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą  w Wieliczce, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
poprzez emisję akcji serii C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu 
Spółki (Akt Notarialny Repertorium A numer 3663/2011) z dnia 14.11.2011 r. 

Łączna wartość nominalna akcji serii C wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku 
NewConnect wynosi 17.900,00 zł (siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych). 
Akcje serii C stanowią 8,21 % ogółu wyemitowanych przez Emitenta Akcji i będą dawać prawo do wykonywania 
6,44 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Cena emisyjna akcji serii C wynosi 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) za jedną sztukę. 
Subskrypcja prywatna odbywała się w dniach 08.02.2012 r. – 29.02.2012 r. 
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W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, skutecznie objęte i opłacone zostało 179.000  sztuk akcji serii C. Akcje 
zostały objęte przez 10 osób fizycznych i 1 osobę prawną. 
Łączne wpływy do Spółki z tytułu emisji akcji serii C wyniosły 214.800,00 zł.  
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego akcje serii C nie zostały jeszcze zarejestrowane w KRS. 

Tabela 3: Informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji serii C 

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia oferty prywatnej Seria C: 08-29 luty 2012 r. 

2. Daty przydziału akcji serii C 
Z uwagi na fakt , iż akcje serii C zostały objęte w ramach 
subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w 

rozumieniu art. 439 K.S.H. 

3. Liczba akcji oferowanych Seria C: 250.000 sztuk 

4. Stopy redukcji Nie dokonano redukcji zapisu 

5. Liczba akcji objętych Seria C: 179.000 sztuk 

6. Ceny po jakiej akcje  serii C były nabywane Seria C: 1,20 zł 

7. Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na akcje serii C Seria C:  11 

8. Liczba podmiotów, które objęły akcje serii C Seria C:  11 

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty 
finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję 

Akcje serii C nie były obejmowane przez subemitentów 

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały 
zaliczone do kosztów emisji 

18.000,00 zł 

a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty 10.000,00 zł 

b) Wynagrodzenia subemitentów Akcje serii  C nie były obejmowane przez subemitentów 

c) Sporządzenie Dokumentu Informacyjnego 8.000,00 zł 

d) Promocja oferty Nie poniesiono kosztów promocji oferty 

 

3.1.2 Uprzywilejowanie, ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów 
finansowych oraz świadczenia dodatkowe i zabezpieczenia związane z instrumentami 
finansowymi 
Akcje Emitenta serii B i C wprowadzane do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect nie 
są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 KSH do art. 353 KSH.  

Nie jest ograniczona zbywalność akcji serii B i C. Akcje serii B i C nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń ani 
świadczeń dodatkowych.  

Wśród pozostałych akcji spółki, które nie będą na chwilę obecną wprowadzane do obrotu, wyróżnia się: 
a) 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk akcji uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda o 

numerach od 1 do 600.000. 

Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 
dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po zarejestrowaniu akcji serii C, akcje serii A stanowić 
będą 43,18 %  ogólnej liczby głosów. 

3.1.3 Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta 
Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących obrotu akcjami Emitenta, za wyjątkiem akcji 
imiennych. Ograniczenie obrotu akcjami imiennymi Emitenta wynika z §12 Statutu, który Akcjonariuszom 
posiadającym akcje imienne nadaje prawo pierwokupu w stosunku do pozostałych akcji imiennych. 

Ponadto zgodnie z §12 Statutu Spółki Akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć całość lub część swoich 
akcji, zobowiązany jest o swym zamiarze zawiadomić na piśmie pozostałych akcjonariuszy akcji imiennych, za 
pośrednictwem Spółki, wymieniając w zawiadomieniu osobę nabywcy akcji oraz warunki zbycia akcji, w tym 
cenę. Zawiadomienie na piśmie kierowane jest przez Spółkę na adresy akcjonariuszy akcji imiennych, 
wynikające z księgi akcyjnej. 
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Jeżeli w terminie 45 dni od wysłania zawiadomienia, żaden z akcjonariuszy posiadających akcje imienne nie 
oświadczy, że korzysta z prawa pierwokupu na zasadach wskazanych w zawiadomieniu, akcjonariusz akcji 
imiennych mający zamiar zbyć akcje, może nimi swobodnie rozporządzać, o czym zostanie poinformowany 
przez Spółkę. 

W przypadku, gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz akcji imiennej, prawo 
nabycia przysługiwać będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji. 

W przypadku nierównego podziału przeznaczonych do zbycia akcji, prawo nabycia pozostałych, nierównych  
akcji przysługiwać będzie temu akcjonariuszowi, który zaoferuje najwyższą cenę. 

Spółka dopuszcza wstąpienie spadkobierców w miejsce zmarłego akcjonariusza akcji imiennych. 
Współuprawnieni spadkobiercy akcji imiennych wskazują wspólnego przedstawiciela w terminie 30 dni od 
śmierci akcjonariusza posiadającego akcje imienne. W przypadku braku ustanowienia wspólnego 
przedstawiciela, wyłącza się prawo głosu z akcji spadkobierców. 

3.1.4 Ograniczenia umowne w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych 
Na wszystkie akcje serii B w ilości 1.400.000 sztuk został nałożony lock-up w terminie do końca 2012 roku, co 
oznacza, że akcje serii B nie mogą być sprzedawane przez ich właścicieli do 31 grudnia 2012 roku od daty ich 
wprowadzenia do obrotu. 

Emitent ma prawo domagać się w każdym momencie od Akcjonariusza świadectwa depozytowego, 
zaświadczenia o ilości akcji K&K Herbal Poland S.A. lub wydruku z transakcji akcjami K&K Herbal Poland S.A. na 
jego rachunku papierów wartościowych. 
Za złamanie postanowień, w umowach uregulowano karę w wysokości dwukrotności łącznej ceny zbytych z 
naruszeniem umowy akcji, a w przypadku niemożności ustalenia tej ceny -  1.000.000 zł. 
Ograniczenie rozporządzania akcjami nie dotyczy akcji nabytych a następnie zbytych w transakcjach na rynku 
NewConnect po dniu zawarcia niniejszej umowy, t.j. w obrocie wtórnym. Oznacza to, że akcjonariusze 
posiadający akcje serii B, którzy nabędą PDA serii C albo akcje serii C w wolnym obrocie na Rynku NewConnect, 
mogą je później dowolnie zbywać. 

Zbycie akcji ograniczonych umową lock up jest możliwe w transakcjach poza rynkiem NewConnect, o ile dany 
akcjonariusz zapewni przystąpienie nowego nabywcy do umowy lock up tej samej treści. Przez zbycie należy 
rozumieć także obciążenie, zastawienie lub przenoszenie w inny sposób własności akcji. 

3.1.5 Obowiązki i odpowiedzialność związane z nabywaniem akcji wynikające  z Ustawy o 
ochronie konkurencji i konsumentów 
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 jeżeli łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej 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, a także obrót 
zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 

Na podstawie art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - obowiązek zgłoszenia dotyczy 
zamiaru:  

 połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

 przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek 
inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez 
jednego lub więcej przedsiębiorców; 

 utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

 nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), 
jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro. 

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez 
przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Na podstawie art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar 
koncentracji:  
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- jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli przez nabycie lub objęcie akcji, innych 
papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad 
jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, nie przekroczył na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 
10.000.000 euro; 
- polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich 
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy 
rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi 
przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy,  lub 
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego 
majątku lub tych akcji albo udziałów; 
- polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia 
wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem 
prawa do ich sprzedaży; 
- 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. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy 
biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca 
nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. 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 UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których 
zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji. 

W oparciu o art. 19 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK, w drodze decyzji, 
wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, gdy – po spełnieniu przez przedsiębiorców zamierzających dokonać 
koncentracji warunków określonych w ust. 2 - konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona,  
w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.  

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK może również  
w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji 
obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 
- zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 
- wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie 
określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego 
jednego lub kilku przedsiębiorców,  
- udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi;  
określając w decyzji , o której mowa w ust. 1, termin spełnienia warunków.  

W decyzji o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek 
składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków (Ust. 3 Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów).  

Na mocy art. 20 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK zakazuje, w drodze decyzji, 
dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności 
przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.  

W przypadku jednak, gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni  
się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo może ona wywrzeć pozytywny wpływ  
na gospodarkę narodową, Prezes Urzędu wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie takiej koncentracji,  
w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona (art. 20 ust. 2 Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów).  

Biorąc pod uwagę art. 21 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes UOKiK może uchylić 
opisane wyżej decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni 
przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają określonych w decyzji 
warunków. W przypadku uchylenia decyzji Prezes Urzędu orzeka co do istoty sprawy. Jednak jeżeli koncentracja 
została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może 
na mocy art. 21 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w drodze decyzji, określając termin  
jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności:  
- podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 
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- zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 
- zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie 
spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 21 ust. 3 Ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów, że decyzja taka nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia 
dokonania koncentracji.  

Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes 
UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10 % 
przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, 
choćby nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania zgody (art. 106 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów).  

W oparciu o art. 106 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK może również nałożyć 
na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 
euro, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji  
i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane, a także jeśli nie udzielił 
informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił informacji nieprawdziwych 
lub wprowadzających w błąd.  

Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorców, 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 praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów oraz koncentracji. Karę pieniężną nakłada się, licząc od daty wskazanej w decyzji (art. 107 
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).  

Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład 
organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego 
wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru 
koncentracji (art. 108 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). W przypadku nie wykonania 
decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu Spółek Handlowych. Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje 
organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie 
umowy lub podjęcie innych środków prawnych, zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.  
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz 
okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 

3.1.6 Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 
20.01.2004 r. 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 r. 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:  
a) zawarciu umowy, 
b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub 
c) 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 (art. 1 ust. 2): 
a) gdy łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, 
wynosi więcej niż 5 miliardów euro, oraz 
b) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 milionów euro,  
chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie 
trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym Państwie 



  

  
KK&&KK  HHeerrbbaall  PPoollaanndd  SS..AA..  

 

   Dokument Informacyjny 20 

  

 

Członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy (art. 1 ust. 3):  
a) łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi 
więcej niż 2,5 miliarda euro, 
b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, 
c) w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich ujętych dla celów lit .b łączny obrót każdego  
z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25 mln EUR  oraz;  
d) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, chyba że każde  
z zainteresowanych przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 
łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

3.1.7 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy                 
o obrocie instrumentami finansowymi 
Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym  w Ustawie  
o Ofercie publicznej oraz w Ustawie o Obrocie instrumentami finansowymi, które wraz z Ustawą o Nadzorze 
nad rynkiem kapitałowym zastąpiły poprzednio obowiązujące przepisy prawa   o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi, papiery wartościowe nie mają formy 
dokumentu od chwili ich zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja),  
na podstawie umowy zawartej pomiędzy Emitentem a Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A 
(KDPW). Prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą zapisania ich po raz 
pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. 

Posiadacz rachunku papierów wartościowych może żądać wystawienia przez podmiot prowadzący taki 
rachunek (zwany „wystawiającym”), imiennego świadectwa depozytowego, które potwierdza legitymację do 
realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie 
mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych, z wyłączeniem 
prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na żądanie posiadacza rachunku w treści wystawianego 
świadectwa może zostać wskazana część lub wszystkie papiery wartościowe zapisane na tym rachunku (Art. 9 
ust. 1 i 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).  

Od chwili wystawienia imiennego świadectwa depozytowego – stosownie do Art. 11 ust. 1 Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi – papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być 
przedmiotem obrotu do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu przed upływem 
terminu jego ważności. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów 
wartościowych na tym rachunku.  

Art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określa, jakie podmioty nie mogą wykorzystywać 
informacji poufnej, szczegółowo zdefiniowanej w art. 154 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.  

Są to między innymi osoby posiadające informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, 
posiadaniem w spółce akcji lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania 
zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze.  

Są to w szczególności: 
a/ członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, 
biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym 
stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub  
b/ akcjonariusze spółki publicznej, lub  
c/ osoby zatrudnione lub pełniące funkcję opisane w pkt. a/ powyżej – w podmiocie zależnym lub dominującym 
wobec Emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym  
lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo pozostające  
z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub 
d/ maklerzy lub doradcy.  
Nie mogą wykorzystywać takiej informacji również osoby posiadające informację poufną w wyniku popełnienia 
przestępstwa, albo posiadające informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony w pkt. 1 i 2, jeżeli 
wiedziały lub przy dołożeniu należytej staranności mogły się dowiedzieć, że jest to informacja poufna.  

Osoby wymienione powyżej nie mogą również ujawniać informacji poufnej oraz udzielać rekomendacji lub 
nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 
których dotyczy ta informacja (Art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).  
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W przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej, zakaz wykorzystywania informacji poufnej dotyczy również osób fizycznych, które 
uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (Art. 156 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi).  

Wykorzystywaniem informacji poufnej – zgodnie z art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
– jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu  
o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, 
innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami 
finansowymi, jeżeli instrumenty te: 
a/ są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
lub któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie  
do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument,  
jest dokonywana na tym rynku, albo  
b/ nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego 
państwa członkowskiego, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny określonego  
w pkt. 1 instrumentu finansowego.  
c/ są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego,  
czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie 
obrotu, albo   
d/ nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny określonego w pkt. 3 instrumentu 
finansowego.   

Na podstawie art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi, m.in. członkowie zarządu, rady 
nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne 
osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym  
o podobnym charakterze, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy  
o obrocie instrumentami finansowymi, nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej 
akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi 
powiązanych. Nie mogą także dokonywać na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej innych czynności 
prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi,  
w czasie trwania okresu zamkniętego.  

Na podstawie art. 159 ust. 1a Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi, m.in. członkowie zarządu,  
rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo 
inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym  
o podobnym charakterze, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy  
o obrocie instrumentami finansowymi, nie mogą działając jako organ osoby prawnej podejmować czynności, 
których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby 
trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych  
z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie 
takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.  

Przepisów art. 159 ust. 1 i ust. 1a Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi nie stosuje się do czynności 
dokonywanych (art. 159 ust. 1b Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi): 
1/ przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 1  
lit. a, zleciła zarządzenie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby  
w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo 
2/ w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących 
akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną 
przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo  
3/ w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a, zapisu w odpowiedzi  
na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy  
o ofercie publicznej, albo  
4/ w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a, wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo  
5/ w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo  
6/ w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów 
emitenta, pod warunkiem, że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem 
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biegu danego okresu zamkniętego.  
Na wyżej wymienione osoby, które dokonują w czasie trwania okresu zamkniętego wskazanych wyżej 
czynności, Komisja Nadzoru Finansowego na mocy art. 174 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
może nałożyć w drodze decyzji karę pieniężną do wysokości 200.000 złotych chyba, że zaistniały okoliczności 
opisane w art. 174 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.  

Okresem zamkniętym jest (art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi):  
• okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną (wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a) informacji 
poufnej dotyczącej Emitenta lub określonych w ust. 1 instrumentów finansowych, spełniających warunki 
określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi 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 (wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt. 
1 lit. a) nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony dany raport,  
• w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 
pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza, a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby 
okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna (wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt. 
1 lit. a) nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony dany raport, 
• w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 
okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału, a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, 
gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna (wymieniona w art. 156 ust. 
1 pkt. 1 lit. a) nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony dany 
raport.  
Osoby: 1/ wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące prokurentami; 2/ 
inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do 
informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie 
podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój   i perspektywy prowadzenia działalności 
gospodarczej – są zobowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego oraz temu Emitentowi 
informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, o których mowa w art. 160 ust. 2 
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji 
Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych  
z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem 
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku (Art. 160 ust.1 Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi).  

Na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała powyższy obowiązek, Komisja Nadzoru Finansowego – 
na mocy art. 175 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – może nałożyć, w drodze decyzji, karę 
pieniężną w wysokości 100.000 złotych, chyba że zaistniały okoliczności opisane w art. 175 ust. 1 pkt. 1 lub 2 
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. osoba ta: 
1/ zleciła uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów 
wartościowych, w sposób który wyłącza wiedzę tej osoby o transakcjach zawieranych w ramach tego 
zarządzania;  
2/ przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji.   
Zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,  
w tym wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w przypadkach 
określonych w art. 39 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (art. 161a ust. 1 Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi).  

Natomiast zakazy, o których mowa w art. 156 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, odnoszą  
się również do informacji poufnych dotyczących papierów wartościowych będących przedmiotem oferty 
publicznej, które mają podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu  
do alternatywnego systemu obrotu (art. 161a ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi).  

Ustawa o ofercie publicznej zawiera pewne restrykcje co do obrotu akcjami Emitenta, jak również nakłada  
na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie 
głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, szereg obowiązków odnoszących się  
do takich czynności i zdarzeń.   

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie publicznej, każdy: 
- kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów 
w spółce publicznej, albo  
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- kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów  
w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 
1/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,  
- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1 % 
ogólnej liczby głosów,  
jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę nie później niż  
w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy 
zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.  

Zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie publicznej powyższe zawiadomienie powinno zawierać informacje o: 
1/ dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;  
2/ 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;  
3/ liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie 
głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;  
4/ 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; 
5/ podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki; 
6/ osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej.  

W przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie,  
nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisje Nadzoru 
Finansowego oraz Emitenta. (art. 69 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej).  

W oparciu o treść art. 69 a ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone w art. 69 tejże ustawy 
spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów  
w związku z:  
1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 
2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo  
lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej; 
3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.  

Jak stanowi natomiast ust. 2 w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, zawiadomienie, o którym mowa  
w art. 69 ust. 1, zawiera również informacje o:  
1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego 
osiągnie w wyniku nabycia akcji; 
2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji; 
3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. 

Według treści ust 3. 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. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z: 
1/ akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego 
powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie  
lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69 lub art. 
72 Ustawy o ofercie publicznej;  
2/ wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem 
obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej;  
3/ akcji spółki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy o ofercie 
publicznej.  

Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania  
nad uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw (Art. 89 ust. 3 Ustawy o ofercie 
publicznej).  

Obowiązki publicznych wezwań, o których mowa w art. 72-74 Ustawa o ofercie publicznej – nie powstają  
w przypadku nabywania akcji wprowadzonych do alternatywnego sytemu obrotu, które nie są przedmiotem 
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub nie są dopuszczone do tego obrotu. 
Powyższe wyłączenie znajduje zastosowanie w przypadku akcji Emitenta, gdyż żadna z tych akcji nie jest 
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przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie, ani przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone 
zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje  
w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 02 kwietnia 
2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb 
postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi.  

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również na:  
a) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku  
z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej,  
b) funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 
liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:  
• inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,  
• inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam 
podmiot,  
c) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:  
• 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 
instrumentami finansowymi, 
• 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,  
• przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia  
do wykonywania prawa głosu,  
d) 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,  
e) 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,  
f) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt. e), posiadając akcje spółki publicznej,  
w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego 
w tych przepisach.  

Zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej w przypadkach wskazanych w pkt. e) i f) obowiązki mogą 
być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.  

W oparciu o treść art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt. e), 
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 z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.  

Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z (art. 87 ust. 
2 Ustawy o ofercie publicznej): 
• papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać 
według własnego uznania.  

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków (art. 87 ust. 5 Ustawy o ofercie 
publicznej):  
• 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 ust. 1 pkt. 4 – 
wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem,  
• wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone  
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lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

3.2 Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji jest 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. 

Akcje serii B 

Akcje serii B zostały wyemitowane w związku z przekształceniem Spółki K&K Herbal Poland sp. z o.o. w Spółkę 
Akcyjną na podstawie Uchwały nr 1 z dnia 07.09.2011 roku powziętej przez wspólników Spółki K&K Herbal 
Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieliczce.  

Łączna ilość akcji serii B wynosi 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda. 

Akcje zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 25.10.2011 r. 

Z Repertorium A numer 2924/2011 

 

Uchwała nr 1 
z dnia 07.09.2011 r. 

UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

K&K HERBAL POLAND Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Wieliczce, 
w sprawie przekształcenia K&K HERBAL POLAND Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Wieliczce 

w Spółkę Akcyjną. 
 
Działając na podstawie art. 563 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych. Nadzwyczajne 
Zgromadzenie Wspólników K&K HERBAL POLAND Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia co następuje: 
 

§1 
1. Dokonuje się przekształcenia K&K HERBAL POLAND Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Wieliczce (spółka 
przekształcana) w Spółkę Akcyjną, która działać będzie pod firmą K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna w Wieliczce (spółka 
przekształcona). 
 
2. Ustala się, że kapitał zakładowy spółki przekształconej będzie wynosił 200.000,00 zł (dwieście tysięcy) złotych i będzie 
dzielił się na 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć groszy) każda: 
a) 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć 
groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 60.000,00 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych. 
b) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 10 groszy 
(dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 140.000,00 (sto czterdzieści tysięcy) złotych. 
 
W związku z tym,, iż Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jednomyślnie wyrażają zgodę 
na przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną nie ustala się żadnej kwoty z wartości bilansowej Spółki, z przeznaczeniem 
dla Wspólników, którzy nie będą uczestniczyć w Spółce Akcyjnej na podstawie art. 563 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, 
ponieważ obydwaj wspólnicy wyrażają uczestnictwo w przekształconej spółce akcyjnej. 
 
3.   Wspólnicy zgodnie ustalają, że nie wprowadzają żadnych praw przyznawanych osobiście. 
 

 

Z Repertorium A numer 2935/2011 

 
OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU AKCJI 

 
             § 1. Stawający oświadczają, że: 
1/ protokołem objętym aktem notarialnym zawartym w dniu dzisiejszym, w tut. Kancelarii,  za Rep. A nr 2924/2011 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: K&K HERBAL POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Wieliczce (KRS: 0000375475) podjęli jednogłośnie Uchwałę nr 1 o przekształceniu Spółki pod firmą: K&K HERBAL POLAND 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wieliczce w Spółkę Akcyjną, w której kapitał zakładowy wynosił będzie 
200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) i dzielił się będzie na 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji o wartości nominalnej 10 
(dziesięć) groszy każda, w tym: 
 - 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć 
groszy) każda o numerach od 1 (jeden) do 600000 (sześćset tysięcy) czyli o łącznej wartości nominalnej 60.000,00 
(sześćdziesiąt tysięcy) złotych, które zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej, 
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- 1.400.000 (Jeden milion czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych 
(dziesięć groszy) każda o numerach od 1 (jeden) do 1400000 (jeden milion czterysta tysięcy), czyli o łącznej wartości 
nominalnej 140.000,00 (sto czterdzieści tysięcy) złotych, które zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej, 
2/ podpisali w dniu dzisiejszym, w tut. Kancelarii, za Rep. A nr 2929/2011 statut spółki K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna, 
w której jako akcjonariusze, objęli: 
- Krzysztof Sienicki 100.000 (sto tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych 
(dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 100.000, czyli o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć 
tysięcy złotych 00/100 gr.), 
- Krzysztof Miłaszewski 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych 
(dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 600.000, czyli o łącznej wartości nominalnej 60.000,00 PLN (słownie: 
sześćdziesiąt tysięcy złotych) oraz 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na 
okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 100.001 do 1.400.000, czyli o 
łącznej wartości nominalnej 130.000,00 PLN (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100 gr.). 

§  2. Jednocześnie   stawający   oświadczają,   że   przystępują   do   Spółki Przekształconej i w kapitale zakładowym 
obejmują następujące akcje: 
a/ Krzysztof Sienicki 100.000 (sto tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych 
(dziesięć groszy) każda o numerach od 1 (jeden) do 100000 (sto tysięcy), czyli o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł  
(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 gr.) i Krzysztof Sienicki oświadcza, że akcje te pokrywa   dotychczasowymi   
udziałami   jakie   przysługiwały   mu   w   Spółce Przekształcanej, 
b) Krzysztof Miłaszewski 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć 
groszy) każda o numerach od 1 (jeden) do 600000 (sześćset tysięcy) czyli o łącznej wartości nominalnej 60.000,00 PLN 
(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) oraz 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B 
o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 100001 (sto tysięcy jeden) do 1400000 (jeden 
milion czterysta tysięcy), czyli o łącznej wartości nominalnej 130.000,00 PLN (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100 
gr.) i Krzysztof Miłaszewski oświadcza, że akcje te w części wynoszącej 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) pokrywa 
dotychczasowymi udziałami jakie przysługiwały mu w Spółce Przekształcanej, a w pozostałej części wynoszącej 150.000,00 zł 
(sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) pokrywa gotówką. 

Akcje serii C 
W dniu 14.11.2011 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki K&K Herbal Poland S.A.  z 
siedzibą w Wieliczce (Akt Notarialny Repertorium A numer 3663/2011) podjęto Uchwałę nr 3 w sprawie: 
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz Uchwałę nr 4 w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się o 
dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B, C oraz praw do akcji serii C, 
dematerializację akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do 
podjęcia czynności prawnych i organizacyjnych w powyższej sprawie. 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie złożył jeszcze wniosku o rejestrację akcji serii    
C w Krajowym Rejestrze Sądowym. Akcje serii C nie zostały jeszcze zarejestrowane w KRS. 

Z Repertorium A numer 3663/2011 

UCHWAŁA NUMER 3 
z dnia 14.11.2011 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Wieliczce  
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, 

z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 
oraz zmiany Statutu Spółki 

§ 1 
Emisja akcji serii C 

 
1. Działając na podstawie przepisów art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1 i art. 433  § 2 kodeksu spółek 

handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce 
postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), o kwotę nie większą 
niż 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), to jest do kwoty nie większej niż 225.000,00 zł (dwieście dwadzieścia 
pięć tysięcy złotych).  

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, dokonane zostanie poprzez emisję nie więcej niż 
250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda, 

3. Akcje serii C pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji akcji serii C. 
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4. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok 
obrotowy 2011 tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku. 

5. Akcje serii C zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej Inwestorom zewnętrznym. 
6. Umowy objęcia akcji serii C zostaną zawarte przez Spółkę z Inwestorami w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h. 

§ 2 
Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 

1. Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia 
wyłączyć w całości przysługujące Akcjonariuszom akcji serii A i B prawo poboru akcji przy emisji akcji serii C.  

2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii C jest cel emisji akcji serii C, jakim jest pozyskanie w 
drodze prywatnej oferty akcji serii C środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie 
prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną Opinię 
Zarządu Spółki – uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki – wyłączenie prawa poboru akcji serii C przez 
dotychczasowych akcjonariuszy. 

 
§ 3 

Zmiana Statutu Spółki 
1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C  zmienia się Statut Spółki, 

sporządzony w dniu 07.09.2011 roku przed notariuszem Jarosławem Górką, prowadzącym Kancelarię Notarialną w 
Wieliczce, za Rep. A nr 2929/2011  w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 7 ust. 1 i ust.  2, które otrzymuje 
nowe brzmienie: 

„ § 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) i nie więcej niż 
225.000,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 

     § 7. 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 
a) 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 0,10 

zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 600.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 60.000,00 
(sześćdziesiąt tysięcy) złotych, 

b) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 1.400.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 
140.000,00 (sto czterdzieści tysięcy) złotych, 

c)  nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 
nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 250.000 oraz o łącznej wartości 
nominalnej 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych.” 

2. Działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki 
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał, zamieszczonych w niniejszym 
protokole oraz po złożeniu przez Zarząd dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki po przeprowadzeniu emisji 
akcji serii C. 
 

§ 4 
Upoważnienie dla Zarządu 

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji 
niniejszej uchwały, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Walnego Zgromadzenia, w tym do 
-  ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C, 
-  określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii C, 
-  ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej akcji serii C, 
-  wyboru Inwestorów do których skierowana zostanie oferta nabycia akcji serii C, 
-  zawarcia umów o objęciu akcji serii C, w trybie subskrypcji prywatnej, 
-  dokonania przydziału akcji serii C, 
-  złożenia w trybie art. 310 § 2 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości 

objętego kapitału zakładowego i związaną z tym zmianą treści § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki,  
-     złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania wprowadzonych na jej podstawie zmian w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 
 

UCHWAŁA NUMER 4 
z dnia z dnia 14.11.2011 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Wieliczce  
w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie  

do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect  
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji  

serii B, C oraz praw do akcji serii C, dematerializację akcji serii B i C 
oraz praw do akcji serii C oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki  
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do podjęcia czynności prawnych i organizacyjnych w powyższej sprawie 
 

§ 1 
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce wyraża 
zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu zorganizowanego 
w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie SA. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 
183, poz. 1538 ze zm.). 
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce wyraża 
zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o 
obrocie instrumentami finansowymi. 
 

§ 2 
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce upoważnia 
Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i 
wprowadzenia akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na 
rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 
2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.). 
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce upoważnia 
Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji 
akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w 
Warszawie umów dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie - akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C. 

 

Protokół Posiedzenia Zarządu Spółki K&K Herbal Poland S.A. z dnia 08 lutego 2012r. 
 

UCHWAŁA NR 01/02/2012 
Zarządu Spółki  K&K Herbal Poland S.A. 

z siedzibą w Wieliczce z dnia 08.02.2012 roku 
w sprawie: oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii C (PDA serii C) 

 

§1 

Działając na podstawie art.431 § 1 i §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 4 uchwały nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki K&K Herbal Poland S.A. z siedzibą w Wieliczce z dnia 14 

listopada 2011r. (Akt Notarialny Repertorium A numer 3663/2011) Zarząd K&K Herbal Poland S.A. postanawia oznaczyć 

ceny emisyjne akcji serii C (PDA serii C) w następujący sposób: 

a) Cena emisyjna akcji serii C (PDA serii C) zostaje ustalona w wysokości: 1,20 zł  (słownie: jeden złoty dwadzieścia 

groszy) za każdą akcję. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 
UCHWAŁA NR 02/02/2012 

Zarządu Spółki  K&K Herbal Poland S.A. 
z siedzibą w Wieliczce z dnia 08.02.2012 roku  

w sprawie: ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej akcji serii C (PDA serii C) 
§1 

1. Działając na podstawie art.431 § 1 i §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 4 uchwały nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki K&K Herbal Poland S.A. z siedzibą w Wieliczce z 
dnia 14 listopada 2011r. (Akt Notarialny Repertorium A numer 3663/2011) Zarząd Spółki K&K Herbal Poland S.A. 
postanawia w ramach upoważnienia do określenia szczegółowych warunków emisji, ustalić dla akcji serii C ( PDA 
serii C), datę otwarcia subskrypcji na dzień 08 lutego 2012 roku, a datę zamknięcia subskrypcji na dzień 29 lutego 
2012 roku; 

2. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do możliwości przedłużenia terminów obowiązywania subskrypcji prywatnej 
akcji serii C (PDA serii C) tj. zmiany daty zamknięcia subskrypcji, nie przekraczającej zgodnie z art.438 §1 okresu 3 
miesięcy od dnia otwarcia subskrypcji prywatnej. 

 
§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
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3.3 Daty, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

Akcje serii A, B i C są tożsame w prawie do dywidendy. 

Akcje serii B i C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki będzie przeznaczony do 
podziału za rok obrotowy 2011 tj. od dnia 01.01.2011 r. 
W dniu 20.03.2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło Uchwałę Nr 3 w sprawie 
podziału zysku spółki za rok obrotowy 2011. 

Zysk netto osiągnięty za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., w całości w kwocie 45.541,81 zł, został 
przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. 

3.4 Prawa z instrumentów finansowych i zasady ich realizacji 

Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą:  
a)  prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu Spółek Handlowych), 
b) prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) (art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych) w 
przypadku nowej emisji, z zastrzeżeniem art. 433 §2 Kodeksu  Spółek Handlowych, 
c) prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 w Kodeksu Spółek Handlowych. 
Szczegółowo, wszystkie uprawnienia akcjonariuszy zaprezentowano poniżej. 

3.4.1 Uprawnienia o charakterze korporacyjnym 

3.4.1.1 Uprawnienia wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych 
Kodeks Spółek Handlowych, regulując stosunki w spółkach akcyjnych przewiduje dla wspólników 
(akcjonariuszy) kilka kategorii uprawnień związanych m.in. z uczestnictwem akcjonariuszy w organach spółek 
czy też z posiadaniem akcji. Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia o charakterze 
majątkowym i korporacyjnym. Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:  

 prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej za zwrotem kosztów 
jego sporządzenia (art. 341 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych);  

 prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania 
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, na 
żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Kodeksu Spółek 
Handlowych);  

 prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
tego zgromadzenia przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część 
kapitału zakładowego. Statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 1/20 kapitału zakładowego (art. 400 § 1 KSH). 
Wyżej wymienione żądanie należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej do Zarządu Emitenta 
(art. 400 § 2 KSH).  

 prawo do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia 
przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. 
Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi Emitenta nie później niż na 14 dni przed 
wyznaczonym terminem zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten wynosi 21 dni. Żądanie 
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku 
obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 KSH). Statut zgodnie z art. 
401 § 6 może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 
Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 
walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, przez 
akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 1/20 kapitału zakładowego.  

 prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące 
akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu) (art. 406¹ § 1 KSH). Jest to prawo o charakterze bezwzględnym, a jego 
gwarancją jest procedura zwoływania Walnego Zgromadzenia (art. 402, 402¹-402³, 405 KSH), a także 
możliwość wytoczenia przez akcjonariusza bezzasadnie niedopuszczonego do udziału w Walnym 
Zgromadzeniu, bądź nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu wskutek wadliwego zwołania 
zgromadzenia, powództwa przeciwko Spółce o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia (art. 422 § 1 
i 2 KSH). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, 
którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki 
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publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
(art. 406² KSH). Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym 
Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu 
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. 
Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku 
lub w firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa 
będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu 
Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że 
dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa na Walnym 
Zgromadzeniu (art. 406³ § 1 KSH). Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje 
zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego 
przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie 
instrumentami finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu spółki publicznej (art. 328 § 6 KSH). Żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na 
okaziciela spółki publicznej, powinno być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu 
Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych 
wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406³ § 2 KSH). 
Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej 
spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z art. 406³ § 1 KSH oraz wykazu 
sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o 
obrocie instrumentami finansowymi (art. 406³ § 6 KSH).  
Stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału i 
wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki powinno być udzielone na piśmie pod 
rygorem nieważności oraz dołączone do księgi protokołów (art. 412¹-412² KSH).  

 prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu zarządu spółki oraz prawo do żądania 
sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, za 
zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). Akcjonariusz spółki publicznej może żądać 
przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista 
powinna być wysłana (art. 407 § 1¹ KSH).   

 prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego 
Zgromadzenia (art. 407 § 2 KSH); żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów 
wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. 

 prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego 
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego 
Zgromadzenia (art. 410 KSH). Stosownie do § 1 powoływanego przepisu po wyborze przewodniczącego 
Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie sporządza się listę obecności zawierającą spis osób 
uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych 
uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Przewodniczący zobowiązany jest podpisać listę i 
wyłożyć ją do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariusza lub 
akcjonariuszy, o których mowa powyżej lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym 
celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka 
komisji (art. 410 § 2 KSH);   

 prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 KSH). Jeżeli Statut Emitenta lub ustawa nie stanowią 
inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Statut Spółki nie 
przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariuszy Spółki dysponujących powyżej jednej dziesiątej 
ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w 
drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki. Akcjonariusz 
spółki publicznej może oddać głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli 
przewiduje to regulamin Walnego Zgromadzenia (art. 411¹ § 1 KSH).   

 prawo Maksymalnej ilość  głosów (art. 352 KSH). Jednej akcji nie można przyznać więcej niż dwa 
głosy. W przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela lub w razie jej zbycia wbrew 
zastrzeżonym warunkom uprzywilejowanie to wygasa. 

 prawo do żądania tajnego głosowania, choćby przez jednego z akcjonariuszy obecnych lub 
reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad 
wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do 
odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych (art. 420 § 2 KSH);  
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 prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 
Artykuł 385 § 3 KSH przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną 
piątą kapitału zakładowego Emitenta uprawnienie do wnioskowania o wybór Rady Nadzorczej przez 
najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut 
przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym 
Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na 
Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem 
wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków 
Rady Nadzorczej (art. 385 § 5 KSH). Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią 
grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze 
głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane 
przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 
385 § 6 KSH). W przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą 
kapitału zakładowego Spółki wniosku o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami, postanowienia Statutu przewidujące inny sposób powoływania Rady Nadzorczej 
nie mają zastosowania w odniesieniu do takiego wyboru Rady Nadzorczej;  

 prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia, zawierającej wypis z protokołu 
wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez 
akcjonariuszy, a także prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 
3 Kodeksu Spółek Handlowych);  

 prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi 
obyczajami i godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze 
wytoczonego przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 Kodeksu Spółek 
Handlowych); w takich przypadkach akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o 
uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem 
uprawniony jest akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu lub został bezzasadnie 
niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, lub nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, 
jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały 
w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia; wymóg głosowania nie 
dotyczy akcjonariusza akcji niemej (art. 422 § 2 KSH). Zgodnie natomiast z art. 424 § 2 KSH w 
przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w 
terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak 
niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy 
może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz 
skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia argumentów 
przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego 
powództwa; 

 prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 
Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu Spółek Handlowych), przysługuje akcjonariuszom 
uprawnionym do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 425 § 3 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo takie 
powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, 
nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. Sąd rejestrowy może zawiesić 
postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący 
uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia argumentów 
przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego 
powództwa; 

 prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji 
dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego 
Zgromadzenia (art. 428 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia 
informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH powinien odmówić 
udzielenia informacji, gdy mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub 
spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub 
organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli 
udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej 
bądź administracyjnej (art. 428 § 3 KSH). Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie 
informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań 
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przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi (art. 428 § 4 KSH). Ponadto zgodnie z art. 428 § 5 KSH w 
uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić akcjonariuszowi Spółki żądanej przez niego 
informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd 
jest obowiązany udzielić informacji  nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia 
żądania podczas Walnego Zgromadzenia.  W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym 
Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić 
akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu art. 428 § 
2 KSH (art. 428 § 6 KSH).  
W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie 
informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich 
przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu 
Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych 
podczas Walnego Zgromadzenia (art. 428 § 7 KSH).  

 prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o 
których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (art. 429 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). 
Wniosek do sądu rejestrowego, należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego 
Zgromadzenia, na którym akcjonariuszowi odmówiono udzielenia żądanych informacji. Akcjonariusz 
może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji 
udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem (art. 429 § 2 Kodeksu Spółek 
Handlowych); 

 prawo do wniesienia powództwa o naprawienie szkody przeciwko członkom władz Emitenta lub 
innym osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 Kodeksu Spółek Handlowych);  

 prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem 
Emitenta (art. 505, 540 i 561 Kodeksu Spółek Handlowych). 

Dodatkowo, w trybie art. 6 § 4-5 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także 
prawo do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową, będącą również akcjonariuszem 
Emitenta w przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 
pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych wobec innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także 
akcjonariuszem Emitenta.  

Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również 
ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, albo liczby udziałów lub 
głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce kapitałowej, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na 
podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny złożone być 
na piśmie.  

Odpowiedzi na pytania określone w art. 6 § 4 KSH należy udzielić akcjonariuszowi oraz właściwej spółce 
kapitałowej w terminie dziesięciu dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli żądanie udzielenia odpowiedzi doszło 
do adresata później niż na dwa tygodnie przed dniem, na który zwołano Walne Zgromadzenie, bieg terminu do 
jej udzielenia rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym zakończyło się Walne Zgromadzenie. Od 
dnia rozpoczęcia biegu terminu udzielenia odpowiedzi do dnia jej udzielenia zobowiązana spółka handlowa nie 
może wykonywać praw z akcji  w spółce kapitałowej, o której mowa w art. 6 § 4 zdanie pierwsze KSH (art. 6 § 5 
KSH). 

3.4.1.2   Uprawnienia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi 
Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 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. W 
takich przypadkach akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje 
roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Zyskują oni natomiast (zgodnie z art. 328 § 6 Kodeksu Spółek 
Handlowych) uprawnienie do uzyskania imiennego świadectwa depozytowego oraz imiennego zaświadczenia o 
prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej wystawionego przez podmiot prowadzący 
rachunek papierów wartościowych. Natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże 
akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które nie zostały zdematerializowane. W art. 84 ust. 1 Ustawy o 
ofercie publicznej przyznane zostało akcjonariuszowi lub akcjonariuszom spółki publicznej, posiadającym co 
najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, uprawnienie do złożenia wniosku o podjęcie 
uchwały w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z 
utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze mogą w tym 
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celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej 
uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Wobec niepodjęcia przez Walne 
Zgromadzenie uchwały w przedmiocie realizacji wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, albo 
podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, wnioskodawcy mogą wystąpić 
o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych do Sądu Rejestrowego w terminie 
14 dni od dnia powzięcia uchwały (art. 85 Ustawy o ofercie publicznej).  

3.4.1.3 Uprawnienia o charakterze majątkowym 
Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:  

 prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podstawie art. 347 Kodeksu Spółek 
Handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku spółki 
wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został 
przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty 
akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji, posiadanych przez danego akcjonariusza 
w dniu dywidendy ustalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień 
powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia 
powzięcia uchwały (art. 347 § 2 KSH w zw. z art. 348 § 3 KSH). Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk 
rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu 
terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia 
uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 
Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
powinno odbyć się w terminie do końca czerwca. Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą 
w formie raportów bieżących. Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących 
sposobu podziału zysku (w szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla 
niektórych akcji), tym samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. Statut Emitenta nie zawiera 
postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących kwestię odbioru dywidendy w sposób 
odmienny od postanowień Kodeksu Spółek Handlowych i regulacji KDPW, w związku z czym w tym zakresie 
u Emitenta obowiązywać będą warunki odbioru dywidendy ustalone zgodnie z zasadami znajdującymi 
zastosowanie dla spółek publicznych:  

W oparciu o postanowienia § 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Emitent zobowiązany jest 
poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o terminach D i W nie później 
niż 10 dni przed dniem D, a  także przesłać do KWDP odpis uchwały właściwego organu spółki w tych sprawach 
(uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia dywidendy).  
Zgodnie z treścią § 106 pkt. 3 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w terminie o którym mowa powyżej 
Emitent przekazuje ponadto: 
a/ KDPW – informację określającą liczbę akcji własnych, na które dywidenda nie będzie wypłacana, oraz konta 
na których w KDPW rejestrowane są te akcje,  
b/ uczestnikom prowadzącym rachunki papierów wartościowych dla akcji własnych Emitenta, na które 
dywidenda nie będzie wypłacana – informację określającą liczbę tych akcji.  
Jeżeli w powyższym terminie, Emitent nie będzie w stanie określić liczby akcji własnych, na które dywidenda nie 
będzie wypłacana, wówczas jest on zobowiązany przekazać KDPW oraz właściwym uczestnikom informacje, o 
których mowa w lit. a i b, najpóźniej do dnia D.  
Zgodnie z § 106 pkt. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Dzień W (tj. dzień otrzymania przez uczestnika, 
dla którego KDPW prowadzi konto ewidencyjne, świadczenia w papierach wartościowych, lub dzień, w którym 
środki pieniężne będące przedmiotem świadczenia zostały przeniesione na rachunek pieniężny) może 
przypadać najwcześniej 10 dnia po dniu D (tj. takim dniu, że konta ewidencyjne i stany kont istniejące z 
upływem tego dnia są podstawą dla ustalenia osób uprawnionych do otrzymania świadczeń z papierów 
wartościowych i wielkości tych świadczeń).  
Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej 
następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez pozostawienie przez Emitenta do 
dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym 
lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku 
uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki papierów wartościowych osób 
uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie. 
Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie podatku 
dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych. Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych 
ograniczeń w prawach do dywidendy dla posiadaczy akcji będących nierezydentami. Nierezydenci niebędący 
osobami fizycznymi, mogą, pod warunkiem przedstawienia stosownych dokumentów, na mocy m.in. umów 
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międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, skorzystać z możliwości pobrania od nich przez 
Emitenta, podatku od dywidendy. Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
mających siedzibę na terytorium Polski, uzyskane przez akcjonariusza nierezydenta (osobę fizyczną jak i 
prawną), podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19 % uzyskanego 
przychodu, chyba że umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z 
krajem miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub z krajem miejsca siedziby lub zarządu 
akcjonariusza będącego osobą prawną stanowi inaczej. Dywidenda pomniejszona zostaje przy jej wypłacie o 
kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego (z zastosowaniem właściwej stawki), a następnie przekazana na 
rachunek właściwego urzędu skarbowego. Zastosowanie właściwej stawki wynikającej ze stosownej umowy w 
sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu lub nie pobranie podatku, jest możliwe wyłącznie pod 
warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego nierezydentem lub miejsca 
siedziby zarządu do celów podatkowych, uzyskanym od tego akcjonariusza tzw. certyfikatem rezydencji, 
wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. Certyfikat rezydencji ma służyć ustaleniu przez 
płatnika (Emitenta) czy ma on prawo zastosować stawkę ustaloną we właściwej umowie międzynarodowej, 
bądź zwolnienie, czy też potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób 
prawnych. Jeżeli akcjonariusz będący nierezydentem, wykaże, że w stosunku do niego miały zastosowanie 
postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, które przewidywały 
redukcję krajowej stawki podatkowej, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego 
podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego.  
Roszczenie o wypłatę dywidendy – jako roszczenie majątkowe – ulega przedawnieniu, zgodnie z art. 117, 118 i 
120 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, po upływie 10 lat licząc od dnia terminu wypłaty dywidendy.  
 prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych): w 

przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariuszom Emitenta 
przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji 
(prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych 
zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje (433 § 6 KSH). Natomiast w 
interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie może pozbawić 
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały 
wymaga:  

-  większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów,  
- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad Walnego Zgromadzenia podanym do 
publicznej wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii 
Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji 
bądź sposób jej ustalenia.  
Powyższe wymogi zgodnie z art. 433 § 3 KSH nie mają zastosowania, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału 
zakładowego 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,  
- nowe akcje mają być objęte przez Subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, 
nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.  
 prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Spółki: stosownie do art. 463 § 1 KSH, o ile inaczej nie 

uregulowała tego uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie likwidacji, bądź statut, 
likwidatorami spółki akcyjnej są członkowie zarządu. Natomiast Kodeks Spółek Handlowych przewiduje 
możliwość wnioskowania do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez akcjonariusza lub 
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego spółki o uzupełnienie 
liczby likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub dwóch likwidatorów (art. 463 § 2 KSH),  

 prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu Spółek 
Handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, 
ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na spółce i upłynnić majątek spółki, o czym 
mowa w art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki 
może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub 
zabezpieczeniu, ale nie wcześniej niż po upływie roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i 
wezwaniu wierzycieli. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosownie 
do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z 
akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego 
akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji.  

 prawo do rozporządzania akcjami; przez rozporządzenie akcją należy rozumieć przede wszystkim jej zbycie 
(przeniesienie własności na nabywcę) oraz inne rozporządzenia, takie jak ustanowienie na niej zastawu lub 
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prawa użytkowania oraz wydzierżawienie. We wszystkich powołanych wyżej przypadkach przedmiotem 
rozporządzenia są: prawa wynikające z akcji, nie zaś dokument akcji. Nie przekreśla to jednak faktu, że 
zbycie akcji jest czynnością realną, tzn. do skutecznego przeniesienia własności akcji na nabywcę 
niezbędne jest przeniesienie posiadania dokumentu akcji, zaś w przypadku akcji zdematerializowanych – 
dokonanie odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. Zbycie akcji jest dopuszczalne na 
mocy art. 337 § 1 KSH, który brzmi: „Akcje są zbywalne”, ponadto jest on konsekwencją kapitałowego 
charakteru spółki akcyjnej. Podstawą prawną dopuszczalności ustanowienia użytkowania na prawach (w 
tym na prawach z akcji) jest art. 265 § 1 KC, zaś w przypadku zastawu jest to art. 327 KC. W okresie, gdy 
akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku 
papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie 
instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH). 

3.5 Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty 
dywidendy w przyszłości 

Zgodnie z art. 395 KSH, organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz 
o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po 
upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za 
ostatni rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy 
(art. 348 § 3 KSH). Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy posiadają na 
swoim rachunku akcje w dniu, który Walne Zgromadzenie określi w swojej uchwale jako dzień ustalenia prawa 
do dywidendy. Walne Zgromadzenie określa dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. 
Warunki i termin przekazania dywidendy, w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie decyzję o jej 
wypłacie, ustalane będą zgodnie z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych. 

W oparciu o postanowienia § 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Emitent zobowiązany jest 
poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o terminach D i W nie później 
niż 10 dni przed dniem D, a  także przesłać do KDPW odpis uchwały właściwego organu spółki w tych sprawach 
(uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia dywidendy). Termin ustalenia dywidendy i termin 
wypłaty należy uzgodnić uprzednio z KDPW.  

Zgodnie z § 106 pkt. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Dzień W (tj. dzień otrzymania przez uczestnika, 
dla którego KDPW prowadzi konto ewidencyjne, świadczenia w papierach wartościowych, lub dzień, w którym 
środki pieniężne będące przedmiotem świadczenia zostały przeniesione na rachunek pieniężny) może 
przypadać najwcześniej 10 dnia pod dniu D (tj. takim dniu, że konta ewidencyjne i stany kont istniejące z 
upływem tego dnia są podstawą dla ustalenia osób uprawnionych do otrzymania świadczeń z papierów 
wartościowych i wielkości tych świadczeń).  

Wypłata dywidendy będzie następować za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW.  

Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej, 
następuje poprzez postawienie przez Emitenta w terminie W do godz. 11.30 do dyspozycji KDPW środków na 
realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym (§ 
108 pkt. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW), a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych 
od Emitenta na poszczególne rachunki pieniężne lub rachunki bankowe uczestników bezpośrednich (§ 108 pkt. 
2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW), którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki akcjonariuszy.  

Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych 
Spółki i jej zapotrzebowania na środki finansowe. Ustalenie terminów w związku z wypłatą dywidendy oraz 
operacja wypłaty dywidendy jest przeprowadzana zgodnie z regulacjami KDPW. 

3.6 Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z 
posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem 
informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku 

3.6.1 Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy 
Podatek od dochodu uzyskanego z dywidendy uregulowany jest Ustawą o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawy te przewidują obowiązek uiszczenia 
podatku dochodowego (w wysokości 19 %) od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty, które nie mają 
siedziby lub zarządu na terytorium RP również podlegają obowiązkowi, o którym mowa powyżej - stawka 
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podatku jest taka sama (19 %), chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta 
z krajem miejsca siedziby lub zarządu podatnika stanowi inaczej. 

3.6.2 Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od 
osób prawnych 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje wypłat 
należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (Emitent), zobowiązany jest, jako płatnik, pobierać, w dniu 
dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku 
przekazywane są przez płatnika w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano 
podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody 
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:  

1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  

2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o których mowa w pkt. 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym 
niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

3. spółka, o której mowa w pkt. 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale 
spółki, o której mowa w pkt. 1,  

4. 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. 

Powyższe zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend 
oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której 
mowa powyżej w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust. 4a Ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych).  

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 
udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt. 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody)  
z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania 
udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której 
mowa powyżej w pkt. 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów 
(przychodów) z dywidend 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 (art. 22 ust 4 b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 

3.6.3 Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od 
osób fizycznych 
Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
na rzecz osób fizycznych (właściwe biuro maklerskie), obowiązany jest, zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy  
o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako płatnik pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany 
podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy 
lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt. 2, 4-5 a i 13 oraz art. 30 a ust. 1,  
z zastrzeżeniem ust. 5 - w wysokości 19 %. Pobrany podatek przekazywany jest przez biuro maklerskie  
na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania 
podatku.  

Zgodnie z art. 24 ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem z udziału w zyskach osób 
prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:  
- dochód z umorzenia udziałów lub akcji,  
- wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej,  
- dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot 
przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej,  
- dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach 
ilościowych,  
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- 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 także majątek pozostający w spółce, nie stanowi 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. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt. 38; 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,  
- wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki 
osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia. 

Art. 24 ust. 5d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że dochodem z umorzenia udziałów 
lub akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku  
z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt. 
38; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia 
nabycia spadku lub darowizny. 

3.6.4 Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od 
zagranicznych osób prawnych i fizycznych 
Obowiązek pobrania podatku u źródła w wysokości 19 % przychodu spoczywa na biurze maklerskim  
w przypadku, gdy kwoty związane z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów 
zagranicznych, którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli:  

 osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3  
ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) i  

 osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania  
(art. 3 ust. 2 a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).  

Zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów  
w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione postanowieniami umów 
o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby 
lub zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej. W przypadku, gdy umowa o unikaniu 
podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia tej umowy i wyłączają one stosowanie 
przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych. Zastosowanie stawki podatku wynikającej  
z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo nie pobranie podatku zgodnie  
z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów 
podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ 
administracji podatkowej (art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).  

W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30 a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu 
opodatkowaniu albo nie pobranie podatku jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania dla celów 
podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.  

Na podstawie artykułu 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od podatku dochodowego 
zwolnione są dochody z dywidend oraz inne dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
które łącznie spełniają następujące warunki:  

1. wypłacającym dywidendę oraz inne należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o których mowa w pkt. 1, jest spółka podlegająca w Rzeczpospolitej 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 uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji)  
w kapitale spółki wypłacającej te dochody;  

4. spółka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich 
dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 
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Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 
(udziałów) akcji w wysokości określonej w art. 22 ust. 4 pkt. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej 
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów.  
W przypadku niedotrzymania warunku posiadania (udziałów) akcji w tej wysokości, nieprzerwanie przez okres 
dwóch lat Spółka, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
będzie zobowiązana do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych 
w art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 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. (art. 22 ust. 4b Ustawy  
o podatku dochodowym od osób prawnych).  

Przepisy z art. 20-22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się z uwzględnieniem umów w 
sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska (art. 22 a Ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych).  

Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, w przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane przez niego na rzecz 
inwestorów zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
podlegają opodatkowaniu w Polsce. 

3.6.5 Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji i praw do akcji 

3.6.5.1 Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne 
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem,  
tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi  
na nabycie lub objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega 
opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
osoby prawne, które sprzedały akcje, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu  
w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku 
podatkowego oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy 
opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica 
pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą zaliczek 
zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku.  

Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, 
wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową 
jest możliwe pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania 
lub siedzibie podatnika za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy 
organ administracji podatkowej. 

3.6.5.2 Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne 
Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia 
udziałów w spółkach mających osobowość prawną 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 (art. 30 
b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest 
odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw  
z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 
30 b ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych 
tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.  

Zgodnie z art. 30 b ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dochodem, o którym mowa  
w art. 30 b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest osiągnięta w roku podatkowym:  

1. 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 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  
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2. 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 
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  

3. 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. 38 a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  

4. 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 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  

5. 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. 1 e Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa  
w art. 45 ust. 1a pkt. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku 
podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, 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 (art. 30 b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych).  

Zgodnie z art. 30 b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, 
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 
pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie 
za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 
podatkowej. 

3.6.5.3 Podatek dochodowy od dochodów ze sprzedaży praw do akcji (PDA) 
Zasady opodatkowania dochodu ze sprzedaży praw do akcji są analogiczne do zasad opodatkowania dochodów 
ze sprzedaży akcji uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Podobnie w przypadku podatników podatku 
dochodowego od osób prawnych zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży praw do akcji oraz praw 
poboru są analogiczne, jak przy sprzedaży akcji. 

3.6.5.4 Podatek od czynności cywilnoprawnych 
Sprzedaż papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy 
ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 101 
poz. 649).  

W myśl art. 9 pkt. 9 sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: 

 firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

 dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 

 dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 

 dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 
inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego 
stanowią czynności cywilnoprawne zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Jednak, gdy akcje dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez korzystania  
z pośrednictwa podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, stawka podatku od czynności 
cywilnoprawnych od takiej transakcji, określona w art. 7 ust. 1 pkt. 1 lit. b wynosi 1 %. W terminie 14 dni od 
dnia powstania obowiązku podatkowego należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć 
deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o 
podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. 

3.6.5.5 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:  
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- w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem 
polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 
- prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.  

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

3.6.5.6 Odpowiedzialność płatnika podatku 
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 
z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania  
od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu – odpowiada za podatek 
nie pobrany lub podatek pobrany, a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. 
Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się 
wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy 
podatnika. 
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Rozdział 4. Dane o Emitencie 

4.1 Dane Emitenta 

Tabela 4: Dane Spółki K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna 

Nazwa (Firma): K&K Herbal Poland S.A. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba: Wieliczka 

Kod pocztowy: 32-020 

Województwo: małopolskie 

Adres: ul. Limanowskiego 1A lok. 8 

Tel.: 12/ 251 48 14 

Fax.: 12/ 251 48 14 

E-mail: biuro@kkpoland.pl 

www: www.kkpoland.pl 

REGON: 120921780 

KRS: 0000399586 

NIP: 675-141-46-04 

 

4.2 Wskazanie czasu trwania Emitenta 

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony. 

4.3 Wskazanie przepisów prawa na podstawie których Emitent został 
utworzony 

Podstawę prawną dla utworzenia i prowadzenia działalności przez Emitenta stanowią przepisy Kodeksu Spółek 
Handlowych i Statutu Spółki.  

Emitent został utworzony poprzez przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na 
podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. 

Uchwałę o przekształceniu podjęło Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą K&K Herbal Poland Spółka z 
ograniczona odpowiedzialnością w dniu 07 września 2011 r. – Akt Notarialny z dnia 07 września 2011 r., 
Repertorium A Nr 2924/2011 sporządzony przez notariusza Jarosława Górka w Wieliczce. Przekształcenie w 
spółkę akcyjną zostało zarejestrowane dnia 25 października 2011 r. 

4.4 Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego 
rejestru 

Na mocy postanowienia  Nr sygn. KR.XI NS-REJ.KRS/022494/11/057 wydanego w dniu 21.10.2011 r. przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
Emitent został wpisany 25.10.2011 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000399586. 

Poprzednio w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Emitent został zarejestrowany w Krajowym 
Rejestrze Sądowym w dniu 13.01.2011 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375475. 

Profil prowadzonej działalność Emitenta nie wymaga żadnych zezwoleń ani licencji. 

http://www.kkpoland.pl/
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4.5 Opis historii Emitenta 

Tabela 5: Syntetyczna historia Emitenta  

Źródło: Emitent 

4.6 Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz 
zasady ich tworzenia 

Zgodnie z postanowieniami §44 Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce na kapitały 
własne składają się: 

a) kapitał zakładowy, 
b) kapitał zapasowy, 
c) kapitał rezerwowy, 
d) kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych, 
e) fundusze celowe. 

Na dzień 31.12.2011 roku Emitent posiadał kapitał własny w wysokości 282.917,27 zł. 

Kapitał zakładowy 
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 200.000,00 zł  (dwieście 
tysięcy złotych) i dzieli się na 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda i 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

Po zarejestrowaniu akcji serii C  kapitał zakładowy Emitenta będzie wynosił 217.900,00 zł (dwieście 
siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych). 

Kapitał zakładowy został opłacony w pełni. 

 

Tabela 6: Struktura kapitału zakładowego K&K Herbal Poland S.A. przed zarejestrowaniem podwyższenia 
kapitału zakładowego o emisję akcji serii C 

Seria akcji 
Nominał 

(zł) 
Ilość akcji 

Kapitał 
akcyjny (PLN) 

% Liczba głosów % 

Seria A 
(imienne) 

0,10 600.000 60.000,00 30,00 1.200.000 46,15 

Seria B 
(na okaziciela) 

0,10 1.400.000 140.000,00 70,00 1.400.000 53,85 

Razem  2.000.000 200.000,00 100,00 2.600.000 100,00 

Źródło: Emitent 

Data Wydarzenie 

26 maja 2009 
Zawiązanie spółki K&K Herbal Poland Spółka Cywilna Krzysztof Sienicki i 
Krzysztof Miłaszewski 

29 lipca 2010 
Przekształcenie K&K Herbal Poland Spółka Cywilna  Krzysztof Sienicki i Krzysztof 
Miłaszewski w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 

13 stycznia 2011 Wpis do KRS pod numerem 0000375475 

07 września 2011 
Przekształcenie K&K Herbal Poland Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  w 
Spółkę Akcyjną 

25 października 2011 Wpis do KRS pod numerem 0000399586 

14 listopada 2011 

Podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwały w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 25.000,00 zł w 
drodze emisji nie więcej niż 250.000  sztuk  akcji serii C w drodze subskrypcji 
prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 
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Tabela 7: Struktura kapitału zakładowego K&K Herbal Poland S.A. po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału 
zakładowego o emisję akcji serii C  

Seria akcji Nominał 
(PLN) 

Ilość akcji Kapitał 
akcyjny (PLN) 

% Liczba głosów % 

Seria A (imienne) 0,10 600.000 60.000,00 27,54 1.200.000 43,18 

Seria B  
(na okaziciela) 

0,10 1.400.000 140.000,00 64,25 1.400.000 50,38 

Seria C 
(na okaziciela) 

0,10 179.000 17.900,00 8,21 179.000 6,44 

Razem  2.179.000 217.900,00 100,00 2.779.000 100,00 

Źródło: Emitent 

Wykres 1: Kapitał zakładowy po emisji akcji serii C  

 
                         Źródło: Emitent 

Kapitał zapasowy 
Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z 
czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są również nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji 
powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów ich wydania. Stosownie do przepisu art. 396 
§ 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka jest zobowiązana tworzyć kapitał zapasowy na pokrycie strat, do 
którego przelewa się co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 
jednej trzeciej kapitału zakładowego. 

Na dzień 31.12.2011 roku Emitent posiadał kapitał zapasowy w kwocie 37.375,46 zł. 

Kapitał rezerwowy z umorzenia akcji 
Kapitał rezerwowy z umorzenia akcji tworzy się w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem 
akcji lub nabyciem akcji własnych przez Spółkę w sposób przewidziany przepisami prawa. 

Na dzień 31.12.2011 roku kapitał rezerwowy Emitenta wynosi 0,00 zł. 

Inne kapitały 
Kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. 
Na dzień 31.12.2011 roku kapitał rezerwowy Emitenta wynosi  0,00 zł. 

Wynik netto 

Na dzień 31.12.2011 roku wynik finansowy netto Spółki wyniósł 45.541,81 zł. 

4.7 Informacja o nieopłaconej części kapitału zakładowego  

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 
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4.8 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 

Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa, zatem nie przewiduje zmian 
kapitału zakładowego na skutek wykorzystania przez Obligatariuszy przysługujących im uprawnień. 

4.9 Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na 
podstawie  statutu przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższenia 
kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być 
podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału 
zakładowego, o które w terminie ważności dokumentu informacyjnego może 
być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 

Zgodnie z § 13 Statutu Spółki K&K Herbal Poland S.A.  w terminie do dnia 31.12.2013 roku Zarząd upoważniony 
jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych (kapitał 
docelowy). 

W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze 
kolejnych emisji akcji. 

Z zapisu wynika, że podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nastąpi o kwotę nie 
większą niż 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych, to jest do kwoty 350.000,00 (trzysta pięćdziesiąt 
tysięcy) zł, z uwzględnieniem przeprowadzonej emisji akcji serii C, w ramach której kapitał zakładowy zostanie 
podwyższony o 17.900,00 zł (siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych). 

4.10 Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były 
notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi 
kwity depozytowe  

Papiery wartościowe lub wystawione z nimi kwity depozytowe nie są notowane na żadnym rynku 
instrumentów finansowych.  

4.11 Podstawowe informacje na temat powiązań 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 

Emitent nie posiada podmiotów zależnych. 

Spółka informuje, że Pan Krzysztof Miłaszewski, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Emitenta jest w posiadaniu 
600.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A dających 46,15 % głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy (WZA). Po zarejestrowaniu akcji serii C będzie dysponował 43,18 % głosów na WZA. 

Spółka zawiadamia, że Pani Irena Miłaszewska pełniąca funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta jest żoną 
Prezesa Zarządu Emitenta Pana Krzysztofa Miłaszewskiego. 

Oprócz wskazanych powyżej nie występują inne istotne powiązania majątkowe, organizacyjne ani personalne 
pomiędzy Spółką i osobami wchodzącymi w skład organów Spółki oraz głównymi akcjonariuszami Spółki a 
Autoryzowanym Doradcą. 

4.12 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, 
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poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży 
ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalności 

4.12.1  Opis podstawowej działalności Emitenta 
Działalność Spółki K&K Herbal Poland S.A. jest w głównej mierze skoncentrowana na dystrybucji i sprzedaży 
suplementów diety oraz kosmetyków, wyrobów medycznych i weterynaryjnych najwyższej jakości. Emitent 
prowadzi współpracę z kontrahentami z krajów Unii Europejskiej, wśród których główną rolę odgrywają firmy: 
Bioline Products oraz Brainway Inc., z którymi Spółka ma podpisaną umowę na wyłączność.  

Tabela 8: Główni dostawcy Emitenta 

Główni dostawcy 

Nazwa Miejscowość 
Udział procentowy w sumie 

kosztów 

Bioline Products sp. z o.o. Praga Powyżej 5% 

Brainway sp. z o.o. Praga Powyżej 5% 
                 Źródło: Emitent 

Dystrybuowane w ramach „ekskluzywnego” przedstawicielstwa na teren Polski preparaty są kierowane do 
hurtowni farmaceutycznych, aptek, sklepów zielarko-medycznych i innych partnerów z branży w całej Polsce, 
skąd następnie trafiają do finalnego nabywcy. 

Produkty cieszą się wysoką renomą ze względu na ich innowacyjność i oryginalny skład. Kluczową rolę odgrywa 
jednakże ich zdrowotne zastosowanie. Oferowane produkty polepszają nastrój i dobre samopoczucie, 
wspomagają naturalną pracę jelit, obniżają poziom cukru we krwi, wspomagają walkę z nadwagą a także z  
bezsennością, oczyszczają organizm z toksyn i substancji szkodliwych. W ramach przedstawionej przez Spółkę 
oferty znajdują się produkty starannie dobrane i wyselekcjonowane, które wypełniają luki rynkowe w swoich 
kategoriach. Przyjęcie przez Spółkę tego rodzaju taktyki jest działaniem intencjonalnym, bowiem opiera się na 
doborze wyłącznie tych produktów, które spełniają sygnalizowane potrzeby i wysokie wymagania nawet 
najbardziej wybrednych klientów. Ukierunkowanie na klienta jak również utrzymywanie długotrwałych i 
partnerskich relacji opartych przede wszystkim na uczciwym i etycznym podejściu do finalnego adresata jest 
podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa.  

Spółka posiada sprawne struktury i narzędzia informatyczne oraz jasne procedury operacyjne, które przy 
realizacji celów strategicznych rozwoju Emitenta i jego wzrostu, nie będą generować dodatkowych kosztów, co 
sprawi, że każdy wzrost obrotów firmy spowoduje poprawę osiąganego wyniku finansowego. 

K&K Herbal Poland S.A. prowadzi sprzedaż oferowanych produktów poprzez dwa kanały dystrybucji: 

 ogólnopolskie hurtownie farmaceutyczne, 

 sprzedaż bezpośrednią do lokalnych hurtowni farmaceutycznych, aptek, sklepów medyczno-zielarskich,  
sklepów internetowych, realizowaną bezpośrednio z magazynu Emitenta. 

W początkowym etapie działalności, dystrybucja produktów w przedsiębiorstwie odbywała się za 
pośrednictwem kanału bezpośrednich odbiorców półhurtowych tj. najczęściej aptek i sklepów medycznych. 
Współpraca z liczbą 90 i 170 kontrahentów w latach 2009 i 2010 stanowiła odpowiednio 100% i 81% sprzedaży 
Emitenta. Przy czym trzech największych odbiorców w tym zakresie wygenerowało w 2010 roku 9% obrotów. 
Rok 2011 nie przyniósł większych zmian, liczba kontrahentów zwiększyła się do 210, a trzech największych 
odbiorców łącznie osiągnęło 19% obrotów. W toku rozwoju, Spółka podpisała również umowę z trzema 
istotnymi dla skali działalności, wiodącymi dystrybutorami farmaceutycznymi w Polsce tj. hurtowniami Slawex 
Sp. z o.o., Pelion S.A. (dawniej PGF S.A.), Farmacol S.A., z których wg najnowszych danych, podmioty 
wymienione jako dwa ostatnie, odpowiadają za 40% hurtowej dystrybucji farmaceutyków w kraju. 

Tabela 9: Kluczowi odbiorcy Emitenta 

Główni odbiorcy 

Nazwa Miejscowość 
Udział procentowy w sumie 

przychodów 

Slawex Sp. z o. o. Lublin Powyżej 5% 

Pelion S.A. (dawniej Polska 
Grupa Farmaceutyczna S. A.) 

Łódź Powyżej 5% 

Centrum Odnowy Liliana Lech Tarnobrzeg Powyżej 5% 

                 Źródło: Emitent 
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Faktem jest również, że wiodące prym ogólnopolskie hurtownie farmaceutyczne przyniosły Emitentowi w 2010 
i 2011 roku odpowiednio 19% i 18% przychodów ze sprzedaży. Strukturę sprzedaży w oparciu o poszczególne 
kanały dystrybucji przedstawia poniższa tabela. 
 
Tabela 10: Struktura sprzedaży Emitenta kształtowana przez poszczególne kanały dystrybucji 

Kanały dystrybucji 

Przychody ze sprzedaży  
(tys. zł) 

Struktura sprzedaży (%) 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Hurtownie 
Farmaceutyczne 

0 70.112,54 144.832,95 0% 19% 18% 

Sklepy zielarsko-
medyczne, apteki 

92.353,33 292.860,99 652.926,46 100% 81% 82% 

Razem: 92.353,33 362.973,53 797.759,41 100% 100% 100% 

                 Źródło: Emitent 

Założeniem Emitenta jest świadoma dywersyfikacja odbiorców i dalsze działanie zmierzające do pozyskiwania 
nowych kontrahentów. Należy jednakże zaznaczyć, że Spółka nie prowadzi sprzedaży detalicznej do klienta 
docelowego.  
Łączną sumę uzyskanych z poszczególnych źródeł przychodów w latach 2009 - 2011 obrazuje poniższa tabela. 

 

Tabela 11: Przychody Emitenta w podziale na kwartały 

Rok Wyszczególnienie 
w okresie 

I kw. II kw. III kw. IV kw. 

2011 

Przychody ze sprzedaży 176.894,07 150.811,74 229.399,39 240.654,21 

Udział w rocznej sprzedaży % % % % 

Roczna sprzedaż 797.759,41 

Rok Wyszczególnienie 
w okresie 

I kw. II kw. III kw. IV kw. 

2010 

Przychody ze sprzedaży 49.344,39 59.101,03 102.524,25 152.003,86 

Udział w rocznej sprzedaży 14% 16% 28% 42% 

Roczna sprzedaż 362.973,53 

Rok Wyszczególnienie 
w okresie 

I kw. II kw. III kw. IV kw. 

2009 

Przychody ze sprzedaży 0 54.647,53 8.424,79 29.281,01 

Udział w rocznej sprzedaży 0 59% 9% 32% 

Roczna sprzedaż 92.353,33 

                 Źródło: Emitent 

4.12.2  Gama oferowanych produktów    
W ofercie Emitenta znajduje się szeroka gama produktów dwóch wytwórców: firmy Brainway Inc. oraz Bioline 
Products, z którymi Spółka ma podpisaną umowę na wyłączność.  

Produkty dystrybuowane w ramach współpracy z firmą  Brainway to: 
1. DL-PA, 
2. L-Tryptofan, 
3. GasTrip, 
4. Gurmar, 
5. Brahmi 
6. Synamin Plus. 
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Produkt oferowany w ramach współpracy z firmą  Bioline Products to: 
1. Enterosgel. 

 
Tabela 12: Oferta produktowa Emitenta     

Opis produktu 

DL-PA  (DL-fenyloalanina),  suplement diety 
Dl-fenyloalanina (PA) jest podstawowym aminokwasem i prekursorem 
stymulujących przekaźników nerwowych: dopaminy, epinefryny i nor 
epinefryny. Działa także jako substancja poprawiająca nastrój, osłabiająca 
apetyt i przewlekły ból. Suplement diety aktywuje i wzmacnia działanie 
preparatów opium w ciele - endorfin, dynorfin i enkefalin, które są kluczowymi 
substancjami samoregulacyjnych i samoleczniczych procesów ciała. Oprócz 
innych funkcji tłumią ból i wywołują dobry nastrój. 
Kraj pochodzenia zastosowanej substancji - USA. 

 

L-Tryptofan – Naturalny antydepresant,  suplement diety                                                
Tryptofan to niezbędny do życia egzogenny aminokwas wchodzącym w skład 
białek, który musi być dostarczany do organizmu wraz z pożywieniem. Znany 
jest przede wszystkim z istotnego wpływu na poziom neurotransmitera 
(związku chemicznego występującego w mózgu) jakim jest tzw. "hormon 
szczęścia" czyli serotonina. Przy pomocy tryptofanu ciało produkuje kluczowe 
neurohormony (serotoninę, melatoninę), niezliczoną ilość rodzajów enzymów, 
witaminy i tysiące innych substancji.  
Głównym powodem używania uzupełniającego tryptofanu jest podwyższenie 
poziomu serotoniny, której obniżony poziom jest podstawową przyczyną 
niepokoju i depresji, zmian nastroju i zachowania, zaburzeń usypiania i snu czy 
skłonności do używania substancji uzależniających lub przejadania się. 
Kraj pochodzenia zastosowanych substancji –  Niemcy.                                         

 

GasTrip –  suplement diety, łagodny środek przeczyszczający - poprawia pracę 
jelit                                       
Suplement diety zawiera mieszankę tradycyjnych ziół ajuwerdyjskich, 
stosowanych od wieków w medycynie ajurwedyjskiej w celu utrzymania 
prawidłowej pracy układu pokarmowego.  
Mieszanka wyciągów z owoców roślin Terminalia chebula, Terminalia bellerica i 
Emblica officinalis dzięki łagodnym właściwościom przeczyszczającym 
skutecznie przyczynia się do efektywnego oczyszczania jelita grubego. 
Wspomaga prawidłową pracę jelit i odtruwa układ pokarmowy. 
GasTrip pomaga przy ostrych i chronicznych zaparciach, zwiększa naturalną 
ruchliwość żołądka i jelit, oczyszcza i tonizuje przewód pokarmowy, odtruwa 
organizm polepszając trawienie i wchłanianie substancji odżywczych.  
Kraj pochodzenia zastosowanych substancji – Indie. 

 

Gurmar – naturalny środek przeciwcukrzycowy,  suplement diety                                                                                          
Wyciąg z rośliny Gymnema Sylvestre ze standaryzowaną zawartością kwasu 
gymnemowego - 25 %. Gurmar to hinduska nazwa rośliny i jej wyciągów, która 
w dosłownym tłumaczeniu oznacza "zabija cukier".  
Kwasy gimmenowe wspomagają optymalizację metabolizmu węglowodanów. 
Kraj pochodzenia zastosowanych substancji – Indie.  
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Brahmi – wspomaga pamięć i zdolność uczenia,  suplement diety   
Wyciąg z rośliny bacopa moniera zawiera substancje, które korzystnie 
wpływają na tkanki mózgowe i umożliwiają zachowanie i zwiększenie świeżości 
umysłu niezależnie od wieku, szczególnie pamięć i zdolność uczenia. 
Kraj pochodzenia zastosowanych substancji – Indie 

 

Synamin Plus - Kilkuskładnikowy środek do wsparcia odchudzania,  suplement 
diety            
Preparat ma za zadanie wpływać na procesy metaboliczne, które kierują 
przetwarzaniem cukrów i tłuszczów i ich magazynowaniem w formie 
tłuszczowych zapasów ciała.  
Dla osób z nadwagą i otyłością (BMI>25), zwłaszcza dla tych, którym 
przeszkody zdrowotne lub inne uniemożliwiają regularne ćwiczenia i sport. 

 

Enterosgel –  suplement diety, to bezsmakowy, nie posiadający zapachu żel, 
który dzięki szczególnym właściwościom swej krzemoorganicznej budowy, 
wiąże i wydala najbardziej  szkodliwe dla zdrowia substancje i toksyny. 
Suplement diety pomaga w poprawieniu mikrobiocenozy, odbudowy nabłonka 
błon śluzowych i innych tkanek organizmu.Enterosgel pomocny jest jako 
substancja detoksykacyjna przy ostrych i przewlekłych intoksykacjach różnego 
pochodzenia, w przypadku zatrucia jadami, lekami, alkoholem, solami metali 
ciężkich, przy kompleksowej terapii ostrych infekcyjnych problemach przewodu 
pokarmowego, przy alergii pokarmowej m.in. wywołanej lekami. Doskonałe 
efekty osiągnie przy wspomaganiu leczenia wątroby, m.in. wirusowe zapalenie 
wątroby A i B, marskość, zaparcia, wzdęcia, przy przewlekłej niewydolności 
nerek i wątroby oraz skazie moczanowej. Oprócz tego produkt ma 
zastosowanie przy ogólnej detoksykacji organizmu przed i po zabiegach 
chirurgicznych oraz chemio i radioterapiach. Bezproblemowo radzi sobie z 
przewlekłym stanem zapalnym i wrzodami przewodu pokarmowego, ponieważ 
w większości przypadków nagromadzone toksyny, odpady metabolizmu, 
patologiczne grzyby i bakterie uniemożliwiają regenerację błon śluzowych. 
Enterosgel natomiast dokładnie oczyszcza jelita i żołądek, pozwalając zadziałać 
lekowi. Jest pomocny również przy problemach skórnych wywołanych m.in. 
zaburzeniami układu nerwowego i zanieczyszczeniem organizmu (półpasiec, 
łuszczyca), a  także wywołanymi alergiami pokarmowymi. Enterosgel jest 
pomocny także przy problemie atonicznego zapalenia skóry i innych skórnych 
alergii. Łagodzi bowiem swędzenie i nie pozwala tworzyć się nowym ogniskom 
zapalnym, wysypce i moknięciom. Ma zastosowanie przy toksykozie ciąży, 
astmie, skutkach ubocznych po usunięciu wyrostka, oparzeniach w fazie 
intoksykacji. 
Produkt posiada porowatą strukturę matrycy organiczno-krzemowej (gąbka 
molekularna), działa selektywnie, charakteryzując się działaniem absorpcyjnym 
i detoksykacyjnym: ma zwiększoną zdolność absorpcyjną 5 µmol/g, 
przeznaczony do wchłaniania przeważnie substancji toksycznych o średniej 
masie cząsteczkowej (rys. 1). Sam produkt (oryginalny sorbent), który jako 
jedyny na świecie posiada powierzchnię hydrofobową, nie przykleja się do 
ścianek jelit i  z organizmu wydalany jest w sposób naturalny. 
Suplement diety pochłania i wiąże w przewodzie pokarmowym, a następnie 

 



  

  
KK&&KK  HHeerrbbaall  PPoollaanndd  SS..AA..  

 

   Dokument Informacyjny 49 

  

 

 
Udział poszczególnych produktów w przychodach ze sprzedaży ogółem 

Głównym źródłem przychodów Spółki K&K Herbal Poland S.A. jest suplement diety – Enterosgel. Udział tego 
produktu w 2010 roku stanowił ponad 3/4, a w 2011 roku aż 93% zagregowanej wielkości sprzedaży w ujęciu 
kwotowym, generując największą część obrotów Emitenta. Wprowadzone w 2010 roku produkty firmy 
Brainway w pierwszym roku ich sprzedaży stanowiła 16% całkowitych obrotów, natomiast w 2011 roku 6%. 

Tabela 13: Struktura produktowa przychodów ze sprzedaży 

Produkt 2009 Udział [%] 2010 
Udział 

[%] 
2011 

Udział 
[%] 

Enterosgel suplement diety 92.353,33 100% 286.793,44 79% 744.826,68 93% 

Brainway – Suplementy diety X X 58.172,09 16% 47.845,59 6% 

Inne  X X 18.008,00 5%     5.087,14 1% 

SUMA 92.353,33 100% 362.973,53 100% 797.759,41 100% 

 Źródło: Emitent 

 
 

usuwa z organizmu endogenne i egzogenne substancje toksyczne 
różnorodnego pochodzenia. Preparat absorbuje końcowe produkty przemiany 
materii: mocznik, kreatyninę, bilirubinę, kompleksy lipidów, cholesterol, 
aromatyczne węglowodory i ich pochodne, rozpuszczalniki organiczne, 
bakteryjne endo i egzotoksyny, inne produkty rozpadu białek, a także inne 
przemysłowe substancje trujące, łącznie z inkorporowanymi radionuklidami.                                     
Produkt wyprowadza patogenną mikroflorę przewodu pokarmowego: 
helicobacter pylori, salmonella, shigella, klebsiella i inne gram ujemne i gram 
dodatnie mikroorganizmy, a także grzyby rodzaju Candida. Preparat nie niszczy 
saprofitycznej mikroflory jelita (laktobakterii, bifidobakterii itd.). W 
odróżnieniu od eubiotycznej mikroflory (laktobakterii, bifidobakterii), 
patogenna mikroflora nieodpowiednia dla jelit, jest wyprowadzana z 
organizmu drogą fizjologiczną na powierzchni Enterosgelu, co likwiduje objawy 
zaburzenia równowagi bakteryjnej. Środek wiąże i wyprowadza wirusy m.in. 
wirusy grypy, paragrypy, rotawirusy, cytomegalowirusy i inne. Dodatkowo 
absorbuje na swej powierzchni alergeny, powodując ich szybką eliminację z 
organizmu. 
Enterosgel tworzy komfortowe warunki do regeneracji nabłonka śluzówki. 
Usuwa z jelit substancje szkodliwe zachowując odpornościową ochronę powłok 
śluzowych (sekrecyjna immunoglobulina A). Preparat nie zakłóca procesu 
wchłaniania, nie zatyka przestrzeni między kosmkami i nie wywołuje atonii 
jelit. 
Żel przyspiesza naprawcze i regeneracyjne procesy powłoki śluzowej. Przy 
wyraźnym zaburzeniu równowagi bakteryjnej w jelitach, preparat pozwala 
osiągnąć normalizację mikroflory w ciągu 10-12 dni. Podczas 
nieskomplikowanych zaburzeń równowagi bakteryjnej jelit zwykle wystarczy 
tygodniowy okres stosowania. Preparat pozwala szybciej osiągnąć poprawę 
samopoczucia chorych i doprowadzić do normalizacji funkcji przewodu 
pokarmowego. 
W przypadku zapalenia otrzewnej (różnej etiologii) przeprowadzenie sorpcji 
jelitowej przy pomocy Enterosgelu, zmniejsza zawartość jelit i skraca okres nie 
domagań. Znacznie zmniejsza się liczba pooperacyjnych powikłań w jamie 
brzusznej. Wykorzystanie Enterosgelu jako dodatek podczas wirusowego 
zapalenia wątroby daje pozytywny efekt, który przejawia się w poprawie 
samopoczucia chorych, podwyższeniu apetytu, zmniejszeniu albo zaprzestaniu 
świądu skórnego, obniżeniu poziomu bilirubiny. Efekt będzie widoczny już w 5-
7 dobie od początku leczenia. Pozbawiony efektów ubocznych preparat nie 
wchłania się do organizmu i jest obojętny chemicznie.  
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Plany  rozszerzenia oferty produktowej 
W toku rozwoju działalności, Spółka zamierza urzeczywistnić wypracowany, kompleksowy program 
wprowadzania nowych produktów do oferty. Do poszerzenia asortymentu Emitenta ma dochodzić w dwojaki 
sposób. Pierwszym założeniem jest rozszerzenie współpracy z dotychczasowymi odbiorcami w kierunku 
dystrybuowania nowych produktów, a drugim poszukiwanie nowych kontrahentów na terenie całego kraju.  
Urzeczywistnieniem rozszerzania wachlarza produktów w ramach dotychczasowej współpracy na zasadach 
wyłączności jest plan wprowadzenia do obrotu grupy 5-8  suplementów diety firmy Brainway,  a także produktu 
weterynaryjnego o nazwie EnteroZoo firmy Bioline Products (patrz cele emisyjne pkt. 4.13.1.). Z wymienionymi 
powyżej podmiotami Emitent jest na etapie finalizacji umów o wyłączne przedstawicielstwo na Polskę. 
Poza powyższym, zamiarem Spółki jest pozyskiwanie nowych kontrahentów w efekcie stosowania świadomej 
polityki dywersyfikacji odbiorców. Ponadto, Spółka zakończyła z sukcesem rozmowy handlowe z firmą Aloveria, 
co zaowocowało ustaleniami, na mocy których w listopadzie 2011 roku nastąpiło podpisanie umowy o 
współpracy pomiędzy firmą Aloveria a Emitentem oraz sprzedaż 10 produktów kontrahenta na zasadzie 
wyłączności na terytorium Polski. Wprowadzenie na rynek kosmetyków oraz suplementów diety dwóch 
powyższych producentów zostanie zrealizowane dzięki środkom finansowym pozyskanym z emisji akcji na 
rynku NewConnect. 

4.13 Strategia rozwoju Emitenta 

Strategia rozwoju Emitenta 
Misją firmy K&K Herbal Poland S.A. jest dostarczanie kontrahentom najwyższej jakości produktów 
zaspokajających w pełni sygnalizowane przez nich potrzeby w możliwie najkrótszym terminie. 

W celu realizacji misji Emitent podejmuje szereg kroków udoskonalających działanie przedsiębiorstwa, 
wykonanych w oparciu o spójnie stworzone krótko- oraz długoterminowe koncepcje rozwoju. Efektem 
nakreślonych planów Emitenta jest stworzona strategia rozwoju Spółki K&K Herbal Poland S.A., która 
uwzględnia najważniejsze aspekty związane z prowadzoną przez Emitenta działalnością.   

Strategia rozwoju    
Sporządzona strategia oparta została o kilka kluczowych kwestii, których sprawne i skuteczne wykonanie 
pozwoli Spółce na dynamiczny rozwój, zapewniając przedsiębiorstwu silną pozycję rynkową w przyszłości.     
1. Zwiększenie poziomu sprzedaży  
Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Spółka K&K Herbal Poland S.A. prowadzi sprzedaż swoich 
produktów poprzez dwa kanały dystrybucji: 

 ogólnopolskie hurtownie farmaceutyczne: Pelion S.A. (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.),  
Slawex Sp. z o.o., Farmacol S.A. 

 sprzedaż bezpośrednią do lokalnych hurtowni farmaceutycznych, aptek, sklepów medyczno- 
zielarskich, sklepów internetowych (ok. 170 odbiorców) realizowaną bezpośrednio z magazynu Spółki. 

Emitent zamierza zwiększyć przychody z tytułu sprzedaży dzięki poszerzaniu współpracy z dotychczasowymi 
odbiorcami, a także poszukiwaniu nowych kontrahentów na terenie całego kraju.   
2. Wprowadzanie na rynek produktu EnteroZoo jako produktu weterynaryjnego 
EnteroZoo jest produktem na bazie kwasu metylo-krzemowego przeznaczonym dla zwierząt stosowanym we 
wspomaganiu różnego rodzaju terapii  poprzez kompleksową detoksykację organizmu zwierząt. 
3. Zmiana statusu produktu Enterosgel z suplementu diety na wyrób medyczny 
Suplement diety Enterosgel jest produktem generującym największą część obrotów Emitenta.  
W dniu 15 marca 2012 roku Spółka zakończyła procedurę zgłoszeniową wyrobu medycznego Enterosgel                       
i wprowadziła go do swojej oferty. Zmiana statusu produktu na wyrób medyczny pozwoli na prowadzenie 
pełnej i skutecznej akcji marketingowej bezpośrednio wśród lekarzy i farmaceutów, co spowoduje większą 
rozpoznawalność oraz popularność produktu na rynku.  
4. Wzbogacenie asortymentu oferowanych produktów o kosmetyki firmy Aloveria ( grupa 12 produktów) 
Produkty wytwarzane przez Aloveria powstają na bazie kanaryjskiego aloesu – rośliny o cenionych 
właściwościach pielęgnacyjnych i leczniczych. Spółka zakończyła z sukcesem rozmowy handlowe z firmą 
Aloveria, co zaowocowało ustaleniami na mocy których w listopadzie 2011 roku nastąpiło podpisanie umowy o 
współpracy pomiędzy firmą Aloveria a Emitentem oraz sprzedaż 12 produktów kontrahenta na zasadzie 
wyłączności na terytorium Polski. Spółka rozpoczęła już wszelkie niezbędne przygotowania do przeprowadzenia 
procedur zgłoszeniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa. 
5. Wprowadzanie na rynek suplementów diety firmy Brainway  (grupa 5-8 suplementów) 
Spółka jest wyłącznym dystrybutorem suplementów diety firmy  Brainway, mając obecnie w swojej ofercie 6 
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suplementów diety tegoż producenta. Spółka prowadzi  procedury notyfikacyjne w stosunku do 2 produktów 
oraz prace wstępne nad 6 kolejnymi suplementami. Są to oryginalne, niszowe produkty, których nie ma na 
polskim rynku suplementów diety. 
6. Sprawne przeprowadzanie działań marketingowych 
Spółka K&K Herbal Poland S.A. zamierza promować markę oraz oferowane produkty w zróżnicowany sposób. 
Jednym z ważniejszych elementów kampanii marketingowej będzie uczestnictwo Emitenta w charakterze 
wystawcy na targach oraz wystawach medycznych oraz propagujących właściwy tryb życia.  
Kontakty biznesowe pozyskane podczas targów “Bliżej Zdrowia, bliżej natury” w Katowicach odbywających się 
dwa razy w roku oraz Udział w targach “Zdrowie i Uroda” w Krakowie pozwalają ocenić tę formę promocji jako 
skuteczną, w związku z czym uczestnictwo w ww. zdarzeniach będzie kontynuowane. Emitent nie wyklucza 
również swojej obecności na innych targach o tożsamej tematyce na terenie całej Polski.   
Spółka zamierza także partycypować w licznych akcjach marketingowych organizowanych przez hurtownie 
farmaceutyczne.  Dotychczas Spółka brała udział w następujących kampaniach promocyjnych: 

 “Wysokie rabaty” – akcja promocyjna organizowana przez Pelion S.A. (dawniej Polska Grupa 
Farmaceutyczna),  

 Reklama w dwumiesięczniku „DBAM O ZDROWIE” – magazynu informacyjnego wydawanego przez 
Pelion S.A. (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna), 

 “Gorące Ceny” - kampania organizowana przez Slawex Sp. z o.o., 

 Pojawienie się produktu Enterosgel jako HIT w miesięczniku wydawanym przez Slawex Sp. z o.o., 

 Promocje rabatowe w grupie zakupowej sklepów zielarskich, 

 Udział w sponsorowaniu nagród w postaci produktów Spółki. 
W celu zwiększenia rozpoznawalności produktów, Emitent kolportuje również ulotki, plakaty oraz gadżety 
reklamowe.  

Analiza SWOT 
Silne strony: 

 Wyłączność na  dystrybucję unikatowych preparatów w Polsce, 

 Duża dywersyfikacja odbiorców, 

 Niskie koszty stałe prowadzonej działalności, 

 Doświadczona kadra pracownicza. 
Słabe strony: 

 Mała skala działalności Emitenta, 

 Ubogi asortyment produktów, 

 Brak wystarczającej ilości kapitału niezbędnego do dynamicznego rozwoju. 
Szanse: 

 Wprowadzenie nowych niepowtarzalnych na polskim rynku produktów, 

 Nawiązanie współpracy z nowymi partnerami biznesowymi, 

 Wzrost zapotrzebowania na produkty farmaceutyczne z grupy suplementów diety w Polsce. 
Zagrożenia: 

 Pojawienie się konkurencyjnych produktów, 

 Zaostrzenie przepisów prawnych dotyczących importu oraz dystrybucji leków i preparatów należących 
do grupy suplementów diety, 

 Niekorzystne kursy walutowe w długim horyzoncie czasowym. 
 

Perspektywy rozwoju 
Dobre perspektywy rynku OTC (leki bez recepty oraz suplementy diety) w Polsce na najbliższe lata (rozdział 
4.14. „Otoczenie rynkowe”) należy rozpatrywać jako sporą szansę dla producentów oraz dystrybutorów 
preparatów zaliczanych do tej grupy. Pozytywne oczekiwania w ocenie Zarządu Spółki K&K Herbal Poland S.A. 
powinny się ziścić, bowiem rośnie stopniowo świadomość Polaków w zakresie korzystnych efektów stosowania 
produktów z grupy OTC. Czynnikiem napawającym optymizmem jest również systematyczny wzrost polskiej 
gospodarki. Konsekwencją rozwoju naszego kraju jest wyższa wielkość wynagrodzeń osiąganych przez 
statystycznego Polaka, co z kolei znajduje odzwierciedlenie w rosnącym popycie nie tylko na podstawowe 
niezbędne w przypadku choroby produkty farmaceutyczne, ale również na specyfiki działające profilaktycznie, 
które  wspomagają codzienną dietę.    

Dystrybucja suplementów diety w Polsce opiera się w głównej mierze na ogólnopolskich hurtowniach 
farmaceutycznych, które charakteryzują się bardzo wysokim poziomem udziału w rodzimym rynku, 
systematycznie zwiększając skalę działalności poprzez skuteczną walkę konkurencyjną z mniejszymi 
hurtownikami, bądź akwizycje mniejszych podmiotów. Dlatego też działania Emitenta będą skoncentrowane na 
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rozszerzaniu współpracy z  największymi hurtownikami o ogólnopolskim zasięgu. Emitent nie zamierza jednakże 
rezygnować z kanału dystrybucji bezpośredniej (apteki tradycyjne i internetowe, sklepy zielarsko-medyczne),  
gdyż dywersyfikując strukturę sprzedaży utrzyma wyższy poziom stabilności,  co w znacznym stopniu ograniczy 
jego zależność od popytu generowanego na dystrybuowane preparaty przez poszczególnych kontrahentów.       
Spółka K&K Herbal Poland S.A. wiąże bardzo duże nadzieje z poszerzaniem oferowanego asortymentu. W 
związku z tym faktem Firma podjęła już szereg działań zmierzających do nawiązania stałej współpracy z 
podmiotami oferującymi preparaty wzbogacające oraz uzupełniające ofertę Emitenta. Pełniejszy asortyment 
pozwoli z pewnością na bardziej kompleksowe zaspokojenie potrzeb klientów, przekładając się na rozszerzanie 
współpracy z kontrahentami, pozwalające osiągać wyższe przychody z tytułu sprzedaży produktów 
dystrybuowanych przez Emitenta.   

Emitent działa na bardzo konkurencyjnym rynku jednak odznacza się cechą wyróżniającą, którą jest posiadanie 
w ofercie oryginalnych, niepowtarzalnych produktów. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż Spółka K&K Herbal 
Poland S.A. podejmując się dystrybucji danego produktu na rynku, czyni to tylko na zasadzie wyłączności na 
terenie Polski, co pozwala prowadzić jasną politykę cenową wobec kontrahentów i generować odpowiednio 
wysoką marżę. 

W opinii Emitenta, realizacja celów strategicznych Spółki i celów emisyjnych przy sprzyjającymi otoczeniu 
zewnętrznym pozwoli na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa w przyszłości 

4.13.1  Cele emisyjne 
W tabeli numer 14 Emitent przedstawił cele emisyjne, które zamierza zrealizować dzięki środkom finansowym 
pozyskanym z emisji akcji serii C. Zaplanowane działania oraz przewidziane na ich realizację nakłady finansowe, 
a także terminy ich wykonania są w ocenie Emitenta bardzo realne, uwzględniając rzeczywiste uwarunkowania 
rynkowe.    

Tabela 14: Cele emisyjne 

Lp. Cele emisyjne Przewidywane 
nakłady 

Planowany termin 
realizacji 

1 
Wprowadzenie na rynek kosmetyków firmy 
Aloveria na bazie aloesu 

45.500,00 zł II kwartał 2012 

2 
Zmiana statusu suplementu diety Enterosgel  
na wyrób medyczny 

45.500,00 zł I kwartał 2012 

3 
Wprowadzanie na rynek produktu EnteroZoo jako 
produkt weterynaryjny 

45.500,00 zł IV kwartał 2012 

4 
Wprowadzanie na rynek suplementów firmy 
Brainway  (grupa 5-8 suplementów) 

60.300,00 zł IV kwartał 2012 

- RAZEM 196.800,00 zł  ----------------------------- 

Źródło: Emitent 

Wszystkie pozyskane w drodze emisji prywatnej środki pieniężne Emitent zamierza przeznaczyć na zwiększenie 
oferowanego asortymentu, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w zwiększonej skali działalności Spółki K&K 
Herbal Poland S.A., wspomagając realizację założonych prognoz finansowych, które zostały zaprezentowane w 
tabeli 15 „Prognozy finansowe Emitenta”. 
W dniu 15 marca 2012 roku Spółka zakończyła procedurę zgłoszeniową wyrobu medycznego Enterosgel                       
i wprowadziła go do swojej oferty, a tym samym został zrealizowany pierwszy cel związany z emisją akcji serii C. 

4.13.2   Prognoza finansowa 
Zdaniem Zarządu Emitenta wdrażana strategia działania pozwoli na sukcesywne zwiększanie przychodów oraz 
na osiągnięcie  dodatniego wyniku finansowego w najbliższych latach działalności Spółki K&K Herbal Poland S.A. 

Tabela 15: Prognozy finansowe Emitenta (w PLN) 

Rok 2012 2013 

Przychody 
netto 

   1.110.000  1.350.000 

Zysk netto    101.000  135.000 

                                           Źródło: Emitent 
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Powyższe prognozy finansowe zostały sporządzone przy uwzględnieniu obecnych oraz spodziewanych 
uwarunkowań rynkowych, a także w oparciu o planowane do realizacji cele strategiczne i emisyjne. Do 
najbardziej istotnych założeń umożliwiających wygenerowanie przez Spółkę zamieszonych w tabeli 15 
„Prognozy finansowe Emitenta” wielkości w poszczególnych latach należy zaliczyć: 

1) Stabilny kurs polskiej waluty względem walut obcych do końca 2012 roku, 
2) Pozyskanie nowych odbiorców  oraz rozszerzenie współpracy z dotychczasowymi kontrahentami ze 

szczególnym uwzględnieniem hurtowni o ogólnopolskim zasięgu Pelion S.A. (dawniej Polska Grupa 
Farmaceutyczna S.A.), Farmacol S.A., Slawex Sp. z o.o. 

3)  Utrzymanie marż z tytułu sprzedaży produktów przez Emitenta na dotychczasowym poziomie, 
4) Zwiększenie asortymentu produktów o nowe  preparaty. Emitent zakłada, iż łącznie do końca 2012 

roku wprowadzi przynajmniej 20 nowych produktów, które pozwolą na wygenerowanie 45% 
całkowitych przychodów w 2012 roku, 

5) Skuteczność prowadzonych działań marketingowych. 
 

W roku 2011 spółka prowadziła intensywne działania w celu przygotowania wprowadzania nowych produktów 
do oferty spółki. Przygotowania te miały na celu efektywne wykorzystanie środków z planowanej emisji 
prywatnej.  
Przekształcenie Enterosgel z suplementu diety w wyrób medyczny będzie miało bardzo pozytywny wpływ na 
postrzeganie tego produktu w zakresie jego właściwości terapeutycznych i selektywnego mechanizmu działania 
produktu. Spółka przewiduje, że zmiana klasyfikacji produktu powinna się przełożyć na parunastu procentowy 
wzrost przychodów. 
Wejście na rynek z nowym produktem o nazwie EnteroZoo (odpowiednik Enterosgelu dla zwierząt) powinno 
przełożyć się na przychody spółki na poziomie 30.000 do 50.000 zł w 2012 roku i 100.000 do 150.000 zł w 2013 
roku. 
Po sfinalizowaniu rozmów z firmą Aloveria i podpisaniu umowy na wyłączność Spółka przewiduje 
wprowadzenie tych produktów w drugim kwartale 2012 roku. Wysoka jakość produktów, które powstają na 
bazie oryginalnego, kanaryjskiego, wysokiej jakości aloesu spowoduje zwiększenie oferty Spółki o unikatowe         
i bardzo oryginalne produkty, które nie mają analogi na polskim rynku. Wprowadzenie gamy produktów 
Aloveria według oceny spółki powinno przynieść przychody Spółki na poziomie 100.000 - 150.000 zł w roku 
2012 i 200.000 - 250.000 zł w roku 2013. 
Spółka będąc wyłącznym dystrybutorem suplementów diety firmy Brainway z Czech w 2011 r. prowadziła 
przygotowania do poszerzenia asortymentu tej firmy o 5-8 produktów. Wprowadzenie tych produktów 
planowane jest przez spółkę w IV kwartale 2012 roku co powinno przełożyć się na wzrost przychodów Spółki do 
20.000 - 40.000 zł w 2012 roku i do 80.000 – 100.000 zł w 2013 roku. 
Spółka w realizacji celów strategicznych na lata 2012 i 2013 będzie inwestowała środki z emisji w produkty, 
które będą miały wymierny wpływ na wzrost przychodów. Spółka w celu realizacji celów emisyjnych i prognoz 
finansowych posiada wszystkie narzędzia informatyczne, sprawną strukturę organizacyjną oraz wiedzę 
merytoryczną. Spółka nie musi ponosić żadnych dodatkowych kosztów inwestycyjnych w majątek spółki aby 
realizować cele strategiczne. Pozyskane środki z emisji będą wykorzystane do pokrycia kosztów będących 
bezpośrednio związanych z: przygotowaniem dokumentacji produktowej, przeprowadzeniem procesów 
notyfikacyjnych lub rejestracyjnych produktów, kosztów początkowych dystrybucji i działań marketingowych. 

4.14 Otoczenie rynkowe Emitenta 

Otoczenie rynkowe Emitenta 
Działalność prowadzona przez Emitenta mieści się w obrębie rynku farmaceutycznego. W opinii analityków z 
firmy badawczej IMS (jednego z najbardziej cenionych podmiotów zajmujących się analizowaniem sektora 
medycznego), globalny popyt na produkty farmaceutyczne powinien rosnąć w tempie od 5 do 8 % w 
najbliższych latach, osiągając przybliżoną wartość 1,1 tryliona $ w roku 2014. Zdecydowanie największym 
rynkiem pozostaną Stany Zjednoczone Ameryki, stanowiąc blisko 1/3 światowego rynku. Jednakże 
średnioroczny wzrost konsumpcji ocenia się na 3 do 6 % w skali najbliższych lat, co jest wynikiem niższym od 
założeń dotyczących całego globu. Podobną dynamikę wzrostu szacuje się także dla pozostałych krajów 
rozwiniętych. Eksperci twierdzą, iż jednym z wiodących czynników determinujących wzrost światowego rynku 
farmaceutycznego w okresie najbliższych kilku lat będzie popyt kreowany przez mieszkańców państw krajów 
wschodzących, do których z pewnością należy zaliczyć również Polskę.  

Rynek farmaceutyczny w Polsce 
Obecną sytuację na rynku farmaceutycznym w naszym kraju można ocenić jako bardzo stabilną. Zgodnie z 
szacunkami PMR –  organizacji zajmującej się zbieraniem rynkowych informacji, bardzo prawdopodobne jest, iż 
w najbliższych 2 latach rynek będzie wykazywał tendencję do powolnego, aczkolwiek sukcesywnego wzrostu.   
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Wykres 2: Prognozowana wartość rynku farmaceutycznego w Polsce (mld PLN)  

 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu: "OTC market in Central and Eastern Europe 2010. Comparative analysis and  development forecasts for 
2010-2012" sporządzonego przez PMR 

Do końca 2011 roku polski rynek farmaceutyczny osiągnął w przybliżeniu 31 mld PLN. Prognoza na rok 2012 
zakłada, iż sprzedaż farmaceutyków wzrośnie o około 800 mln PLN, natomiast w 2013 roku przychody ze 
sprzedaży produktów farmaceutycznych powinny kształtować się na poziomie 32,9 mld PLN.  

Specjaliści twierdzą, iż głównym czynnikiem stymulującym wzrost będzie sprzedaż produktów zaliczanych do 
kategorii OTC (leki bez recepty oraz produkty nie mające statusu leków).  

W związku z niedawnym kryzysem gospodarczym sprzedaż farmaceutyków z grupy OTC nie wykazywała 
wzrostu poziomu dynamiki sprzedaży odnotowywanego w latach wcześniejszych. Obawy o przyszłość 
finansową gospodarstw domowych odcisnęły piętno na zmniejszonym globalnym popycie w wielu sektorach 
gospodarki,  również na rynku farmaceutyków zaliczanych do grupy OTC.   

Z analiz przeprowadzonych przez PMR wynika, iż uspokojenie nastrojów na globalnym rynku powinno 
przyczynić się do wzmocnienia popytu w segmencie OTC w przyszłości w całym regionie Środkowo-Wschodniej 
Europy,  także w Polsce, będąca obok Rosji największym rynkiem  w tej części Europy.     

Tabela 16: Udział poszczególnych krajów w rynku produktów OTC w Europie Środkowo-Wschodniej (2009 
rok) 

Kraj Udział % Udział (mld EUR) 

Rosja 50% 4,58 

Polska 20% 1,832 

Ukraina 8% 0,7328 

Czechy 6% 0,5496 

Rumunia 5% 0,458 

Bułgaria 5% 0,458 

Węgry 3% 0,2748 

Słowacja 3% 0,2748 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu: "OTC market in Central and Eastern Europe 2010. Comparative analysis and development forecasts for 

2010-2012" sporządzonego przez PMR 

Medycyna naturalna  

Według raportu przygotowanego przez renomowaną firmę analityczną Global Industry Analysts, medycyna 
naturalna odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę w strukturze rynku farmaceutycznego. Jednym z głównych 
czynników zwiększonego zainteresowania medycyną naturalną jest rosnąca świadomość konsumencka, 
zwiększana poprzez kampanie informacyjne jednostek służby zdrowia, organizacje zajmujące się kwestiami 
zdrowotnymi oraz firmy farmaceutyczne w zakresie zdrowego trybu życia oraz korzyści jakie płyną z 
regularnego stosowania naturalnych preparatów medycznych. Stosowanie preparatów z naturalnych, 
ziołowych składników często jest także pomocne w opóźnieniu procesu starzenia. Kampanie informacyjne są 
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prezentowane za pośrednictwem wielu mediów, co sprawia, iż docierają one do bardzo szerokiego grona 
odbiorców w różnym wieku oraz o zróżnicowanych zainteresowaniach i stylu życia.  

Z danych udostępnionych przez Global Industry Analysts wynika, iż rynek ziołowych suplementów diety oraz  
ziołowych lekarstw będzie się stopniowo rozwijał, osiągając do końca 2015 roku ponad 93 miliardy $.    

Preparaty ziołowe cieszą się największą popularnością w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Europie, gdzie 
uznawane są za standardowo stosowane preparaty podczas medycznych kuracji. Wysoki poziom dostępności 
ziołowych medykamentów nakłada jednakże na ich producentów  szereg surowych wymagań, które muszą 
zostać spełnione. Przygotowanie produktu oraz wykonanie wszelkich niezbędnych testów potwierdzających 
bezpieczeństwo jego stosowania wiąże się zazwyczaj z ponoszeniem bardzo znaczących kosztów, tworząc tym 
samym wysokie bariery wejścia na rynek farmaceutyczny. Dlatego też zdecydowana większość producentów 
stanowią międzynarodowe korporacje wywodzące się spośród wysoko rozwiniętych krajów.     

Obecnie rynek ziołowych preparatów zmaga się wciąż z negatywnym postrzeganiem przez konsumentów ze 
względu na stosowanie pewnych środków (np. efedryna) uważanych za kontrowersyjne, bowiem mogące 
powodować niepożądane skutki uboczne, poważnie wpływające na organizm człowieka. Zauważalna jest 
jednakże znacząca poprawa wizerunku produktów medycyny naturalnej, co znajduje odzwierciedlenie w 
stopniowym wzroście popytu na tego typu wyroby. Zwiększona sprzedaż jest także efektem zmiany 
pokoleniowej, bowiem młodzi ludzie coraz częściej przykładają dużą wagę do zdrowego trybu życia, zażywając 
ziołowe preparaty, które pomagają im w utrzymaniu właściwej kondycji organizmu. Preparaty zaliczane do 
produktów medycyny naturalnej takie jak: zielona herbata czy też naturalne słodziki są już niezwykle popularne 
w codziennym życiu wielu rodzin, a suplementy takie jak żeń-szeń czy guarana w szybkim tempie zdobywają 
uznanie znajdując wielorakie zastosowania w przemyśle spożywczym.      

Globalne trendy przenikają również do polskiej kultury, choć w wolniejszy sposób oraz na mniejsza skalę.   

Z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP wynika, iż  w Polsce mimo rosnącej świadomości o korzyściach 
płynących ze stosowania tego typu medykamentów, popularność preparatów wzbogacających dietę jest wciąż 
ograniczona – jedynie ponad 20 % respondentów stwierdziło, iż stosują tego typu suplementację. Warto 
również wspomnieć, iż profilaktyczne stosowanie tego typu preparatów jest zdecydowanie mniej częste, niż ich 
zażywanie w trakcie odbywania choroby, bądź też stanu ogólnego osłabienia organizmu, przykładowo w 
okresie stosowania diety odchudzającej.      

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż polskie społeczeństwo w ostatnich latach znacznie zmieniło styl życia, czerpiąc 
wiele wzorców z krajów zachodnich, w tym między innymi nieodpowiednich nawyków żywieniowych. Jest to 
jedna z głównych przyczyn postępującej wśród Polaków otyłości. 

Wykres 3: Stan wagi Polaków w wyszczególnionych latach w podziale na grupy wiekowe 

 
*Wagę ciała opracowano na podstawie wskaźnika masy ciała (BMI) obliczonego poprzez podzielenie wagi ciała (w kilogramach) przez wzrost (w metrach do 
kwadratu) i podano według grup: otyłość -30,0 lub więcej, nadwaga 25,0 do 29,99, w normie – od 18,5 do 24,99, niedowaga – poniżej 18,5.  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS - Mały rocznik statystyczny 2011  

Z zaprezentowanego powyżej wykresu można odczytać, iż na przestrzeni pięciu lat (od 2004 do 2009 roku) 
wzrosła niestety liczba Polaków otyłych.  

Pojawiają się jednak pierwsze symptomy walki z nadwagą i otyłością w Polsce,  w czym pomocne są suplementy 
diety, obniżające apetyty oraz dostarczające niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania człowieka mikro i 
makro elementów.  
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Kanały dystrybucji farmaceutyków w Polsce 

Dystrybucja produktów farmaceutycznych w naszym kraju odbywa się głównie za pośrednictwem hurtowni 
farmaceutycznych oraz aptek (wyróżniamy apteki działające indywidualnie oraz apteki działające w grupie). 
Zgodnie z analizami przeprowadzonymi przez PMR w ramach raportu „Dystrybucja na rynku farmaceutycznym 
w 2011 r. Prognozy rozwoju na lata 2011-2013” struktura podmiotów zajmujących się dystrybucją 
medykamentów ulegnie w najbliższych latach dalszemu przekształceniu. Od kilku lat zaobserwować można 
bowiem, iż spada liczba aptek prowadzonych indywidualnie, natomiast przybywa aptek sieciowych. 
Najważniejszym powodem zmian obserwowanych na rynku aptecznym jest fakt, iż podmioty działające w 
grupie mają zdecydowanie większe możliwości podczas procesu negocjacji z dostawcami, gdyż ich 
zapotrzebowanie jest znacząco większe od podmiotów prowadzących działalność w trybie indywidualnym.   

Bardzo istotną kwestią, która z pewnością będzie miała znaczenie w procesie kształtowania rynku 
farmaceutycznego będzie wejście w życie uchwalonej w 2011 roku „Ustawy o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych”, które przewidywane jest 
najwcześniej w 2012. Wyżej wymieniona ustawa zawiera bowiem między innymi zapisy dotyczące usztywnienia 
marż oraz cen na leki refundowane sprzedawane przez apteki. Analitycy z agencji PMR wskazują, iż wraz z 
wprowadzeniem stałych marż i cen na leki refundowane,  konkurencja w obrębie rynku aptecznego przeniesie 
się na produkty zaliczane do grupy OTC, bowiem ich cena nie zostanie usztywniona. Takie okoliczności z 
pewnością przyczynią się do reorganizacji wielu działających na rynku podmiotów zajmujących się dystrybucją 
preparatów z grupy OTC. Różne są bowiem lokalizacje poszczególnych punktów dystrybucji co bardzo często 
znajduje odzwierciedlenie w kosztach stałych ponoszonych przez ich właścicieli (np. koszty wynajmu lokalu, 
koszty pracy).   

Dystrybucja produktów  na rynku farmaceutycznym 
Zgodnie z Urzędowym Rejestrem Hurtowni Farmaceutycznych na dzień 17.08.2011 roku w Polsce 
zarejestrowano 633 podmioty będące hurtowniami farmaceutycznymi. Rozkład terytorialny hurtowników jest 
nieregularny, co zostało przedstawione w tabeli 17.  
 

Tabela 17: Liczba hurtowni farmaceutycznych w poszczególnych województwach 

Województwo liczba hurtowni 

Opolskie 5 

Lubuskie 8 

Świętokrzyskie 9 

Warmińsko-Mazurskie 13 

Podkarpackie 17 

Podlaskie 16 

Zachodniopomorskie 24 

Lubelskie 25 

Kujawsko-Pomorskie 30 

Dolnośląskie 35 

Małopolskie 40 

Pomorskie 42 

Wielkopolskie 57 

Łódzkie 64 

Śląskie 64 

Mazowieckie 183 

Ogółem 632 

                                                                             Źródło: Urzędowy Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych 

Według stanu na dzień 16 stycznia 2012 r. zdecydowanie największa ilość hurtowni farmaceutycznych znajduje 
się na obszarze województwa Mazowieckiego, gdzie zlokalizowanych jest 183 podmiotów, natomiast najmniej 
hurtowni usytuowano w województwie opolskim w liczbie 5 i Lubuskim 8. 

Według PharmaExpert do końca marca 2011 roku w Polsce działało 13.335 aptek, co oznacza, iż ich liczba 
uległa zwiększeniu w stosunku do ilości aptek w 2010 roku jednak była niższa niż w analogicznym okresie 2009 
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roku. Należy bowiem wspomnieć, iż globalny kryzys finansowy odcisnął piętno również na rynku 
farmaceutycznym, a zmniejszony popyt na preparaty medyczne przełożył się bezpośrednio na spadek liczby 
aptek na terenie naszego kraju. 

Rośnie natomiast liczba aptek internetowych, które cieszą się coraz większą popularnością wśród 
konsumentów, oferując komfortowe warunki zakupu oraz atrakcyjne ceny. Według serwisu www.apteki.info do 
maja 2011 roku w Polsce działało 165 aptek internetowych.  

Prym wśród hurtowni farmaceutycznych w Polsce wiodą trzy podmioty, które łącznie odpowiadają za ponad 
70% hurtowej dystrybucji w Polsce.  

Wykres 4: Największe podmioty na rynku dystrybucji farmaceutyków 

 
                                                      Źródło: DGP (dane na IV kwartał 2010) 

Największym dystrybutorem jest Neuca S.A (dawniej Torfarm S.A) – blisko 1/3 rynku. W przybliżeniu po 20% 
rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków  należy do firmy Pelion S.A. (dawniej PGF S.A.) oraz  Farmacol S.A. 

Rynek kosmetyczny 
Według Euromonitor International globalny rynek przemysłu kosmetycznego w 2010 roku był warty około 200 
miliardów Euro. Największa w ujęciu pieniężnym część biznesu kosmetycznego jest skoncentrowana w Europie 
– około 1/3 światowej produkcji. Należy również odnotować bardzo silną pozycję rynkową Stanów 
Zjednoczonych Ameryki (około 38 miliardów Euro)  oraz Japonii (29 miliardów Euro).  

Głównym motorem napędowym rozwoju rynku kosmetycznego jest kreacja nowych produktów, 
zaspokajających rosnące potrzeb konsumentów w zakresie pielęgnacji oraz higieny ciała. Dlatego też 
producenci kosmetyków bardzo wysokie nakłady ponoszą na badania i rozwój (R&D), które skoncentrowane są 
w obszarach badania preferencji konsumenckich oraz poprawy jakości oraz właściwości oferowanych 
produktów.  

Dystrybucja kosmetyków 
Sprzedaż kosmetyków w Polsce odbywa się wielokanałowo. Wybór kanału za pośrednictwem którego 
konsument zamierza dokonać zakupu uzależniony jest w głównej mierze od: 

 Wieku, 

 Płci, 

 Dostępności, 

 Zasobności portfela. 

Procentowe zestawienie wybieranych kanałów dystrybucji przez Polaków prezentuje poniższy wykres. 

 

 

 

 

 

 



  

  
KK&&KK  HHeerrbbaall  PPoollaanndd  SS..AA..  

 

   Dokument Informacyjny 58 

  

 

Wykres 5: Kanały dystrybucji kosmetyków w Polsce (luty 2011 r.) 

  
                           Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PMR 

Analizując zaprezentowane na powyższym wykresie dane można wywnioskować, iż bardzo znaczące są różnice 
pomiędzy sposobami zakupu kosmetyków przez kobiety oraz mężczyzn. Zdecydowanie najczęściej wybieranym 
kanałem dystrybucji zarówno przez kobiety jak i mężczyzn jest kupno produktu w placówce stacjonarnej. 
Największą popularnością cieszą się drogerie oraz wyspecjalizowane sklepy kosmetyczne, co spowodowane jest 
w głównej mierze oczekiwaniami konsumentów, odnośnie profesjonalnego doradztwa oraz szerokiej gamy 
asortymentu. Popularność drogerii oraz sklepów kosmetycznych wynika również z bardzo dobrych, dogodnych 
dla klientów lokalizacji. Na uwagę zasługuje również fakt, iż mężczyźni znacznie częściej dokonują zakupów w  
wielobranżowych sklepach, co jest często związane z ich mniejszymi potrzebami w zakresie nabywania 
produktów kosmetycznych. Zestawienie najbardziej znaczących sieci sklepów kosmetycznych oraz drogerii 
prezentuje  wykres 6.   

Wykres 6: Liczba największych sieciowych drogerii/sklepów kosmetycznych w Polsce 

 
* prognoza 
Źródło: PMR Publications  
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4.15 Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Emitent nie dokonywał znaczących inwestycji krajowych jak i 
zagranicznych. 

4.16 Informacja o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: 
upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym 

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostały wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie 
upadłościowe, układowe ani likwidacyjne. 

4.17 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, 
arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może 
mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta 

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostały wszczęte, ani nie toczy się żadne postępowanie ugodowe, 
arbitrażowe ani egzekucyjne, którego wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta.  

4.18 Informacja na temat wszystkich innych postępowań przed organami 
rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi 
postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 
miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to 
postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości lub mogą mieć 
istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo zamieszczenie stosownej 
informacji o braku takich postępowań 

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta, ani też z jego wniosku nie zostało wszczęte, ani nie toczy się żadne 
postępowanie przed organami rządowymi, postępowanie sądowe, ani arbitrażowe, które miało lub będzie mieć 
istotny wpływ na sytuację finansowa Emitenta.  

4.19 Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań 
wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w 
szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej  

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Emitent nie posiada żadnych zobowiązań 
istotnych z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych.  

4.20 Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających 
wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem 
finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 
zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym 

W niniejszym Dokumencie Informacyjnym, zostało przedstawione sprawozdanie finansowe za okres od   
01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 

W badanym okresie Emitent w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością został zarejestrowany dnia 13 
stycznia 2011 roku. Dnia 7 września 2011 roku dokonano przekształcenia K&K Herbal Poland Spółka z 
Ograniczoną Odpowiedzialnością  w Spółkę Akcyjną. 
W dniu 14 listopada 2011 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 25.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 
250.000 sztuk  akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy. 
Poza wskazanymi powyżej nie wystąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki 
Emitenta za okres objęty sprawozdaniem finansowym. 
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4.21 Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, 
majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych 
informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych 
finansowych 

W związku z emisją nie więcej niż 250.000 sztuk  akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej objętych zostało 
179.000 sztuk akcji. Emitent w wyniku emisji akcji serii C pozyskał 214.800,00 zł, i po zarejestrowaniu tych akcji 
spowoduje podwyższenie kapitału zakładowego z 200.000,00 złotych do wysokości 217.900,00 złotych. 

Poza wskazanymi powyżej nie wystąpiły inne nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na sytuację 
gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta po okresie objętym sprawozdaniem finansowym. 

4.22 Dane o osobach zarządzających i osobach nadzorujących oraz 
strukturze własności 

Zarząd  
Zgodnie z § 35 Statutu Emitenta Zarząd Spółki składa się z jednego lub dwóch członków. Członkowie Zarządu są 
powoływani na wspólną pięcioletnią kadencję. Pierwszy skład Zarządu powołany został przez  Założycieli. Każdy 
kolejny Członek Zarządu powoływany jest przez Radę Nadzorczą. 
Pierwszy powołany Zarząd jest jednoosobowy. 

Tabela 18: Zarząd Emitenta 

  Źródło: Emitent 

Rada Nadzorcza 
Zgodnie z § 21 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne 
Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej zgodnie ze statutem Emitenta jest wspólna i wynosi 3 lata. 

Obecny skład Rady Nadzorczej kształtuje się następująco: 

 

Tabela 19: Rada Nadzorcza 

 Źródło: Emitent 

 

 

 

 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

od do 

Krzysztof Miłaszewski Prezes Zarządu 25.10.2011r. 25.10.2016r. 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

Od do 

Jacek Grzyb Przewodniczący Rady Nadzorczej 25.10.2011r. 25.10.2014r. 

Irena Miłaszewska Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 25.10.2011r. 25.10.2014r. 

Krzysztof Sienicki Członek Rady Nadzorczej 25.10.2011r. 25.10.2014r. 

Bogdan Lizak Członek Rady Nadzorczej 25.10.2011r. 25.10.2014r. 

Sylwia Błasiak Członek Rady Nadzorczej 25.10.2011r. 25.10.2014r. 
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4.23 Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta 

Tabela 20: Struktura akcjonariatu K&K Herbal Poland S.A. przed rejestracją podwyższenia kapitału 
zakładowego o emisję akcji serii C 

Akcjonariusz 
Seria 
akcji 

Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów 

Krzysztof Miłaszewski A 600.000 30,00 1.200.000 46,15 

Adam Łanoszka B 230.000 11,50 230.000 8,85 

Pozostali B 1.170.000 58,50 1.170.000 45,00 

Razem 2.000.000 100,00 2.600.000 100,00 

Źródło:  Emitent 
 
 

Tabela 21:  Struktura akcjonariatu K&K Herbal Poland S.A.  po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego  
o emisję akcji serii C 

Akcjonariusz 
Seria 
akcji 

Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów 

Krzysztof Miłaszewski A 600.000 27,54 1.200.000 43,18 

Adam Łanoszka B 230.000 10,55 230.000 8,28 

Pozostali B, C 1.349.000 61,91 1.349.000 48,54 

Razem 2.179.000 100,00 2.779.000 100,00 

Źródło:  Emitent 
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Rozdział 5. Sprawozdania finansowe  

5.1 Sprawozdanie finansowe Emitenta za 2011 rok 
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5.2  Opinia i raport biegłego rewidenta  
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Rozdział 6. Załączniki 

6.1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 
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6.2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treść podjętych 
uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie 
zarejestrowanych przez sąd 

S T A T U T 
s p ó ł k i : 

K&K HERBAL POLAND 
Spółka Akcyjna 

 
 

                                                    I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
Stawający: Krzysztof Sienicki, Krzysztof Miłaszewski – Wspólnicy Spółki K&K HERBAL POLAND Sp. z o.o. w 
Wieliczce, oświadczają, że na mocy przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 
2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz uchwały z dnia 07.09.2011 r. 
podjętej przez wspólników Spółki K&K HERBAL POLAND Sp. z o.o. w Wieliczce, zaprotokołowanej przez 
notariusza Jarosława Górkę, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Wieliczce, za Repertorium A nr 2924/2011 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w Spółkę Akcyjną, zwaną dalej Spółką. 

§ 2 
1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna. 
2. Spółka może używać skrótu: K&K HERBAL POLAND S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego. 
3. Na dzień przekształcenia Spółki koszty związane z jej przekształceniem wynoszą 9.500,00 złotych. Na kwotę 

tę składają się koszty notarialne. 
§ 3 

Siedzibą Spółki jest miasto Wieliczka. 
§ 4 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 
§ 5 

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. 
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. 
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

 
§ 6 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z zapisami Polskiej 
Klasyfikacji Działalności /PKD/ obejmuje: 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z, 
2. Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z, 
3. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych - PKD 33.14.Z, 
4. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z, 
5. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 

41.20.Z, 
6. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych -– PKD 43.39.Z, 
7. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z, 
8. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych PKD 46.34.B, 
9. Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych – PKD 46.35.Z, 
10. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków – PKD 46.45.Z, 
11. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych – PKD 46.46.Z, 
12. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z, 
13. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – PKD 46.51.Z, 
14. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z, 
15. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z, 
16. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, 

napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 47.11.Z, 
17. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach - PKD 47.25.Z, 
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18. Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -PKD 
47.26.Z, 

19. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -PKD 
47.29.Z, 

20. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.41.Z, 

21. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 
47.43.Z, 

22. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z, 
23. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 

PKD 47.62.Z, 
24. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.65.Z, 
25. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 

PKD 47.73.Z, 
26. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach - PKD 47.75.Z, 
27. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 

47.99.Z, 
28. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - PKD 47.91.Z, 
29. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10.Z, 
30. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – PKD 55.20.Z, 
31. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – PKD 56.10.A, 
32. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – PKD 56.29.Z, 
33. Pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z, 
34. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z, 
35. Działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z, 
36. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.03.Z, 
37. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 

63.11.Z, 
38. Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z, 
39. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 

63.99.Z, 
40. Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z, 
41. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z, 
42. Działalność związana z zarządzaniem funduszami – PKD 66.30.Z, 
43. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z, 
44. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z, 
45. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z, 
46. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z, 
47. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 

70.22.Z, 
48. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z, 
49. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 

77.12.Z, 
50. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z, 
51. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.21.Z, 
52. Pozostałe sprzątanie – PKD 81.29.Z, 
53. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z, 
54. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z, 
55. Działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92.Z, 
56. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 95.11.Z, 
57. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego - PKD 95.12.Z, 
58. Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i 

ogrodniczego - PKD 95.22.Z, 
59. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.20.Z. 

2. Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń może być prowadzona po ich uzyskaniu. 
 

III.KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
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§ 7 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych. 
2. Kapitał zakładowy dzieli się na: 

a) 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 
złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 600.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 
60.000,00 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych które zostaną wydane po cenie równej ich wartości 
nominalnej, 

b) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości 
nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.400.000 oraz o łącznej wartości 
nominalnej 140.000,00 (sto czterdzieści tysięcy) złotych, które zostaną wydane po cenie równej ich 
wartości nominalnej. 

3. Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje 
prawo do dwóch głosów. 

  
§ 8 

Kapitał zakładowy zostaje zebrany w drodze objęcia akcji przez dotychczasowych Wspólników przekształconej 
spółki K&K HERBAL POLAND Spółka z ograniczona odpowiedzialnością  w Wieliczce, będących założycielami 
spółki w ten sposób, że: 

a) Krzysztof Sienicki obejmuje 100.000 (sto tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości 
nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 100.000 oraz o łącznej wartości 
nominalnej 10.000,00  PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 gr.), 

b) Krzysztof Miłaszewski obejmuje 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk akcji imiennych Serii A o wartości 
nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 600.000 oraz o łącznej wartości 
nominalnej 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) oraz 1.300.000 (jeden milion trzysta 
tysięcy)  sztuk  akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) 
każda o numerach od 100.001 do 1.400.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 130.000,00 PLN 
(słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100 gr.). 

§ 9 
Akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Akcjonariusz ma 
prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu 
Spółki. 

§ 10 
1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. 
2. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. 

§ 11 
Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na 
akcje imienne. 

§ 12 
1. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwokupu w stosunku do 

pozostałych akcji imiennych. 
2. Akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć całość lub część swoich akcji, zobowiązany jest o swym 

zamiarze zawiadomić na piśmie pozostałych akcjonariuszy akcji imiennych, za pośrednictwem Spółki, 
wymieniając w zawiadomieniu osobę nabywcy akcji oraz warunki zbycia akcji, w tym cenę. Zawiadomienie na 
piśmie kierowane jest przez Spółkę na adresy akcjonariuszy akcji imiennych, wynikające z księgi akcyjnej. 

3. Jeżeli w terminie 45 dni od wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ustępie 2, żaden z akcjonariuszy 
posiadających akcje imienne nie oświadczy, że korzysta z prawa pierwokupu na zasadach wskazanych w 
zawiadomieniu, akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć akcje, może nim swobodnie rozporządzać, o 
czym zostanie poinformowany przez Spółkę. 

4. W przypadku, gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz akcji imiennej, 
prawo nabycia przysługiwać będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji. 

5. W przypadku nierównego podziału przeznaczonych do zbycia akcji, prawo nabycia pozostałych, po 
podziale opisanym w ust. 4, nierównych akcji przysługiwać będzie temu akcjonariuszowi, który zaoferuje 
najwyższą cenę. 

6. Spółka dopuszcza wstąpienie spadkobierców w miejsce zmarłego akcjonariusza akcji imiennych. 
Współuprawnieni spadkobiercy akcji imiennych wskazują wspólnego przedstawiciela w terminie 30 dni od 
śmierci akcjonariusza posiadającego akcje imienne. W przypadku braku ustanowienia wspólnego 
przedstawiciela, wyłącza się prawo głosu z akcji spadkobierców. 
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§ 13 
1. W terminie do dnia 31.12.2013 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki o kwotę 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych (kapitał docelowy). 
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w 

drodze kolejnych emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i 
organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, 
zorganizowanego na rynku regulowanym oraz alternatywnym prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji. 

3. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu 
przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do 
obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A.  oraz ich dematerializacji. 

4. Zarząd wydaje akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, które później może 
zdematerializować. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego 
w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej. 

5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia 
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 

6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz 
warranty subskrypcyjne. 
 

IV. ORGANY SPÓŁKI 
 

§ 14 
Organami Spółki są: 

1)          Walne Zgromadzenie, 
2)          Rada Nadzorcza, 
3)          Zarząd. 

A) WALNE ZGROMADZENIE 
§ 15 

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego 

roku. 
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady 

Nadzorczej. 
§ 16 

 1. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: 
1)    Zwyczajne - jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie 

przewidzianym w Kodeksie Spółek Handlowych, 
2)   Nadzwyczajne – jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, 

§ 17 
1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z 

tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie. 
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego  mogą 

żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 
§ 18 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub 
ustawa stanowią inaczej. 

§ 19 
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: 

a)      rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania 
finansowego za ubiegły rok obrotowy,  oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z 
wykonania przez nich obowiązków, 

b)     wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu, 
c)      dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat, 
d)      uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej, ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 
e)      zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich 

ograniczonego prawa rzeczowego, 
f)       rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 
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g)      nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 KSH oraz upoważnienie do ich 
nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 KSH., 

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga Uchwały 
Walnego Zgromadzenia. 

§ 20 
Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym 
spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. 

B) RADA NADZORCZA 
§ 21 

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie. 
1. Pierwszą Radę Nadzorczą ustanawiają Założyciele. 

§ 22 
Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. 

§ 23 
Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa kolejne 3 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres 
wspólnej kadencji. 

§ 24 
1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. 
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady. 

§ 25 
Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności: telefonu, faksu, poczty elektronicznej jest 
dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści 
projektu uchwały. Na okoliczność podjęcia uchwał, o których mowa w poprzednich zdaniach, sporządza się 
protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddający swój głos. 

§ 26 
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej, oddając swój głos 
na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw 
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

§ 27 
Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. 

§ 28 
1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych przez 

Walne Zgromadzenie. 
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady, w trybie i 

na zasadach określonych w regulaminie Rady Nadzorczej. 
3. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka. 

§ 29 
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady, w 
przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. 

§ 30 
Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności 
nadzorczych. 

§ 31 
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca. 

§ 32 
Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub 
Rady Nadzorczej. 

§ 33 
Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności: 
1) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 

dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych  
Spółki. 

2) rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat; 
3) opiniowanie innych spraw, kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie; 
4) składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania 

spraw wymienionych w punkcie 1), a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli 
działania spółki i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia; 
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5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie warunków ich wynagrodzenia                        
i zatrudnienia; zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów); 

6) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium; 
§ 34 

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 3 razy w roku. 
2. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej, podając proponowany 

porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia 
otrzymania wniosku. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na 
dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. 

3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, 
doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, chyba że termin i porządek 
posiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz, jeżeli na posiedzeniu jest 
obecna co najmniej połowa jej członków. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej 
może być zwołane w trybie pilnym z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku tak zwołanego 
posiedzenia wystarczy powiadomienie jej członków drogą telefoniczną, osobiście lub fax-em. 

 
C) ZARZĄD 

§ 35 
Zarząd składa się z jednego lub dwóch członków. 

§ 36 
Kadencja członków Zarządu trwa kolejne 5 lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. 

§ 37 
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który 
stanowią: 

  Krzysztof Miłaszewski – Prezes Zarządu 
 

§ 38 
W przypadku Zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje Prezes zarządu. W przypadku Zarządu 
wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, 
pozostały członek Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub pozostały członek Zarządu łącznie z prokurentem. 
Powyższe nie uchybia możliwości ustanowienia prokury oddzielnej (samoistnej) do jednoosobowej reprezentacji 
Spółki. 

§ 39 
1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, a także reprezentuje ją wobec osób trzecich. 
2. Zasady działania zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę 
Nadzorczą. 
3. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką. Do kompetencji Zarządu należą 
wszelkie sprawy niezastrzeżone ustawą bądź Statutem dla innych organów. 
4. Zarząd może udzielać pełnomocnictw, w tym pracownikom Spółki lub osobom trzecim, do występowania w 
imieniu Spółki w określonych sprawach. 

§ 40 
Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z 
członkami Zarządu. W umowie między spółką, a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim spółkę 
reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

§ 41 
Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani 
też uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organów. 
 

V. GOSPODARKA SPÓŁKI 
§ 42 

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę 
Nadzorczą. 

§ 43 
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 

§ 44 
1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Spółka tworzy: 

a. - kapitał zapasowy, 
b. - kapitał rezerwowy, 
c. - kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych, 
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d. - fundusze celowe. 
2. Kapitał rezerwowy z umorzenia akcji tworzy się w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, 

umorzeniem akcji lub nabyciem akcji własnych przez Spółkę w sposób przewidziany przepisami prawa. 
3. Kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. 

§ 45 
1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do 
podziału. 
2. Zysk rozdziela się proporcjonalnie do liczby akcji. 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 46 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek 
handlowych. 

§ 47 
Koszty sporządzenia niniejszego Protokołu ponosi K&K HERBAL POLAND spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Wieliczce. 

 

Zmiany Statutu nie zarejestrowane przez sąd 

Akt Notarialny Repertorium A nr 3663/2011 

 
UCHWAŁA NUMER 3 
z dnia 14.11.2011 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Wieliczce 
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, 

z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 
oraz zmiany Statutu Spółki 

§ 3 
Zmiana Statutu Spółki 

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C  zmienia się Statut 
Spółki, sporządzony w dniu 07.09.2011 roku przed notariuszem Jarosławem Górką, prowadzącym Kancelarię 
Notarialną w Wieliczce, za Rep. A nr 2929/2011  w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 7 ust. 1 i 
ust.  2, które otrzymuje nowe brzmienie: 

„ § 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) i nie 
więcej niż 225.000,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 

     § 7. 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 
a) 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o wartości 

nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 600.000 oraz o łącznej 
wartości nominalnej 60.000,00 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych, 

b) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 1.400.000 oraz o łącznej 
wartości nominalnej 140.000,00 (sto czterdzieści tysięcy) złotych, 

c)  nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o 
wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 250.000 oraz o 
łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych.” 

 

Akt Notarialny Repertorium A nr 934/2012 z dnia 14.03.2012 r. 

§4. 
Krzysztof Miłaszewski - jedyny członek Zarządu K&K Herbal Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wieliczce 
stosownie do art.310 § 4 w związku z art.431 §7 Kodeksu Spółek Handlowych oświadcza, że dookreśla wysokość 
kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki poprzez dookreślenie treści § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, któremu 
nadaje brzmienie: 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 217.900,00 zł (dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych). 
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 
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a) 600.000 (sześćset tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 0,10 złotych 
(dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką, 
b) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 
złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką, 
c) 179.000 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 
0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką.” 
 

6.3 Definicje i objaśnienia skrótów 

Tabela 22: Definicje i objaśnienia skrótów 

ASO, Alternatywny 
System Obrotu 
NewConnect 

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

Autoryzowany Doradca Dom Inwestycyjny TAURUS Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie 

Dz.U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Emitent 
K&K Herbal Poland S.A. z siedzibą w Wieliczce 

Euro Euro jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 

Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

KDPW, 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie 

Kodeks Cywilny, KC 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz.93 z 
późn. zmianami) 

Kodeks Spółek 
Handlowych, KSH,  

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 
roku, Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

NWZA, NWZ, 
Nadzwyczajne  Walne 
Zgromadzenie Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki K&K Herbal Poland S.A. z siedzibą w 
Wieliczce 

Ordynacja podatkowa, 
Prawo podatkowe 

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

Organizator ASO, 
Organizator 
Alternatywnego 
Systemu Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

PDA, Prawa do akcji 
Prawa do akcji, zbywalne prawo majątkowe, mające charakter papieru 
wartościowego 

Prawo Dewizowe 
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002, Nr 141, poz. 
1178 z późn. zmianami) 

Rada Giełdy Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. 

Rada Nadzorcza, RN Rada Nadzorcza K&K Herbal Poland S.A. z siedzibą w Wieliczce 

Regulamin GPW, 
Regulamin Giełdy 

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Regulamin ASO, 
Regulamin 
Alternatywnego 
Systemu Obrotu 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwała Nr 147/2007 
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 
2007r.  

Spółka K&K Herbal Poland S.A. z siedzibą w Wieliczce 
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Statut, Statut Emitenta, 
Statut Spółki  

Statut Spółki K&K Herbal Poland S.A. z siedzibą w Wieliczce 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa o obrocie 
instrumentami 
finansowymi  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 
2010 roku, Nr 211, poz. 1384, z późn. zmianami) 

Ustawa o ochronie 
konkurencji i 
konsumentów 

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

Ustawa o ofercie 
publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439, z późn. zmianami) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 
z 2010 roku, Nr 51, poz. 307 z późn. zmianami) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. 
U. z 2000 roku, Nr 54, poz. 654, z późn. zmianami) 

Ustawa o podatku od 
czynności 
cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. 
U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649 z późn. zmianami) 

Ustawa o podatku od 
spadków i darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 
roku, Nr 93, poz. 768 z późn. zmianami) 

Ustawa o 
rachunkowości 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009  r., Nr 152, 
poz. 1223, z późn. zmianami) 

WZA, WZ,  Walne 
Zgromadzenie Spółki 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki K&K Herbal Poland S.A. z siedzibą w 
Wieliczce 

Zarząd, Zarząd 
Emitenta, Zarząd Spółki 

Zarząd Spółki  K&K Herbal Poland S.A. z siedzibą w Wieliczce 

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Złoty, zł, PLN 
Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym 
od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji 
złotego (Dz. U. 1995 roku, Nr 84, poz. 383, z późn. zmianami) 
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