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I. Wstęp 

 

1. Spółka, której Akcje są przedmiotem Oferty Publicznej („Emitent”) 

 

Firma: Codeaddict S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: ul. Piekary 12A lok. 4P, 61-823 Poznań 

Faks: +48  22 378 2989 

Adres poczty elektronicznej: office@codeaddict.io 

Adres strony internetowej: www.codeaddict.io 

NIP: 5223041323 

REGON: 362773842 

KRS: 0000580322 

 

2. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji papierów wartościowych 
oferowanych w trybie Oferty Publicznej 

 

Na podstawie Memorandum Informacyjnego oferowane w trybie Oferty Publicznej są Akcje zwykłe na okaziciela 

serii K z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy - akcje zwykłe na okaziciela Emitenta Serii K o 

wartości nominalnej 0,50 zł każda w łącznej liczbie 2.686.932 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy 

dziewięćset trzydzieści dwa). 

 

3. Nazwa (firma), siedziba i adres podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego), ze 
wskazaniem zabezpieczenia 

 

W związku z Ofertą Publiczną nie zostały ustanowione żadne zabezpieczenia, a zatem nie istnieje podmiot 

zabezpieczający (gwarantujący). 

 

4. Cena Emisyjna oferowanych akcji albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin udostępnienia 
ceny do publicznej wiadomości 

 

Cena Emisyjna Akcji Serii K wynosi 1,80 zł (słownie: jeden złotych i osiemdziesiąt groszy). 

 

Cena Emisyjna Akcji Serii K została ustalona na podstawie Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 

dnia 28 czerwca 2021 r. na poziomie 1,80 zł (słownie: jeden złotych i osiemdziesiąt groszy). 

 

5. Stwierdzenie, że oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i 
zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum, a Memorandum jest jedynym prawnie 
wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i 
Emitencie. 

 

Oferowanie Akcji serii K odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum. 

Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach serii K, ich 

Ofercie Publicznej i Emitencie. 
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6. Określenie podstawy prawnej prowadzenia oferty publicznej na podstawie Memorandum 

 

Akcje są oferowane do sprzedaży w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Prospektowego, 

w oparciu o art. 3 ust. 2 tego rozporządzenia i na podstawie art. 37b Ustawy o ofercie. Na mocy art. 37b Ustawy 

o ofercie udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia 

Memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której 

zakładane wpływy brutto emitenta na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny 

sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 2 500 000 euro, i wraz z wpływami, 

które emitent zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w 

okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 2 500 000 euro. 

  

Emitent zamierza zaoferować Akcje w liczbie i po cenie sprzedaży zapewniającej, że wpływy brutto z tytułu Oferty 

Publicznej będą mniejsze niż 2 500 000 euro. 

  

Oferta Publiczna Akcji serii K spełnia powyższe warunki wyłączające obowiązek udostępnienia do publicznej 

wiadomości prospektu.  

  

Niniejsze Memorandum Informacyjne nie było zatwierdzane ani weryfikowane w żaden sposób przez Komisję 

Nadzoru Finansowego ani Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

7. Wskazanie firmy (nazwy) i siedziby firmy inwestycyjnej, która będzie pośredniczyć w ofercie 
papierów wartościowych objętych Memorandum („DM INC”) oraz gwarantów emisji 

 

Firma: Dom Maklerski INC S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań 

Telefon: +48 (61) 297-79-27 

Faks: +48 (61) 297-79-27 

Adres poczty elektronicznej: biuro@dminc.pl 

Adres strony internetowej: www.dminc.pl 

NIP: 7010277149 

REGON: 142721519 

KRS: 0000371004 

 

Na dzień udostępnienia Memorandum Informacyjnego Emitent nie zawarł i nie planuje zawarcia umowy o 

gwarancję emisji. 

 

8. Data ważności Memorandum oraz data, do której informacje aktualizujące Memorandum 
zostały uwzględnione w jego treści 

 

Termin ważności Memorandum Informacyjnego rozpoczyna się z dniem jego udostępnienia do publicznej 

wiadomości i kończy się z dniem przydziału Akcji.  

  

W przypadku odstąpienia przez Emitenta od Oferty Publicznej Akcji termin ważności Memorandum 

Informacyjnego kończy się z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o odstąpieniu od Oferty 

Publicznej na stronach internetowych, Emitenta: https://codeaddict.io/ofertapubliczna  i Firmy Inwestycyjnej: 
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https://www.dminc.pl, tj. w sposób, w jaki Memorandum Informacyjne zostało podane do publicznej 

wiadomości.  

  

Termin ważności Memorandum Informacyjnego nie będzie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia udostępnienia 

Memorandum Informacyjnego do publicznej wiadomości. 

 

 

9. Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Memorandum, w okresie jego 
ważności, będą podawane do publicznej wiadomości 

 

Zgodnie z art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd, czy istotna niedokładność 

odnoszące się do informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę 

papierów wartościowych i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między udostępnieniem 

Memorandum Informacyjnego a zakończeniem okresu oferowania Akcji, należy wskazać, bez zbędnej zwłoki, w 

suplemencie do Memorandum Informacyjnego. Emitent jest obowiązany niezwłocznie udostępnić suplement 

do Memorandum Informacyjnego osobom, do których skierowana jest Oferta Publiczna, w taki sam sposób, w 

jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, a więc na stronach internetowych Emitenta: 

https://codeaddict.io/ofertapubliczna i Firmy Inwestycyjnej: https://www.dminc.pl.  

Na mocy art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie Akcji przed 

udostępnieniem suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie 

2 (dwóch) dni roboczych po udostępnieniu suplementu do Memorandum Informacyjnego, pod warunkiem że 

nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność, o których mowa w art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie, 

wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem papierów 

wartościowych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin ten może zostać 

przedłużony przez Emitenta. Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do wycofania zgody określa się w 

suplemencie do Memorandum Informacyjnego. Za zgodą wszystkich osób, które już złożyły zapis na Akcje, termin 

ten może ulec skróceniu. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia 

zapisu na Akcje. W myśl art. 37b ust. 8 Ustawy o ofercie publicznej Emitent może dokonać przydziału Akcji nie 

wcześniej niż po upływie terminu do wycofania przez Inwestora zgody na nabycie Akcji. 

Informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum Informacyjnego 

lub suplementów do Memorandum Informacyjnego, w zakresie organizacji lub prowadzenia sprzedaży Akcji, 

niewymagającą udostępnienia suplementu do Memorandum Informacyjnego, Emitent może udostępnić do 

publicznej wiadomości bez stosowania przywołanych powyżej rygorów związanych z publikacją suplementu, w 

formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach 

internetowych Emitenta: https://codeaddict.io/ofertapubliczna i Firmy Inwestycyjnej: https://www.dminc.pl. 

 

  

https://www.dminc.pl/
https://www.dminc.pl/
https://www.dminc.pl/
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II. Czynniki ryzyka 

 

Przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje Inwestorzy powinni z uwagą przeanalizować 

przedstawione poniżej czynniki ryzyka, a także pozostałe informacje zawarte w Memorandum. Należy mieć na 

uwadze, iż każdy z wymienionych poniżej czynników ryzyka, jeżeli wystąpi, może mieć negatywny wpływ na 

działalność Spółki poprzez niekorzystne kształtowanie się przychodów, wyników działalności, sytuacji finansowej 

oraz dalszych perspektyw rozwoju Spółki.  

  

Wynikiem zaistnienia któregokolwiek z niżej wymienionych czynników ryzyka może być spadek rynkowej 

wartości akcji Spółki, co w konsekwencji może narazić Inwestorów na utratę części lub całości zainwestowanego 

kapitału. Emitent dążył do przedstawienia wszystkich istotnych zidentyfikowanych czynników ryzyka i zawarł w 

Memorandum Informacyjnym czynniki ryzyka znane mu w dniu sporządzenia Memorandum. Emitent nie 

wyklucza jednak, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas przez niego nierozpoznane, które mogą mieć w 

przyszłości negatywny wpływ na jego działalność. Nie można też wykluczyć, że z upływem czasu oraz rozwojem 

działalności Spółki katalog poniżej opisanych czynników ryzyka będzie kompletny oraz wyczerpujący. 

 

 

1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

 

Ryzyko związane z poziomem przychodów Emitenta 

Działalność gospodarcza prowadzona przez Emitenta wiąże się ze wskazanym czynnikiem ryzyka. Spółka nie 

posiada obecnie zawartej żadnej znaczącej umowy, która z punktu widzenia jej finansów odgrywałaby szczególną 

rolą w prowadzonej działalności. Uwagę należy zwrócić na pozycję przychodów ujętych w sprawozdaniu 

finansowym Emitenta. Na koniec 2019 roku suma przychodów wyniosła 1 445 771, 18 zł, podczas gdy w 

sprawozdaniu za 2020 rok ujawniono kwotę 915 747, 90 zł., co stanowi spadek w stosunku do poprzedniego roku 

o 36,7%. W sprawozdaniu finansowym za 1. kwartał  2021 roku wykazano przychody na poziomie 174 711, 36 zł. 

Przychody Emitenta nie pokrywają kosztów działalności operacyjnej, które na koniec 2020 roku wyniosły 

1 043 627, 92 zł, sprawozdanie za 2019 rok ujawniło koszty operacyjne wynoszące 1 423 046,73 zł, tendencja 

dotycząca kształtowania się struktury przychodów i kosztów pozostaje nadal utrzymana w 2021 roku. 

Sprawozdanie finansowe za 1. kwartał 2021 roku wykazało koszty operacyjne na poziomie 218 446, 73 zł, zatem 

o 25, 18% przekraczające uzyskane przychody netto ze sprzedaży, Emitent aby się rozwijać potrzebuje gotówki. 

Bez pozyskanego kapitału nie zostaną zrealizowane cele emisyjne, których z uwagi na niewielki zespół, na dzień 

sporządzenie Memorandum Informacyjnego, nie jest w stanie zrealizować. Skuteczne przeprowadzenie emisji 

jest zatem elementem, na który należy zwrócić uwagę w odniesieniu zarówno do pozycji finansowej Emitenta, 

jak również perspektyw jego dalszego rozwoju.  

 

Ryzyko związane z brakiem realizacji nowych projektów IT 

Prowadzenie w celu zarobkowym działalności gospodarczej od każdego przedsiębiorstwa wymaga dopływu 

nowych zleceń, pozyskiwania nowych Klientów jak również zdobywania nowych rynków czy otwierania się na 

nowe segmenty działalności. W toku działalności Emitenta zaobserwowano stagnację w odniesieniu do kluczowej 

kwestii biznesu, czyli pozyskiwaniu i realizacji nowych projektów IT. Emitent sygnalizuje, że w 2020 oraz w 2021 

roku nie zrealizował nowych projektów IT, a jedynie świadczył obsługę programistyczną aplikacji Klientów 

pozyskanych w przeszłości. W związku z zaobserwowanym zjawiskiem należy identyfikować istotne zagrożenie 

dla kontunuowania działalności Emitenta w przyszłości. Brak pozyskiwania nowych zleceń, a skupienie się tylko 

na obsłudze bieżących kontaktów w przyszłości powodować może problemy z dalszym finansowaniem 

działalności Emitenta, czego konsekwencję przełożą się na brak pozytywnych (dodatnich) przepływów 

pieniężnych z działalności operacyjnej.  
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Ryzyko związane ze zmianami w modelu biznesowym Emitenta 

Emitent prowadzi działalność nieprzerwanie od 2015 roku. Początkowo Spółka funkcjonowała pod marka BitEvil 

S.A. Swoją działalność koncentrowała na kompleksowym świadczeniu usług z zakresu marketingu internetowego 

(tzw. Content marketingu - czyli strategii marketingowej polegającej na regularnym tworzeniu oraz dystrybucji 

atrakcyjnych i przydatnych treści, które mają za zadanie zainteresować i utrzymać ściśle sprecyzowaną grupę 

odbiorców, tak aby nakłonić ich do działania przynoszącego zysk). W 2018 roku Emitent poddał analizie 

dotychczasowe wyniki działalności we wskazanym obszarze i z uwagi na niesatysfakcjonujące rezultaty 

zdecydowano o modyfikacji modelu biznesowego. Zmiana założeń biznesowych przyczyniła się do rozwinięcia 

nowego obszaru działalności, to jest usług programistycznych. W ramach działań związanych z poszerzeniem 

aktywności operacyjnej poprzez pozyskanie nowych rynków zbytu, głównie zagranicznych (w 2018 roku Emitent 

na rynkach zagranicznych zrealizował 37,27% przychodów, w 2019 roku było to 81,29% przychodów, a 2020 roku 

było to 50,51% przychodów, a w 1Q 2021 roku było to 21,86% przychodów), Emitent w lipcu 2018 roku zakupił 

markę Codeaddict prowadzącą działalność na rynkach Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej oraz Europy 

Zachodniej. Nakreślenie nowego kierunku działalności Spółki znalazło swoje odzwierciedlenie w zmianach na 

stanowisku Prezesa Zarządu Emitenta. Dnia 28 grudnia 2018 roku stanowisko Prezesa Zarządu zostało objęte 

przez Pana Sebastiana Golińskiego, który posiada dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia 

działalności programistycznej.  

Dokonując inwestycji w akcje Emitenta należy uwzględnić zmianę profilu jego działalności, która wystąpiła na 

przestrzeni ostatnich lat, wobec powyższego nie można przyjąć założenia, że Emitent zaniecha dokonywania 

zmian w zakresie i przedmiocie prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Ryzyko związane z niepowodzeniem w realizacji strategii 

Przyjęta przez Emitenta strategia zakłada wzrost efektywności przedsiębiorstwa wyrażony wzrostem 

zatrudnienia, rozbudową zespołu programistycznego, co stanowi dla Spółki rdzeń działalności oraz poprawą 

efektywności współczynników finansowych. Emitent zakłada poprawę efektywności finansowej wyrażona 

poprzez wyższą marżowość świadczonych usług programistycznych, wyższa efektywność świadczonych usług 

poprzez ekspansje międzynarodową, jak również poprzez działania zmierzające do utrzymania wyższej niż 

dotychczas dyscypliny kosztowej.  

Emitent w ramach wdrażanej strategii rozwoju, zamierza rozwijać prowadzoną działalność w zakresie 

oferowanych usług programistycznych, rozbudowywać grupę kapitałową poprzez uczestnictwo w spółkach 

klientów oraz poprze tworzenie spółek celowych dla autorskich projektów. Ponadto, działania Spółki 

koncentrować się będą również rozwoju działalności deweloperskiej w zakresie produkcji gier. 

Podejmując decyzję dotyczącą inwestycji w akcje Emitenta należy pamiętać o jego dotychczasowych wynikach 

zarówno w obszarze operacyjnym, jak i finansowym, a następnie skonfrontować je z planami na przyszłość, 

możliwościami ich zrealizowania, jak również nie należy zapominać, że przyszłość jest tym elementem, którego 

nie znamy. Obrane w strategii cele oraz ich finalne efekty mogą ulegać modyfikacji w cyklu życia 

przedsiębiorstwa.  

 

Ryzyko związane z wartością pozycji “Wartości niematerialne i prawne” 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, wartości niematerialne i prawne to zakupione lub wytworzone przez 

przedsiębiorstwo prawa majątkowe, które przeznaczone są do wykorzystania na jego potrzeby, a okres ich 

użytkowania będzie przekraczał 12 miesięcy. 

Do wartości niematerialnych i prawnych należą m.in. autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, programy 

komputerowe, licencje i subwencje. Ze względu na nienamacalny charakter, wartości niematerialne i prawne 

należą do najmniej płynnych składników majątku firmy, co może rodzić problem z upłynnieniem tych aktywów. 

Istnieje również ryzyko nieprawidłowej wyceny tych składników w bilansie, co może wprowadzać w błąd 

inwestorów dokonujących analizy oraz wyceny Spółki. 
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Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wycena bilansowa pozycji “Wartości 

niematerialne i prawne” wyniosła 1.782.638,17 złotych, co przy ogólnej sumie aktywów trwałych wynoszącej 

2.470,596,21 złotych stanowi jej znaczną większość.  Wycena wartości niematerialnych i prawnych może być 

generatorem wartości spółki, jeżeli odniesiemy ją do podmiotów o określonej renomie posiadających silną 

rozpoznawalną na rynku markę, w przeciwnym wypadku wartość ta może być obciążona dużym błędem 

szacunkowym wprowadzającym w błąd co do rzeczywistej wartości aktywów trwałych Emitenta. Nie można 

wykluczyć konieczności dokonywania odpisów w zakresie wartości niematerialnych i prawnych, co może mieć 

wpływ na wynik finansowy Emitenta. 

 

Ryzyko związane ze wstrzymaniem prac rozwojowych realizowanych projektów 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum, działalność Emitenta koncentruje się głównie w obszarze usług 

programistyczny oraz produkcji gier. Z uwagi na zmianę trendów na rynku jak również procesu dostosowywania 

prowadzonych prac do aktualnych potrzeb, oczekiwań odbiorów oraz możliwości dalszego prowadzenia 

rozpoczętych prac należy uwzględnić możliwość czasowego zawieszania lub całkowitej rezygnacji z prac nad 

realizowanymi przedsięwzięciami. Zaniechanie bądź całkowite porzucenie prowadzenia projektów przez 

Emitenta niesie za sobą określone konsekwencje finansowe przede wszystkim związane z już poniesionymi 

nakładami kapitałowymi, jak również z brakiem rozpoznania w przyszłości przychodów wynikających ze 

zrealizowanych prac.   

Emitent dokonał odpisu aktualizującego aplikację Eracoin. Zarząd spółki Codeaddict S.A. poinformował, że w dniu 

21.05.2021 r. podjął decyzję o dokonaniu odpisów z tytułu aktualizacji wartości aktywów niefinansowych poprzez 

odpis nakładów poniesionych na aplikację Eracoin oraz odpis aktualizacyjny należności handlowych. Dokonano 

odpisu w łącznej kwocie 942.342,10 zł. Odpisy wpłynęły również bezpośrednio na obniżenie kwoty wartości 

aktywów niematerialnych i prawnych wykazanych w bilansie Spółki i tym samym na wysokość sumy bilansowej. 

Odpisy miały charakter niegotówkowy i jednorazowy.   

Emitent podjął decyzje o dokonaniu odpisu wartości aplikacji Eracoin, w związku z zawieszeniem prac nad 

rozwojem aplikacji oraz brakiem pozyskania odpowiedniego partnera biznesowego, mogącego wesprzeć Spółkę 

finansowo w celu dalszego rozwoju projektu. Emitent nie wyklucza wznowienia prac nad aplikacją w przyszłości 

w sytuacji znalezienia odpowiedniego partnera biznesowego. Na ten czas Spółka postanawia skupić swoje 

możliwości na rozwoju innych aktualnie prowadzonych projektów. 

Zarząd informuje również, iż pomimo zaniechania rozwoju aplikacji Eracoin, jego elementy/części składowe – w 

głównej mierze kod, wykorzystane zostaną w kolejnych projektach Emitenta jak i tych aktualnie rozwijanych, co 

pozwoli na przyśpieszenie ich realizacji i może korzystniej wpłynąć na wynik Spółki za rok 2021. 

Na odpis aktualizacyjny składają się również należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych, ujęte w 

odpisie zgodnie z sugestią biegłego rewidenta. Odpisy zostały ujawnione w jednostkowym rocznym 

sprawozdaniu Spółki za rok 2020. Szczegółowe wartości odpisów wyniosły: 

• Odpis Eracoin - 627.017,92 zł, 

• Odpis na zagrożone należności - 315.324,18 zł. 

 

Ryzyko związane ze spadkiem wartości inwestycji oraz kontynuowaniem odpisów w przyszłości 

W styczniu 2021 roku, w myśl warunków umowy inwestycyjnej zawartej w grudniu 2020 roku z PlayWay S.A., 

Emitent zakupił od PlayWay S.A. 100 udziałów, stanowiących 5% kapitału zakładowego spółki DEV4PLAY Sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie za łączną kwotę 895.644,00 zł. Emitent przeznaczył na zakup udziałów spółki 

DEV4PLAY środki pozyskane z emisji akcji serii J objętych w całości przez Spółkę PlayWay S.A. Spółka DEV4PLAY 

Sp. z o.o. jest producentem i wydawcą gier komputerowych. Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum 

Emitent nie zawarł umowy na produkcję portów realizowanych gier ze spółka DEV4PLAY Sp. z o.o. ani umów 

wydawniczych ze spółką PlayWay S.A. Nawiązanie współpracy z wyżej wymienionymi podmiotami oraz własny 

know-how dało Emitentowi kompetencje do rozpoczęcia działalności w branży produkcji gier. Docelowo Emitent 

planuje tworzyć porty własnych gier na inne platformy sprzętowe samodzielnie bądź we współpracy ze spółką 
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DEV4PLAY Sp. z o.o., w której Emitent posiada zaangażowanie w kapitale zakładowym. Nawiązanie współpracy 

ze wskazanym powyżej podmiotem jest częścią strategii rozwoju Emitenta, nie można jednak wykluczyć, że w 

przypadku jej niepowodzenia bądź wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, które nie są znane Emitentowi na dzień 

sporządzenie Memorandum Informacyjnego Emitent dokona odpisów aktualizujących wartość inwestycji w 

udziały spółki DEV4PLAY Sp. z o.o. 

 

Ryzyko związane z brakiem doświadczenia w procesach Venture Building 

Zarządzenie projektem innowacyjnym, którego idea jest budowanie strat upu (spółka na wczesnym etapie 

rozwoju) przy użyciu własnych pomysłów, ale przede wszystkim zasobów, jest przedsięwzięciem obarczonym 

ryzykiem. Kiedy ryzyko to zostanie skorelowane z brakiem doświadczenia kadry zarządzającej w prowadzeniu 

podobnych przedsięwzięć w przeszłości można spodziewać się wielu niedogodności związanych poszczególnymi 

fazami realizacji zadań. Wskazane czynniki nie stanowią jednak o braku powodzenia projektu. Należy przyjąć 

założenie, że wraz z rozwojem organizacji nastąpi efekt doskonalenia podjętych działań. Nie mniej jednak, z uwagi 

na wczesny etap rozwoju działalności Venture Building wdrażanej przez Emitenta oraz brak doświadczenia 

biznesowego w prowadzeniu podobnych inicjatyw w przeszłości należy zwrócić uwagę na ilość i jakość działań 

przez niego realizowanych, w szczególności zaś pod ocenę należy wziąć możliwości w ich realizacji wynikające z 

zasobów (kapitałowych, osobowych) będących w dyspozycji Emitenta.  

 

Ryzyko związane z produkcją gier 

W 2020 roku Emitent nawiązał współpracę ze spółką PlayWay S.A. będącą jednym z największych w Polsce 

producentów i wydawców gier, dzięki porozumieniu Emitent zyskał silnego partnera oraz przyjęto wspólne 

porozumienie dotyczące współpracy w zakresie produkcji, dystrybucji oraz wydawania gier.  Nie należy jednak 

zapomnieć, że segment gier jest rynkiem o szczególnych właściwościach, z którym należy identyfikować zarówno 

szanse jak i potencjalne zagrożenia dotyczące opóźnień w premierze produkcji, spowodowane zmianą 

harmonogramu prac czy też potrzebą modyfikacji procesu produkcyjnego. Emitent w chwili obecnej nie posiada 

zasobów finansowych niezbędnych do przeprowadzenia sprawnej produkcji gry komputerowej, ponadto 

dotychczasowe produkcje Emitenta to gry dedykowane na urządzenia mobilne. Emitent nie posiada 

doświadczenia w produkcji gier innego formatu, zwłaszcza gier dedykowanych na urządzenia stacjonarne. Z kolei 

samo pojawienie się na rynku gry również wiąże się z ryzykiem braku sukcesu sprzedażowego produkcji, sprzedaż 

gry może nie pokryć nakładów poniesionych na jej produkcję. Należy pamiętać, że gra może nie spełnić oczekiwań 

odbiorców, a co za tym idzie nie generować wystarczających przychodów, które pozwalałyby na pokrycie kosztów 

związanych z jej produkcją, dystrybucją oraz marketingiem. Niewiadomą pozostaje również cykl życia gry oraz jej 

monetyzacja nie tylko niezwłocznie po premierze, lecz również w dłuższym okresie jej dostępności dla graczy.  

 

Ryzyko związane z projektem Raisemana  

 Emitent uczestniczy w rozwoju nowej platformy crowdfundingowej pod nazwą Raisemana, która ma umożliwiać 

twórcom pozyskanie bezzwrotnego finansowania na projekty związane z tzw. dziełami i dobrami cyfrowymi, czyli 

między innymi grami, muzyką czy filmem. W zamian za wsparcie projektu poprzez wkład pieniężny, wpłacający 

otrzymują m.in. przez oznaczony okres określony wcześniej udział w przychodach netto ze sprzedaży określonego 

dobra. Sama platforma korzysta z technologii blockchain.  

Emitent jest istotnym udziałowcem Raisemana Sp. z o.o., a także będzie czerpał bezpośrednie przychody z tytułu 

obsługi programistycznej/IT projektu.  

Nie można wykluczyć, że platforma nie odniesie sukcesu, w związku z czym Emitent może nie uzyskać żadnych 

korzyści z jej funkcjonowania.  
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Ryzyko związane z małym zespołem programistycznym  

Fundament organizacji stanowią ludzie, to jej zespół decyduje o powodzeniu lub porażce danego przedsięwzięcia. 

Emitent posiada stały zespół programistyczny, w którego skład wchodzi 5 osób, pozostała część programistów 

(3) angażowana jest w projekt, gdy nastąpi potrzeba zwiększenia mocy przerobowych w postaci realizowanych 

godzin programistycznych (dane na dzień sporządzenia memorandum). Emitent na obecnym etapie rozwoju 

posiada zbyt mały zespół aby w pełni realizować duże projekty programistyczne generujące duże przychody, stąd 

obecnie generowane przychody przez Emitenta są niskie. Celem rozwojowym spółki jest zwiększenie 

zatrudnienia, dzięki czemu Emitent będzie mógł realizować więcej projektów programistycznych, które 

generowały będą większe przychody. Należy jednak pamiętać, ze realizacje wskazanego celu uzależniona jest od 

powiedzenia emisji, w przypadku braku sukcesu w objęciu akcji przez nowych inwestorów, pozycja Emitenta 

może nie ulec poprawie. Ponadto istnieje ryzyko, że przy braku realizacji dużych zleceń Emitent nie będzie 

generował przychodów wystarczających do pokrycia kosztów wynagrodzeń programistów, przez co ci mogą 

zakończyć współpracę z Emitentem. Wystąpienie takiej sytuacji miałoby istotny, negatywny wpływ na moce 

przerobowe Spółki i jej możliwość do realizacji projektów. 

 

Ryzyko finansowo-prawne związane z realizacją projektów w obszarze IT 

Działalność w środowisku biznesowymi wymaga, aby poszczególne etapy produkcji developerskiej dotyczącej 

wytwarzanych dóbr w sektorze IT charakteryzowały się ściśle określoną strukturą, wyrażoną wzajemnie zawartą 

umową regulującą prawa i obowiązki obu stron.  Sformalizowane podejście do wzajemnej współpracy pozwala 

na konstytuowanie oczekiwań, precyzyjne określenie harmonogramu prac aż w końcu ustalenie w jaki sposób 

strony transakcji będą prowadziły wzajemne rozliczenia dotyczące efektów zleconych działań. Zgodnie z 

oświadczeniem Emitenta nie wszystkie realizowane produkcje związane są z formalnie zawartą ze zleceniodawcą 

umową. Emitent nie posiada zawartej umowy na realizację następujących projektów: meet.mba, LBS 

Entrepreneurship, Bodhi AIM, Noo.ma, wszystkie ustalenia do podejmowanych działań przekazywane są w 

postaci telefonicznej bądź mailowej, a rozliczenie następuje w postaci FV (faktura Vat) wystawionej na podstawie 

stawki godzinowej oraz ilości roboczogodzin spędzonych nad realizację projektu. Brak sformalizowanego 

podejścia w kwestii regulacji dotyczących wzajemnych praw i obowiązków dotyczących realizowanych projektów 

może implikować problemy dotyczące rozliczenia należności za wykonane działania, co wpłynie na pozycję 

finansową Spółki. 

 

Ryzyko związane ze stabilnością zarządzania  

Z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa jednym z niezwykle istotnych elementów jest zapewnienie 

stabilnego i ostrożnego zarządzania danym podmiotem. Za determinantę stanowiąca o zrównoważonym 

zarządzaniu organizacja można uznać stabilność kadr na najwyższych szczeblach zarządczych. Emitent rozpoczął 

swoją działalność 10.08.2015 roku poprzez zawiązanie spółki BitEvil Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Akt 

notarialny sporządzono w Warszawie, notariusz Robert Dor, Rep. A nr 3605/2015. Spółka zarejestrowana została 

w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego w dniu 19.10.2015 roku pod numerem KRS 0000580322. W okresie od rozpoczęcia 

działalności do dnia sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent poprzez komunikaty bieżące 22 krotnie 

informował o zmianach wśród Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. W ocenie Emitenta obecny Zarząd oraz 

Rada Nadzorcza daję rękojmię stabilnego i ostrożnego zarządzania przedsiębiorstwem.  

 

Ryzyko związane z udzieloną pożyczką Prezesowi Zarządu 

Dnia 07.10.2020 roku Emitent zawarł z Panem Sebastianem Golińskim pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu 

umowę pożyczki, w której to Emitent udziela Panu Sebastianowi Golińskiemu finansowania na kwotę 60.000,00 

złotych. Umowa została zawarta na okres 6 miesięcy, spłata pożyczki miała nastąpić jednorazowo w ciągu 6 

miesięcy od jej zawarcia. Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego pożyczka nie została spłacona, a 
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jej spłata została prolongowana do 31.12.2021 roku, co rodzi dalsze ryzyko braku jej spłaty, a w konsekwencji 

pogorszenie pozycji płynnościowej Emitenta.  

 

Ryzyko utraty płynności finansowej  

W toku prowadzonej działalności gospodarczej Emitent koncentruje się na utrzymywaniu pozycji gotówkowej 

która pozwoli mu na niezakłócone działania operacyjne. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za 2020 rok, na 

31.12.2020 roku Spółka posiadała “środki pieniężne w kasie i na rachunkach” w wysokości 206.652,46 złotych, 

podczas gdy na dzień 31.03.2021 roku pozycja ta wyniosła 161.701,96 złotych. Zakładane przez Emitenta stałe 

miesięczne koszty prowadzenie działalności gospodarczej wynoszą 70.966,00 złotych. Wartość kapitału 

obrotowego netto, rozumiana jako różnica pomiędzy wartością aktywów obrotowych, a zobowiązań 

krótkoterminowych na 31.12.2020 roku wyniosła 510.726,39 złotych, podczas gdy na dzień 31.03.2021 roku 

zmniejszyła się do 451 770,74 złotych.  Istnieje zatem uzasadnione ryzyko utraty płynności finansowej. Emitent 

na bieżąco monitoruje sytuację płynnościową związaną z zarządzaniem spływającymi należności oraz 

regulowanymi zobowiązaniami w celu zapewnienia braku zakłóceń związanych z niestabilnością jego pozycji 

operacyjnej. Emitent nie posiada także istotnego zadłużenia. 

 

Ryzyko związane ze współpracą z przedsiębiorstwami na wczesnym etapie rozwoju (tzw. Start-upy) 

Działania Emitenta opierają się na współpracy z młodymi przedsiębiorcami, dla których Spółka świadczy usługi 

deweloperskie oraz projektowe obejmujące konstruowanie, implementacje oraz wdrażanie na rynki docelowe 

oprogramowania, w tym głównie aplikacji mobilnych i internetowych.  Współpraca z przedsiębiorstwami na 

wczesnym etapie rozwoju jest szczególnie istotna z punktu możliwości generowania dodatnich przepływów 

pieniężnych z działalności operacyjnej, nie należy zapominać, że wczesny etap rozwoju przedsiębiorstwa to okres, 

w którym należy spodziewać się ograniczonej płynności finansowej partnera, jak również niewielkiej 

przychodowości.  

 

Ryzyko związane z modelem pozyskiwania zleceń 

Prowadząc działalność gospodarczą Emitent pozyskuje Klientów w dwóch głównych kanałach: 

Pierwszy z nich oparty jest o system poleceń oraz działania społecznościowe, w którym aktualni i dawni klienci 

Emitenta rozprzestrzeniają w swojej sieci kontaktów biznesowych informacje o jakości usług i rzetelności zespołu 

developerskiego Codeaddict. W kolejnym etapie aktualni i dawni klienci Emitenta łączą firmy, bądź osoby 

fizyczne, które są zainteresowane budową oprogramowania bezpośrednio z Emitentem. Zarząd Emitenta 

podkreśla, iż pozyskane w ten sposób leady (czyli zainteresowani klienci) mają bardzo wysoką jakość i znacznie 

wyższy potencjał na monetyzację kontaktu niż klienci pozyskiwani z innych źródeł.  

Drugim kanałem pozyskiwania klientów, odpowiedzialnym za mniejszą ilość realizowanych przez Emitenta 

projektów jest tzw. zimny kontakt (kontakt z klientem, który potencjalnie mógłby być zainteresowany 

nawiązaniem współpracy). Jest to kilkukrokowy proces, realizowany głównie na platformie społecznościowej 

Linkedin, polegający na masowym kontakcie z wybraną przez dyrektora marketingu grupą docelową. 

Emitent wskazuje, iż pozyskiwanie klientów w drugim z kanałów sprzedaży jest nie tylko czasochłonne, ale daje 

również mniejsze szanse na wstępną weryfikację możliwości biznesowych potencjalnych klientów, stąd też 

Codeaddict zdecydowanie preferuje proces pozyskania klienta oparty o polecenia. 

Istotnym z punktu widzenia charakteru i sposobu pozyskiwania Klientów elementem jest brak wydzielonej w 

organizacji Klienta sieci sprzedaży zbudowanej chociażby na podstawie własnego zespołu handlowego czy 

konsultantów CC (Call Center). Emitent pozyskuje Klientów korzystając z poleceń, bazuje tym samym na 

historycznych doświadczeniach już obsługiwanych Klientów, nie należy jednak zapominać przy tym, że ten sposób 

pozyskiwania klientów jest podatny na opinię o Spółce budowane w środkach masowego przekazu.  Poglądy 

zamieszczane w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, etc.) mogą być zarówno stymulantem rozwoju 

Emitenta, jak również przyczynić się do pogorszenia jego pozycji na rynku usług IT.  
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Ryzyko awarii technologii i utraty całości pracy 

Emitent w toku prowadzonej działalności korzysta przede wszystkim z narzędzi informatycznych (sprzęt, 

oprogramowanie itp.), które narażone są na awarię. W wyniku awarii systemów i narzędzi IT Emitent może mieć 

opóźnienie w realizacji projektu, a nawet utracić dane oraz wyniki prac będących w trakcie realizacji. Powyższe 

czynniki mogą mieć wpływ na prowadzone przez Emitenta prace nad poszczególnymi projektami oraz mogą 

wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów na działania, które będą miały na celu zapobiegnięcie skutkom 

awarii. By zminimalizować ryzyko trwałej utraty danych, Emitent stosuje zapis na dysku w chmurze. 

 

Ryzyko związane z trudnościami pozyskania i rotacją wykwalifikowanych pracowników 

Działalność Spółki wymaga od pracowników wysokich kwalifikacji. Spółka prowadzi działalność operacyjną w 

Poznaniu, gdzie rynek IT (ang. information technology – technologia informacyjna) jest dość konkurencyjny ze 

względu na liczbę podmiotów działających w tej branży. Duża liczba firm IT w Poznaniu implikuje istotny poziom 

popytu pracodawców na pracowników o określonych kompetencjach. W Poznaniu działa wiele 

międzynarodowych firm z branży IT, a także wiele firm typu softwarehouse (świadczących usługi 

programistyczne). Działalność Spółki opiera się na wiedzy oraz umiejętnościach pracowników, posiadających 

określone kompetencje w zakresie sprzedaży, obsługi klienta, marketingu, IT, administracji oraz zarządzania 

zasobami ludzkimi. Utrata kluczowych osób, a także potencjalny problem ze znalezieniem zastępcy może 

niekorzystnie wpłynąć na prowadzoną przez Spółkę działalność, co z kolei może mieć negatywny wpływ na 

sytuację finansową czy perspektywy rozwoju. 

Zarząd Spółki informuje, że w celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka prowadzi rekrutację ciągłą na wiele 

stanowisk, dopasowując formy zatrudnianie do obecnych i przyszłych potrzeb zarówno Emitenta, jak i 

współpracowników. Współpracownicy zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę, kontakt B2B oraz w razie 

konieczności umowy cywilnoprawne. które określają odpowiedni do czasu trwania umowy okres wypowiedzenia, 

co wydłuża czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.  

Zespół Emitenta (obejmujący zarówno programistów, jak i osoby z administracji) na dzień sporządzenia 

Memorandum Informacyjnego składa się z 11 osób, z których 7 osób współpracuje z Codeaddict na mocy 

kontraktu B2B, 1 osoba zatrudniona jest w Spółce w oparciu o umowę o pracę, a 2 osoby zatrudnione są w oparciu 

o umowy cywilnoprawne, 1 osoba obywa staż absolwencki, który również zawarty jest w ramach umowy o pracę 

(finansowany przez Urząd Pracy).  Standardem w branży IT staje się zatrudnianie programistów jako 

“najemników”, których czas i praca koncentrowana jest na realizacji określonych zadań, stąd dominującą formą 

zatrudniania jest kontrakt B2B. Emitent jest małym przedsiębiorcą zatrudniającym 5 programistów, w przypadku 

rotacji na stanowiskach programistycznych w nielicznym zespole Emitent może napotkać problemy związane z 

realizacją zleconych prac, co jest związane z procesem adaptacji nowego członka zespołu. Potencjalne opóźnienia 

w pracach programistycznych, mogą nie tylko wpłynąć na opinie o Emitencie, lecz również mogą pociągnąć za 

sobą potencjalne konsekwencję finansowe. 

Ewentualna utrata jednego lub kilku współpracowników będzie wymagała znalezienia innych podmiotów, które 

posiadają odpowiednie doświadczenie oraz umiejętności przy zarządzaniu firmą i tworzeniu produktów 

cyfrowych. Ze względu na charakter branży, w której działa Emitent, znalezienie nowych współpracowników 

może być czasochłonne, co z kolei może mieć wpływ na opóźnienia w całym procesie produkcji oraz świadczenia 

usług. Również utrata osób stanowiących kadrę zarządzającą wyższego szczebla Emitenta może wpłynąć na 

okresowe pogorszenie wyników finansowych Emitenta.   

 

Ryzyko wzrostu kosztów usług obcych 

Znaczącą część kosztów operacyjnych Emitenta stanowią usługi obce (na które co do zasady składają się koszty 

współpracy z programistami w modelu B2B), które w 2020 roku wyniosły 35,21%, a w pierwszym kwartale 2021 

roku 17,62% całości kosztów operacyjnych. Spółka jest zatem szczególnie podatna na ryzyko wzrostu kosztów 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
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współpracy z programistami. Spółka powinna oferować konkurencyjny poziom wynagrodzeń na rynku pracy, aby 

zachować możliwość szybkiego i sprawnego pozyskania nowego kapitału ludzkiego. Dodatkowymi czynnikami 

zwiększającymi presję na wzrost wynagrodzeń są coraz większa liczba miejsc pracy w Polsce oferowana przez 

zagraniczne holdingi informatyczne oraz proces konsolidacji mniejszych podmiotów przez liderów w branży 

informatycznej. 

 

Ryzyko związane z procesem tworzenia produktów 

Emitent świadczy usługi i dostarcza produkty indywidualnie dla każdego klienta. Wydarzyć się może, że 

dostarczane produkty i usługi nie będą spełniać oczekiwań klientów pod względem funkcjonalności lub jakości. 

W konsekwencji Emitent może być zobowiązany do między innymi: poniesienia dodatkowego nakładu czasu na 

modyfikację produktu, stosowania rabatów lub zwrotu części już otrzymanych środków. Emitent minimalizuje to 

ryzyko nieustannie doskonaląc proces tworzenia produktów oraz poszerzając swoją wiedzę i umiejętności. 

 

2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym Emitent prowadzi działalność 

Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym i międzynarodowym 

Emitent prowadzi swoją działalność operacyjną zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym, relacje biznesowe 

Spółki w odniesieniu do zagranicznych kontaktów koncentruję się głownie na współpracy z partnerami z Unii 

Europejskiej. Istotna część przychodów Spółki (37,27% w roku 2018, 81,29% w 2019 oraz 50,51% w 2020 roku, a 

w 1Q 2021 roku było to 21,86%) pochodziło z projektów realizowanych na rzecz klientów zagranicznych. W 

związku z tym znaczący wpływ na poziom przychodów ma sytuacja na rynkach zagranicznych. Do najważniejszych 

zagrożeń można zaliczyć; 

• stagnacja w krajach UE, zwłaszcza spowolnienie gospodarcze w Niemczech – największego partnera 

handlowego Polski; 

• tzw. „twardy Brexit” i wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych bez porozumienia, co może utrudnić 

nawiązywanie współpracy z tamtejszymi podmiotami. 

Co więcej, ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym dotyczy również krótkoterminowych fluktuacji w 

poziomie najważniejszych wskaźników makroekonomicznych takich jak: poziom PKB, bezrobocie, poziom 

wynagrodzeń, inflacja, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, indeksy nastrojowe: ISM czy PMI, poziom 

inwestycji w przedsiębiorstwach, polityka fiskalna i monetarna. Pogorszenie sytuacji makroekonomicznej w 

krajach, w których Emitent prowadzi działalność, może negatywnie przełożyć się na sytuację finansową, 

majątkową i gospodarczą Emitenta. 

 

Ryzyko związane ze zmianami prawa podatkowymi na rynkach Emitenta 

Regulacje prawne ulegają częstym zmianom w większości systemów prawnych na świecie. Jednocześnie trudno 

jest przewidzieć kierunki tych zmian w przyszłości. W związku z tym istnieje ryzyko, iż Emitent nie będzie w stanie 

szybko dostosować się do nowych przepisów prawnych, co w konsekwencji może narazić go na sankcje lub wzrost 

wydatków poprowadzonej działalności. Szczególnie częstym zmianom i nowelizacjom ulega prawo podatkowe. Z 

tego tytułu Emitent narażony jest na zwiększenie obciążeń fiskalnych. Utrudnienia sprawia również odpowiednia 

interpretacja przepisów podatkowych przez brak ich spójnej wykładni. Może wystąpić dysonans między 

interpretacją przyjętą przez Emitenta, a interpretacją wskazaną przez organy administracji skarbowej. Z uwagi na 

fakt, że Emitent współpracuje z podmiotami zagranicznymi, a umowy łączące Emitenta z innymi podmiotami, 

mogą podlegać prawu innemu niż polskie, może to wiązać się z ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych 

z obsługą prawną i dodatkowymi czynnikami ryzyka o charakterze prawnym. Jednocześnie Emitent stara się 

ograniczać wskazane ryzyko w obszarze współpracy z podmiotami zagranicznymi poprzez korzystanie z usług 

podmiotów pośredniczących w nawiązywaniu współpracy z klientami zagranicznymi. 
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Ryzyko walutowe 

Emitent ponosi koszty wytworzenia produktów w zŁ, natomiast część przychodów jest realizowana w walutach 

obcych. W 2018 roku 37,27% przychodów realizowana była w walutach obcych, w 2019 roku 81,29% w 2020 roku 

50,51%, a w 1Q 2021 roku było to 21,86%) Tendencja w zakresie dominacji przychodów z działalności na rynkach 

zagranicznych w ocenie Emitenta będzie kontynuowana w przyszłości. Tym samym Spółka jest narażona na 

ryzyko zmienności kursów walutowych. Biorąc pod uwagę powyższe, korzystne warunki dla działań Emitenta 

wystąpią w przypadku, gdy: 

1) waluta zagraniczna umocni się w stosunku do waluty krajowej (słaby zŁ w stosunku do walut rozliczeniowych)  

2) poziom zmienności kursu walutowego będzie stabilny, co pozwoli lepiej prognozować wyniki finansowe 

przyszłych okresów. 

Występowanie tendencji odwrotnych od wyżej wymienionych może powodować obniżenie generowanych 

przychodów ze sprzedaży produktów w przeliczeniu na zł oraz negatywnie wpłynąć na rentowność działalności 

Spółki. 

 

Ryzyko stóp procentowych 

Ryzyko związane z poziomem stóp procentowych wynika przede wszystkim ze struktury finansowania 

poszczególnych przedsiębiorstw. Im większy udział kapitału obcego w pasywach spółki tym większa koszty 

odsetkowe silnie zależne od poziomu stóp procentowych. Obecna sytuacja Spółki jest dobra, jeżeli chodzi o 

zagrożenie wynikające z możliwości zmian stóp procentowych. Emitent nie korzysta z długoterminowego 

finansowania zewnętrznego, a dług netto (całkowite zadłużenie skorygowane o wielkość aktywów gotówkowych) 

jest ujemny (- 206.652, 46 zł na koniec 2020 roku, na dzień 31.03.2021 wartość ta wyniosła - 106 624,52 zł.). Nie 

można jednak wykluczyć, iż w przyszłości Spółka w celu sfinansowania realizacji określonych projektów będzie w 

większym zakresie posiłkować się kapitałem obcym, w związku z czym zagrożenie wynikające z ewentualnego 

wzrostu stóp procentowych będzie większe. Istotny wzrost kosztów odsetkowych może mieć negatywny wpływ 

na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę. 

 

Ryzyko związane z pandemią COVID-19 i jej wpływem na działalność i otoczenie Emitenta 

Emitent wskazuje, że w związku z pandemią COVID-19 nie można wykluczyć, że część pracowników będzie 

musiała ograniczyć swoje zaangażowanie w pracę, co może mieć negatywny wpływ na realizację zaplanowanych 

przez Spółkę działań. Istnieje ryzyko, że pracownicy zachorują i nie będą zdolni do pracy oraz że zostaną objęci 

kwarantanną lub hospitalizacją. Sytuacja pandemii COVID-19 i związane z nią ograniczenia mogą też mieć wpływ 

na długofalowy spadek efektywności prowadzonej działalności. Emitent zaznacza, że profil prowadzonej 

działalności umożliwia efektywną pracę zdalną. Aktualnie pandemia nie ma wpływu na realizację bieżących prac 

Spółki. Dodatkowo Zarząd Spółki podkreśla, iż w trybie ciągłym prowadzi rekrutację na wiele stanowisk. 

 

Ryzyko związane z otoczeniem prawnym 

Działalność Spółki podlega wielu przepisom prawa, w szczególności przepisom z zakresu prawa gospodarczego, 

jak również przepisom regulującym ochronę prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Na działalność Spółki 

mają wpływ zmieniające się przepisy prawa i różne jego interpretacje, w szczególności w zakresie przepisów 

podatkowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, regulacji prawnych dotyczących działalności spółek z 

branży gier. Środowisko prawne i regulacyjne w Polsce nadal charakteryzuje się zmiennością, a przepisy nie są 

stosowane przez sądy i władze publiczne w sposób jednolity. 

W związku z dostosowywaniem prawa polskiego do wymogów Unii Europejskiej, zmiany przepisów prawnych 

mogą mieć poważny wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej, w tym działalności Spółki. Każde 

wejście w życie nowej, istotnej dla obrotu gospodarczego regulacji, może wiązać się m. in. z problemami 

interpretacyjnymi, niejednolitym orzecznictwem sądów, czy niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi 

przez organy administracji publicznej.  
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Ryzyko zmian przepisów prawa i ich interpretacji w przyszłości może mieć niekorzystny wpływ na działalność 

Spółki, jej wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju. Spółka obserwuje planowane i zachodzące zmiany w 

przepisach prawa i podejmuje działania pozwalające na jak najbardziej efektywne funkcjonowanie w ich ramach. 

 

Ryzyko regulacji podatkowych 

Polski system podatkowy cechuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką częstotliwością zmian. 

Niejednokrotnie brak jest ich klarownej wykładni, co może powodować ryzyko odmiennej ich interpretacji przez 

Spółkę i organy skarbowe. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, organ skarbowy może nałożyć na Spółkę karę 

finansową, która może mieć istotny, negatywny wpływ na jej wyniki finansowe. Ponadto organy skarbowe mają 

możliwość weryfikowania poprawności deklaracji podatkowych. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe 

odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez Emitenta interpretacji przepisów 

podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki. Ryzyko związane z 

opodatkowaniem może wynikać ze zmian w wysokościach stawek podatkowych, istotnych z punktu widzenia 

Emitenta, jednakże prawdopodobieństwo wystąpienia skokowych zmian można ocenić jako niewielkie.   

 

Ryzyko związane z konsolidacjami podmiotów konkurencyjnych 

Procesy konsolidacyjne zachodzące wśród podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Emitenta mogą 

doprowadzić do wzmocnienia pozycji rynkowej tych podmiotów, a co za tym idzie, do osłabienia pozycji Emitenta 

na rynku krajowym i międzynarodowym. Taka sytuacja może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną i 

wyniki finansowe Emitenta.  

 

Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży Emitenta 

Na działalność Emitenta duży wpływ mają zmiany technologiczne w obszarze IT, które bezpośrednio przekładają 

się na atrakcyjność danych rozwiązań. Emitent nie może wykluczyć ryzyka wystąpienia istotnych zmian 

technologicznych w zakresie oferowanych produktów, co sprawi, iż jego pozycja konkurencyjna zostanie 

osłabiona. Emitent stale monitoruje trendy technologiczne w branży i jeżeli wymaga tego sytuacja, dostosowuje 

stosowane rozwiązania do nowych standardów. 

 

Ryzyko związane z konkurencją w branży IT 

Emitent jako podmiot świadczący usługi z zakresu tworzenia produktów IT w przestrzeni webowej i mobilnej 

narażony jest na ryzyko konkurencji w ujęciu globalnym. Kluczowymi aspektami związanymi z działalnością 

informatyczną jest zdolność do efektywnego doprowadzania realizowanych projektów do końca, optymalizacja 

kosztowa (ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania kosztami zasobów ludzkich), zaufanie odbiorców oraz 

świadomość obecności danego przedsiębiorstwa na rynku. Segment rynku IT - rynek podmiotów typu 

softwarehouse jest rynkiem perspektywicznym, dynamicznie się rozwijającym. Charakteryzuje się on wysokim 

popytem na oferowane usługi, w związku z czym istnieje ryzyko pojawienia się nowych podmiotów 

konkurencyjnych wobec Codeaddict S.A., które będą oferować produkty lub usługi podobne do produktów lub 

usług Spółki. Taka sytuacja może spowodować spadek zainteresowania produktami oraz usługami Emitenta na 

niektórych, bądź nawet wszystkich rynkach geograficznych, na których Emitent prowadzi działalność. Ponadto, 

część konkurentów zagranicznych ma szybszy dostęp do nowych technologii oraz do tanich źródeł kapitału, co 

pozwala im na efektywniejszą optymalizację kosztową i realizowanie zleceń. Istotne zwiększenie poziomu 

konkurencji na rynkach, na których Emitent prowadzi działalność może negatywnie wpłynąć na działalność 

operacyjną i wyniki finansowe. 
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Ryzyko związane z funkcjonowaniem oraz rozwojem sieci Internet 

Działalność Emitenta w znaczącym stopniu polega na poprawnym i szybkim działaniu sieci Internet. W ramach 

działalności Spółki ważna jest komunikacja pomiędzy członkami zespołu, bieżące monitorowanie postępu prac 

oraz weryfikacja odpowiedniego podziału zadań. Wyżej wymienione zadania realizowane są z wykorzystaniem 

sieci Internet, w związku z tym wszystkie ewentualne problemy z jej funkcjonowaniem mogą przyczynić się do 

opóźnienia realizacji poszczególnych projektów i narazić Codeaddict S.A. na dodatkowe wydatki z tytułu 

odszkodowań. Należy mieć również na uwadze, iż dostawca usług internetowych może podejmować działania 

remontowe, konserwatorskie w trakcie trwania projektów, co naraża Emitenta na przestoje w realizowanych 

działaniach. 

 

Ryzyko zdarzeń nieprzewidywalnych 

Emitent narażony jest na wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak awarie – zarówno wewnętrzne jak i 

zewnętrzne będące następstwem nadzwyczajnych zdarzeń, tj. konfliktu zbrojnego, katastrofy naturalnej, 

zniszczenia infrastruktury itp. Mogą one skutkować pogorszeniem warunków funkcjonowania Emitenta, 

zmniejszeniem efektywności działalności lub jej całkowitym zaprzestaniem. W konsekwencji Codeaddict S.A. 

narażony jest na zmniejszenie uzyskiwanych przychodów lub poniesienie dodatkowych kosztów, a także możliwe 

zobowiązania wynikające z przymusu zapłaty kar umownych z tytułu niewykonania, lub nienależytej realizacji 

umowy. Zasygnalizowane okoliczności mogą mieć znaczący, negatywny wpływ na działalność i sytuację 

finansową Emitenta. 

 

3. Czynniki ryzyka związane z instrumentami finansowymi i inne czynniki istotne dla oceny 
Oferty Publicznej i związanego z nią ryzyka 

 

Ryzyko związane z odmową wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie lub opóźnieniem w 
tym zakresie  

Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej, Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie wszystkich akcji do obrotu 

na rynku NewConnect. 

Wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. odbywa się na wniosek ich emitenta. Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu, organizator ASO może podjąć uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu 

instrumentów finansowych objętych wnioskiem. Zmaterializowanie się wskazanego ryzyka może spowodować 

opóźnienie lub całkowite przerwanie procesu wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu. 

 

Wyrażając sprzeciw wobec wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie instrumentów finansowych 

objętych wnioskiem Emitenta, organizator ASO zobowiązany jest uzasadnić swoją decyzję i niezwłocznie 

przekazać Emitentowi kopię stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem. Emitent, w terminie dziesięciu dni 

roboczych, od daty przekazania kopii uchwały, może złożyć na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Wniosek ten powinien być niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia, 

rozpatrzony przez organizatora ASO po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Giełdy. W przypadku, gdy konieczne 

jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do rozpatrzenia tego wniosku 

rozpoczyna się od dnia przekazania wymaganych informacji. Jeżeli organizator Alternatywnego Systemu uzna, że 

wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zasługuje w całości na uwzględnienie, może uchylić lub zmienić 

zaskarżoną uchwałę, bez zasięgania opinii Rady Giełdy. W związku z powyższym Emitent nie może precyzyjnie 

określić i zagwarantować terminów wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. 
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Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Akcje 

Inwestowanie na rynku kapitałowym związane jest również z decyzjami dotyczącym wyboru odpowiedniej dla 

inwestora klasy aktywów, nie należy zapominać przy tym, że każdy segment oraz instrument w nim dostępny 

charakteryzował się będzie innym poziomem ryzyka związanym nie tylko z właściwości instrumentu finansowego, 

ale również będzie swego rodzaju katalizatorem odpowiadającym sytuacji podmiotu emitującego dany walor.  

Podmiot rozważający inwestycję w Akcje powinien ustalić, czy inwestycja w Akcje jest dla niego odpowiednią 

inwestycją w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy potencjalny Inwestor powinien:   

 

1. posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Akcji oraz korzyści i 

ryzyka związanego z inwestowaniem w Akcje;  

2. posiadać znajomość oraz dostęp do odpowiednich narzędzi analitycznych umożliwiających dokonanie 

oceny, w kontekście jego sytuacji finansowej, inwestycji w Akcje oraz wpływu inwestycji w Akcje na jego 

ogólny portfel inwestycyjny;  

3. posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich rodzajów ryzyka 

związanego z inwestowaniem w Akcje;  

4. w pełni rozumieć warunki emisji Akcji oraz posiadać znajomość rynków finansowych;  

5. posiadać umiejętność oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych 

scenariuszy rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników, które 

mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyka.  

 

Dodatkowo, działalność inwestycyjna realizowana przez podmioty, które potencjalnie dokonają inwestycji w 

Akcje, podlega przepisom regulującym dokonywanie takich inwestycji lub regulacjom przyjętym przez właściwe 

organy tych podmiotów. Każda osoba rozważająca inwestycję w Akcje powinna skonsultować się ze swoimi 

doradcami prawnymi w celu ustalenia czy oraz w jakim zakresie:  

 

1. Akcje stanowią dla niej inwestycję dopuszczalną w świetle obowiązujących przepisów prawa;  

2. Akcje mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie różnego rodzaju zadłużenia; oraz  

3. obowiązują inne ograniczenia w zakresie nabycia lub zastawiania Akcji przez taki podmiot.  

 

Instytucje finansowe powinny uzyskać poradę od swojego doradcy prawnego lub sprawdzić stosowne przepisy 

w celu ustalenia, jaka jest właściwa klasyfikacja Akcji z punktu widzenia zarządzania ryzykiem lub podobnych 

zasad. 

 

Ryzyko związane z notowaniami akcji Spółki na NewConnect – kształtowanie się przyszłego kursu akcji i 
płynności obrotu 

Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna i 

sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny akcji 

Spółki po ich wprowadzeniu do obrotu ani też płynności akcji Spółki. Nie można, wobec tego zapewnić, że 

Inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie. 

Należy też zwrócić uwagę, że przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na NewConnect mają być 

wszystkie objęte akcje serii K Spółki.  

 

Ryzyko naruszenia przepisów w związku z Ofertą Publiczną, skutkujące zastosowaniem przez KNF sankcji 

Zgodnie z art. 16 Ustawy o ofercie w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, 
subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez 
emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na 
zlecenie emitenta lub oferującego lub uzasadnionego podejrzenia takiego naruszenia albo uzasadnionego 
podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo w przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa w art. 
16 ust. 2 ust. 2, Ustawy o ofercie Komisja może:  
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1. nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej 
przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub  

2. zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub  

3. opublikować, na koszt emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem działaniu w 
związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.  

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, 
dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta, oferującego lub 
inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub 
oferującego jest niewielka, Komisja może wydać zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu 
zalecenia emitent lub oferujący powstrzymuje się od rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży 
albo przerywa jej przebieg, do czasu usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne do 
usunięcia tych naruszeń. 

W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, Komisja może wielokrotnie zastosować środki 
opisane w powyżej.  

Komisja może zastosować środki, o których mowa wyżej w wyszczególnieniach 1 – 3 powyżej, także w przypadku, 
gdy:  

1. oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie 
tej oferty w znaczący sposób naruszałyby interesy Inwestorów, 

2. istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego 
emitenta, 

3. działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to 
naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle 
przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub  

4. status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych 
przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone 
wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę, 

a ich stosowanie przez Komisję może być wielkokrotne. 

W Rozdziale 7 Ustawy o ofercie przewidziany jest szereg sankcji stosowanych w przypadku naruszenia przepisów 

Ustawy o ofercie regulujących zasady przeprowadzenia oferty publicznej. 

Ryzyko związane z ewentualnym naruszeniem przepisów związanych z prowadzeniem reklamy Oferty 
Publicznej  

Zgodnie z art. 15b Ustawy o ofercie W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów 

art. 22 ust. 2–4 Rozporządzenia Prospektowego – dotyczących reklam odnoszących się do oferty publicznej - 
przez emitenta, oferującego, podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy o ofercie, lub inne podmioty 
działające w ich imieniu lub na ich zlecenie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, 
Komisja może: 

1. nakazać wstrzymanie rozpoczęcia prowadzenia reklamy lub przerwanie jej prowadzenia na okres 
nie dłuższy niż 10 dni roboczych, wskazując nieprawidłowości, które należy usunąć w tym okresie, 
lub, 

2. zakazać udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania, w szczególności w 
przypadku, gdy wskazane przez Komisję nieprawidłowości nie zostały usunięte w terminie 
określonym w wyszczególnieniu 1 powyżej, lub 

3. opublikować, na koszt emitenta, oferującego lub podmiotu, o którym mowa w art. 11a ust. 2 
Ustawy o ofercie, informację o niezgodnym z prawem rozpowszechnianiu reklamy, wskazując 
naruszenia praw. 

W związku z udostępnianiem informacji, o których mowa w wyszczególnieniu 2 powyżej Komisja może 
wielokrotnie zastosować przewidziane powyżej środki. 
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W Rozdziale 7 Ustawy o ofercie przewidziany jest szereg sankcji stosowanych w przypadku naruszenia przepisów 

Ustawy regulujących kwestie reklam odnoszących się do oferty publicznej. 

Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu 
w Alternatywnym systemie obrotu 

Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW jako organizator Alternatywnego Systemu 

Obrotu, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:  

▪ na wniosek emitenta,  
▪ jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,  
▪ jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.  

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi, organizator Alternatywnego Systemu może określić termin, 

do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek 

emitenta lub jeżeli w ocenie organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu 

upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa powyżej.  

W przypadkach określonych przepisami prawa organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza obrót 

instrumentami finansowymi na okres wynikający z właściwych przepisów lub określony w decyzji właściwego 

organu.  

Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu 

informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie 

obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem 

wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub 

z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o Emitencie lub instrumencie finansowym z 

naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną 

szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.  

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:  

• na wniosek emitenta w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z 
ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym 

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

• jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,  

• jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie, 

• wskutek otwarcia likwidacji emitenta,  

• wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 
przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić 
odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem 
przekształcenia.  

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO organizator 

Alternatywnego Systemu wyklucza lub odpowiednio wycofuje instrumenty finansowe z alternatywnego systemu 

obrotu:  

• w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności: 
- w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie 

akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, 
- po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu 

upadłości emitenta lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie 
upadłości emitenta ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie 
na zaspokojenie kosztów postępowania 

• jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  

• w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów. 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego wykluczenia, 

organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.  

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu 

informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie 
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obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem 

wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z 

podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z 

naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować 

poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku. 

Zgodnie z Zgodnie z § 17b Regulaminu ASO:  

• W przypadku gdy w ocenie organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego 
współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem 
uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, organizator Alternatywnego 
Systemu może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 
3) i 4). Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni roboczych od dnia podjęcia przez 
organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co 
najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia. 

• W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem 
okresu wskazanego w decyzji organizatora Alternatywnego Systemu podjętej na podstawie § 17b 
ust. 1, emitent zobowiązany jest do zawarcia kolejnej umowy z Autoryzowanym Doradcą w 
terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa 
powinna obowiązywać do końca okresu wskazanego w decyzji organizatora Alternatywnego 
Systemu, z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania powinien być przedłużony o okres, w którym 
emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia 
zobowiązany był na podstawie decyzji organizatora Alternatywnego Systemu. 

• W przypadku nie zawarcia przez emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą lub braku jej wejścia 
w życie w terminie, o którym mowa w § 17b ust. 1, albo w terminie 20 dni roboczych od dnia 
rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w § 17b ust. 2, organizator 
Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli 
przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie 
odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, organizator Alternatywnego Systemu może 
wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 
12 ust. 3 i § 12a Regulaminu ASO stosuje się odpowiednio. 

Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie stanowi, że w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w 

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

systemu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do 

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

finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.  

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest 

dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania 

alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie 

obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja może zażądać od Giełdy zawieszenia obrotu tymi 

instrumentami finansowymi.  

Zgodnie z art. 78 ust. 3a Ustawy o obrocie Komisja może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu 

obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu.  

Zgodnie z art. 78 ust. 3b Ustawy o obrocie Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, w przypadku, gdy po jej 

wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego 

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

lub naruszenia interesów inwestorów.  

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego Giełda jako organizator 

alternatywnego systemu, wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru Finansowego instrumenty 

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

alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie 

obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary 
upomnienia lub kary pieniężnej  
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Zgodnie § 17c ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad 

lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

obowiązki określone w „Rozdziale V Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym 

systemie” Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w szczególności obowiązki określone w § 15a i15b lub w 

§ 17-17b, organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia 

lub uchybienia: 

• upomnieć emitenta,  

• nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.  

Zgodnie § 17c ust 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizator Alternatywnego Systemu, 

podejmując decyzję o upomnieniu lub nałożeniu kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin 

na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim 

naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych 

dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu. 

Zgodnie § 17c ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku, gdy emitent nie wykonuje 

nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących 

w alternatywnym systemie obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone 

w niniejszym rozdziale, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2, 

organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą 

pieniężną nałożoną na podstawie § 17c ust. 1 pkt 2) nie może przekraczać 50.000 zł. Stosownie do § 17c ust 4 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku nałożenia kary pieniężnej na podstawie § 17c ust. 3, 

postanowienia § 17c ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF i inne organy nadzorcze kar administracyjnych za 
niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 

W określonych sytuacjach na Emitenta mogą zostać nałożone sankcje administracyjne. W szczególności Emitent 

jest potencjalnie narażony na poniższe sankcje.  

Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent , a w przypadku, o którym mowa w art. 11a ust. 2 

Ustawy o ofercie - inny niż emitent podmiot składający wniosek o ich dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym - ma obowiązek w ciągu 14 dni, licząc od dnia przydziału papierów wartościowych będących 

przedmiotem oferty publicznej lub od dnia dopuszczania papierów wartościowych do obrotu na rynku 

regulowanym lub ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu, dokonać wpisu do ewidencji akcji 

prowadzonej przez KNF, związanego z zaistnieniem tych okoliczności. Zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o ofercie, 

jeśli emitent lub oferujący nie dopełni obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 4 Ustawy o ofercie lub dopełni go 

nienależycie, może podlegać karze administracyjnej, tj. karze pieniężnej do wysokości 100.000 zł (sto tysięcy 

złotych), nakładanej przez KNF.  

Zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR, w przypadku wystąpienia naruszeń określonych w Rozporządzeniu 

MAR, związanych m.in. z wykorzystywaniem informacji poufnych, manipulacjami i nadużyciami na rynku, 

podawaniem informacji poufnych do publicznej wiadomości, transakcjami osób pełniących obowiązki zarządcze, 

listami osób mających dostęp do informacji poufnych, w przypadku osób prawnych, państwa członkowskie 

zapewniają, zgodnie z prawem krajowym, by właściwe organy miały uprawnienia m.in. do nakładania co najmniej 

następujących, administracyjnych sankcji pieniężnych: 

• w przypadku naruszeń art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR – 15.000.000 EUR lub 15 % całkowitych 
rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania 
zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest 
euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.,  

• w przypadku naruszeń art. 16 i 17 Rozporządzenia MAR – 2.500.000 EUR lub 2 % całkowitych 
rocznych obrotów na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ 
zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty 
w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r., oraz 
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• w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 Rozporządzenia MAR – 1.000.000 EUR, a w państwie 
członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 
2 lipca 2014 r.  

W dniu 6 maja 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi oraz niektórych innych ustaw, na podstawie której przepisy prawa polskiego zostały dostosowane 

do przepisów Rozporządzenia MAR.  

Stosownie do art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie, w przypadkach, gdy emitent lub oferujący nie dopełnia obowiązków 

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

KNF może: - wydać decyzję o wykluczeniu, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w 

przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – 

decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo - nałożyć, biorąc pod uwagę 

w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który jest nakładana kara, karę pieniężną do wysokości 

1.000.000 zł, albo - zastosować obie sankcje łącznie.  

Zgodnie z art. 96 ust. 1e Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki, o 

których mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów 

wartościowych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 5.000.000 

zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego wskazanego w ostatnim zbadanym 

sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeśli przekracza ona 5.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje 

łącznie.  

Zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, 

o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów 

wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku, gdy papiery wartościowe emitenta są 

wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów 

wartościowych z obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.364.000 zł lub kwoty 

stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wskazanego w ostatnim zbadanym 

sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000 zł, albo zastosować obie sankcje 

łącznie. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta 

w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym 

przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej 

straty.  

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wymienionych w art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie Komisja 

może nakazać podmiotowi, który dopuścił się ich naruszenia, zaprzestania ich naruszania, a także zobowiązać go 

do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiec naruszaniu tych przepisów w przyszłości. 

Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji określonych w art. 96 ust. 1i Ustawy 

o ofercie.  

Zgodnie z art. 100 ust. 1 Ustawy o ofercie kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie, 

Memorandum informacyjnym lub dokumentach, o których mowa w art. 37a ust. 1, art. 38, art. 38a lub art. 39 

ust. 1, albo za inne informacje związane z ofertą publiczną lub dopuszczeniem papierów wartościowych lub 

innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, lub ubieganiem się o dopuszczenie 

papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, albo za 

informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 rozporządzenia 596/2014 lub art. 56 ust. 1, podaje 

nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji, podlega 

grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. 

Stosownie do art. 100 ust. 1a Ustawy o ofercie tej samej karze podlega, kto, będąc odpowiedzialnym za 

informacje udostępniane do publicznej wiadomości w formie suplementu do prospektu, Memorandum 

informacyjnego lub innych dokumentów, o których mowa art. 38 lub art. 39 ust. 1, podaje nieprawdziwe dane 

lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji. Stosownie do art. 100 ust. 2 Ustawy 

o ofercie tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w art. 100 ust. 1 Ustawy o ofercie, 

działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej. 
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Stosownie do art. 174 Ustawy o obrocie, na każdego kto, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 19 ust. 11 

Rozporządzenia MAR, w czasie trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek własny lub 

na rachunek osoby trzeciej, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 2.072.800 zł. 

W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku 

tych naruszeń, zamiast kary, o której mowa powyżej, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 

trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.  

Zgodnie z art. 174a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent, na wniosek osoby pełniącej obowiązki 

zarządcze, udzielił zgody na dokonywanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego z naruszeniem przepisów 

prawa, Komisja może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4.145.600 zł.  

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć karę pieniężną 

do wysokości 4 145 600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego 

przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 

4 145 600 zł. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez 

emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym 

przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej 

straty.  

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

obowiązki wynikające z art. 5 tej ustawy, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł.  

Zgodnie z art. 176c Ustawy o obrocie, w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia MAR m.in. w zakresie 

wskazanym w art. 176 Ustawy o obrocie, KNF może nakazać podmiotowi, który dopuścił się naruszenia, 

zaprzestania dalszego naruszania tych przepisów oraz zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie 

działań, które mają zapobiegać naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez 

względu na zastosowanie innych sankcji.  

W wyniku nałożonych sankcji obrót akcjami Emitenta może zostać w przyszłości utrudniony, a nawet 

uniemożliwiony, natomiast nałożenie kar pieniężnych może bezpośrednio przełożyć się na wyniki finansowe 

Emitenta 

Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Autoryzowanym Doradcą, zawieszeniem 
prawa do wykonywania działalności Autoryzowanego Doradcy lub skreśleniem Autoryzowanego 
Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców.  

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku:  

a. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu co najmniej 
3 lat od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, 
z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust. 4a 
Regulaminu ASO,  

b. zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie,  
c. skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy, o której mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu ASO.  

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, dla którego 

podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu 

lub interes jego uczestników. 

Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Animatorem Rynku, lub zawieszenia prawa 
do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie 

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym 

systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie o animowanie 

zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w 

arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków 

animowania.  

Zgodnie z § 9 ust. 5 organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów 

finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa § 9 w ust. 
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3 wskazanym powyżej, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na 

rynku regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez 

organizatora Alternatywnego Systemu.  

W przypadku, wskazanym powyżej, organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta do spełnienia 

warunku, o którym mowa w § 9 ust. 3, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla 

poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta.  

Zgodnie z § 9 ust. 7 i ust. 8 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem ust. 5, 10 i 11, w przypadku (i) rozwiązania lub 

wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku oraz (ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku 

w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań 

jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu (i) 

rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy z Animatorem Rynku, (ii) zawieszenia prawa do wykonywania 

zadań Animatora Rynku - o ile organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi 

instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu 

jednolitego.  

Zgodnie z § 20 Regulaminu ASO Animator Rynku na podstawie umowy zawartej z organizatorem Alternatywnego 

Systemu zobowiązany jest do nabywania lub zbywania w ramach swojej działalności instrumentów finansowych 

na własny rachunek w alternatywnym systemie obrotu w celu wspomaganie płynności obrotu instrumentami 

finansowymi danego emitenta, na zasadach określonych przez organizatora Alternatywnego Systemu. 

Organizator ASO może zawiesić prawo wykonywania przez dany podmiot zadań Animatora Rynku, o ile nie 

wykonuje on ich zgodnie z przepisami obowiązującymi w alternatywnym systemie obrotu lub umową, o której 

mowa powyżej.  

Zgodnie z §9 ust. 10 Regulaminu ASO akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert notowane są w 

systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia 

obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji – o ile 

Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu 

w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. 

Zgodnie z §9 ust. 11 Regulaminu ASO akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect Alert, 

notowane są w systemie notowań ciągłych - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości 

uczestników obrotu informacji o zaprzestaniu ich kwalifikowania do tego segmentu - o ile Organizator 

Alternatywnego Systemu nie postanowi o ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym lub 

jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. 

Jak wskazuje § 9 ust. 9 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, w przypadku zawarcia nowej umowy z 

Animatorem Rynku, organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów 

finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym 

określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z Animatorem 

Rynku.  
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III. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Memorandum 

 

1. Emitent 

 

Firma: Codeaddict 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: ul. Piekary 124 lok. 4P, 61-823 Poznań 

Faks: +48 22 378 29898 

Adres poczty elektronicznej: office@codeaddict.io 

Adres strony internetowej: www.codeaddict.io 

NIP: 5223041323 

REGON: 362773842 

KRS: 0000580322 

 

Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zamieszczone w Memorandum Informacyjnym. 

W imieniu Emitenta działają: 

 

Sebastian Goliński – Prezes Zarządu 

Piotr Maleszczuk - Członek Zarządu
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2. Dom Maklerski INC S.A. (Firma Inwestycyjna) 

 

Firma: Dom Maklerski INC S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań 

Telefon: +48 (61) 297-79-27 

Faks: +48 (61) 297-79-27 

Adres poczty elektronicznej: biuro@dminc.pl 

Adres strony internetowej: www.dminc.pl 

NIP: 7010277149 

REGON: 142721519 

KRS: 0000371004 

 

Dom Maklerski INC S.A. odpowiedzialny jest za informacje zawarte w Rozdziale IV pkt 11 Memorandum 

Informacyjnego. 

 

W imieniu Firmy Inwestycyjnej działają: 

 

Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu 

Piotr Zygmanowski – Wiceprezes Zarządu 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Domu Maklerskiego INC S.A. 

  

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą informacje zawarte w częściach Memorandum, za które 

jesteśmy odpowiedzialni, są zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich 

znaczenie, w szczególności są prawdziwe, rzetelne i kompletne. 

 

                                                                
_________________________ _________________________ 

              Sebastian Huczek                                                                                         Piotr Zygmanowski 

            Wiceprezes Zarządu                                                                                      Wiceprezes Zarządu 
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IV. Dane o emisji 

 

1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości sprzedawanych papierów 
wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do 
przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 

 

 

Przedmiotem Oferty Publicznej są Akcje Serii K - akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, o wartości nominalnej 0,50 

zł każda, w liczbie nie mniejszej niż 2 (dwie) i nie większej niż 2 686 932 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć 

tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie 

większej niż 1 343 466 zł (jeden milion trzysta czterdzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych). 

 

Cena emisyjna Akcji serii K wynosić będzie 1,80 zł. 

 

Uprzywilejowanie akcji Emitenta 

 

Akcje Emitenta serii K nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 KSH. 

W Spółce obecnie nie istnieją żadne akcje uprzywilejowane. 

 

Uprzywilejowanie osobiste akcjonariuszy 

 

Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, 

o których mowa w art. 354 Kodeks spółek handlowych. 

 

Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta 

 

Statut Emitenta nie zawiera żadnych ograniczeń co do przenoszenia praw z akcji. 

 

Umowne ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta 

 

Emitent nie posiada informacji o umownych ograniczeniach, które dotyczyłyby przenoszenia praw z akcji Spółki. 

 

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy: 

 

− kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15 %, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w spółce publicznej, 

− kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 

25%, 33%, 331/3%, 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 w spółce publicznej, 

− kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 

5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do alternatywnego systemu 

obrotu, 

 

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz emitenta, nie później niż 

w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy 
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zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub 

zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej w alternatywnym systemie obrotu – nie później niż w terminie 

6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. 

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, zawiera informacje o: 

 

a) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie; 

b) 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; 

c) 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; 

d) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki; 

e) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, do 

których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których 

mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 

Ustawy o ofercie publicznej, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub 

nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi 

lub może nastąpić nabycie akcji; 

f) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej, do 

których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 

69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz 

dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych; 

g) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie z art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o ofercie 

publicznej i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; 

h) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej. 

 

W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, 

zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone w pkt b) i c) powyżej, odrębnie dla akcji każdego 

rodzaju. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, może być sporządzone w języku angielskim. 

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej 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. pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

 

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej 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. 

Obowiązki określone w art. 69 ww. ustawy spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył 

określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, które: 

 

1. po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia 

akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub 

2. odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne 

do skutków instrumentów finansowych określonych w pkt 1, niezależnie od tego, czy instrumenty te są 

wykonywane przez rozliczenie pieniężne. 
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W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b. ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, liczba 

głosów posiadanych w spółce publicznej odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których nabycia 

uprawniony lub zobowiązany jest posiadacz tych instrumentów finansowych. 

W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b. ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, 

które są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej, 

związanych z tymi instrumentami finansowymi, odpowiada iloczynowi liczby głosów wynikających z akcji, do 

których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się te instrumenty finansowe, oraz współczynnika delta 

danego typu instrumentu finansowego. Wartość współczynnika delta określa się zgodnie z rozporządzeniem 

delegowanym Komisji (UE) 2015/761 z dnia 17 grudnia 2014 r. uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do określonych regulacyjnych standardów technicznych 

stosowanych do znaczących pakietów akcji (Dz. Urz. UE L 120 z 13.05.2015, str. 2). 

Przy obliczaniu liczby głosów uwzględnia się wyłącznie pozycje długie (w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych 

aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1, z późn. zm.)). 

Obowiązki, o których mowa w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, powstają również w przypadku wykonania 

uprawnienia do nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia zgodnie z art. 69b. ust. 

1 Ustawy o ofercie publicznej, jeżeli wskutek nabycia akcji łączna liczba głosów wynikających z akcji tego samego 

emitenta osiąga lub przekracza progi ogólnej liczby głosów w spółce publicznej określone w art. 69 Ustawy o 

ofercie publicznej. 

Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również na: 

 

1. 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; 

2. 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; 

3. alternatywnej spółce inwestycyjnej – 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 alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI 

w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

− inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzane przez ten sam podmiot; 

4. 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; 
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5. 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; 

6. łącznie na wszystkich podmiotach, 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; 

7. podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 6, posiadając akcje spółki publicznej, 

w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 

określonego w tych przepisach, 

8. pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku papierów 

wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych; 

 

Obowiązki określone powyżej powstają również w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów 

w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa w pkt 6 oraz 7, a także w związku 

ze zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów. 

W przypadkach, o których mowa w pkt 6 oraz 7 obowiązki określone w tym rozdziale mogą być wykonywane 

przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 

Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 6, 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; 

− jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych we wskazanych powyżej zapisach wlicza 

się: 

 

− liczbę głosów posiadanych przez podmioty zależne – po stronie podmiotu dominującego; 

− liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem – po stronie pełnomocnika, który został upoważniony 

do wykonywania prawa głosu zgodnie z pkt 5, 

− liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub 

wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa, 

− po stronie pełnomocnika, o którym mowa w pkt 8, wlicza się liczbę głosów posiadanych przez 

mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w zakresie 

których pełnomocnik ma umocowanie. 

 

Obowiązki określone w zapisach powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane 

z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać 

według własnego uznania. 

Na podstawie art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z 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 Ustawy o ofercie publicznej. Akcjonariusz nie 

może wykonywać prawa głosu z 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, a także 

gdy nabycie akcji spółki publicznej nastąpiło na skutek wezwania po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79. 
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W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej prawo głosu wykonane z akcji spółki publicznej nie jest 

uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem 

przepisów innych ustaw. 

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 ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, 

o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871). 

 

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

596/2014 w sprawie nadużyć na rynku 

 

Od dnia 3 lipca 2016 r. obrót akcjami Emitenta jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym 

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”). 

Rozporządzenia mają zasięg ogólny, wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane na całym obszarze Unii 

Europejskiej bez konieczności ich implementowania przez poszczególne państwa członkowskie. W odniesieniu 

do Rozporządzenia MAR oznacza to konieczność stosowania jego przepisów, przy czym przepisy Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi oraz Ustawy o ofercie publicznej w razie ich kolizji z przepisami Rozporządzenia MAR 

zachowują ważność, lecz zawężony zostaje zakres ich stosowania. Dla uczestników rynku oznacza to konieczność 

stosowania przepisów Rozporządzenia MAR i pomijania przepisów wyżej wskazanych ustaw oraz wydanych na 

ich podstawie aktów wykonawczych sprzecznych z Rozporządzeniem MAR. 

Rozporządzenie MAR ma zastosowanie do: 

 

1. instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących 

przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym; 

2. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na wielostronnych platformach obrotu 

(„MTF”), zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie 

do obrotu na MTF; 

3. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach obrotu 

(„OTF”); 

4. instrumentów finansowych nieujętych w powyższych punktach, których cena lub wartość zależą od ceny 

lub wartości instrumentów finansowych, o których mowa w tych literach, lub mają na nie wpływ, w tym 

m.in. swapów ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe. 

 

Na podstawie art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie: 

 

1. wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych; 

2. rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub 

3. bezprawnego ujawniania informacji poufnych; 

4. dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku. 

 

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacja poufna obejmuje następujące rodzaje informacji: 

 

1. określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, 

dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej 

liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby 

prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych 

pochodnych instrumentów finansowych; 

2. w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych, określone w sposób precyzyjny informacje, 

które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące bezpośrednio lub pośrednio jednego lub 
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większej liczby takich instrumentów pochodnych lub dotyczące bezpośrednio powiązanych kontraktów 

towarowych na rynku kasowym, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby 

prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny takich instrumentów pochodnych lub powiązanych 

kontraktów towarowych na rynku kasowym, oraz gdy można zasadnie oczekiwać, że dane informacje 

zostaną ujawnione lub ich ujawnienie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawowymi lub 

wykonawczymi na szczeblu unijnym lub krajowym, zasadami rynku, umową, praktyką lub zwyczajem, na 

odpowiednich rynkach towarowych instrumentów pochodnych lub rynkach kasowych; 

3. w odniesieniu do uprawnień do emisji lub opartych na nich produktów sprzedawanych na aukcjach, 

określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, 

dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby takich instrumentów, a które w 

przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny 

tych instrumentów lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych; w odniesieniu do 

uprawnień do emisji lub opartych na nich produktów sprzedawanych na aukcjach, określone w sposób 

precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub 

pośrednio, jednego lub większej liczby takich instrumentów, a które w przypadku podania ich do 

wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów lub na 

ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych; 

4. w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych, w 

odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych, określone w sposób precyzyjny informacje, 

które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące bezpośrednio lub pośrednio jednego lub 

większej liczby takich instrumentów pochodnych lub dotyczące bezpośrednio powiązanych kontraktów 

towarowych na rynku kasowym, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby 

prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny takich instrumentów pochodnych lub powiązanych 

kontraktów towarowych na rynku kasowym, oraz gdy można zasadnie oczekiwać, że dane informacje 

zostaną ujawnione lub ich ujawnienie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawowymi lub 

wykonawczymi na szczeblu unijnym lub krajowym, zasadami rynku, umową, praktyką lub zwyczajem, na 

odpowiednich rynkach towarowych instrumentów pochodnych lub rynkach kasowych; oznacza to także 

informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi instrumentów 

finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, dotyczące, bezpośrednio lub 

pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów 

finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie 

znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych 

na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów finansowych. 

 

Ponadto informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które 

istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie 

oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można 

było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny 

instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych. W związku z tym w przypadku 

rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub 

szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub 

to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem 

tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia.  

Nadto etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia 

kryteria informacji poufnych, o których mowa powyżej. 

Jednocześnie art. 7 Rozporządzenia MAR stanowi, że informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości 

publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, instrumentów 

pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, oznaczają informacje, których racjonalny 

inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swych decyzji 

inwestycyjnych. 
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Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana 

osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na 

własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których 

informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego 

instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku, gdy zlecenie złożono przed wejściem 

danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej. 

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje 

poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba 

znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz: 

 

1. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty 

finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub 

2. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie 

dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego 

anulowania lub zmiany. 

 

Stosowanie rekomendacji lub nakłaniania, o których powyżej, oznacza wykorzystywanie informacji poufnych, 

jeżeli osoba stosująca daną rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na 

informacjach poufnych. 

Art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych 

z racji: 

▪ bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta, lub uczestnika 

rynku uprawnień do emisji; 

▪ posiadania udziałów w kapitale emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji; 

▪ posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków, 

▪ zaangażowania w działalność przestępczą, 

▪ oraz do wszystkich osób, które weszły w posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż 

wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to informacje poufne.  

W przypadku osoby prawnej art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również 

do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub 

zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej. 

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia MAR fakt, że dana osoba prawna jest lub była w posiadaniu informacji 

poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania 

informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba prawna: 

 

1. ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała odpowiednie i skuteczne rozwiązania i procedury wewnętrzne 

skutecznie zapewniające, aby ani osoba fizyczna, która podjęła w jej imieniu decyzję o nabyciu lub zbyciu 

instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, ani żadna inna osoba fizyczna, która 

mogła wpływać na podejmowanie tej decyzji, nie była w posiadaniu informacji poufnych; oraz 

2. nie zachęcała, nie udzielała rekomendacji, nie nakłaniała ani nie wywierała w inny sposób wpływu na 

osobę fizyczną, która w imieniu osoby prawnej nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których dotyczą 

dane informacje. 

 

Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia MAR sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji 

poufnych nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania 

informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba: 

 

1. jest – w odniesieniu do instrumentu finansowego, którego dotyczą dane informacje – animatorem rynku 

lub osobą upoważnioną do działania jako kontrahent, a nabywanie lub zbywanie instrumentów 
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finansowych, których dotyczą dane informacje, odbywa się w sposób uprawniony w normalnym trybie 

sprawowania funkcji animatora rynku lub kontrahenta dla tego instrumentu finansowego; lub 

2. jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu osób trzecich, a nabycie lub zbycie instrumentów 

finansowych, których dotyczy zlecenie, odbywa się w celu realizacji takiego zlecenia w sposób 

uprawniony w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub 

obowiązków tej osoby. 

 

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia MAR, również sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji 

poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania 

informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba zawiera transakcję nabycia 

lub zbycia instrumentów finansowych, gdy transakcji tej dokonuje się w celu wykonania zobowiązania, które stało 

się wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu obejścia zakazu wykorzystywania informacji poufnych oraz: 

 

1. zobowiązanie to wynika ze złożonego zlecenia lub umowy zawartej przed wejściem przez 

zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych; lub 

2. transakcja jest dokonywana w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub regulacyjnego, które 

powstało przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych. 

 

Sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi 

informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych, jeżeli osoba ta uzyskała informacje 

poufne w trakcie dokonywania publicznego przejęcia lub połączenia ze spółką i wykorzystuje te informacje 

wyłącznie do celu przeprowadzenia tego połączenia lub publicznego przejęcia, pod warunkiem że w momencie 

zatwierdzenia połączenia lub przyjęcia oferty przez akcjonariuszy tej spółki wszelkie informacje poufne zostały 

już podane do wiadomości publicznej lub w inny sposób przestały być informacjami poufnymi. Akapit ten nie ma 

jednak zastosowania do zwiększania posiadania 

Sam fakt, że dana osoba wykorzystuje swą wiedzę o własnej decyzji o nabyciu lub zbyciu instrumentów 

finansowych przy nabyciu lub zbyciu tych instrumentów finansowych, nie stanowi sam w sobie wykorzystania 

informacji poufnych. 

Niezależnie jednak od powyższego można uznać, że naruszenie zakazu wykorzystywania informacji poufnych 

określonego w art. 14 Rozporządzenia MAR miało miejsce, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego ustali, że powody 

składania zleceń, dokonywania transakcji lub podejmowania innych zachowań były nieuprawnione. 

Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy 

osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem 

przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, 

zawodu lub obowiązków. Niniejszy akapit ma zastosowanie do każdej osoby fizycznej lub prawnej w sytuacjach 

i okolicznościach, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia MAR. 

Dalsze ujawnienie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR, oznacza 

bezprawne ujawnianie informacji poufnych zgodnie z opisywanym artykułem, jeżeli osoba ujawniająca 

rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia MAR manipulacja na rynku obejmuje następujące działania: 

 

1. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które: 

a. wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, 

lub co do ich ceny; lub 

b. utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych na 

nienaturalnym lub sztucznym poziomie; 

chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne 

zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są 

zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia MAR; 
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2. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące 

wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi 

lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu; 

3. rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, 

informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument 

finansowy, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny 

jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym 

rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub 

powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd; 

4. przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli osoba przekazująca informacje 

wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd. 

 

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia MAR za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania: 

 

1. postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej pozycji 

w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, które skutkuje albo może skutkować, 

bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza albo może 

stwarzać nieuczciwe warunki transakcji; 

2. nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które skutkuje 

albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami podanymi do 

wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia; 

3. składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich dostępnych 

metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu algorytmicznego i handlu 

wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których mowa powyżej poprzez: 

a. zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo 

prawdopodobieństwo ich spowodowania; 

b. utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu lub 

prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie zleceń, 

które skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub 

c. tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd 

sygnału w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności 

poprzez składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu; 

4. wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych 

do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego (lub pośrednio na temat jego emitenta) po 

uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym, a następnie czerpanie zysku ze skutków 

opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, bez jednoczesnego podania do publicznej 

wiadomości istniejącego konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny. 

 

Załącznik I do Rozporządzenia MAR określa niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na stosowanie 

fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu oraz niewyczerpujący wykaz okoliczności 

wskazujących na wprowadzanie w błąd oraz utrzymanie cen. 

Jeżeli osoba, o której mowa w art. 12 Rozporządzenia MAR, jest osobą prawną, artykuł ten ma zastosowanie 

zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji 

o prowadzeniu działalności na rachunek tej osoby prawnej. 

Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Emitent podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej 

informacje poufne bezpośrednio go dotyczące. Spółka zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie internetowej 

wszelkie informacje poufne, które jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez okres co najmniej 

pięciu lat. 

Zgodnie z art. 17 ust. 4 Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej 

informacji poufnych, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki: 
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1. niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta lub 

uczestnika rynku handlu uprawnieniami do emisji; 

2. opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej; 

3. emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji jest w stanie zapewnić poufność takich informacji. 

 

W przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który następuje etapami i którego celem lub wynikiem jest 

zaistnienie szczególnej okoliczności lub szczególnego wydarzenia, emitent może na własną odpowiedzialność 

opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących tego procesu, z zastrzeżeniem 

spełnienia powyższych warunków. 

Jeżeli ujawnienie informacji poufnych zostało opóźnione i ich poufność nie jest już dłużej gwarantowana, emitent 

niezwłocznie podaje te informacje poufne do wiadomości publicznej. 

Na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze (zgodnie z definicją zawartą w art. 

3 ust. 1 ppkt. 25 Rozporządzenia MAR) oraz osoby blisko z nimi związane (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 

1 ppkt. 26 Rozporządzenia MAR) powiadamiają emitenta o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek 

w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych 

powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Takich powiadomień dokonuje się niezwłocznie i nie później niż 

w trzy dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek ten ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie 

osiągnięta łączna kwota 5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w wysokości 5 000 EUR oblicza 

się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji. Powiadomienie o transakcjach zawiera 

informacje określone w art. 19 ust. 6 Rozporządzenia MAR. Obowiązek powiadomienia wymagają także 

transakcje wskazane w art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR. 

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może 

dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, 

dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych 

z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem 

śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma 

obowiązek podać do wiadomości publicznej. Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze 

na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego stosując 

przepisy określone w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR. 

 

 

Obowiązki i odpowiedzialność związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów 

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

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

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

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

takiego zamiaru Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Zgodnie z art. 16 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przy badaniu wysokości obrotu brany  jest pod 

uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych 

przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący 

w koncentracji. Stosownie do art. 5 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wartość euro podlega 

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

dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji. 

 

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

1. połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 
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2. przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub 
części majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo 
częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców, 

3. utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 
4. nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), 

jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro. 

 

Ponadto, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę 

dominującego (art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 

 

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

1. jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro, 

2. jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3 Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch 
lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro, 

3. polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy 
kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do 
tej grupy kapitałowej – jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić 
przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 
równowartości 10 000 000 euro, 

4. 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: 

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

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

5. 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, 

6. 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, 

7. przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 
 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: 

1. wspólnie łączący się przedsiębiorcy – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów, 

2. przedsiębiorca przejmujący kontrolę – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów, 

3. wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy w przypadku, 
o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

4. przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w art. 13 
ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów W przypadku, gdy koncentracji dokonuje 

przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru 

tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. 
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W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w sprawach 

koncentracji powinno być zakończone nie później, niż w terminie jednego miesiąca od dnia jego wszczęcia. 

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

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

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

i konsumentów). 

 

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

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

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

rynku. 

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

przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków 

lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 

1. zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 
2. wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie 

określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub 
kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców, 

3. udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 
 

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

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

przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. 

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

koncentracja nie została dokonana. 

 

Zgodnie art. 21 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów może uchylić wydane 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. Jednak, jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie 

jest możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji (która 

nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji), określając termin jej wykonania na 

warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności: 

1. podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 
2. zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 
3. zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub 

rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. 
W myśl art. 99 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów do podziału spółki stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje 

organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto 

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

stanu poprzedniego. 

 

Na podstawie art. 106 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 

10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, między innymi, jeżeli 

przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. 

Na podstawie art. 106 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości 
stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, między innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym 
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mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał 
nieprawdziwe dane. 
Na podstawie art. 107 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej 

równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji wydanych na podstawie art. 19 

ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 

 

Na podstawie art. 108 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład 

organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do 

pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo 

nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. 

Stosownie do art. 111 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okoliczności naruszenia 

przepisów ustawy oraz uprzednie naruszenie przepisów ustawy, a także, w przypadku kary pieniężnej, o której 

mowa w art. 106 ust. 1 i w art. 108 ust. 1 pkt 2 – okres, stopień oraz skutki rynkowe naruszenia przepisów ustawy. 

 

Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich dotyczące kontroli koncentracji przedsiębiorstw 

W zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorcy zobowiązani są również do przestrzegania obowiązków 

wynikających także z przepisów Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji. Rozporządzenie to reguluje tzw. 

koncentracje o wymiarze wspólnotowym, dotyczy przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które 

przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje 

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

przedsiębiorstwie. W świetle przepisów powoływanego rozporządzenia obowiązkowi zgłoszenia do Komisji 

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

1. zawarciu odpowiedniej umowy, 
2. ogłoszeniu publicznej oferty lub 
3. nabyciu kontrolnego pakietu akcji. 

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

przedstawiają Komisji Europejskiej szczerą intencję zawarcia umowy lub w przypadku publicznej oferty przejęcia, 

gdy podały do publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod warunkiem, że zamierzona umowa 

lub oferta doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar 

wspólnotowy w przypadku, gdy: 

1. łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5 mld euro,  
2. łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych 

przedsiębiorstw, wynosi więcej, niż 250 mln euro, chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw 
uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym 
samym państwie członkowskim.  

Zgodnie z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji koncentracja przedsiębiorstw, która nie osiąga 

progów ustanowionych w ust. 2 posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

1. łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 2,5 mld euro,  
2. w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych 

przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro,  
3. w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich, gdzie łączny obrót wszystkich zainteresowanych 

przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro, łączny obrót każdego z co najmniej dwóch 
zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi, co najmniej 25 mln euro, oraz 

4. łączny obrót przypadający na Wspólnotę każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych 
przedsiębiorstw wynosi więcej, niż 100 mln euro, chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw 
uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym 
samym państwie członkowskim. 
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Na podstawie art. 3 ust. 5 Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji uznaje się, że koncentracja nie występuje 

w przypadku, gdy:  

1. instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna 
działalność obejmuje transakcje i obrót papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub 
na rachunek innych, czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich 
odsprzedaży, pod warunkiem że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów 
wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że 
wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania zbycia całości lub części tego przedsiębiorstwa lub 
jego aktywów, bądź zbycia tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem że wszelkie takie zbycie 
następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia; okres ten może być przedłużony przez Komisję 
Europejską działającą na wniosek, w przypadku gdy takie instytucje lub firmy udowodnią, że zbycie nie 
było w zasadzie możliwe w ciągu tego okresu,  

2. kontrolę przejmuje osoba upoważniona przez władze publiczne zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego dotyczącym likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia długów, postępowania 
układowego lub analogicznych postępowań, 

3. działania określone w ust. 1 lit. b) Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji przeprowadzane są przez 
holdingi finansowe, określone w art. 5 ust. 3 czwartej dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 
r. ustanowionej w oparciu o art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych 
niektórych rodzajów spółek (Dz.U. L 222 z 14.8.1978, str. 11. Dyrektywa zmieniona ostatnio dyrektywą 
2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 178 z 17.7.2003, str. 16), jednakże pod 
warunkiem że prawa głosu w odniesieniu do holdingu wykonywane są, w szczególności w stosunku do 
mianowania członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw, w których mają one 
udziały, wyłącznie w celu zachowania pełnej wartości tych inwestycji, a nie ustalania, bezpośrednio lub 
pośrednio, zachowania konkurencyjnego tych przedsiębiorstw. 

 

 

2. Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem 
planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona 
na każdy z wymienionych celów, oraz wskazaniem, czy cele emisji mogą ulec zmianie 

 

Akcje Serii K będą opłacane wyłącznie w formie pieniężnej. 

Cel emisyjny  Planowane nakłady Szacowany termin realizacji 

1 Rozwój działalności software development - 
rozwój zespołu developerów, podział na 
wyspecjalizowane teamy, stworzenie 
dedykowanego działu sprzedaży. Wraz ze 
wzrostem pojemności godzinowej zespołu 
odpowiednio zostanie zwiększony pipeline 
projektów generujący znaczny wzrost w obszarze 
przychodowym. 

Do 1.000.000,00 Q4 2022 

2 Produkcja gry Geek car faktory według 

harmonogramu zamieszczonego w punkcie 13.3. 

Gra wzorowana na produkcji samochodów 

elektrycznych a’la Gigafactory od Tesli. Jest to 

symulator z rozwiniętymi sekcjami 

zręcznościowymi, idealny dla fanów futurystycznej 

motoryzacji. 

Do 1.000.000,00 Q4 2022 

3 Rozwój aplikacji szkoleniowej dla przyszłych 

programistów. Stworzenie platformy e-

learningowej pozwalającej na szybkie i kierunkowe 

szkolenie dedykowane pod odpowiednią 

technologię lub docelowy rodzaj stanowiska w 

firmach technologicznych. Platforma jest 

odpowiedzią na ciągle rosnące zapotrzebowanie 

Do 1.000.000,00 Q2 2022 
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wyspecjalizowanych pracowników i ma ułatwić 

wejście do branży IT. 

4 Rozwój produktu dla graczy poszerzający doznania 

i percepcje odbioru dobra digitalowego tj. gra, 

muzyka, film. Autorski system czujników i silniczków 

zamknięty w formie akcesoria dla graczy, które 

stanowi portal do rozszerzonej rzeczywistości (AR). 

Dźwięk jest zamieniany w czasie rzeczywistym na 

wibracje. Sam system nie wymaga specjalnego 

dedykowanego sprzętu lub oprogramowania 

wystarczy urządzenie z bluetooth jak np. telefon, 

konsola, komputer czy telewizor. 

Do 800.000,00 2021/2022 

5 Objecie udziałów w 3-4 podmiotów w ramach 

działalności Venture Building – startup. Na dzień 

sporządzenia niniejszego Memorandum podmioty 

nie są znane. Spółka w pierwszej kolejności celuje w 

teamy programistyczne lub softwarehouse. 

Do 500.000,00 Q4 2022 

6 NFT – niewymienialne tokeny oświadczające o 

prawach własności (nie prawach autorskich) dóbr 

cyfrowych. Stworzenie rozwiązania (platformy, 

tokenów, smart kontraktów) które umożliwia 

kolekcjonerom z całego świata inwestowanie w 

dobra digitalowe wykorzystując technologię 

Blockchain. 

Do 500.000,00 Q2 2022 

Suma 4.800.000,00  

Źródłu: Emitent 

 

Cele emisyjne wykazane w powyższej tabeli zostały uszeregowane według nadanych im przez Emitenta 

priorytetów, oznacza to, że poszczególne cele zostaną zrealizowane pod warunkiem pozyskania odpowiedniej 

kwoty finansowania z emisji akcji serii K. 

Zarząd Emitenta zaznacza, że wyżej opisane cele emisyjne mogą ulec zmianie w zakresie kwot i terminów ich 

realizacji, w przypadku, jeżeli Emitent uzna, że realizacja innych celów przyczyni się w lepszy sposób do rozwoju 

Spółki.  

 

3. Łączne i w podziale na tytuły określenie kosztów, jakie zostały zaliczone do szacunkowych 
kosztów emisji 

 

Łączne koszty Oferty Publicznej i podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii K jakie 

poniesie Emitent szacowane są na maksymalnie 254 634,18 netto. W szczególności są to koszty, które będą 

ponoszone tytułem: 

− przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz sporządzenie memorandum informacyjnego, z 

uwzględnieniem kosztów doradztwa: do 240 000 zł, w zależności od kwoty pozyskanych środków, 

− opłaty notarialne oraz opłaty KDPW za obsługę NWZA: 14 634,18 zł 

− wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy 

− promocji oferty: nie dotyczy. 

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału 

zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji („agio”) 

a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. 
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4. Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych 

 

Akcje serii K powstały na mocy uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu. Akt Notarialny Rep. A nr 5914/2021 sporządzony przez notariusza Artura 

Łuczaka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Poznaniu, przy ulicy Krzywoustego nr 7/1A.  
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5. Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez 
dotychczasowych akcjonariuszy oraz określenie przyczyn wyłączeń lub ograniczeń tego 
prawa 

 

Akcjonariuszowi przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji proporcjonalnie do posiadanych 

przez siebie akcji zgodnie z art. 433 §1 k.s.h. (prawo poboru). Prawo poboru Akcji Serii K nie zostało wyłączone.  

Zgodnie z Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 czerwca 2021 r. Akcje Serii K 

są oferowane akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta), zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 

k.s.h. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 §1 - 3 k.s.h. Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak 

po cenie nie niższej niż cena emisyjna. 

Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii K (dzień prawa 

poboru) ustalono na dzień 20 lipca 2021 roku. 

 

6. Oznaczenie dat, od których oferowane akcje mają uczestniczyć w dywidendzie, ze wskazaniem 
waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda 

 

Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do 

podziału za rok obrotowy 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku. 
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Decyzję o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie Walne Zgromadzenie. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie 

uchwałę o wypłacie dywidendy za rok 2021, akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej za rok 

2021. W wypadku podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy, będzie ona wypłacana w złotych polskich. 

 

Zamiarem Zarządu Spółki jest nierekomendowanie wypłaty dywidendy za lata 2021. 

 

7. Wskazanie praw z oferowanych papierów wartościowych, sposobu oraz podmiotów 
uczestniczących w ich realizacji, w tym wypłaty przez Emitenta świadczeń pieniężnych, a także 
zakresu odpowiedzialności tych podmiotów wobec nabywców oraz Emitenta 

 

Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą: 

- prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Statut Spółki nie 
przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów 
w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, 
decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki.  

- 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. 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: 

- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów, 
- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad 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.  

- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. 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.  Zgodnie z art. 348 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień 
przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o 
podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem 
dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Dywidendę 
wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego 
zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez 
radę nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia 
dywidendy. Jeżeli walne zgromadzenie ani rada nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, 
wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. 

Szczegółowo, uprawnienia akcjonariuszy zaprezentowano poniżej. 

Uprawnienia o charakterze korporacyjnym 

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:  

a) prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania 
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej 
na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem. (art. 395 § 4.  Kodeksu spółek handlowych),  
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b) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
najbliższego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20 część kapitału 
zakładowego: na podstawie art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 
jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania NWZ Spółki oraz umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia; statut może upoważnić do 
żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 
jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wyżej wymienione żądanie, należy złożyć na piśmie lub w 
postaci elektronicznej do Zarządu Emitenta. Stosownie do art. 400 § 3 KSH w przypadku, gdy w terminie 
dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi NWZ nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy 
może, po wezwaniu Zarządu Spółki do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania NWZ 
akcjonariuszy występujących z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie, Akcjonariusze 
reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce 
mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego 
zgromadzenia. 

c) prawo do zgłaszania określonych spraw do porządku obrad (art. 401 KSH). Akcjonariusz lub 
akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie 
powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym 
terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym 

terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie 

akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. 

d) akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych 
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 
obrad (art. 401 § 4 KSH). Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z 
akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad. 

e) statut 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, akcjonariuszy 
reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art. 401 § 6 KSH). 

f) prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 4061 Kodeksu spółek handlowych). Z przepisów KSH 
wynika, że Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie 
internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z 
przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. przez system ESPI. Ogłoszenie 
powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
Zasady uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach wynikają z przepisów KSH. Prawo uczestniczenia w 
Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście 
dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień 
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i 
akcji imiennych. Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają 
prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani 
do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Zastawnicy i 
użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu 
spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane 
na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 
Na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje 

prawo głosu, 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. Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści 
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zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje 

zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi może wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod 

warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu 

depozyt papierów wartościowych dla spółki publicznej. Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i 

użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki 

publicznej spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt 

papierów wartościowych. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o 

którym mowa w powyżej, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni 

przed dniem walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 

r. o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych 

podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o 

prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej. 

 

g) stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 
wykonywać prawo głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich akcji osobiście lub przez 
pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki 
powinno być udzielone na piśmie nieważności lub w formie elektronicznej, przy czym bezpieczny podpis 
elektroniczny nie jest wymagany, 

h) prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy 
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo do żądania przesłania 
nieodpłatnie listy pocztą elektroniczną (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych), 

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

j) prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego 
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia (art. 
410 Kodeksu spółek handlowych); 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, 

k) prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). 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 akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą 
ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w 
drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki, 

l) prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Art. 385 
§ 3 KSH przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału 
zakładowego Emitenta uprawnienie do wnioskowania o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami. 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. 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. 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 
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sposób powoływania Rady Nadzorczej nie mają zastosowania w odniesieniu do takiego wybory Rady 
Nadzorczej,  

m) prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania 
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu spółek handlowych),  

n) 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 podjęciu 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. Zgodnie 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,  

o) 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 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,  

p) 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 Zarząd powinien odmówić 
udzielenia informacji, gdy:  

• mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązana, albo Spółce lub spółdzielni 
zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 
przedsiębiorstwa, lub  

• mogłoby narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub 
administracyjnej,  

Ponadto zgodnie z art. 428 § 3 KSH w uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić akcjonariuszowi Spółki 

żądanej przez niego informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego 

Zgromadzenia. Przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 KSH dotyczących odmowy udzielenia 

informacji, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących Emitenta poza Walnym 

Zgromadzeniem. Informacje podawane poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i 

osoby, której udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez Zarząd na piśmie w materiałach 

przekładanych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że materiały mogą nie obejmować 

informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia, 

▪ 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) lub 
o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym 
Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 2 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, 
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▪ prawo do wniesienia powództwa 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 będąca 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, jakie posiada spółka handlowa, 

w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. 

Uprawnienia o charakterze majątkowym 

Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:  

- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku Spółki) na podst. 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. Zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej 
niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała 
zwyczajnego walnego zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień 
przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Dywidendę wypłaca się w terminie 
określonym w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa 
terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez radę nadzorczą. Termin 
wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli walne 
zgromadzenie ani rada nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna 
nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. 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. 

Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW (przekazać uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie 

ustalenia dywidendy) o wysokości dywidendy, terminie ustalenia („dniu dywidendy” zgodnie z 

określeniem zawartym w przepisach Kodeksu spółek handlowych) oraz o terminie wypłaty dywidendy 

(§121-132 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Termin ustalenia dywidendy i termin wypłaty należy 

uzgodnić uprzednio z KDPW. Zgodnie z § 121 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień wypłaty 

dywidendy może przypadać najwcześniej piątego dnia po dniu dywidendy. 

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 
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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 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), która następnie zostaje przekazana na rachunek właściwego urzędu 

skarbowego. Zastosowanie właściwej stawki wynikającej ze stosownej umowy w sprawie zapobiegania 

podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie 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. 

- 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. 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: 

- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów, 
- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad 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.  

- 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, 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 
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Spółki może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku Spółki pozostałego po takim zaspokojeniu 
lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, 
stosowanie 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 ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach; w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na 
których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w 
domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych 
akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).  

 

Ustawa o ofercie publicznej i Ustawa o obrocie  

Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień 

inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które może 

być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z zasadami określonymi 

w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.  

W art. 84 Ustawy o ofercie publicznej przyznane zostało akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, posiadającym 

przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, uprawnienie do złożenia wniosku o podjęcie 

uchwały w sprawie zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub 

prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Wedle dyspozycji art. 85 powoływanej Ustawy, 

wobec niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie realizacji wniosku o wyznaczenie 

rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako 

rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały. 

 

8. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości 

 

Zamiarem Zarządu Emitenta jest nierekomendowanie wypłaty dywidendy z zysku za lata 2021. Ostateczną 

decyzję o podziale zysku podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

 

Zgodnie z przepisami KSH akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Emitent posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone 

sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zysk przeznaczony do wypłaty 

akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu 

dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień przypadający nie 

wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może 

być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. 

 

Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do 

podziału za rok obrotowy 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku. 

 

 

9. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem 
papierami wartościowymi, w tym wskazanie płatnika podatku 

 

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 podatku 

jest taka sama (19%), chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem 

miejsca siedziby lub zarządu podatnika stanowi inaczej. 



Memorandum Informacyjne Codeaddict S.A. 

Strona | 57 

 

Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od osób prawnych 

 

Zgodnie z art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje wypłat należności 

z tytułów 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 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. 

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. 

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. 

 

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 jako płatnik pobierać w dniu dokonania 

wypłaty, zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Pobrany podatek przekazywany jest przez biuro maklerskie 

na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania 

podatku. Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych. 

 

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji 

 

Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne 
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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 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. 

 

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 (...) podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu 

(art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest 

odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich 

wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). 

Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na 

zasadach ogólnych. 

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest: 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a 
kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 
pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, 
o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania 
przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi 
na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) albo udziałów w 
spółdzielni a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 
1 pkt 38 i 38c, 

- różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 a kosztami uzyskania 
przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, 

- różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej 
powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę 
kapitałową a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł 

– osiągnięta w roku podatkowym. 

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 

ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku 

podatkowym m.in. odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 

24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji 
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praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo 

wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego 

zorganizowana część (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, 

wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 

pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie 

za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 

podatkowej. 

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od podatku od czynności 
cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi:  

a. firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,  
b. dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,  
c. dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,  
d. dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 

inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego – 
w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.  

Jednak, gdy akcje będące w obrocie w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez zachowania ww. 

warunków, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji 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. 

 

Podatek od spadków i darowizn 

Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega co do zasady, 

nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw 

majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wysokość podatku, zgodnie z postanowieniami art. 14 - 15 ustawy ustala się: 

- w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca, 
- od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku. 

Przy spełnieniu odpowiednich warunków, o których mowa w art. 4a ustawy, nabycie własności rzeczy lub praw 

majątkowych (również związanych z akcjami) przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, 

ojczyma i macochę jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn. 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 105 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód uzyskany ze 

zbycia udziałów w spółce kapitałowej i papierów wartościowych, otrzymanych w drodze darowizny, w części 

odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn, jest wolny od podatku dochodowego. 

 

10. Wskazanie stron umów o gwarancję emisji oraz istotnych postanowień tych umów, w 
przypadku, gdy Emitent zawarł takie umowy 

 

W związku z Ofertą Publiczną Emitent nie zawarł żadnych umów o gwarancję emisji. 

 

11. Zasady dystrybucji oferowanych papierów wartościowych 

 

11.1 Grupa inwestorów, do których oferta jest kierowana 

 

Akcje serii K zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu 

Spółek Handlowych w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.). 
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Akcje Serii K oferowane są do objęcia dotychczasowym akcjonariuszom na zasadzie prawa poboru (subskrypcja 

zamknięta, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych). 

 

Osobami uprawnionymi do wykonania prawa poboru Akcji Serii K są wszyscy posiadający prawo poboru w chwili 

składania zapisu: 

 

− osoby będące akcjonariuszami Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. 20 lipca 2021 roku, 

którzy nie zbyli tego prawa do momentu złożenia zapisu na Akcje Serii K, 

− osoby, które nabyły prawo poboru Akcji Serii K i nie dokonały jego zbycia do dnia złożenia zapisu. 

 

Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych osoby będące akcjonariuszami spółki 

publicznej na koniec dnia ustalenia prawa poboru mogą, w terminie wykonania prawa poboru, złożyć 

jednocześnie zapis dodatkowy na akcje, w liczbie nie większej niż liczba akcji oferowanych. W związku z 

powyższym osobami uprawnionymi do złożenia zapisu dodatkowego na Akcje Serii K są także osoby będące 

właścicielami akcji Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru, które w chwili składania zapisu nie posiadają 

prawa poboru.  

W przypadku zbycia prawa poboru po dniu ustalenia prawa poboru, w rezultacie którego dana osoba nie będzie 

posiadać praw poboru, zachowuje ona prawo do złożenia wyłącznie zapisu dodatkowego na Akcje Serii K. 

Osoby, które nabyły prawo poboru po dniu ustalenia prawa poboru, a nie były właścicielami akcji na koniec dnia 

ustalenia prawa poboru mogą jedynie złożyć zapis na Akcje Serii K w liczbie wynikającej z posiadanych 

jednostkowych praw poboru (zapis podstawowy). Nie mogą one złożyć zapisu dodatkowego. 

Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcje, które nie zostały objęte w trybie 

realizacji prawa poboru i składania zapisów dodatkowych, Zarząd Emitenta przydziela według własnego uznania, 

jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. W związku z powyższym, jeżeli nie wszystkie Akcje Serii K zostaną 

objęte w trybie realizacji prawa poboru i składania zapisów dodatkowych, Zarząd może zwrócić się do 

wytypowanych według własnego uznania inwestorów z propozycją złożenia zapisu na nie objęte Akcje Serii K. 

 

Osoby dokonujące zapisów na Akcje Serii K, w szczególności osoby zagraniczne (nierezydenci) powinny – działając 

we własnym interesie - sprawdzić, czy w związku z nabywaniem przez nie akcji Emitenta w Ofercie Publicznej nie 

naruszają obowiązujących ich przepisów prawa. 

 

11.2 Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży 

 

Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 20 lipca 2021 roku. Ostatnim dniem, w którym można było nabyć akcje 

na sesji GPW wraz z przysługującym im prawem poboru był dzień 16 lipca 2021 roku. Oznacza to, że osoby, które 

nabyły akcje Emitenta na sesji GPW po dniu 16 lipca 2021 roku nie będą uprawnione do wykonywania prawa 

poboru z tych akcji. 

 

Prawa poboru nie będą notowane w zorganizowanym systemie obrotu. 

 

Zapisy na Akcje Serii K w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczną się w dniu 26 lipca 

2021 roku i przyjmowane będą do dnia 17 sierpnia 2021 roku. 

 

W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii K w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu 

zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii K, składane przez inwestorów wytypowanych 

przez Zarząd przyjmowane będą w dniach 31 sierpnia 2021 – 3 września 2021 roku. Zgodnie z art. 436 § 1-3 

Kodeksu spółek handlowych Akcje serii K zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, 

jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej. 
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Przydział Akcji Serii K objętych Prawem Poboru nastąpi 20 sierpnia 2021 roku, 9 września 2021 roku nastąpi 

przydział akcji podmiotom które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta. 

 

Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany któregokolwiek z wyżej podanych terminów z tym, że Emitent nie 

przewiduje skrócenia okresu przyjmowania zapisów na Akcje serii K po rozpoczęciu subskrypcji. 

 

W przypadku zmiany tych terminów, właściwa informacja zostanie podana do publicznej wiadomości, w formie 

komunikatu aktualizującego do Memorandum oraz w formie raportu bieżącego. 

 

Emitent udostępnia do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od 

wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie suplementu do memorandum informacyjnego 

oraz w sposób, w jaki zostało udostępnione memorandum informacyjne, informacje o istotnych błędach lub 

niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, 

zaistniałych w okresie od udostępnienia memorandum informacyjnego do publicznej wiadomości lub o których 

emitent lub sprzedający powziął wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności memorandum.  

W przypadku gdy aneks jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji lub sprzedaży, 

osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego 

zapisu.  

Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym punkcie 

obsługi klienta firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na określone papiery wartościowe, w terminie 2 dni 

roboczych od dnia udostępnienia suplementu.  

Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przysługuje, jeżeli aneks jest udostępniany w związku 

z istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści memorandum, o których emitent lub sprzedający powziął 

wiadomość przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, lub w związku z czynnikami, które zaistniały 

lub o których emitent lub sprzedający powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału papierów 

wartościowych. Aneks powinien zawierać informację o dacie, do której przysługuje prawo uchylenia się od 

skutków prawnych złożonego zapisu.  

 

Gdy suplement zostanie opublikowany w terminie krótszym niż 2 dni przed planowanym przydziałem Akcji 

Oferowanych, aby Inwestorzy, którzy złożyli zapisy przed udostępnieniem tego aneksu, mogli uchylić się od 

skutków prawnych złożenia tych zapisów, zostanie dokonana odpowiednia zmiana terminu przydziału Akcji 

Oferowanych. 

 

Harmonogram Oferty 

16 lipca 2021 
Ostatni dzień sesyjny, w którym można nabyć na rynku NewConnect, 
prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez w GPW Warszawie S.A. 
Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji Serii K 

20 lipca 2021 Dzień Prawa Poboru 

23 lipca 2021 Publikacja Memorandum Informacyjnego 

26 lipca 2021 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów 
Dodatkowych 

17 sierpnia 2021 
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów 
Dodatkowych. 

30 sierpnia 2021 
Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w 
Zapisach Dodatkowych 

31 sierpnia 2021 – 3 września 2021 
Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa 
Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na 
zaproszenie Zarządu Emitenta 

9 września 2021 Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta 
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11.3 Zasady, miejsce i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem 

 

Zasady składania zapisów na Akcje Serii K 

 

Przedmiotem Oferty Publicznej jest subskrypcja Akcji Serii K Spółki, prowadzona z zachowaniem prawa poboru 

przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Emitenta. Prawa Poboru są zapisane na rachunkach papierów 

wartościowych Akcjonariuszy Emitenta, którzy posiadali jego akcje na koniec Dnia Prawa Poboru, ustalonego na 

20 lipca 2021 roku. Jedna akcja Emitenta uprawniała jej posiadacza do uzyskania jednego Prawa Poboru Akcji. 

Dwa Prawa Poboru Akcji uprawniają do nabycia jednej Akcji. Serii K po Cenie Emisyjnej równej 1,80 zł. 

 

Subskrybenci są uprawnieni do złożenia dwóch rodzajów zapisów na Akcje Serii K: 

1. Zapisu na podstawie Praw Poboru, 

2. Zapisu Dodatkowego. 

 

Na podstawie Praw Poboru można złożyć Zapis Akcji Serii K w liczbie nie większej niż liczba posiadanych Praw 

Poboru podzielona przez 2 (dwa), w zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. Ułamkowe części akcji nie 

będą przydzielane.  

 

Osoby uprawnione do złożenia Zapisu Dodatkowego mogą złożyć taki zapis na Akcje Serii K w liczbie nie mniejszej 

niż 2 1 (dwie)jedna) i nie większej niż 2 686 932 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset 

trzydzieści dwie) sztuk. 

 

11.4 Miejsca składania zapisów na Akcje Serii K 

 

Zapisy na Akcje Serii K na podstawie Praw Poboru należy składać w Terminie Przyjmowania Zapisów w oddziałach 

(punktach obsługi klientów): 

▪ domu (biura) maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym 

zarejestrowane są Prawa Poboru, 

▪ domu (biura) maklerskiego wskazanego przez bank prowadzący rachunek papierów wartościowych, na 

którym zarejestrowane są Prawa Poboru. 

 

Zapisy Dodatkowe na Akcje Serii K należy składać w Terminie Przyjmowania Zapisów w oddziałach (punktach 

obsługi klientów): 

▪ domu (biura) maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych osoby uprawnionej do 

złożenia Zapisu Dodatkowego, na którym zarejestrowane były akcje Emitenta na koniec Dnia Prawa 

Poboru, przy czym dopuszcza się złożenie Zapisu Dodatkowego w innym domu maklerskim, w 

szczególności w przypadku likwidacji rachunku papierów wartościowych - na podstawie odpowiednich 

dokumentów potwierdzających posiadanie akcji na koniec Dnia Prawa Poboru (np. wyciągów z 

rachunku, historii rachunku, zaświadczeń itp.) 

▪ domu (biura) maklerskiego wskazanego przez bank prowadzący rachunek papierów wartościowych 

osoby uprawnionej do złożenia Zapisów na Akcje Serii K, na którym zarejestrowane są akcje Emitenta. 

 

Zapis na podstawie Praw Poboru i Zapis Dodatkowy można złożyć w godzinach pracy instytucji przyjmujących 

zapisy i opłacić go w sposób zgodny z zasadami działania tych instytucji. Subskrybent musi liczyć się z 

dodatkowymi ograniczeniami ze strony instytucji przyjmujących zapisy na Akcje Serii K, takimi jak przyjmowanie 

zapisów w ograniczonym czasie, w określonych miejscach, czy koniecznością wniesienia dodatkowych opłat. 
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Z tego powodu Emitent doradza wszystkim uprawnionym do złożenia Zapisów na Akcje Serii K wcześniejsze 

zapoznanie się z warunkami przyjmowania zapisów przez domy maklerskie prowadzące ich rachunki papierów 

wartościowych lub domy maklerskie wskazane przez banki prowadzące ich rachunki papierów wartościowych. 

Składanie zapisów na podstawie dyspozycji przekazywanych za pomocą Internetu, telefonu oraz innych urządzeń 

technicznych jest możliwe, jeśli podmiot przyjmujący zapisy na Akcje Serii K umożliwia swoim Klientom takie 

działanie. 

 

Jeżeli w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych nie wszystkie Akcje Serii 

K zostaną subskrybowane, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii K, składane przez inwestorów 

wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą przez Dom Maklerski INC S.A. (Podmiot Pośredniczący) w sposób 

uzgodniony z Podmiotem Pośredniczącym. 

 

11.5 Terminy składania zapisów na Akcje Serii K 

 

Zapisy na Akcje Serii K będą przyjmowane w dniach od 26 lipca 2021 roku do 17 sierpnia 2021 roku. 

 

Szczegółowe terminy związane z ofertą publiczną Akcji Serii K zostały przedstawione w pkt 0 niniejszego 

Memorandum Informacyjnego. 

 

Wszelkie ewentualne zmiany powyższych terminów będą przekazywane do wiadomości Inwestorów w formie 

Aneksów do Memorandum lub Komunikatów Aktualizujących. 

 

11.6. Termin związania zapisem 

 

Każdy Subskrybent, który prawidłowo złożył Zapis na Akcje Serii K jest tym zapisem związany do chwili dokonania 

przydziału Akcji Serii K. 

 

Jeśli Subskrybent poweźmie decyzję o wycofaniu złożonego już i opłaconego Zapisu może dokonać wycofania 

takiego Zapisu aż do ostatniego dnia przyjmowania Zapisów włącznie. 

 

Termin, do którego Zapis może być wycofany ulega wydłużeniu w przypadku, gdy po rozpoczęciu przyjmowania 

zapisów na Akcje Serii K zostanie opublikowany suplement do Memorandum dotyczący zdarzenia lub okoliczności 

zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji Serii K, o których Emitent powziął wiadomość przed tym 

przydziałem. 

 

W takim przypadku Subskrybent, który złożył Zapis na Akcje Serii K przed udostępnieniem suplementu do 

Memorandum, może wycofać zapis w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia suplementu do 

Memorandum. 

Jeśli okaże się to konieczne, Emitent dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Serii K. 

 

11.7 Zasady, miejsce i terminy dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w 

oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej 

 

Zapis na Akcje Serii K powinien być opłacony należycie, czyli w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Serii K, na 

którą opiewa zapis i Ceny Emisyjnej. Zapisy opłacone częściowo będą traktowane jak zapisy na taką liczbę akcji, 

jaka wynika z podzielenia wartości wniesionej wpłaty przez Cenę Emisyjną.  

  

Opłacenia zapisów na Akcje Serii K należy dokonać nie później niż w chwili złożenia zapisu, to znaczy w momencie 

składania zapisu środki powinny znajdować się w dyspozycji podmiotu przyjmującego zapis albo osoba 
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składająca zapis powinna legitymować się dokumentem wystawionym przez Emitenta potwierdzającym 

dokonanie opłacenia zapisu w Spółce. Zapisy i wpłaty będą przyjmowane w Terminie Przyjmowania Zapisów.  

  

Sposób dokonywania wpłat zależny będzie od wewnętrznych zasad działania instytucji przyjmujących Zapisy.  

Emitent przewiduje, że typową formą opłacania Zapisów będzie obciążenie rachunku pieniężnego prowadzonego 

celem obsługi rachunku papierów wartościowych Subskrybenta. Emitent doradza osobom składającym zapisy na 

Akcje Serii K zapoznanie się we właściwym czasie z zasadami przyjmowania wpłat przez instytucje prowadzące 

ich rachunki papierów wartościowych.  

  

W przypadku zapisów składanych przez inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki, inwestorzy dokonują wpłat 

na Akcje Serii K na wydzielony rachunek Podmiotu Pośredniczącego wskazany w zaproszeniu do złożenia zapisu. 

Środki na opłacenie Akcji Serii K muszą znaleźć się na rachunku Podmiotu Pośredniczącego nie później, niż w 

ostatnim dniu przewidzianym na składanie zapisów na akcje przez Inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki.   

  

Niedokonanie wpłaty w oznaczonych powyżej terminach skutkuje nieprzydzieleniem Akcji Serii K.  

  

Skutkiem wniesienia wpłaty niepełnej jest przydzielenie takiej liczby Akcji Serii K, która możliwa jest do objęcia 

za wniesioną kwotę.  

  

Wpłaty na Akcje Serii K nie podlegają oprocentowaniu.  

 

11.8 Informacje o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych 

złożonego zapisu wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne 

 

W przypadku, gdy po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów na Akcje Serii K do publicznej wiadomości zostanie 

udostępniony Suplement do Memorandum Informacyjnego dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych 

przed dokonaniem przydziału Akcji Serii K, o których Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem, osoba, 

która złożyła zapis przed udostępnieniem Suplementu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, 

składając oświadczenie na piśmie, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia Suplementu wobec 

podmiotu przyjmującego Zapis. Jeśli zajdzie taka potrzeba Emitent dokona odpowiedniej zmiany terminu 

przydziału Akcji Serii K w celu umożliwienia Inwestorom uchylenia się od skutków prawnych. 

 

11.9 Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych 

 

Zarząd Emitenta na podstawie prawidłowo opłaconych zapisów, dokona przydziału Akcji Serii K. Przydział Akcji 

Serii K zostanie dokonany w terminie wskazanym w pkt. 0 Memorandum. 

 

Przydział akcji nowej emisji obsługiwany jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i dokonywany jest 

według następujących zasad:  

1. w przypadku dokonania przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę akcji 

nieprzewyższającą liczby akcji oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, przydział akcji nastąpi 

w liczbie określonej dodatkowymi zapisami,  

2. w przypadku dokonania przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę akcji przewyższającą 

liczbę akcji oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, dokonana zostaje alokacja akcji oparta na 

następujących zasadach:  

a. wielkość zapisu dodatkowego w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę wszystkich akcji 

oferowanych w ramach emisji pomija się,  

b. przydział zostaje dokonany proporcjonalnie do wielkości złożonych zapisów dodatkowych, 

z uwzględnieniem zasady wskazanej w lit. a/,  
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c. ułamkowe części akcji nie są przydzielane,  

3. akcje nieprzydzielone w wyniku alokacji przeprowadzonej zgodnie z pkt 2 zostają przydzielone osobom, 

które złożyły zapisy dodatkowe opiewające na największą liczbę akcji; akcje są przydzielane 

uprawnionym kolejno, począwszy od uprawnionych, których zapisy dodatkowe opiewają na największą 

liczbę akcji, po jednej akcji, aż do przydzielenia wszystkich akcji pozostałych w wyniku nie przydzielenia 

ułamkowych części akcji; w razie niemożności zastosowania powyższych kryteriów, w szczególności, gdy 

zapisy dodatkowe opiewają na tę samą liczbę akcji, akcje są przydzielane losowo. 

 

Inwestor wytypowany do złożenia zapisu przez Zarząd, w wypadku nie subskrybowania w wykonaniu prawa 

poboru i zapisów dodatkowych wszystkich oferowanych akcji, zapisuje się na akcje w sposób wynikający z ustaleń 

z Zarządem. 

 

11.10 Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot 

 

Rozliczenie kwot wpłaconych tytułem opłacenia Zapisów na Akcje Serii K zostanie dokonane w Dniu Przydziału. 

 

Kwota zwrotu środków z tytułu redukcji Zapisu Dodatkowego będzie równa iloczynowi wartości redukcji Zapisu 

Dodatkowego i Ceny Emisyjnej. Zwrot środków zostanie dokonany przez KDPW na rachunki instytucji 

prowadzących rachunki papierów wartościowych (domów maklerskich, biur maklerskich i banków) w terminie 2 

dni roboczych od daty dokonania przydziału Akcji Serii K Subskrybentom. 

 

Zasady i terminy zwrotu środków osobom składającym zapisy regulują wewnętrzne zasady działania tych 

instytucji. Emitent poleca uwadze osób składających zapisy na Akcje Serii K zapoznanie się z tymi zasadami, w 

szczególności z terminami wykonywania czynności i pobieranymi przez instytucje opłatami. Co do zasady, to 

zgodnie z art. 439 § 3 k.s.h. Subskrybenci, którym akcji nie przydzielono, powinni zostać wezwani do odbioru 

wpłaconych kwot najpóźniej z upływem dwóch tygodni od dnia przydziału Akcji Serii K. 

 

11.11 Przypadki, w których oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić od jej 

przeprowadzenia 

 

Oferta Publiczna może nie dojść do skutku w przypadku, gdy nie zostanie złożony i opłacony Zapis na Akcje Serii 

K opiewający na minimum jedną akcję. 

 

Emitent nie przewiduje możliwości odstąpienia od przeprowadzenia emisji Akcji Serii K w drodze Oferty 

Publicznej. 

 

Emitent nie dokona także zawieszenia Oferty. Możliwe są tylko zmiany terminów jej przeprowadzenia. Jeżeli 

zajdzie konieczność dokonania zmian terminów - zostaną one wprowadzone Komunikatem Aktualizującym. 

Komunikat Aktualizujący zawierający informację o zmianie terminu rozpoczęcia przyjmowania zapisów Emitent 

udostępni do publicznej wiadomości nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym rozpoczęcie przyjmowania 

Zapisów na Akcje Serii K - w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne. 

 

Komunikat Aktualizujący zawierający informację o zmianie terminu zakończenia przyjmowania zapisów Emitent 

udostępni do publicznej wiadomości nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym ostatni dzień 

przyjmowania Zapisów na Akcje Serii K, w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne. 
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11.12 Sposób i forma ogłoszenia o dojściu lub niedojściu Oferty do skutku oraz sposobu i terminu 

zwrotu wpłaconych kwot 

 

Informacja o dojściu lub niedojściu Oferty Publicznej do skutku zostanie udostępniona do publicznej wiadomości 

w taki sam sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne. 

 

Zwrot kwot wpłaconych tytułem opłacenia Zapisów na Akcje Serii K w przypadku niedojścia Oferty do skutku 

zostanie dokonany w trybie opisanym w pkt 11.10. powyżej. 

 

11.13 Sposób i forma ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty lub jej odwołaniu 

 

Na dzień udostępnienia Memorandum do publicznej wiadomości Emitent nie przewiduje możliwości odstąpienia 

od przeprowadzenia emisji Akcji Serii K w drodze Oferty Publicznej. 

 

Gdyby jednak - z przyczyn, których Emitent nie jest w stanie przewidzieć - doszło do odstąpienia od 

przeprowadzenia Oferty lub do jej odwołania, informacja o takich zdarzeniach zostanie przekazana do publicznej 

wiadomości w taki sam sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne oraz - dodatkowo - 

raportem bieżącym w systemie EBI. 

 

Zwrot kwot wpłaconych tytułem opłacenia Zapisów na Akcje Serii K w przypadku odstąpienia od przeprowadzenia 

Oferty lub do jej odwołania zostanie dokonany w trybie opisanym w pkt 11.10. powyżej. 
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V. Dane o Emitencie 

 

1. Podstawowe dane o Emitencie 

 

Firma: Codeaddict 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: ul. Piekary 12A, lok. 4P, 61-823 Poznań 

Faks: (+48) 22 378 2989 

Adres poczty elektronicznej: office@codeaddict.io 

Adres strony internetowej: www.codeaddict.io 

NIP: 5223041323 

REGON: 362773842 

KRS: 0000580322 

 

2. Wskazanie czasu trwania Emitenta 

 

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony. 

 

3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 

 

Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie Kodeksu Spółek 

Handlowych. 

 

W dniu 10.08.2015 roku zawiązana została spółka BitEvil Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Akt notarialny 

sporządził w Warszawie notariusz Robert Dor, Rep. A nr 3605/2015. Spółka zarejestrowana została w Sądzie 

Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego w dniu 19.10.2015 roku pod numerem KRS 0000580322. 

Dnia 05.06.2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zaprotokołowane Aktem Notarialnym Rep. A 

nr 3860/2020, podjęło uchwałę nr 3 w sprawie zmiany Statutu Spółki zmieniło nazwę Spółki z BitEvil S.A. na 

Codeaddict S.A. 

4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru 

 

Emitent został zarejestrowany w dniu 19.10.2015 roku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580322. 

 

5. Krótki opis historii Emitenta 

 

Codeaddict S.A. (wcześniej BitEvil S.A.) powstała na podstawie aktu notarialnego sporządzonego u notariusza 

Roberta Dor, w Kancelarii notarialnej przy ul. Nowy Świat 53, 00-042 Warszawa, w dniu 10.08.2015 roku, pod 

numerem Rep. A 3605/2015, a następnie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
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prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580322.  

Dnia 05.06.2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zaprotokołowane Aktem Notarialnym Rep. A 

nr 3860/2020, podjęło uchwałę nr 3 w sprawie zmiany Statutu Spółki zmieniło nazwę Spółki z BitEvil S.A. na 

Codeaddict S.A.  

Kluczowe daty w rozwoju Spółki:  

Data Wydarzenie 

III kwartał 2015 

Zawiązanie spółki BitEvil S.A., na mocy aktu notarialnego Repertorium A 3605/2015, 

założycieli spółki na dzień podpisania Aktu założycielskiego byli: 

Pan Kamil Stanek, obejmujący 990 akcji imiennych serii A1, uprzywilejowanych co do 

prawa głosu, o wartości nominalnej 100 zł. 

Pani Anna Nowicka-Bala, obejmująca 10 akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o 

wartości nominalnej 100 zł. 

Akcje zostały objęte po cenie emisyjnej 100 złotych.  

III kwartał 2017 

Wprowadzenie akcji BitEvil S.A. do obrotu i pierwszy dzień notowań na rynku 

NewConnect. Na podstawie uchwały nr 738/2017 z dnia 07.07.2017 roku podjętej 

przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie określono 12.07.2017 

toku jako pierwszy dzień notowań akcji serii A1, A2, B, C oraz D w alternatywnym 

systemie obrotu. 

III kwartał 2018 

Emisja akcji serii F. Dnia 26.07.2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy, na mocy aktu notarialnego Repertorium A 4081/2018, poprzez 

uchwałę nr 3 podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez 

emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F, w ramach subskrypcji prywatnej z 

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.  Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego 

Spółki o kwotę nie niższą niż 66 400,50 zł i nie wyższa niż 706 666,50 zł, w drodze emisji 

nie mniej niż 132 801 i nie więcej niż 1 413 333 akcji zwykłych na okaziciela serii E o 

wartości nominalnej 0,50 zł.  

Cena Emisyjna akcji serii E, została ustalona na 1,50 zł. 

 

Zakup marki Codeaddict, pod którą realizowane są usługi IT na wysoko rozwiniętych 

rynkach zagranicznych. Zakupu dokonano  

  

 

IV kwartał 2019 
Sprzedaż platformy BrandSabbath. Wartość transakcji została ustalona na 85 000,00 

zł, płatne w terminie 20 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 

III kwartał 2020 

Nabycie przez Emitenta od spółki Raisemana LLC z siedzibą w Wilmington 30% 

udziałów o łącznej wartości nominalnej 180 000 zł spółki Investcon Fund Sp. z o.o. 

(Obecnie Raisemana Sp.z o.o.) z siedzibą w Poznaniu za cenę 650 000 zł. Całość 

udziałów została opłacona poprzez potrącenie ceny za udziały z wierzytelnością od 

Raisemana LLC tytułem opłacenia obejmowanych przez Raisemana LLC 1 300 0000 

akcji serii G Emitenta.  



Memorandum Informacyjne Codeaddict S.A. 

Strona | 69 

III kwartał 2020 

Nabycie przez Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa, umowa o wartości 

100 000 zł. została zwarta ze sprzedającym Panem Pawłem Maślarzem, w skład której 

wchodzi między innymi majątkowe prawa autorskie do oprogramowania, kodów 

źródłowych platformy “Simplyasite”, prawo do użytkowania nazwy “Simplyasite” oraz 

inne prawa i zobowiązania należące do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 

Emitent wskazuje, iż Simplyasite to marka, poprzez którą klienci detaliczni, bądź klienci 

biznesowi mogą w prosty i szybki sposób zlecić realizację dedykowanej dla siebie 

strony www lub usług programistycznych.  

IV kwartał 2020 i  

I kwartał 2021 

Nawiązanie współpracy z PlayWay S.A. w kwestii produkcji, dystrybucji i wydawania 

gier komputerowych. Finałem prowadzonych negocjacji było zawarcie w dniu 

21.12.2020 roku umowy inwestycyjnej pomiędzy Codeaddcit S.A. a PlayWay S.A. o 

czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym.  

Na mocy Umowy Inwestor obejmie 25% akcji w Spółce tj. 25% akcji spośród akcji 

dotychczasowych i nowo wyemitowanych łącznie. W związku z zamiarem dokonania 

przez Inwestora inwestycji w Spółkę, Inwestor zobowiązuje się, że będzie dążyć do 

wzrostu wartości Spółki m. in. poprzez pomoc w rozszerzeniu działalności Spółki o 

produkcję gier komputerowych, podejmowanie wspólnych działań w obszarach 

produkcji, dystrybucji i wydawania gier, udostępnianie Spółce kanałów 

marketingowych, infrastruktury sprzedażowej i know-how. Inwestycja kapitałowa 

Inwestora w Spółkę nastąpi w jednym etapie poprzez podwyższenie kapitału 

zakładowego Spółki o kwotę 895.644,00 zł i wyemitowanie 1.791.288 nowych akcji 

serii J o wartości nominalnej 0,50 zł każda, które w całości obejmie Inwestor, wnosząc 

wkład pieniężny w wysokości równej cenie nominalnej akcji tj. 895.644,00 zł. Uchwała 

o podwyższeniu kapitału zakładowego zostanie podjęta do dnia 31 marca 2021 roku. 

Nowo wyemitowane akcje będą stanowić przedmiot ubiegania się o wprowadzenie 

do obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi, nie wcześniej jednak niż przed upływem 12 

miesięcy od dnia ich objęcia przez Inwestora. Ponadto w styczniu 2021 roku, na mocy 

Umowy, Emitent nabył od Inwestora 100 udziałów w spółce DEV4PLAY spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; adres: Bluszczańska 76, paw. 

6, 00-712 Warszawa; nr w KRS: 0000718066; NIP: 1182165628; REGON: 369454531, 

tj. 5 % wszystkich udziałów w wymienionej spółce. Umowa sprzedaży udziałów 

zostanie zawarta w terminie do 30 dni od daty podpisania Umowy. Cena sprzedaży 

udziałów ustalona została na 895.644,00 zł, co stanowi równowartość kwoty, którą 

Inwestor zobowiązany będzie wpłacić na potrzeby objęcia nowych akcji w 

podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta. Oprócz nabycia udziałów, o którym 

mowa powyżej, Emitent nawiąże współpracę operacyjną ze spółką DEV4PLAY oraz 

uzyska bezpośrednią ekspozycję na rynek gier komputerowych. Zamiarem Stron jest 

by spółka DEV4PLAY bezpośrednio uczestniczyła w procesie wdrażania Emitenta w 

nowy obszar działalności, jakim jest rynek gier komputerowych. DEV4PLAY spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem, nad którym bezpośrednią kontrolę 

sprawuje PlayWay S.A. PlayWay S.A. i Emitent będą podejmować dalsze rozmowy w 

celu zawarcia umów bezpośrednio umożliwiających Spółce uzyskanie dostępu do 

kanałów marketingowych, infrastruktury sprzedażowej, wsparcia i udostępnienia 

know-how Inwestora w obszarach produkcji, dystrybucji i wydawania gier 

komputerowych, mających umożliwić Emitentowi rozszerzenie działalności o 

produkcję gier komputerowych. Konieczność zawarcia dodatkowych umów będzie na 

bieżąco identyfikowana przez Strony, a o ich każdorazowym podpisaniu Emitent 

będzie informował zgodnie z obowiązującymi go przepisami. 
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II kwartał 2021 

W czerwcu 2021 r. Raisemana Sp. z o.o. (podmiot uzyskała odpowiedź Urzędu KNF na 

swoje zgłoszenie w ramach Innovation Hub. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

potwierdził prawidłowość interpretacji przepisów wskazaną przez Raisemana w 

zapytaniu skierowanym w 2020 r. w programie Innovation Hub. Oznacza to, że 

Raisemana uzyskała pewność co do zakresu stosowania przepisów dotyczących rynku 

kapitałowego i może rozpoczynać działalność operacyjną. 

 

Raisemana Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, KRS 

0000365923, REGON 301552560, NIP 7811856543, o kapitale zakładowym w 

wysokości 800,000,00 zł, jest powiązana z Emitentem poprzez osobę Pana Kamila 

Stanka (Członka Rady Nadzorczej Codeaddict S.A.), który jest jej Prezesem. Pan Kamil 

Stanek posiada również 60 udziałów w Raisemana sp. z o.o. Codeaddict S.A. posiada 

180 udziałów Raisemana sp. z o.o. co stanowi 22,5% ogólnej liczby udziałów spółki.  

 

 

6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich 
tworzenia 

 

Określenie rodzaju i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia 

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce na kapitały własne 

składają się:  

a) kapitał zakładowy, 

b) kapitał zapasowy, 

c) kapitały rezerwowe 

Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku 

obrotowego.  

 

Kapitał zakładowy 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta 

wynosi 2 686 932,00 zł i dzieli się na 5 373 864 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda, w tym:  

 

1) 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,  

2) 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, 

3) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,  

4) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,  

5) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,  

6) 167.199 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,  

7) 1.166.665 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela 

serii F,  

8) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G.  

9) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, 

10) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii I,  

o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. 

 

Dnia 18.01.2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na mocy aktu notarialnego 

Repertorium A 173/2021, poprzez uchwały nr 3 podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki 

poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 895 644,00 zł w drodze emisji 1 791 288 akcji 

zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,50 zł. Zmiana nie została zarejestrowana przez Sąd. 
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Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte wkładem pieniężnym i opłacone w pełnej 

wysokości odpowiednio przed wpisem Spółki lub wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanej 

z tym zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

Kapitał zapasowy 

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 31.12.2020 roku Emitent wykazywał kapitały zapasowe w kwocie 1 974 024,40 zł 

Na dzień 31.03.2021 roku Emitent wykazywał kapitały zapasowe w kwocie 1 974 024,40 zł 

 

 

Inne kapitały  

Na dzień 31.12.2020 roku Emitent wykazywał kapitał własny w wysokości 2 964 280,26 zł, w ramach kapitału 

własnego wskazano pozycję kapitał podstawowy w wysokości 2 686 932,00 zł, kapitał zapasowy w kwocie 1 974 

024,40 zł, w tym nadwyżkę wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji w kwocie 1 838 581,40 zł oraz stratę 

z lat ubiegłych w kwocie 626 568,95 zł i stratę netto z roku obrotowego w kwocie 1 070 107,19 zł.  

Na dzień 31.03.2021 roku Emitent wykazywał kapitał własny w wysokości 2 964 280,26 zł, w ramach kapitału 

własnego wskazano pozycję kapitał podstawowy w wysokości 3 859 791,67 zł, kapitał zapasowy w kwocie 

2 686 932,00 zł, w tym nadwyżkę wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji w kwocie 1 838 581,40 zł oraz 

stratę z lat ubiegłych w kwocie 1 696 676,14 zł i stratę netto z roku obrotowego w kwocie 132,59 zł.  

 

Zasady tworzenia kapitałów 

Zgodnie Kodeksem Spółek Handlowych, na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok 
obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału 
zapasowego przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a 
pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji. 
 

7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

 

Kapitał zakładowy został opłacony w całości. 

 

8. Informacje 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, ze wskazaniem wartości warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do 
nabycia tych akcji 

 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Emitent nie emitował obligacji zamiennych na akcje lub 

obligacji dających pierwszeństwo w objęciu nowych emisji akcji. Zgodnie z §10 pkt. 3 Statutu Spółki, Spółka może 

emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.  
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9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu 
przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach 
kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i 
wartości kapitału zakładowego, o które w dacie aktualizacji Memorandum może być jeszcze 
podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 

 

Zgodnie ze Statutem Emitenta, Zarząd Emitenta jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o 

kwotę nie większą niż 970 000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 1 940 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości 

nominalnej 0,50 zł każda w terminie trzech lat od dnia 15.05.2020 roku, to jest do 15.05.2023 roku, to znaczy 

określono kapitał docelowy Spółki. W granicach kapitału docelowego Zarząd Emitenta upoważniony jest do 

dokonywania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w drodze kolejnych emisji akcji. 

Zarząd Emitenta nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych 

uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Zarząd Emitenta jest również upoważniony 

do pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru przy emisji akcji w ramach kapitału docelowego, w całości lub w 

części, za zgodą Rady Nadzorczej. 

 

10. Wskazanie, na jakich rynkach papierów wartościowych są lub były notowane papiery 
wartościowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe 

 

Akcje Emitenta są notowane na NewConnect – alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie. Na dzień sporządzenie Memorandum Informacyjnego w obrocie na 

rynku NewConnect znajdują się akcje serii A1, A2, B, C, D, E oraz F. 

 

11. Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego papierom 
wartościowym 

 

Emitent oraz papiery wartościowe emitowane przez Emitenta nie posiadają przyznanego ratingu. 

 

12. Podstawowe informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta 
mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy 
kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej firmy (nazwy), formy 
prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i 
ogólnej liczbie głosów 

 

Raisemana Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, KRS 0000365923, REGON 

301552560, NIP 7811856543, o kapitale zakładowym w wysokości 800,000,00 zł, jest powiązana z Emitentem 

poprzez osobę Pana Kamila Stanka (Członka Rady Nadzorczej Codeaddict S.A.), który jest jej Prezesem. Pan Kamil 

Stanek posiada również 60 udziałów w Raisemana sp. z o.o. Codeaddict S.A. posiada 180 udziałów Raisemana sp. 

z o.o. co stanowi 22,5% ogólnej liczby udziałów spółki.  

INC S.A. posiada pozostałe 560 udziałów Spółki Raisemana sp. z o.o. 

 

Powiązania kapitałowe 

Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:  
a. pomiędzy emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta,  

 Sebastian Goliński będący Prezesem Zarządu Codeaddict S.A. posiada 667 737 akcji Spółki co stanowi 

12,43% ogólnej liczby akcji i daje prawo do takiej samej liczby głosów na WZA. 
 

Kamil Stanek będący Członkiem Rady Nadzorczej Codeaddict S.A. posiada 550 502 akcji Spółki co 

stanowi 10,24% ogólnej liczby akcji i daje prawo do takiej samej liczby głosów na WZA. 
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b. pomiędzy emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 

emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta,  

Sebastian Goliński będący Prezesem Zarządu Codeaddict S.A. posiada 667 737 akcji Spółki co stanowi 

12,43% ogólnej liczby akcji i daje prawo do takiej samej liczby głosów na WZA. 
 

Kamil Stanek będący Członkiem Rady Nadzorczej Codeaddict S.A. posiada 550 502 akcji Spółki co 

stanowi 10,24% ogólnej liczby akcji i daje prawo do takiej samej liczby głosów na WZA. 
 

Rafał Stanek, będący ojcem Kamila Stanka posiada 350 010 akcji Spółki co stanowi 6,51% ogólnej liczby 

akcji i daje prawo do takiej samej liczby głosów na WZA. 
 

c. pomiędzy emitentem a Firmą Inwestycyjną 

INC S.A. świadcząca usługi Autoryzowanego Doradcy nie posiada akcji Emitenta, natomiast jest podmiotem 

dominującym wobec Domu Maklerskiego INC S.A. 

Podmiot zależny od Autoryzowanego Doradcy, spółka INC Private Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A., 

jest w posiadaniu 433.334 akcji Emitenta, co stanowi 8,07% ogólnej liczby akcji. 

Podmiot zależny od Autoryzowanego Doradcy, spółka Carpathia Capital S.A., jest w posiadaniu 49.000 akcji 

Emitenta, stanowiących 0,91% wszystkich akcji oraz uprawniających do 0,91% głosów na WZA. 
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Inne powiązania 

  
Codeaddict 
S.A.*** 

Raisemana Sp. 
z o.o. 

Osoby fizyczne posiadające udziały (powyżej 5% i osoby 
powiązane - rodzina, pracownicy etc.) 

Rafał Stanek  
350 010/ 

4,88% 
 

Osoby prawne posiadające udziały (powyżej 5%) 

Formonar Investments LTD 
800 000/ 
11,17% 

 

PlayWay S.A. 
1 791 288/ 
25,00%* 

 

INC S.A.  483 334/ 
6,75%** 

560 000/ 
70% 

Prezes Sebastian Goliński 
667 737/ 

9,32% 
 

Członkowie RN 

Kamil Moliński   

Kamil Stanek 
550 502/ 

7,68% 
Prezes 

Zarządu 

Agata Różankowska   

*Akcje serii J będące w posiadaniu Spółki PlayWay S.A. nie zostały zarejestrowane przez Sąd na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum 

Informacyjnego 

**Poprzez podmioty zależne- INC Private Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. oraz Carpathia Capital Alternatywna Spółka 

Inwestycyjna S.A. 
*** Struktura akcjonariatu uwzględnia niezarejestrowaną w KRS serię J, będącą w posiadaniu spółki PlayWay S.A. 

 

Przepływy pieniężne między spółką a podmiotami powiązanymi: 

INC. S.A. 

sprzedaż usług programistycznych kwota brutto 
rok 2020 

88 092,94 
2020 spłata 68.412,94 zł 
2021 spłata 19.680,00 zł 

sprzedaż usług programistycznych kwota brutto 
Q1/2021 

124 377,60 zapłata w Q1/2021 61.401,60 zł 

zakup usług doradczych kwota brutto rok 2020 50 430,00 
w 2020 spłata 46.740,00 zł 
W 2021 spłata 3.690,00 zł 

zakup usług doradczych kwota brutto rok 
Q1/2021 

11 070,00 zapłata w Q1/2021 7.380,00 zł 

Sebastian Goliński 

udzielenie pożyczki przez Spółkę 10/2020 
(oprocentowanie 10% w skali roku) 

60 000,00 
Pożyczka nie została spłacona, spłata została 

prolongowana do 31.12.2021 roku 

Agata Różankowska 

zakup usług konsultacyjnych (kwota brutto) w 
2020 

38 826,42 w całości opłacona w 2020 

Kamil Stanek 

zakup usług eksperckich i programistycznych 
kwota brutto (z podatkiem VAT) rok 2020 

388 798,81 
w 2020 zapłacono 388.306,81 zł  

W 2021 opłacono 492,00 zł 

w 2020 wpływ z tytułu płatności za fv z roku 2019 12 300,00 zapłata w 2020 za fv z roku 2019 

Gianluca Acquasanta 

W 2020 wpływ z tytułu płatności za fv z roku 
2019 

104 550,00 zapłata w 2020 za fv z roku 2019 

Play Way S.A. 

zakup 5% udziałów w spółce DEV4PLAY spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie, tj. 100 udziałów o wartości 
nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości 

nominalnej 5.000,00 zł za cenę sprzedaży 
udziałów w wysokości 895.644,00 zł, 

895 644,00 w całości opłacone Q1/2021 

Źródło: Emitent 
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13. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich 
określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, 
towarów i usług albo jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w 
przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty 
działalności 

 

13.1 Charakterystyka działalności 

 

Spółka Codeaddict S.A. (dawniej BitEvil S.A.) została założona w 2015 roku jako spółka skupiająca swoją 

działalność na kompleksowym świadczeniu usług marketingu internetowego (tzw. Content marketingu - czyli 

strategii marketingowej polegającej na regularnym tworzeniu oraz dystrybucji atrakcyjnych i przydatnych treści, 

które mają za zadanie zainteresować i utrzymać ściśle sprecyzowaną grupę odbiorców, tak aby nakłonić ich do 

działania przynoszącego zysk) oraz tworzeniu rozwiązań wykorzystywanych jako alternatywne platformy 

marketingowe i sprzedażowe. W 2018 roku Emitent poddał analizie dotychczasowe wyniki działalności we 

wskazanym obszarze i z uwagi na niesatysfakcjonujące rezultaty zdecydowano o modyfikacji modelu 

biznesowego. Zmiana założeń biznesowych przyczyniła się do rozwinięcia nowego obszaru działalności, to jest 

usług programistycznych. W ramach działań związanych z poszerzeniem aktywności operacyjnej poprzez 

pozyskanie nowych rynków zbytu, głównie zagranicznych. W 2018 roku Emitent na rynkach zagranicznych 

zrealizował 37,27% przychodów, w 2019 roku było to 81,29% przychodów, w 2020 roku było to 50,51% 

przychodów, a w 1Q 2021 roku było to 21,86% przychodów. Emitent w lipcu 2018 roku zakupił markę Codeaddict 

prowadzącą działalność na rynkach Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej oraz Europy Zachodniej. 

Nakreślenie nowego kierunku działalności Spółki znalazło swoje odzwierciedlenie w zmianach na stanowisku 

Prezesa Zarządu Emitenta. Dnia 28 grudnia 2018 roku stanowisko Prezesa Zarządu zostało objęte przez Pana 

Sebastiana Golińskiego, który posiada jedenastoletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności 

programistycznej.  

Działania spółki koncentrują się na dwóch segmentach. Pierwszym z nich jest segment rynku technologii oraz 

usług deweloperskich i konsultingowych w zakresie projektowania, implementacji i wdrażania na rynki docelowe 

oprogramowania, w tym głównie aplikacji mobilnych i internetowych. Działania Emitenta w przytoczonym 

segmencie działalności kierowane są głównie do klienta biznesowego na wczesnym etapie rozwoju, w tym przede 

wszystkim do spółek na etapie startu (tzw. Start-upy), budującego wartość biznesową w oparciu o zaawansowane 

rozwiązania technologiczne. Klienci, będący odbiorcami realizowanych przez Spółkę usług to w znacznej mierze 

podmioty zagraniczne, zlokalizowane w Europie Zachodniej.  

Drugim segmentem działalności Emitenta jest branża gamedev, czyli tworzenie gier na komputery osobiste oraz 

konsole. Emitent w grudniu 2020 roku nawiązał współpracę z firmą PlayWay S.A., będącym jednym z 

największych rodzimych producentów i wydawców gier, dzięki której PlayWay S.A. zobowiązał się do 

podejmowania wspólnych działań w obszarze produkcji, dystrybucji i wydawania gier, rozszerzenia działalności 

Emitenta o produkcję gier komputerowych, udostępnianie Spółce kanałów marketingowych, infrastruktury 

sprzedażowej i know-how PlayWay S.A. 

 

 

 

Oprócz wskazanych wyżej nóg działalności Emitent rozwija ze Spółką INC S.A. nową platformę crowdfundingową 

pod nazwą Raisemana, która ma umożliwiać twórcom pozyskanie bezzwrotnego finansowania na projekty 

związane z tzw. dziełami i dobrami cyfrowymi, czyli między innymi grami, muzyką czy filmem. W zamian za 

wsparcie projektu poprzez wkład pieniężny, wpłacający otrzymują m.in. przez oznaczony okres określony 

wcześniej udział w przychodach netto ze sprzedaży określonego dobra. Sama platforma korzysta z technologii 

blockchain. 

Emitent jest istotnym udziałowcem Raisemana Sp. z o.o., a także będzie czerpał bezpośrednie przychody z tytułu 

obsługi programistycznej/IT projektu. 
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13.2 Działalność developerska - usługi programistyczne 

Do usług programistycznych Emitenta zaliczają się:  

1. Software Development – jest to proces tworzenia zindywidualizowanego oprogramowania przy pomocy 

technologii programistycznych, którego celem jest stworzenie na unikalne potrzeby biznesu, 

programów operacyjnych zapewniających określone funkcjonalności.  

2. Blockchain Solutions (rozwiązania oparte na technologii blockchain) - technologia blockchain oferuje 

rozwiązania w zakresie przeprowadzania transakcji oraz wykonywania płatności na globalnych rynkach. 

Dzięki posiadanemu doświadczeniu w zastosowaniu technologii blockchain Emitent stworzył bazujące 

na kryptografii aplikacje jak również unikalne systemy tokenów.  

3. Product Design – czyli tworzenie przyjaznej użytkownikowi szaty graficznej produktów, adresującej 

wszystkie potrzeby zgłaszane przez klientów. Emitent wskazuje, iż funkcjonalność oraz przyjazny wygląd 

gwarantują użytkownikom satysfakcjonujące doświadczenia z użytkowania produktów. 

4. Digital Tools - jest usługą polegającą na projektowaniu i tworzeniu zindywidualizowanych narzędzi 

cyfrowych we współpracy z przedsiębiorstwami w celu optymalizacji wybranych procesów oraz 

podniesieniu jakości ich funkcjonowania.  

 

Języki programowania, Frameworki oraz biblioteki 

W ramach prowadzonej działalności programistycznej Emitent wykorzystuje między innymi następujące języki 

programistyczne, frameworki oraz biblioteki: 

  

- Swift - stworzony przez Apple język programowania urządzeń z systemem iOS. Łączy cechy języka 

kompilowanego i skryptowego, działający w czasie rzeczywistym. Oferuje wiele nowych, 

wysokopoziomowych struktur takich jak typy generyczne, czy protokoły. 

 

- Kotlin - to wieloplatformowy, statycznie typowany język programowania działający na maszynie 

wirtualnej Javy, który jest głównie rozwijany przez programistów JetBrains. Kotlin jest zaprojektowany 

z myślą o pełnej interoperacyjności z językami działającymi na maszynie wirtualnej Javy. Dzięki temu jest 

w pełni kompatybilny z Javą. Można więc powiedzieć, że jest to swojego rodzaju nakładka na Javę, która 

oferuje znacznie bardziej zwięzły kod i funkcjonalności, które w Javie nie występują, jednocześnie 

pozostając pod spodem zwykłą Javą. Wiąże się to bezpośrednio z faktem, że migracja z Javy na Kotlin 

jest relatywnie prosta. Dzięki swoim zaletom język Kotlin stał się oficjalnym językiem programowania 

dla platformy Android. 

 

- React - React jest biblioteką dla JavaScript, która wykorzystywana jest do tworzenia interfejsów 

graficznych aplikacji internetowych. Główną cechą wyróżniającą bibliotekę React jest wirtualny DOM 

(Document Object Model – obiektowy model dokumentu). React przechowuje cały DOM aplikacji w 

pamięci, po zmianie stanu wyszukuje różnice między wirtualnym i prawdziwym DOM i aktualizuje 

zmiany bez przeładowania strony. Drugą z cech szczególnych React jest język JSX. Jest on nakładką na 

JavaScript, która dodaje możliwość wstawiania kodu HTML (lub komponentów React) bezpośrednio w 

kodzie, zamiast ciągu znaków. React odpowiedzialny jest tylko za interfejsy aplikacji. 

 

- Django  - to darmowy open-source’owy framework do tworzenia aplikacji webowych napisany w 

Pythonie, to zbiór narzędzi, dzięki którym tworzenie stron internetowych jest szybsze i łatwiejsze. 

Django obecnie stanowi główny język programowania Emitenta 

 

Proces biznesowy 

Strategia sprzedażowa Codeaddict oparta jest o model biznesowy bazujący na założeniu wzrostu wartości 

sprzedawanych przez Emitenta usług przy zachowaniu umiarkowanego tempa skalowania zespołu 
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deweloperskiego. Dzięki wypracowanej pozycji na rynkach międzynarodowych Emitent może pozwolić sobie na 

przekroczenie bariery cenowej niedostępnej dla większości usługodawców w branży i tym samym uplasowanie 

się wśród kreujących trendy w branży firm amerykańskich.  

 

Jednym z najważniejszych elementów w założonym modelu jest kwalifikacja agregowanych tzw. Leadów 

(potencjalnych klientów) pozwalająca na wczesną walidację potencjalnej współpracy. Dzięki podejmowaniu przez 

Emitenta projektów mających największe szanse na sukces biznesowy Spółka upewnia się, że czas przeznaczony 

na wytworzenie danego oprogramowania nie tylko przynosi wymierne korzyści ekonomiczne, ale również buduje 

wizerunek marki jako producenta projektów odnoszących sukces co w dużym stopniu przekłada się na wzrost 

cen usług Spółki. 

 

Unikając skalowania horyzontalnego Codeaddict ogranicza ryzyka związane z szybkim wzrostem zatrudnienia, co 

za tym idzie wysokich kosztów szybkiego pozyskania, szkolenia oraz utrzymania nowych pracowników. Bazując 

na podnoszeniu rynkowej wartości sprzedawanych usług Emitent planuje ugruntować wynagrodzenie zespołu na 

wysokim poziomie odzwierciedlającym wysoką jakość dostarczaną przez współpracujących ze spółką 

deweloperów. 

 

Działalność związana z projektowaniem produktów jest ustrukturyzowana. W skład całego procesu wchodzi sześć 

głownych czynności w kolejności chronologicznej: 

  

1. Lead Qualification 

Kategoryzowanie leadów to jeden z najważniejszych elementów procesu projektowego w Codeaddict. Z uwagi 

na ograniczone moce przerobowe realizowanie jak największej ilości wartościowych projektów wpływa 

bezpośrednio na wizerunek Spółki oraz postrzeganie jej przez potencjalnych partnerów czy klientów. Z 

biznesowego punktu widzenia znacznie większą wartość dla potencjalnego klienta ma portfolio złożone z 4 czy 5 

rozwijających się start-upów, w przeciwieństwie do nawet większej ilości przeciętnej jakości projektów. 

Do kwalifikacji potencjalnych klientów Spółka przeprowadza wieloetapowy proces kwalifikacji zaczynając od 

ogólnikowego wywiadu środowiskowego, poprzez analizę modelu biznesowego klienta, kończąc na dokładnym 

badaniu.  

  

2. Client Onboarding 

Po przeprowadzeniu procesu kwalifikacyjnego nowy klient otrzymuje dedykowaną przestrzeń na platformach 

takich jak Slack, Jira czy Confluence. W tym środowisku klient ma zawsze dostęp do aktualnych danych 

dotyczących projektu, może na bieżąco śledzić progres w realizacji zadań oraz monitorować ilość 

przepracowanych godzin programistycznych przez deweloperów na rzecz projektu (tzw. zalogowane godziny).  

  

3. Product Design 

Etap, w którym powstaje projekt produktu. Klient blisko współpracuje z zespołem desingnerów (pracowników 

odpowiedzialnych za stronę wizualną projektu) i doradców Emitenta w celu określenia minimalnego zakresu 

funkcjonalności zwanego MVP (Minimum Viable Product - czyli produktu z minimum funkcjonalności, 

pozwalający przetestować rentowność danego przedsięwzięcia na grupie docelowej). W trakcie tego procesu 

powstają również wizualizacje, projekty poszczególnych ekranów/interface’ów. Ekrany te składane są w 

prototyp, początkowo ogólnikowy, opiewający w bazowe funkcjonalności. Z czasem prototyp rozszerzony zostaje 

o szczegółowe elementy inferface’u domykając braki w widocznej dla użytkownika szaty graficznej (tzw. user-

stories). Gotowy projekt wraz z prototypem jest podstawą do rozpoczęcia procesu deweloperskiego. Klientowi 

wystawiane są faktury z góry, za cały proces projektowy, najczęściej w rozmiarze od 40 do 80 godzin 

programistycznych. 
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4. Development 

Jako najdłuższy i najbardziej kosztowny element opisywanego procesu biznesowego, prace deweloperskie (tzw. 

development) rozpoczynane są w momencie, gdy wszystkie niewyjaśnione aspekty doczekają się rozwiązania 

oraz wszystkie osoby zaangażowane w projekt odnajdą konsensus dotyczący ostatecznego zestawu 

funkcjonalności. Implementowane rozwiązanie – aplikacja, powstaje w oparciu o tygodniowe etapy prac 

implementacyjnych nazywane sprintami. Każdy ze sprintów składa się z wycenianych godzinowo zadań 

odzwierciedlając w ten sposób moce przerobowe zespołu pracującego nad danym projektem. Nad projektem 

pracuje na raz 2-4 osób w zależności od rozmiaru produktu oraz wybranych rozwiązań technologicznych. Klient 

jest fakturowany na bieżąco podczas procesu implementacji. W większości przypadków są to faktury płatne z 

góry, opiewające na 80-160 godzin na raz. Większość projektów na etapie MVP zamyka się w przedziale od 400-

800 godzin programistycznych. 

  

5. Release 

Na tym etapie występuje kilka kroków mających na celu wypuszczenie zaimplementowanego rozwiązania – 

aplikacji.  Podczas procesu deweloperskiego powstają wersje testowe produktu, oparte o testowe środowisko 

nazywane staging’iem. Po wewnętrznej akceptacji wersji testowej aplikacji budowane są wersje działające już ze 

środowiskiem produkcyjnym. Takie wersje aplikacji publikowane są na docelowej platformie oraz sklepach 

AppStore oraz GooglePlay. 

  

6. Ongoing Iterations 

Po opublikowaniu wersji MVP i sukcesie biznesowym projektu proces rozpoczyna się ponownie od etapu Product 

Design, tym razem dla kolejnego zestawu funkcjonalności. Wersja 2.0 oparta jest o feedback (ang. Informacja 

zwrotna) od użytkowników oraz o wyniki rynkowe etapu MVP. Proces powtarza się dla każdej kolejnej wersji 

aplikacji. 

  

Przedstawiony powyżej schemat procesu biznesowego to jedynie wzór postępowania. Realizacja projektów dla 

startupów bywa często zindywidualizowanym procesem zmienianym na potrzeby wykonania. 

 

Proces pozyskiwania klientów 

Emitent pozyskuje klientów poprzez dwa kanały: 

Pierwszy z nich oparty jest o system poleceń oraz działania społecznościowe, w którym aktualni i dawni klienci 

Emitenta rozprzestrzeniają w swojej sieci kontaktów biznesowych informacje o jakości usług i rzetelności zespołu 

developerskiego Codeaddict. W kolejnym etapie aktualni i dawni klienci Emitenta łączą firmy, bądź osoby 

fizyczne, które są zainteresowane budową oprogramowania bezpośrednio z Emitentem. Zarząd Emitenta 

podkreśla, iż pozyskane w ten sposób leady (czyli zainteresowani klienci) mają bardzo wysoką jakość i znacznie 

wyższy potencjał na monetyzację kontaktu niż klienci pozyskiwani z innych źródeł.  

 

Drugim kanałem pozyskiwania klientów, odpowiedzialnym za mniejszą ilość realizowanych przez Emitenta 

projektów jest tzw. zimny kontakt (kontakt z klientem, który potencjalnie mógłby być zainteresowany 

nawiązaniem współpracy). Jest to kilkukrokowy proces, realizowany głównie na platformie społecznościowej 

Linkedin, polegający na masowym kontakcie z wybraną przez dział marketingu grupą docelową, składający się na 

następujące etapy:  

1. Wyszukiwanie potencjalnego odbiorcy 

2. Nawiązanie spersonalizowanego kontaktu ofertowego 

3. Przedstawienie oferty usług Emitenta 

4. Wewnętrzny proces w celu ustalenia czy projekt zainteresowanego klienta znajduje się w kręgu 

działalności Emitenta 

5. Podpisanie umowy z klientem 

6. Wykonanie projektu dla klienta.  
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Emitent wskazuje, iż pozyskiwanie klientów w drugim z kanałów sprzedaży jest nie tylko czasochłonne, ale daje 

również mniejsze szanse na wstępną weryfikację możliwości biznesowych potencjalnych klientów, stąd też 

Codeaddict zdecydowanie preferuje proces pozyskania klienta oparty o polecenia.  

 

Wybrane projekty zrealizowane przez Emitenta na zlecenie:  

• Footgolf Lounge 

Austriacko-Niemiecki startup wdrażający nowoczesne rozwiązania technologiczne do świata footgolfa. Aplikacja 

stworzona przez Emitenta w 3Q 2019 roku pozwala zawodnikom i fanom tego sportu na śledzenie kalendarza 

turniejowego, możliwość przeglądania bieżących informacji o zawodnikach, podgląd aktualnych wyników i 

rankingów. Użytkownicy aplikacji mają możliwość nabywania licencji zawodnika danych organizacji sportowych 

oraz mogą rejestrować się na wydarzenia. Kluczowym elementem projektu jest funkcjonalność Live Scoring 

(wyników w czasie rzeczywistym), służąca do bieżącego rejestrowania wyników przez zawodników w trakcie 

rozgrywki, dając wszystkim użytkownikom aplikacji dostęp do informacji o wynikach w czasie rzeczywistym. 

Elementem ekosystemu Footgolf Lounge jest panel organizacji, który pozwala między innymi na tworzenie 

wydarzeń, dodawanie planów definiujących ceny i warunki rejestracji na wydarzenia i pobieranie składek 

członkowskich. Footgolf to jeden z największych projektów w historii Spółki pod względem rozmiaru i 

zaawansowania technologicznego. 

 
Źródło: Emitent 

• Bodhi AIM 

Emitent we współpracy z uniwersytetem Illinois w Chicago w IVQ 2019 roku stworzył aplikację mobilną, 

realizującą założenia programu badawczego realizowanego przez uniwersytet z zakresu medytacji. Projekt był 

kontynuacją rozwijanego wcześniej przez Emitenta projektu aplikacji Bodhi.  

 

• LBS Entrepreneurship 

Codeaddict, we współpracy z London Business School zrealizował w IVQ 2019 roku platformę informacyjną dla 

społeczności przedsiębiorców wśród studentów i absolwentów London Business School. Platforma zbiera w 

jednej, intuicyjnej dla użytkownika przestrzeni informacje o kołach naukowych, organizacjach i klubach 

naukowych działających na London Business School w zakresie wspierania przedsiębiorczości.  

 

•  Noo.ma 

Nooma App to projekt pilotażowej aplikacji dla poznańskiego studia meblarskiego Noo.ma.  Aplikacja pojawiła 

się na rynku wraz z premierom technologii Apple ARKit. Projekt pozwala użytkownikom wyświetlić, zwizualizować 

wybrane z katalogu produktów, przedmioty w przestrzeni rzeczywistej wykorzystując kamerę/aparat telefonu. 

Projekt Nooma App był dla Codeaddict ważnym krokiem w stronę zaawansowanych technologii mobilnych i 

http://noo.ma/
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pozwolił rozszerzyć kompetencje zespołu o szeroką gamę doświadczeń w ramach Rozszerzonej Rzeczywistości 

(AR) 

 
Źródło: Emitent 

• Bookstack App 

Bookstack to projekt służący użytkownikom do organizowania, śledzenia i udostępniania czytanych książek. 

Podstawowe funkcjonalności aplikacji to: Zaawansowane wyszukiwanie, Skanowanie kodów kreskowych, 

Przypisywanie książek, Sortowanim, Podsumowania książek, Udostępnianie. 

 Ważny w historii Codeaddict projekt jako jeden z pierwszych klientów pozyskanych na terenie USA, pomijając 

tych pochodzących z polecenia po realizacji Europejskich projektów.   

 

 
Źródło: Emitent 

 

Wynagrodzenie z tytułu realizowanych projektów naliczane jest według stawki godzinowej, końcowa wartość 

zlecenia jest pochodną czasu jego realizacji. Emitent na zdecydowana większość wskazanych powyżej projektów 

nie posiada zawartych umów. Harmonogram, zakres prac oraz wynagrodzenie ustalane są w ramach negocjacji 

prowadzonych drogą telefoniczna oraz mailową. 

Emitent świadczy również usługi dla podmiotów biznesowych w zakresie obsługi informatycznej subskrypcji akcji 

w drodze ofert publicznych, tworząc dla podmiotów podstrony internetowe obsługujące subskrypcje akcji, 

integrując ją z modułami płatności wskazanymi przez klienta, realizując panel administracyjny klienta podstrony 
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subskrypcji akcji oraz tworząc projekt i oprogramowanie szablonu mailingowego dla inwestorów informującego 

o stanie procesu subskrypcji akcji.  

 

Wpływ pandemii Covid-19 na działalność Emitenta 

Z uwagi na pandemię choroby Covid-19 Emitent w 2020 i w 2021 roku nie zrealizował nowych projektów. 

Niemniej jednak obsługa programistyczna aplikacji klientów z lat poprzednich jest nadal świadczona. Zarząd 

Emitenta wskazuje na fakt, iż niezależnie od sytuacji epidemiologicznej, posiada on zasoby pozwalające na 

realizację zleceń programistycznych, tak jak to miało miejsce w 2019 i na początku 2020 roku.  

 

13.3 Produkcja gier 

Codeaddict 21 grudnia 2020 roku nawiązał współpracę z PlayWay S.A., będącym jednym z największych w Polsce 

producentów i wydawców gier, dzięki której PlayWay S.A. zobowiązał się do podejmowania wspólnych działań w 

obszarze produkcji, dystrybucji i wydawania gier oraz rozszerzenia działalności Emitenta o tworzenie gier 

komputerowych, udostępnienia Emitentowi kanałów marketingowych, infrastruktury sprzedażowej i know-how 

firmy PlayWay S.A. W grudniu 2020 roku, w myśl warunków umowy inwestycyjnej zawartej w grudniu 2020 roku 

z PlayWay S.A., Emitent zakupił od PlayWay S.A. 100 udziałów, stanowiących 5% kapitału zakładowego spółki 

DEV4PLAY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka DEV4PLAY Sp. z o.o. jest producentem i wydawcą gier 

komputerowych. Spółka specjalizuje się również w tzw. portach gier, czyli dostosowywaniu kodu źródłowego gier 

zewnętrznych producentów do działania na innych platformach sprzętowych (jak np. konsole do gier). Na dzień 

sporządzenia niniejszego Memorandum Emitent nie zawarł umowy na produkcję portów realizowanych gier ze 

spółka DEV4PLAY Sp. z o.o. ani umów wydawniczych ze spółką PlayWay S.A. 

 

Nawiązanie współpracy z wyżej wymienionymi podmiotami oraz własny know-how dało Emitentowi 

kompetencje do rozpoczęcia działalności w branży produkcji gier. 

 

Docelowo Emitent planuje tworzyć porty własnych gier na inne platformy sprzętowe samodzielnie bądź we 

współpracy ze spółką DEV4PLAY Sp. z o.o., w której Emitent posiada zaangażowanie w kapitale zakładowym. 

Produkcje własne Emitenta 

Codeaddict prowadząc działalność w segmencie gier wideo, na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum, 

skupia się na segmentach gier rozrywkowych oraz symulacyjnych. Zamiarem Emitenta jest wydanie i produkcja 

gier we współpracy ze spółkami PlayWay S.A. oraz DEV4PLAY Sp. z o.o., obecnie podmioty te nie posiadają 

udziałów w produkcjach Emitenta.  Zgodnie z obowiązującą strony umową, działalnością wydawniczą gier 

wyprodukowanych przez Emitenta zajmie się PlayWay S.A.  

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Emitent prowadzi prace nad dwoma grami:  

Tytuł: LumbJump  

Gatunek gry: Zręcznościowa, kooperacyjna 

Termin rozpoczęcia prac: 1Q 2021 roku 

Producent: Codeaddict S.A. 

Wydawca: DEV4PLAY Sp. z o.o. (na dzień sporządzenia Memorandum umowa nie została zawarta) 

Platforma i data premiery: Steam - 1Q 2022 roku, Nintendo Switch 

Platforma sprzedaży: Nintendo Switch oraz Steam 

Polityka cenowa: Darmowa z wbudowanym systemem mikropłatności 

Obecny etap produkcji gry: gra jest ukończona w 70% (na dzień 30.06.2021) 

Szacowane całkowite nakłady na produkcję: 200 000 zł 
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Dotychczas poniesione koszty na produkcję gry: (na dzień 30.06.2021 roku) – 100 000 zł 

Gra została ukończona w 70% przy wykorzystaniu 50% budżetu. Rozbieżność danych wynika z faktu, iż w ostatnich 

etapach produkcji Emitent poniesie nakłady na działalność marketingową, która nie jest bezpośrednio związana 

z programowaniem. 

Poziom Wishlist Steam dla produkcji w toku: dla gry nie zostało stworzone konto Steam  

Prawa autorskie: Emitent posiada pełne autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne i pokrewne, bez czasu 

trwania, ograniczeń terytorialnych i pól eksploatacji.  

Podział przychodów ze sprzedaży: Emitent będzie posiadał prawo do całości wpływów ze sprzedaży gry 

umniejszonych o 30% prowizję nakładaną przez platformę Steam. Ponadto dalsza monetyzacja gry warunkowana 

jest współpracą z producentem konsoli Nintendo Switch, w tym obecnością w sklepie z grami udostępnianymi na 

platformie. Dywersyfikacja przychodów z gry zakłada uzyskanie dodatkowego strumienia płatności poprzez 

implementacje działań zmierzających do customizacji (ang. customize - dostosować) postaci. Indywidualny 

charakter bohaterom rozgrywki mają nadawać elementy stroju, wyglądu, czy też upodobnienie ich do postaci 

znanych z mediów społecznościowych czy popularnych kanałów w serwisie YouTube. Aby cel ten mógł zostać 

zrealizowany Spółka podjęła decyzję o stworzeniu z dniem 1 lipca w jej strukturach nowego stanowiska, w ramach 

którego zatrudniona została osoba dedykowana do współpracy z influencerami (osobami znanymi i popularnymi 

wśród użytkowników mediów społecznościowych). 

Opis gry: Gra zręcznościowa pozwalająca na indywidualną rozgrywkę, jak również wieloosobową rozgrywkę (ang. 

Multiplayer). Rozgrywka osadzona została w fabule dobrze znanej graczom z gry Icy Tower, główna rozgrywka 

opiera się na zdobywaniu coraz wyższych poziomów poprzez skoki na kłodach, przy jednoczesnym 

koordynowaniu pułapek przygotowanych na pozostałych uczestników gry. Tryb gry przewiduje możliwość 

personalizacji postaci poprzez wykorzystanie zbieranych lub zakupionych monet, a następnie ich wymiany na 

gadżety dla wirtualnych bohaterów.  

Etap produkcji Realizowane zadania 
Planowana data 

ukończenia prac 

Szacowane 

nakłady 
Źródło finansowania 

Faza 

koncepcyjna 
Na bazie gry mobilnej Q1 2021 roku 0,00 Środki własne 

Faza 

produkcyjna 

Tworzenie mechanik gry 

Projektowanie grafik 

Wersja produkcyjna  

Grywalna wersja Alfa 

Testy 

Q2 2021 roku 

 
25 000,00 

Środki własne lub środku 

pozyskane z emisji akcji lub 

finansowanie zewnętrzne 

Faza Beta 

Wprowadzenie poprawek do 

wersji Alfa 

Tworzona jest pełna wersja 

gry 

Zebranie opinii graczy 

Q3 2021 roku 

 
135 000,00 

Środki własne lub środku 

pozyskane z emisji akcji lub 

finansowanie zewnętrzne 

Faza poprawek 

Wprowadzenie poprawek do 

wersji beta 

Wydanie gry 

Q4 2021 roku 20 000,00 

Środki własne lub środku 

pozyskane z emisji akcji lub 

finansowanie zewnętrzne 

Marketing 
Kampania marketingowa w 

social media 
Q1 2022 roku 20 000,00 

Środki własne lub środku 

pozyskane z emisji akcji lub 

finansowanie zewnętrzne 

Źródło: Emitent 

Lumb Jump powstaje w oparciu o wersję mobilną gry - jedną z kilku autorskich produkcji gamingowych 

Codeaddict, która powstała w ramach rozbudowywania portfolio prezentacyjnego Spółki.  
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Tytuł: Geek Car Factory 

Gatunek gry: Symulator z elementami zręcznościowymi 

Termin rozpoczęcia prac: 2Q 2021 roku 

Producent: Codeaddict S.A. 

Wydawca: PlayWay S.A. 

Platforma i data premiery: Steam - Q4 2022 roku 

Rola Spółki w tworzeniu gry: Producent 

Platforma sprzedaży: Steam 

Polityka cenowa: płatność z góry 

Szacowane całkowite nakłady na produkcję: 1 000 000 zł 

Dotychczas poniesione koszty na produkcję gry: (na dzień 30.06.2021 r.) – 40 000 zł 

Poziom Wishlist Steam dla produkcji w toku: dla gry nie zostało stworzone konto Steam 

Prawa autorskie: Emitent posiada pełne autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne i pokrewne, bez czasu 

trwania, ograniczeń terytorialnych i pól eksploatacji. 

Podział przychodów ze sprzedaży: Emitent posiada prawo do całości wpływów ze sprzedaży gry umniejszonych 

o 30% prowizję nakładaną przez platformę Steam. 

Opis gry: Gra wzorowana jest na produkcji samochodów elektrycznych a’la Gigafactory od Tesli. Jest to symulator 

z rozwiniętymi sekcjami zręcznościowymi, kierowany do fanów futurystycznej motoryzacji. 

Harmonogram produkcji: 

Etap produkcji Realizowane zadania 
Planowana data 

ukończenia prac 

Szacowane 

nakłady 

Źródło 

finansowania 

Faza 

koncepcyjna 

Tworzenie koncepcji gry i zarysu 

fabularnego 
Q3 2021 roku 50 000,00 Środki własne 

Faza 

produkcyjna 

Tworzenie mechanik gry 

Projektowanie grafik 

Wersja produkcyjna  

Grywalna wersja Alfa 

Testy 

Q2 2022 roku 

 
500 000,00 

Środki własne lub 

środku pozyskane z 

emisji akcji lub 

finansowanie 

zewnętrzne 

Faza Beta 

Wprowadzenie poprawek do wersji 

Alfa 

Tworzona jest pełna wersja gry 

Zebranie opinii graczy 

Q3 2022 roku 

 
200 000,00 

Środki własne lub 

środku pozyskane z 

emisji akcji lub 

finansowanie 

zewnętrzne 

Faza poprawek 

Wprowadzenie poprawek do wersji 

beta 

Wydanie gry 

Q4 2022 roku 100 000,00 

Środki własne lub 

środku pozyskane z 

emisji akcji lub 

finansowanie 

zewnętrzne 

Marketing 
Kampania marketingowa w social 

media 
Q4 2022 roku 150 000,00 

Środki własne lub 

środku pozyskane z 

emisji akcji lub 

finansowanie 

zewnętrzne 

Źródło: Emitent 
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13.3 Platforma Raisemana 

 

 
Źródło: Emitent 

 

Emitent we współpracy z INC S.A. zaprojektowali model biznesowy oraz stworzyli platformę do 

crowdfundingowego (tzw. finansowanie społecznościowe) finansowania projektów gamingowych z 

wykorzystaniem technologii blockchain.  

Według założeń projektu Raisemana jest platformą crowdfundingową, za pomocą, której Spółki mogą pozyskać 

finansowanie na konkretny projekt. Wspierający dany projekt w zamian za finansowanie otrzymują różne 

nagrody, w tym określony udział w przychodach netto przez określony czas z danego projektu, który wsparli.  

 

Twórcy projektu wyszli z założenia, że inwestycja w udziały, bądź akcje spółek wiąże się z inwestycją w całą spółkę, 

czyli w koszty ogólnego zarządu, koszty rozwoju innych projektów itd. Dla właścicieli firm wiąże się to również ze 

zmniejszeniu ich udziałów w spółce.  

Część inwestorów jest zainteresowana wsparciem konkretnego projektu gry, a nie całej spółki. Wsparcie projektu 

na platformie Raisemana nie jest inwestycją w spółkę ani żaden inny podmiot, a także nie jest nabyciem 

instrumentów finansowych.  

Wsparcie projektu w zamian za udział w przychodach pozwala użytkownikowi platformy wpłacić środki 

dedykowane projektowi, który mu się podoba i w którego sukces komercyjny wierzy, bez konieczności brania na 

siebie ryzyka działalności całej spółki.  

 

Projektodawcami będą mogły być Spółki posiadające projekty na określonym, zaawansowanym stadium 

produkcji (około kilku miesięcy do wydania pełnej wersji projektu). Projektodawca zobowiązuje się do wypłacenia 

określonej kwoty przychodów netto z komercjalizacji projektu, w określonym czasie.  

 

Środki pieniężne przekazywane przez wspierających na rzecz producentów będą miały charakter bezzwrotnego 

wsparcia producentów w realizacji projektów, z uwzględnieniem prawa do otrzymania nagród nie fizycznych oraz 

dodatkowo udziału w przychodach z projektu, pod warunkiem uzyskania przez producenta przychodów z gry.  

 

W czerwcu 2021 r. Raisemana Sp. z o.o. uzyskała odpowiedź Urzędu KNF na swoje zgłoszenie w ramach 

Innovation Hub. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego potwierdził prawidłowość interpretacji przepisów 

wskazaną przez Raisemana w zapytaniu skierowanym w 2020 r. w programie Innovation Hub. Oznacza to, że 

Raisemana uzyskała pewność co do zakresu stosowania przepisów dotyczących rynku kapitałowego. Planowane 

rozpoczęcie działalność platformy jest na jesień 2021 roku, wówczas wsparcie finansowe pozyskiwać zaczną 

pierwsze projekty. 

 

13.4 Dane finansowe 

 

W latach 2017 – 2018 Spółka Codeaddict 40-50% przychodów generowała ze świadczonych usług 

marketingowych. Z uwagi na niesatysfakcjonującą rentowność tych usług w 2018 roku podjęto decyzję o zmianie 

modelu biznesowego i skupieniu mocy przerobowych na świadczeniu usług programistycznych, by w 2020 roku 

przychody z tej gałęzi działalności stanowiły 99,68 % generowanych przychodów. W I kwartale 2021 roku udział 

przychodów ze świadczonych usług programistycznych wzrósł do 99,77%. Emitent dąży do zachowania podobnej 

struktury przychodowej w przyszłości.  W poniższej tabeli zaprezentowano strukturę przychodów na przestrzeni 

4 lat oraz 1Q 2021 roku.  
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Struktura przychodów ze sprzedaży według rodzaju w latach 2017-2020 i w 1Q 2021 roku 

Przychody według rodzaju 2017 2018  2019 2020 I kw. 2021 

Usługi programistyczne    417 722,00       64 501,00  519 607, 76 912 854, 37 174 311, 36 

  48,44% 15,45% 35,94% 99,68% 99,77% 

Sprzedaż wspierających narzędzi IT, w tym:      15 990,00     167 943,89  876 163, 42   

  1,85% 40,24% 60,60%   

- aplikacje mobilne      15 990,00     114 489,42  595 229,48   

- serwisy web                     -         53 454,47  280 933, 94   

Usługi marketingowe    428 725,52     184 904,29  50 000,00 2 693,53  

  49,71% 44,30% 3,46% 0,30%  

Inne przychody    200,00 400,00 

    0,02%  0,23% 

RAZEM    862 437,52     417 349,18  1 445 771,18 915 747, 90 174 711,36 

 

Źródło: Emitent 

Emitent część przychodów generuje na rynkach zagranicznych. Największy ich udział miał miejsce w 2019 roku, 

gdy Emitent świadczył we wzmożonym zakresie usługi dla zagranicznych start-upów. Trend ten uległ zmianie w 

2020 roku, by w 1Q 2021 roku blisko 4/5 przychodów były generowane w Polsce. Wpływ na taki stan rzeczy miała 

światowa pandemia choroby Covid-19 i związane z nią  wstrzymanie finansowania startupów na rynkach 

zagranicznych Emitent nie wyklucza, iż w przyszłości zacznie ponownie świadczyć usługi dla zagranicznych 

podmiotów. W poniższej tabeli przedstawiono zmieniającą się w czasie strukturę generowania przychodów w 

Polsce lub poza jej granicami. 

  Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Q1 2021 

 Polska 62,73% 18,71% 49,49% 78,14% 

Zagranica (w tym Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy, 

Stany Zjednoczone i inne) 
37,27% 81,29% 50,51% 21,86% 

Źródło: Emitent 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego Spółka wskazuje, iż miesięczne koszty stałe 

wynoszą blisko 71 tys. zł przy aktualnych miesięcznych przychodach na poziomie około 58 tys. zł przychodów. 

Należy jednakże zauważyć, iż Zarząd Spółki wdraża nową strategię rozwoju, która została szerzej opisana w 

punkcie 13.7 “Strategia rozwoju na lata 2021-2026". Ponadto w trakcie produkcji są dwie gry, które w swojej 

naturze wymagają poniesienia nakładów znacznie wcześniej niż zaczną generować przychody.  

W poniższej tabeli zaprezentowano miesięczne koszty stałe ponoszone przez Emitenta. 

 

Kategoria kosztu Średnia wartość w miesiącu 

Materiały biurowe 500,00 

Czynsz za lokal 3 554,00 

Telefony, Internet 122,00 

Opłaty bankowe/pocztowe 250,00 

Usługi prawne, księgowe 2 500,00 

Usługi doradcze stałe 4 000,00 

Usługi PR 5 300,00 

Wynajem sprzętu 6 750,00 

Usługi B2B stałe 30 000,00 

Opłaty leasingowe 7 576,00 

Umowy o pracę 4 981,00 

Umowy cywilnoprawne 3 977,00 
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Składki ZUS pracodawca 1 056,00 

Ubezpieczenia  400,00 

Razem średniomiesięcznie koszty stałe 70 966,00 

Źródło: Emitent 

W związku z zaistniałą na świecie sytuacją epidemiologiczną wstrzymana została części zleceń programistycznych 

od podmiotów zagranicznych, zdarzenie to wpłynęło na spadek zleceń realizowanych przez Emitenta. Spółka 

zmuszona była zmienić profil prowadzonej działalności. Dopasowana została oferta i organizacja biznesu do 

nieoczekiwanych zmian na rynku. Emitent skupił uwagę na produkcji własnych rozwiązań i pozyskiwaniu zleceń 

krajowych. Działalność została rozszerzona również o produkcję gier i potencjalne świadczenie usług 

świadczonych w branży gameingowej. 

W 2020 roku Emitent dokonał odpisu na łączną kwotę 942 342,10 zł. Odpis dotyczył m.in. aplikacji EraCoin, w 

związku z zaniechaniem prac nad rozwojem aplikacji w 2020 roku oraz brakiem pozyskania odpowiedniego 

partnera biznesowego, mogącego wesprzeć Spółkę finansowo w celu dalszego jej rozwoju. Spółka nie wyklucza 

wznowienia prac nad projektem w przyszłości, w sytuacji znalezienia odpowiedniego partnera biznesowego. W 

tym czasie Spółka planuje rozwijać inne aktualnie prowadzone projekty. Pozostałą część odpisu stanowiły 

nieściągalne należności handlowe. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Spółka powierzyła firmie 

windykacyjnej zadanie ściągnięcia wskazanych należności za świadczone usługi programistyczne od dwóch 

zagranicznych podmiotów. 

Szczegółowe wartości odpisów wyniosły: 

• Odpis EraCoin - 627.017,92 zł 

• Odpis na zagrożone należności - 315.324,18 zł 

 

13.5 Struktura zatrudnienia 

 

Zespół Emitenta na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego składa się z 11 osób. Profil działalności 

Emitenta zakłada po pierwsze utrzymanie stałego zespołu, po drugie utrzymanie relacji zawodowych z wcześniej 

zatrudnionymi osobami celem zaangażowania ich w bieżące projekty. Model ten głównie odnosi się do zespołu 

programistycznego, gdzie Emitent utrzymuje stałą 5-osobową kadrę. Pozostali członkowie zespołu angażowani 

są w prace Spółki według potrzeb. Podobnie sytuacja odnosi się do stanowiska grafika, który nie stanowi stałego 

elementu zespołu.   Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent zatrudnia 1 osobę na umowę 

o pracę odpowiedzialną za obsługę administracyjną oraz jedną stażystkę stanowiąca wsparcie administracyjne, 

staż świadczony jest w ramach delegowania z Urzędu Pracy.  Zespół Emitenta podzielony jest na następujące 

działy:  

 

1. Dział programistów 

2. Dział administracyjny 

3. Graficy 

 

Poniższa tabela przedstawia strukturę zespołu wewnętrznego Emitenta na dzień sporządzenia dokumentu: 

 

Źródło: Emitent 

Dział Ilość osób na dzień 30.06.2021 rok. 

Programiści 8 
Graficy 1 
Administracja 2 
Suma 11 
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Zarząd Emitenta wskazuje, że przy wykonywaniu poszczególnych projektów, w myśl przyjętego modelu 

biznesowego, Spółka kieruje się elastycznymi formami zatrudnienia co jest typowe dla spółek z branży IT. Emitent 

oprócz zatrudniania kluczowych pracowników na umowy cywilnoprawne, współpracuje z pracownikami na 

zasadach umów biznesowych (B2B), dzięki czemu jest w stanie bardziej efektywnie dopasować warunki 

zatrudnienia do bieżącego nakładu pracy, co pozwala na optymalizację kosztową przy równoczesnej 

maksymalizacji korzyści dla pracownika. Przyjęty model pozwala również na szybkie zwiększenie liczby 

pracowników, dostosowane do skali prowadzonej działalności. 

Emitent wskazuje, iż kluczowymi osobami zaangażowanymi w rozwój Spółki są:  

Sebastian Goliński - Prezes Zarządu - doświadczony przedsiębiorca, który od ponad 11 lat związany jest z branżą 

IT, inwestor oraz projektant UX/UI (identyfikacja człowieka z programem, poprzez stworzenie cech produktu 

dopasowanych do danego użytkownika). Aktywnie uczestniczy w rozwijaniu międzynarodowej społeczności 

startupów (spółek we wczesnej fazie rozwoju), doradzając przedsiębiorcom poprzez różne programy, w tym 

coroczny HackLBS London Business School.  

Piotr Maleszczuk - członek Zarządu (powołany dnia 29.06.2021 r. uchwałą numer 1 Rady Nadzorczej - zmiana nie 

została zarejestrowana przez Sąd) - Programista z ponad 5-cio letnim doświadczeniem, wyspecjalizowany w 

tworzeniu aplikacji mobilnych na platformę iOS w języku programowania Swift. Absolwent Politechniki 

Poznańskiej z tytułem inżyniera. Współpracuje z Emitentem przy tworzeniu aplikacji i gier na platformy mobilne 

od ponad 5 lat.  

Programista – posiada 13-letnie doświadczenie dydaktyczne z przedmiotów informatycznych. Ponadto od 2017 

roku jest nauczycielem akademickim w PWSZ w Lesznie. Od 2016 roku współpracuje z DA Management Sp. z o.o. 

w zakresie implementacji systemów informatycznych. Od 2015 roku jest właścicielem spółki Ficori PHU Paweł 

Maślarz. Ze spółką Codeaddict S.A. związany jest od 2015 roku. W Spółce pracował przy takich projektach jak: 

CrowdConnect, Bodhi, Meet.MBA, Raisemana. 

Programista – posiada 8-letnie doświadczenie w branży IT. Pracował jako developer w Multizone IT. Posiada 

doświadczenie dydaktyczne zdobyte w Warsaw University of Technology Faculty of Production Engineering. Ze 

spółką Codeaddict S.A. związany jest od trzech miesięcy. W Spółce pracował przy obsłudze strony CrowdConnect. 

Programista – od początku swojej kariery związany jest ze Spółką Codeaddict S.A. - blisko dwa lata. Pracował przy 

takich projektach jak: BitEvil Website, CrowdConnect, Folbi, Footgolf, GoEssential, Nookie, Raisemana. 

Odpowiedzialny jest za tworzenie aplikacji webowych. 

Kamil Stanek - Członek Rady Nadzorczej – Absolwent Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w 

Warszawie, przedsiębiorca i inwestor. Od ponad dekady prowadzi, rozwija i wdraża wielopoziomowe projekty z 

dziedziny wysokich technologii. Jest zwolennikiem technologii blockchain i tzw. turkusowego zarządzania, czyli 

modelu zarządzania organizacją, w którym stopień świadomości zarządzania organizacją jest zdecentralizowany 

i równy u wszystkich członków organizacji. Jest Członkiem Zarządu Spółki Raisemana Sp. z o.o. 

Zarząd Emitenta prowadzi działania zmierzające do opracowania i wdrożenia nowego systemu motywacyjnego, 

dostosowanego do obecnej sytuacji Spółki oraz jej otoczenia makroekonomicznego, którego celem jest 

zminimalizowanie ryzyka utraty kluczowych pracowników. W kwietniu 2019 roku na NZWA wprowadził w życie 

specjalny system motywacyjny obejmujący zarówno członków Zarządu jak również kluczowych pracowników. 

Zważywszy jednak na sytuację gospodarczą Emitenta i spowolnienie gospodarki światowej spowodowanej 

pandemią choroby COVID-19 oraz zmiany w strukturze Spółki oraz podjęcie decyzji co do reorganizacji i korekty 

przyjętych strategii rozwoju Spółki, w tym w szczególności jej współpracy z innymi podmiotami na rynku, a także 

ze względu na rezultaty indywidualnych rozmów z członkami Zarządu Spółki oraz jej kluczowymi 
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współpracownikami, ZWZA Spółki z dnia 28.06.2021 roku uchwałą nr 19 (Rep. A nr 5914/2021) zrezygnowało z 

realizacji programu motywacyjnego ustanowionego uchwałą nr 5 NWZA z dnia 12.04.2019 roku 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Emitent prowadzi rekrutację programistów specjalizujących się w 

backend development (to programowanie silnika aplikacji, strony internetowej czy programu), frontend 

development (programowanie “widocznej” użytkowej części strony, programu, aplikacji - to co widzi użytkownik) 

oraz dyrektora sprzedaży. Rekrutacja prowadzona jest poprzez wyspecjalizowane portale internetowe takie jak: 

Justjoin.it, pracuj.pl, gowork.pl. 

13.6 Otoczenie konkurencyjne Spółki  

Bezpośrednią konkurencją dla spółki są softwarehouse'y lub ich oddziały realizujące projekty start-upowe, 

najczęściej w modelu projektowym a nie outsourcingowym. Przykładem takiego studia jest poznański 

VentureDevs. W bliskim usługowo gronie konkurentów znajdują się również takie marki jak Netguru, STX Next 

czy Merix Studio, które niemniej jednak w dużej mierze opierają swój model biznesowy o niżej-marżowe 

realizacje outsourcingowe czy team deployment. Obniżoną marżowość takich usług pokrywają wertykalnym 

skalowaniem zespołu, często do 400-500 osób. 

Przewaga konkurencyjna Codeaddict to przede wszystkim elastyczność wyspecjalizowanego zespołu, 

doświadczonego w realizacjach startup-owych, umiejętność operowania w określonym budżecie oraz 

maksymalizacja zwrotu z inwestycji w każdą z osób w zespole. Dzięki obecności Spółki na NewConnect Codeaddict 

może nie tylko sprawnie pozyskiwać finansowanie. Ogromnym atutem, nieosiągalnym wśród zespołowo większej 

konkurencji, jest brak hierarchicznie hermetycznej struktury organizacyjnej jest skrócony proces decyzyjny, który 

pozwala nie tylko szybko reagować na dynamiczne zmiany rynkowe czy nowe kierunki rozwoju w branży, ale 

również na znacznie bardziej efektywną pracę przy realizacji produktów własnych. 

13.7 Strategia rozwoju na lata 2021- 2026 

 

Strategia rozwoju Spółki Codeaddict S.A. zakłada rozwój 3 filarów działalności: 

1. Softwarehouse - działalność developerwska w zakresie programowania na zlecenie oraz rozwój 

produktów własnych 

2. Game Development – produkcja gier własnych oraz na zlecenie 

3. Venture Building (budowanie wartości) - pomoc spółkom na wczesnym etapie rozwoju (start-upom) w 

organizowaniu działlności i pozyskaniu finansowania, również za pośrednictwem rozwijanej platformy 

crowdfundingowej - Raisemana 

 

1. Softwarehouse 

Organiczny rozwój działalności developerskiej.  

Spółka skupi się na gromadzeniu kompetencji zarówno personalnych jak i know-how w ogólno-organizacyjnym 

wymiarze oraz na stałym podnoszeniu jakości produkowanego kodu. Celem tej działalności jest 

wyselekcjonowanie kilku dobrze rozwiniętych klientów a także zbudowanie długofalowej relacji biznesowej 

opartej na zapewnieniu bezpieczeństwa technologicznego. Ponadto, spółka planuje skupić się w znacznym 

stopniu na wewnętrznych projektach typu start-up i zamierza translokować w tą stronę środek ciężkości oraz 

strumień przychodów. Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Spółka realizuje w tym obszarze 

działalności większość umów i generuje blisko 100% przychodów (w oparciu o dane za Q1 2021 roku). 

 

2. Game Development 

Emitent zamierz rozwijać działalność w zakresie produkcji gier własnych i na zlecenie.  

W latach 2015-2017 Spółka zajmowała się produkcją gier mobilnych w związku z czym, w opinii Zarządu, 

współpracownicy posiadając kompetencje, które można wykorzystać w produkcji gier. Na dzień sporządzenia 

niniejszego Memorandum Informacyjnego trwają prace nad dwoma tytułami: LumbJump i Geek Car Factory. 
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Spółka zamierza produkować zarówno własne gry oparte o unikalne IP jak i świadczyć usługi developerskie dla 

innych podmiotów związanych z rynkiem gier komputerowych. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu 

Spółka nie zawiązała współpracy z żadnym zewnętrznym podmiotem. Niemniej jednak na mocy umowy 

inwestycyjnej z dnia 21.12.2020 roku, zawartego z PlayWay S.A., Emitent zyskał dostęp do wielu studiów 

developerskich. 

 

3. Venture Building 

Obejmowanie udziałów w start-upach 

Założeniem działań Codeaddict w obszarze Venture Building jest wspieranie projektów w aspektach 

technologicznych we współpracy z zewnętrznymi partnerami finansowym oraz biznesowymi. W myśl przyjętych 

założeń, w ramach projektów, firm objętych programem Codeaddict obejmuje od 10-30% udziału w spółce 

celowej. Założeniem spółki jest funkcjonowanie jako swoiste centrum kompetencji w obszarze technologii dla 

spółek zależnych. 

Planowany zakres działalności: 

1. Blockchain (architektura przechowywania informacji) 

2. Gaming (rynek gier) 

3. WearTech (elektronika ubieralna) 

4. Crowdfunding udziałowy i dotacyjny 

5. Start’upy technologiczne 

6. Szkolenia kierunkowe w IT  

Usługi oferowane przez Spółkę pozwalają start-upom skupić się na rozwoju technologii, produktu i budowaniu 

relacji z klientami. Podejmowane działania w ramach Venture Buildingu, skupiają się na pomocy młodym, 

obiecującym firmom, przede wszystkim w aspekcie technologicznym, biznesowym, marketingowym, prawnym i 

sprzedażowym. Codeaddict zamierza obejmować udziały w spółkach technologicznych które będą 

współpracowały w ramach programu Venture Building. 

 Etapy rozwoju projektu kształtują się następująco: 

1. Identyfikacja pomysłu 

2. Budowa zespołu 

3. Fundraising (proces zdobywania funduszy poprzez proszenie o wsparcie osób indywidualnych, 

przedsiębiorstw, fundacji dobroczynnych lub instytucji rządowych i samorządowych 

4. Pomoc w zarządzaniu 

5. Realizacja usług 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum, Spółka rozwija produkt własny w postaci szkoleń dla przyszłych 

programistów oraz tworzy produkt z zakresu sprzętu gamingowego z obszaru AR (rozszerzonej rzeczywistości). 

 

Szkolenia certyfikujące z zakresu IT 

Zamiarem Spółki jest przygotowanie w Q3 2021 roku pierwszej wersji kursów z obszaru: React, Django, Unity. 

Ponadto Spółka wyselekcjonowała wstępnie placówki, z którymi zamierza nawiązać współpracę w regionie 

województw Wielkopolskiego i Lubuskiego. 

Pilot szkoleń będzie dystrybuowany darmowo do placówek oświaty, z którymi Spółka nawiąże współpracę w celu 

wyselekcjonowania rokujących uczniów, z potencjałem zatrudnienia w Codeaddict lub zarekomendowania 

innych softwarehouse’om (odpłatnie). 

Start pilotażowego cykl szkoleń z obszaru Django (Pyton) i React planowany jest na wrzesień 2021 roku. W 

pierwszej kolejności kursy mają być prowadzone w pięciu szkołach średnich (Leszno / Kościan / Wschowa). 

Prowadzone kursy mają wymagać dużego zaangażowania uczestników i być prowadzone na wysokim poziomie 

merytorycznym, aby zwiększyć szansę na znalezienie pracy przez jego uczestników, którzy osiągną pozytywny 

wynik końcowy. Kursy, w ramach pierwszego etapu, będą realizowane w szkołach przez nauczycieli uczących 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wsparcie_spo%C5%82eczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundacja
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informatyki według materiałów przygotowanych przez Emitenta. Kursy realizowane będą w ramach lekcji lub 

zajęć dodatkowych.  

Docelowo, po zakończeniu fazy testowej, szkolenia mają być realizowane odpłatnie, w trybie online. Pierwsza 

seria szkoleń planowana jest na semestr letni, jednakże możliwość startu projektu uzależniona jest od wyników 

fazy testowej.  

Szkolenie prowadzone będą w ramach wydzielonych zespołów w strukturach Emitenta, tak aby miały one wymiar 

jak najbardziej praktyczny. Celem projektu jest szeroko pojęta kuźnia talentów, nie tylko na potrzeby własne, lecz 

również jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy. Spółka rozwija model edukacji przez praktykę 

pozyskując do tego celu młode talenty chcące już związać się z branżą IT. 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego Spółka jest po rozmowach z kilkoma 

dyrektorami szkół w regionie, którzy nastawieni są do projektu entuzjastycznie. Zarząd Emitenta oświadcza, iż 

ma dostęp do kontaktów CDN w Lesznie (Centrum Doskonalenia Nauczycieli), które zadeklarowało możliwość 

bezpłatnego rozprowadzania informacji o kursie za pośrednictwem ich newslettera. 

 

Rozwój produktu dla graczy z obszaru AR i WearTech 

Zarząd Emitenta zdecydował się rozwinąć pomysł związany z produkcją odzieży dla graczy, która zwiększa 

odczucia/doświadczania podczas grania w gry komputerowe lub mobilne. Produkt stanowi rozwinięcie i 

uzupełnienie odczuć dostarczanych przez okulary VR (wirtualnej rzeczywistości). Na dzień sporządzenia 

niniejszego Memorandum Informacyjnego Spółka stworzyła prototyp produktu, o niskim koszcie wytworzenia. 

Szacunkowo w produkcji komercyjnej jednostkowy koszt wytworzenia produktu ma oscylować w granicy 100 do 

200 zł brutto. By rozwinąć produkcję konieczne jest zatrudnienie dodatkowych czterech osób oraz wynajem 

pomieszczenia o wielkości minimum 70 m2. Część prac będzie zlecana zewnętrznym podmiotom (m.in. 

szwalniom). Docelowo produkt rozwijany będzie w celowej spółce zależnej, a produkt końcowy oferowany będzie 

w pierwszej kolejności na rynkach zagranicznych (głównie w krajach Zachodnich). Planowana premiera produktu 

jest na przełom 2021 i 2022 roku. Z uwagi na fakt, iż na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum produkt 

nie został opatentowany, niemożliwe jest podanie szczegółów z nim związanych. W związku z planowanymi 

działaniami rozwojowymi Emitent zawarł dnia 22.03.2020 roku z Panem Kamilem Molińskim (Członkiem Rady 

Nadzorczej Emitenta) list intencyjny, na podstawie którego strony deklarują współpracę w zakresie tworzenia 

technologii przy projekcie interaktywnego akcesorium AR z systemem silników wibrujących, współprace w 

zakresie tworzenia aplikacji mobilnych do obsługi akcesorium, współpracę w zakresie finansowania projektu. W 

celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia strony deklarują powołanie do końca 2021 roku spółki MyForce, której 

fundatorem będzie Pań Kamil Moliński. Na obecnym etapie strony w liście intencyjnym nie określiły formy 

prawnej podmiotu, który ma zostać powołany do życia, Emitent będzie posiadał 20% udziałów w nowym 

podmiocie.  

 

Kluczowe cele strategiczne 

Dążenie do zwiększenia wartości Spółki, rozumiane w szczególności jako wzrost przychodów, poprawienie 

wskaźników rentowności i zysku netto to kluczowe cele strategiczne Emitenta. By je zrealizować Spółka:  

⁃ wzmocni działania w obszarze świadczenia usług programistycznych, cechujących się wyższą marżowością, 

poprzez rozwój zespołu programistów, 

⁃ będzie kontynuować ekspansję międzynarodową, co znacznie wpłynie na rozmiar prowadzonego biznesu oraz 

zwiększy jego rentowność. Głównym obszarem zainteresowania Spółki są Stany Zjednoczone, gdzie 

dystrybuowane będzie tworzone akcesorium AR, 

⁃ wprowadzi system motywacyjny dla kluczowych współpracowników oparty o akcje Spółki. Celem programu 

będzie wzmacnianie poziomu identyfikowania się ze Spółką współpracowników budujących i realizujących portfel 

zamówień, w szczególności programistów. 

 

Rozwój struktury organizacyjnej Spółki 
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Zarząd Emitenta wskazuje, iż docelowo planuje zwiększyć stan zatrudnienia/współpracy do 26 osób. Wraz z 

rozwojem obszarów działalności Spółki, Zarząd Emitenta zamierza zwiększać stan zatrudnienia/współpracy. 

Docelowa struktura ma być osiągnięta do końca 2022 roku. Poniżej przedstawiono tabele prezentujące 

planowany stan zatrudnienia/współpracy w Spółce Codeaddict w podziale na działy. 

 

13.8 Cele emisyjne 

Cel emisyjny 
Planowane 

nakłady 
Szacowany termin 

realizacji 

1 Rozwój działalności software development - rozwój zespołu 
developerów, podział na wyspecjalizowane teamy, stworzenie 
dedykowanego działu sprzedaży. Wraz ze wzrostem pojemności 
godzinowej zespołu odpowiednio zostanie zwiększony pipeline 
projektów generujący znaczny wzrost w obszarze przychodowym. 

Do 
1.000.000,00 

Q4 2022 

2 Produkcja gry Geek car faktory według harmonogramu 

zamieszczonego w punkcie 13.3. Gra wzorowana na produkcji 

samochodów elektrycznych a’la Gigafactory od Tesli. Jest to 

symulator z rozwiniętymi sekcjami zręcznościowymi, idealny dla 

fanów futurystycznej motoryzacji. 

Do 
1.000.000,00 

Q4 2022 

3 Rozwój aplikacji szkoleniowej dla przyszłych programistów. 

Stworzenie platformy e-learningowej pozwalającej na szybkie i 

kierunkowe szkolenie dedykowane pod odpowiednią technologię lub 

docelowy rodzaj stanowiska w firmach technologicznych. Platforma 

jest odpowiedzią na ciągle rosnące zapotrzebowanie 

wyspecjalizowanych pracowników i ma ułatwić wejście do branży IT. 

Do 
1.000.000,00 

Q2 2022 

4 Rozwój produktu dla graczy poszerzający doznania i percepcje 

odbioru dobra digitalowego tj. gra, muzyka, film. Autorski system 

czujników i silniczków zamknięty w formie akcesoria dla graczy, które 

stanowi portal do rozszerzonej rzeczywistości (AR). Dźwięk jest 

zamieniany w czasie rzeczywistym na wibracje. Sam system nie 

wymaga specjalnego dedykowanego sprzętu lub oprogramowania 

wystarczy urządzenie z bluetooth jak np. telefon, konsola, komputer 

czy telewizor. 

Do 800.000,00 2021/2022 

5 Objecie udziałów w 3-4 podmiotów w ramach działalności Venture 

Building – startup. Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum 

podmioty nie są znane. Spółka w pierwszej kolejności celuje w teamy 

programistyczne lub softwarehouse. 

Do 500.000,00 Q4 2022 

6 NFT – niewymienialne tokeny oświadczające o prawach własności 

(nie prawach autorskich) dóbr cyfrowych. Stworzenie rozwiązania 

(platformy, tokenów, smart kontraktów) które umożliwia 

kolekcjonerom z całego świata inwestowanie w dobra digitalowe 

wykorzystując technologię Blockchain. 

Do 500.000,00 Q2 2022 

Suma Do 

4.800.000,00 

 

Źródło: Emitent 

Powyższe zestawienie zawiera cele emisyjne uszeregowane według priorytetów ich realizacji, należy zatem 

pamiętać, że realizacja poszczególnych celów uzależniona jest od kwoty pozyskanego kapitału z emisji akcji serii 

K. Zarząd Emitenta zaznacza, że wyżej opisane cele emisyjne mogą ulec zmianie w zakresie kwot i terminów ich 

realizacji, w przypadku, jeżeli Emitent uzna, że realizacja innych celów przyczyni się w lepszy sposób do rozwoju 

Spółki.  
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13.9 Opis rynków działalności  

Rynek usług programistycznych na świecie 

Globalny rynek usług programistycznych według raportu „Software Development in Ukraine, Poland, Belarus and 

Romania” przygotowanego przez AVentures, Aventis Capital i Capital Times do 2021 roku ma osiągnąć wartość 

843 mld USD, wówczas CAGR (z ang. Compound Annual Growth Rate) - średni wskaźnik rocznego wzrostu w 

badanym okresie, przy założeniu, że roczne wzrosty są dodawane do wartości bazy następnego okresu - w latach 

2015 – 2021 wyniesie 5%. Poniższe wykresy prezentują procentowy rozkład globalnych usług IT w latach 2015 i 

2021, który ma utrzymać się na względnie stałym poziomie do 2021 roku. Największy odsetek usług IT należy do 

Infrastructure Outsourcing (udostępnianie infrastruktury; 34% w 2015 r. oraz 30% w 2021 r.) oraz Implementation 

(wdrożenia; 35% oraz 29%), najmniejszy natomiast do Application Outsourcing (udostępnianie aplikacji; 6% w 

2015 r. i 2021 r.) oraz Cloud Services (usługi w chmurze; 3% oraz 10%).  

 
 

Źródło: Gartner, Forecast: IT Services Worldwide, 2015 – 2021 

 

Globalny rynek usług IT utrzymuje stabilne wyniki, z uwagi na fakt, że korzysta on z długofalowej tendencji 

wzrostowej, która spowodowana jest rosnącą współzależnością gospodarczą, gotowością krajów rozwiniętych 

do przenoszenia siedzib poza granice kraju macierzystego, jak i rosnącej potrzeby transformacji cyfrowej.  

 

Rynek usług programistycznych w Polsce 

 
 

Źródło: Central Statistical Office of Poland; Fitch Solutions. Poland Information Technology Report. 

Sprzedaż usług IT ma nadal rosnąć. Jej przewidywany poziom w 2022 roku ma sięgnąć 14 mld EUR. CAGR w 

okresie 2019 – 2022 przewiduje się na poziomie 6,25%. Głównym motorem wzrostu wydatków na 
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oprogramowania w okresie prognozy, tj. w latach 2019 – 2022, będzie modernizacja oraz rozbudowa 

przedsiębiorstw na polskim rynku.  

 

Rynek aplikacji mobilnych na świecie 

Zgodnie z raportem „Digital 2021 Poland” przygotowanym przez We are Social oraz Hootsuite na świecie jest 

5,22 mld unikalnych użytkowników smartfonów, co stanowi 66,6% światowej populacji, natomiast 4,66 mld osób 

posiada dostęp do Internetu, co stanowi 59,5% światowej populacji. Według stanu na styczeń 2021 r. w 

porównaniu do stycznia 2020 r. zanotowano wzrost o 1,8%, to jest 93 mln unikalnych użytkowników smartfonów, 

a w porównywalnym okresie 316 mln osób uzyskało dostęp do Internetu, co stanowi wzrost o 7,3%. Według 

przytoczonego raportu 69,4% użytkowników Internetu w przedziale wiekowym od 16 do 64 lat używa aplikacji 

mobilnej do zakupów na smartfonie bądź tablecie, a aż 55,4% użytkowników Internetu zakupiło produkt za 

pośrednictwem aplikacji mobilnej korzystając ze smartfona.  

 

Rynek aplikacji mobilnych w Polsce 

Zgodnie z raportem „Digital 2021 Poland” przygotowanym przez We are Social oraz Hootsuite w Polsce w użyciu 

jest 52,76 mln telefonów komórkowych, co stanowi 139,5% populacji kraju (37,82 mln osób), z czego 31,97 

miliona osób (84,5% populacji kraju) posiada dostęp do Internetu. W analizowanym okresie od stycznia 2020 r. 

do stycznia 2021 r. zanotowano wzrost liczby podłączonych do sieci telefonów komórkowych o 728 tys. (co 

stanowi wzrost o 1,4%), a 1,3 mln osób uzyskało dostęp co Internetu (co stanowi wzrost o 4,4%).  

 

Spośród użytkowników Internetu w wieku od 16 do 64 lat 97,6% posiada smartfon, 49,6% posiada tablet, a 88,9% 

posiada komputer stacjonarny bądź laptop. W analizowanym okresie od stycznia 2020 r. do stycznia 2021 r.  

52,6% ruchu w polskim Internecie został wygenerowany za pośrednictwem urządzeń mobilnych.  

Polscy użytkownicy urządzeń mobilnych w analizowanym okresie pobrali 870 mln aplikacji na swoje urządzenia 

mobilne oraz łącznie wydali na nie 390 mln USD.  

 

Według raportu „We are Connected Mobile, a inne media 2020/2021” przygotowanego przez SpicyMobile 

pojawienie się pandemii COVID-19 nie tylko wzmocniło rosnący trend zakupów w kanale cyfrowym, ale też 

sprawiło, że konsumenci zaczęli samoistnie poszukiwać nowych sposobów dostępu do produktów i usług w tym 

kanale. Biznesy zaczęły natomiast eksperymentować z nowymi sposobami dotarcia do swoich klientów (np. 

współpraca sieci Biedronka z platformą mobilną Glovo). Nastąpiło również przyspieszenie transformacji cyfrowej 

na niespotykaną dotychczas skalę. 

Według raportu „POLSKA.JEST.MOBI 2018” przygotowanego przez Mobee Dick Polacy poświęcają na aktywności 

online niezwiązane z pracą zawodową 5,3 godziny dziennie, z czego 2,3 godziny przypada na wskazane 

aktywności za pośrednictwem urządzeń mobilnych. 

 

Rynek certyfikowanych szkoleń z zakresu programowania 

Pandemia Covid-19 spowodowała, że wiele procesów jest realizowanych zdalnie, w związku z czym popyt oraz 

zainteresowanie usługami IT mocno wzrosło. Rynek IT rozwija się bardzo dynamicznie, jednak jego rozwój jest 

stopowany przez niedobór zasobów ludzkich. Szacuje się, że w Polsce brakuje około 50 tys. specjalistów IT.  

Ponadto dalsza cyfrowa transformacja gospodarki powinna wzmóc popyt oraz zwiększyć inwestycje w obszarze 

przetwarzania danych, usług opartych o przetwarzanie danych w chmurze, Internet of Things (IoT – internet 

rzeczy). 

Na rynku IT jest dostępnych wiele szkoleń oraz certyfikatów z takich obszarów jak języki programowania, 

testowanie, obsługa narzędzi programistycznych, metody zarządzania projektami oraz metody zarządzania 

jakością. Ceny kursów są bardzo zróżnicowane – najtańsze kosztują kilkadziesiąt złotych, natomiast te najdroższe 

po kilka tysięcy. Na rynku działa kilka dużych podmiotów, jednak luka do zagospodarowania jest duża. Polskie 

uczelnie wyższe nie pokrywają zapotrzebowania na specjalistów z branży IT. 
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Rynek gier 
Globalna branża gier rozwija się bardzo szybko - z uwagi na wysoką dynamikę wzrostu, jest to także rynek bardzo 

zmienny. Jest to szczególnie istotne w roku 2021, w którym dodatkową zmienność generują czynniki zewnętrzne 

(pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, niestabilna sytuacja geopolityczna na świecie czy problemy wewnętrzne 

Stanów Zjednoczonych) oraz czynniki wewnętrzne (w szczególności dynamiczny rozwój technologii VR/AR 

(wirtualna rzeczywistość/rozszerzona rzeczywistość), premiery konsol piątej generacji i zmiany strukturalne 

związane z łączeniem społeczności graczy niezależnie od wykorzystywanej przez nich platformy sprzętowej).  

Zgodnie z badaniami firmy Newzoo największym rynkiem w ostatnich latach był rynek chiński. Pozycja lidera dla 

Chin nie jest jednak stała, gdyż udział w światowych przychodach jest tam podobny do tego z USA. W tej samej 

chwili to region Azji – Pacyfiku stanowił aż 50% łącznych przychodów ze sprzedaży gier na świecie w 2021. Kolejne 

miejsce zajmowała Ameryka Północna z 24% udziałem, a niewiele za nią – region Europa, odpowiedzialna za 18%. 

Na samym końcu pozostaje Ameryka Łacińska, której udział w rynku wynosi 4% i Afryka, której udział wynosi 4%.  

Najszybciej rozwijają się rynki młode – Rynek Ameryki Łacińskiej rozwijał się najszybciej z regionów w tempie 

5,1% r/r, drugim najszybciej rozwijającym się rynkiem jest rynek Bliskiego Wschodu i Afryki.  Region Azji-Pacyfiku 

odnotował wzrost +3,0% r/r., Rynek Europejski się o -5,6% r/r oraz o 7,2% r/r dla Ameryki Północnej. 

Jednym z powodów ograniczających ekspansję rynków azjatyckich jest szeroko zakrojona akcja legislacyjna 

mająca na celu walkę z uzależnieniem od gier komputerowych wśród najmłodszych. W wielu krajach, w 

szczególności w Chinach i Korei Południowej, obowiązują ustawowe limity ograniczające czas przeznaczany na tę 

formę rozrywki. W Chinach ponadto funkcjonuje bardzo restrykcyjny system certyfikacji gier, który znacząco 

ogranicza możliwości legalnego wprowadzania nowych tytułów (nowy regulator praktycznie zamroził wszystkie 

debiuty w drugiej połowie 2018 roku). 

Globalny rynek gier komputerowych wyceniany jest w tym roku na kwotę ok. 175,8 miliardów USD, z 

skumulowanym rocznym wskaźnikiem wzrostu wynoszącym 8,7% w ostatnich latach. Perspektywy rozwoju 

branży są zaskakujące. Do 2023 wzrosnąć ma on do kwoty przewyższającej 200 miliardów dolarów.  

 
 

 
 

źródło: Newzoo 2021 Global Games report  
 
Jeżeli chodzi o segmentację rynku gier wideo, zdecydowanym liderem pozostają urządzenia mobilne z wynikiem 

52% przychodów dla światowego rynku, w tym dla gier na smartfony przypada 45%. Wzrost przychodów w tym 

segmencie r/r dla smartfonów wyniósł 4,7%. Procent przychodów z gier na tablety wyniósł 7% i odnotował wzrost 
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2,0% r/r. Na drugim miejscu utrzymują się konsole, z udziałem 28% przychodów i ich spadkiem -8,9% r/r. Na 

trzecim miejscu, plasują się natomiast najdroższe z gamingowego punktu widzenia rozwiązanie sprzętowe, czyli 

komputery osobiste – w tym gry ściągalne i pudełkowe stanowiące 19% rynku (spadek 1,4% r/r) i gry 

przeglądarkowe, stanowiące zaledwie 1% rynku (spadek przychodów w tym segmencie o 18,0% r/r). 

Poniższy wykres przedstawia przychody w miliardach dolarów podzielone zależnie od urządzenia/segmentu, na 

który zaprojektowana została gra.  

 
Źródło: Newzoo 2021 Global Games Market Report 

 

14. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta, w tym inwestycji kapitałowych 

 

12 sierpnia 2020 roku spółka zawarła umowę z Panem Pawłem Maślarzem, na mocy której Emitent dokonał 

zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sprzedającego, w skład której wchodziło m.in. majątkowe prawo 

autorskie do oprogramowania, kodów źródłowych platformy Simplyasite, ujawnionej pod adres 

www.simplyasite.com oraz inne prawa i zobowiązania należące do ZCP (Zorganizowanej Części 

Przedsiębiorstwa). Simplyasite to brand, poprzez który klienci detaliczni czy mniejsi klienci biznesowi, nie 

posiadający dużego zaplecza finansowego, w prosty i szybki sposób mogą zlecić realizacje dla siebie dedykowanej 

strony www lub usług SEO (ang. Search Engine Optomization - działania polegające na zwiększeniu widoczności 

strony internetowej, dzięki czemu generowany jest na niej większy ruch rozumiany jako ilość wejść na dana 

stronę). Wartość przeprowadzonej transakcji, to 100.000,00 złotych. 

W tym samym roku spółka nabyła akcje spółki Incuvo S.A., podmiotu notowanego na rynku NewConnect, w celu 

ich dalszej sprzedaży w przyszłości. Przedmiotowa transakcja zakończyła się w 2021 roku realizacją zysku w 

wysokości około 41.000,00 złotych. Zgodnie z deklaracjami Emitenta, inwestycje na rynku kapitałowym miały 

charakter jednorazowy, Emitent nie zamierza zwiększać ekspozycji na ryzyko poprzez podejmowanie działalności, 

które nie stanowią rdzenia jego biznesu.  

Ponadto w 2020 roku Emitent nabył również, za kwotę 650.000,00 złotych, udziały w Investcom Fund Sp. z o.o. 

(obecnie Raisemana Sp. z o.o.). Raisemana.com to platforma crowdfundingowa, za pomocą, której startupy, 

studia gamingowe, filmowe oraz niezależni twórcy, mogą pozyskać finansowanie na produkcję konkretnych 

projektów. 

Z kolei nakłady inwestycyjne na rozwój nowych projektów w ramach prac rozwojowych w 2020 roku wyniosły 

430 000 złotych. Zwiększone nakłady inwestycyjnie poniesione w 2020 roku były efektem prac związanych z 

realizacją m.in. projektu Smart Contracts (protokół komputerowy przeznaczony do cyfrowego ułatwienia, 

weryfikacji, egzekwowania lub wykonania umowy, transakcje wykonywane bez udziału osób trzecich). 
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Emitent zawarł 22 stycznia 2021 roku umowę, na podstawie której nabył od Inwestora (PlayWay S.A.) 100 

udziałów w spółce DEV4PLAY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; adres: 

Bluszczańska 76, paw. 6, 00-712 Warszawa; nr w KRS: 0000718066; NIP: 1182165628; REGON: 369454531, tj. 5 

% wszystkich udziałów w wymienionej spółce. Umowa sprzedaży udziałów zostanie zawarta w terminie do 30 dni 

od daty podpisania Umowy. Cena sprzedaży udziałów ustalona została na 895.644,00 zł, co stanowi 

równowartość kwoty, którą Inwestor zobowiązany będzie wpłacić na potrzeby objęcia nowych akcji w 

podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta. Emitent przeznaczył na zakup udziałów spółki DEV4PLAY środki 

pozyskane z emisji akcji serii J objętych w całości przez Spółkę PlayWay S.A. 

Oprócz nabycia udziałów, o którym mowa powyżej, Emitent nawiąże współpracę operacyjną ze spółką DEV4PLAY 

sp. z o.o. oraz uzyska bezpośrednią ekspozycję na rynek gier komputerowych. Zamiarem Stron jest by spółka 

DEV4PLAY bezpośrednio uczestniczyła w procesie wdrażania Emitenta w nowy obszar działalności, jakim jest 

rynek gier komputerowych. 

 

15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym, 
ugodowym, arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym - jeżeli wynik tych postępowań 
ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta 

 

W stosunku do Emitenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, układowego, ugodowego, arbitrażowego, 

egzekucyjnego lub likwidacyjnego, których wynik może mieć znaczenia dla działalności Emitenta. 

 

16. Informacje o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji publicznej, 
postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres 
obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy 
Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą 
mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo stosowną informację o braku takich 
postępowań 

 

W okresie ostatnich 12 miesięcy nie miały miejsca postępowania przed organami administracji publicznej, 

postępowania sądowe lub postępowania arbitrażowe, które miały lub mogą mieć wpływ na sytuację finansową 

Emitenta. Według wiedzy Emitenta takie postępowanie nie wystąpią w najbliższej przyszłości 

 

17. Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, 
które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców papierów 
wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych 

 

Emitent nie zaciągał zobowiązań, które mają wpływ na kształt jego sytuacji ekonomicznej i finansowej, ani które 

mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawniań w nich 

inkorporowanych. 

 

18. Informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności 
gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Memorandum 

 

Zarząd Emitenta nie identyfikuje nietypowych zdarzeń mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za 

okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w 

niniejszym Memorandum 
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19. Wskazanie istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i jego grupy 
kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu 
zamieszczonych w Memorandum Informacyjnym sprawozdań finansowych 

 

Zarząd Emitenta nie identyfikuje istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej, które powstały po 

sporządzeniu zamieszczonych w Memorandum Informacyjnym sprawozdań finansowych. 

 

20. Prognozy wyników finansowych Emitenta  

 

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych. 

 

21. Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących Emitenta 

 

21.1 Dane o Członkach Zarządu Emitenta 

Dnia 29 czerwca na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej w skład Zarządu Emitenta na stanowisko Członka Zarządu 

został powołany Pan Piotr Maleszczuk. Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego zmiana nie została 

zarejestrowana przez Sąd.  

 

W skład Zarządu Emitenta wchodzą: 

Sebastian Goliński - Prezes Zarządu 

Gianluca Acquasanta-Rassumowski - Członek Zarządu 

Piotr Maleszczuk - Członek Zarządu 

 

 
Sebastian Goliński 
a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

  

Sebastian Goliński – Prezes Zarządu, kadencja do 2024 r., mandat wygasa wraz z zatwierdzeniem sprawozdania 

finansowego za rok 2024 

 

b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

 Doświadczenie zawodowe: 

02.2016. – zawieszona - Family of Brands LTD, Dyrektor Zarządzający  

02.2017 – 12.2018 - Nooma LTD - Członek Zarządu, Wspólnik  

06.2020 - trwa – Glantz Sp. zo.o. - Prezes Zarządu (od 03.2021 wspólnik)  

11.2020 - trwa – S&G Managenet Sp.  zo.o. - Członek Zarządu (od 03.2021 wspólnik) 02.2021 - trwa Unqee Sp. z 

o.o. - Wspólnik 

  

c. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

emitenta 

 

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta. 

 
d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, 

czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 

 

02.2021 - trwa Unqee Sp. zo.o.  - Wspólnik 
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11.2020 - trwa – S&G Managenet Sp.  zo.o. - Członek Zarządu (od 03.2021 wspólnik)  

06.2020 - trwa – Glantz Sp. zo.o. - Prezes Zarządu (od 03.2021 wspólnik) 

02.2017 – 12.2018 - Nooma LTD - Członek Zarządu, Wspólnik 

02.2016. – zawieszona - Family of Brands LTD, Dyrektor Zarządzający 

 
e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 

określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, 

czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

 

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o 

których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 

Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich 

pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 

 
f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 

okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 

odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego. 

 
g. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz 

nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 

organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

h. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych 

 

Gianluca Acquasanta-Rassumowski 

 

a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

  

Gianluca Acquasanta-Rassumowski – Członek Zarządu, kadencja do 2024 r., mandat wygasa wraz z 

zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2024 

 

b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
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Wykształcenie:  

2011 – 2014 – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studia licencjackie Polityka Społeczna Specjalizacja: 

Komunikacja społeczna 

2017 – nadal – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studia magisterskie Zarządzanie Specjalizacja:

 Zarządzanie przedsiębiorstwami,  

 

Doświadczenie zawodowe: 

08.2013 - 09.2014 - Stowarzyszenie Przyjaciół Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu - Członek Zarządu 

03.2014 - 07.2016 - Family of Brands, Manager - Project Manager 

07.2016 - 2018.08 – GLAR Management LTD - Dyrektor Przedsiębiorstwa 

08.2016 - nadal - Family of Brands LTD - Współwłaściciel 

 

c. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

emitenta 

 
Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta. 
 

d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, 

czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 

 
Nie dotyczy 
 

e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 

określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, 

czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

 

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o 

których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 

Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich 

pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 

 
f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 

okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 

odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego. 

 
g. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 
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Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz 

nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 

organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

h. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych 

 

Piotr Maleszczuk 

 

a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

  

Piotr Maleszczuk – Członek Zarządu, kadencja do 2024 r., mandat wygasa wraz z zatwierdzeniem sprawozdania 

finansowego za rok 2024 

 

b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Wykształcenie:  

2014 – 2018 – Politechnika Poznańska, studia inżynierskie, Informatyka specjalizacja Technologie Informatyczne 

 

Doświadczenie zawodowe: 

04.2016 - 01-2017 – Codeaddcit S.A., Family of Brands LTD, Unity 3D – Mobile Game Developer 

10.2016 - 03-2018 – Let's Code  LTD – Dyrektor Przedsiębiorstwa 

01.2017 - 04-2019 - Codeaddcit S.A., Family of Brands LTD, Unity 3D – iOS Developer  

04.2019 - trwa – Let's Code – Jednoosobowa działalność gospodarcza 

 

c. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

emitenta 

 
Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta. 
 

d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, 

czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 

 

Nie dotyczy 
 

e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 

określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, 

czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

 

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o 

których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 
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Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich 

pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 

 
f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 

okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 

odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego. 

 
g. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz 

nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 

organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

h. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych 

 

21.2 Dane o członkach Rady Nadzorczej 

Pan Kamil Moliński został powołany, jako członek Rady Nadzorczej Emitenta dnia 15.11.2019 roku na podstawie 

uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zaprotokołowanej w Kancelarii Notarialnej 

Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska Notariusze Spółka Cywilna, Akt notarialny ujawniono pod numerem 

Repertorium A nr 7866/2019. Pan Kamil Moliński do dnia sporządzenia Memorandum Informacyjnego Pan Kamil 

Moliński nie został ujawniony w KRS 

 

Skład Rady Nadzorczej: 

Kamil Stanek – Członek Rady Nadzorczej 

Tomasz Stefaniak - Członek Rady Nadzorczej 

Dariusz Wais - Członek Rady Nadzorczej 

Kamil Moliński - Członek Rady Nadzorczej 

Agata Rożankowksa - Członek Rady Nadzorczej 

 

Kamil Stanek  

 

a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

  

Kamil Stanek – Członek Rady Nadzorczej, kadencja do 2021 r., mandat wygasa wraz z zatwierdzeniem 

sprawozdania finansowego za rok 2021 

 

b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
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Wykształcenie: 

2010-2015 – Polsko Japońska Akademia Technik komputerowych, studia licencjackie Sztuka Nowych Mediów 

 

Doświadczenie: 

 03.2012 - 10.2020 - Brand Sabbath – jednoosobowa działalność gospodarcza 

 

 

c. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

emitenta 

  

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta. 

 

d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, 

czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 

 

03.2021 - trwa – S&G Management Sp. z o. o.  - Wspólnik 

09.2020 - trwa – Raisemana Sp. z o.o. Prezes Zarządu 

09.2017 - 12.2018 – Game Changer Sp. z o.o. - Prezes Zarządu 

12.2016 - 06.2018 – MEST Sp. z o.o. - Członek Zarządu 

12.2016 - 12.2018 – F&B Sp.z o.o. - Prezes Zarządu 

04.2016 - 10.2017 – JWA S.A - Prezes Zarządu 

10.2017 - 12.2018 - JWA Sp. z o.o.  - Członek Zarządu 

 

e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 

określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, 

czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

 

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o 

których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 

Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich 

pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 

 
f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 

okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 

odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego. 
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g. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz 

nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 

organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

h. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych 

 

Tomasz Stefaniak 

a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

  

Tomasz Stefaniak – Członek Rady Nadzorczej, kadencja do 2021 r., mandat wygasa wraz z zatwierdzeniem 

sprawozdania finansowego za rok 2021 

 

b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Wykształcenie: 

2013 – 2016 – Uniwersytet Łódzki, studia licencjackie (w języku angielskim) Information Technology in Logistics 

2016 – 2019 - Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, studia magisterskie Metody Ilościowe w Ekonomii i 

Systemy Informacyjne, specjalność Informatyka Gospodarcza 

 

Doświadczenie zawodowe: 

12.2016 - trwa – Wisebit Tomasz Stefaniak – Jednoosobowa działalność gospodarcza  

06.2019 - 07.2020 - Nordea Bank – IT change Manager  

09.2020 - 05.2021 - CGI – Konsultant ds. Technologii Quadient 

 

c. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

emitenta 

 

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta. 

 

d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, 

czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 

 

08.2018 - JMS Sp. z o.o. - Członek Zarządu 

 

e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 

określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, 

czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 
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W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o 

których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 

Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich 

pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 

 
f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 

okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 

odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego. 

 
g. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz 

nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 

organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

h. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych 

 

Dariusz Wais  

 

a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

  

Dariusz Wais – Członek Rady Nadzorczej, kadencja do 2021 r., mandat wygasa wraz z zatwierdzeniem 

sprawozdania finansowego za rok 2021 

 

b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

 

Wykształcenie: 

2005 – 2010 – Politechnika Poznańska, studia inżynierskie, Mechanika i Budowa Maszyn 

 

Doświadczenie: 

11.2020 - trwa – Mill Games S.A.  – Prezes Zarządu  

06.2021 - trwa – IPO DK.S.A. - Członek Rady Nadzorczej  

10.2021 - trwa - SKF Polska S.A. – Business Development Manager 

 

c. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

emitenta 
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10.2020 - trwa – Mill Games S.A.  – Prezes Zarządu 

Mill Game S.A. jest spółką joint venture (ang. dosłownie “wspólne przedsięwzięcie”) skupioną na rumuńskim 

rynku gamedev. Jej założycielami są warszawskie wydawnictwo Movie Games oraz INC Investments & Consulting. 

Z uwagi na prowadzoną działalność na rynku gaimingowym przez Emitenta, spółka Mill Games S.A. znajduje się 

w dalszym otoczeniu konkurencyjnym branży. Niemniej jednak obszary działalności obu podmiotów są różne i 

niezależne od siebie. 

 

d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, 

czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 

 

06.2021 - trwa – IPO DK.S.A. - Członek Rady Nadzorczej 

11.2020 - trwa – Mill Games S.A.  – Prezes Zarządu 

 

e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 

określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, 

czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

 

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o 

których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 

Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich 

pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 

 
f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 

okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 

odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego. 

 
g. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz 

nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 

organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

h. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych 



Memorandum Informacyjne Codeaddict S.A. 

Strona | 106 

 

Kamil Moliński  

 

a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

  

Kamil Moliński – Członek Rady Nadzorczej, kadencja do 2021 r., mandat wygasa wraz z zatwierdzeniem 

sprawozdania finansowego za rok 2021 

 

b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Doświadczenie: 

12.2012 - 02.2017 - Panda Models - Model  

06.2017 - trwa – GOLDGANG – Projektant, współwłaściciel marki odzieżowej  

 

c. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

emitenta 

  

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta. 

  

d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, 

czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 

 

05.2021 - trwa – S&G Management Sp. z o.o. - Prezes Zarządu 

02.2021 - trwa - Unqee Wear Sp. z o.o. - Członek Zarządu 

06.2020 - trwa – Glantz Gastro Sp. z o.o. - Członek Zarządu 

 

e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 

określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, 

czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

 

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o 

których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 

Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich 

pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 

 
f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 

okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 

odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego. 
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g. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz 

nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 

organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

h. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych 

 

Agata Rożankowska 

 

a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

  

Agata Rożanowska – Członek Rady Nadzorczej, kadencja do 2021 r., mandat wygasa wraz z zatwierdzeniem 

sprawozdania finansowego za rok 2021 

 

b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Wykształcenie: 

2012 – 2015, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, studia licencjackie wokalistyka 

jazzowa  

2013 – 2015, Międzywydziałowe studium pedagogiczne Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w 

Bydgoszczy, uprawnienia do wykonania zawodu nauczyciela,  

2015 – 2017, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, studia magisterkskie, magister 

Sztuki specjalność wokalistyka jazzowa, 

 

Doświadczenie:  

2014 – trwa – Arte dei Suonatori Orchestra – Tour Manager  

2015 – trwa - Szkoła muzyczna “Amplituda” - Nauczyciel śpiewu  

2016 – trwa – Codeaddict S.A. - Junior Graphic Designer  

2017 – trwa – Osty Studio, Załozyciel - stylista 

 

c. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

emitenta 

  

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta. 

  

d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, 

czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 

 

02.2021 - trwa – Unquee Wear Sp. z o.o. - Członek Zarządu 

06.2020 - trawa – Glantz Gastro Sp. z o.o. - Członek Zarządu 
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10.2018 - trwa – Fundacja Arte dei Suonatori - Członek Zarządu 

 

e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 

określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, 

czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

 

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o 

których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 

Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich 

pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 

 
f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 

okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 

odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego. 

 
g. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz 

nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 

organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 

z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych 
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22. Struktura akcjonariatu Spółki 

 

Akcjonariat Spółki na dzień 31.12.20 - główni Akcjonariusze 

Akcjonariusz 
Liczba 

akcji 

Udział w kapitale 

zakładowym 

Udział w liczbie 

głosów na WZA 

Stanek Kamil* 550 502 10,24% 10,24% 

Stanek Rafał* 350 010 6,51% 6,51% 

Golinski Sebastian 667 737 12,43% 12,43% 

Formonar Investments 

Ltd. 

800 000 14,89% 14,89% 

INC S.A.** 483 334 8,99% 8,99% 

Pozostali-Free Float 2 522 281  46,93% 46,93% 

Razem 5 373 864 100% 100% 

Źródło: Emitent 

*Pan Rafał Stanek oraz Pan Kamil Stanek pozostają w domniemanym porozumieniu, o którym mowa w art.87 

ust.1 pkt.5 w związku z art.87 ust.4 pkt.1 ustawy o ofercie. 

**Poprzez podmioty zależne - INC Private Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. oraz Carpathia Capital 

Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. 

Powyższa tabela nie uwzględnia akcjonariuszy akcji serii J, które są w trakcie rejestracji w rejestrze 

przedsiębiorców KRS, w związku z zawarciem przez  Emitenta umowy objęcia akcji ze Spółką PlayWay S.A.- na 

mocy, której Inwestor objął 1 791 288 akcji Emitenta, wnosząc tym samym wkład pieniężny w wysokości 895 

644,00 zł. 

 

Struktura Akcjonariatu przy uwzględnieniu akcji serii J 

Akcjonariusz 
Liczba 

akcji 

Udział w kapitale 

zakładowym 

Udział w liczbie 

głosów na WZA 

Stanek Kamil* 550 502 7,68% 7,68% 

Stanek Rafał* 350 010 4,88% 4,88% 

Golinski Sebastian 667 737 9,32% 9,32% 

Formonar Investments 

Ltd. 

800 000 11,17% 11,17% 

INC S.A.** 483 334 6,75% 6,75% 

Pozostali-Free Float 2 522 281  35,20% 35,20% 

PlayWay S.A. (akcje serii J) 1 791 288 25,00% 25,00% 

Razem 7 165 152 100% 100% 

Źródło: Emitent 

 

Struktura Akcjonariatu przy uwzględnieniu rejestracji emisji akcji serii K w maksymalnej liczbie 

Akcjonariusz 
Liczba 

akcji 

Udział w kapitale 

zakładowym 

Udział w liczbie 

głosów na WZA 

Stanek Kamil* 550 502 5,59% 5,59% 

Stanek Rafał* 350 010 3,55% 3,55% 

Golinski Sebastian 667 737 6,78% 6,78% 
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Formonar Investments 

Ltd. 

800 000 8,12% 8,12% 

INC S.A.** 483 334 4,91% 4,91% 

Pozostali-Free Float 2 522 281  25,60% 25,60% 

PlayWay S.A. (akcje serii J) 1 791 288 18,18% 18,18% 

Akcjonariusze akcji serii K 2 686 932 27,27% 27,27% 

Razem 9 852 084 100% 100% 

Źródło: Emitent 
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VI. Sprawozdania finansowe 

 

1. Sprawozdanie finansowe Emitenta za ostatni rok obrotowy, za który zostało sporządzone, 
obejmujące dane porównawcze, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta 
oraz zbadane przez biegłego rewidenta wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności 

 

1.1 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego 

Emitenta 

 

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Codeaddict S.A.  z siedzibą w Poznaniu (dalej 

„Spółka”, „Jednostka”), na które składają się: 

 

▪ wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

▪ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący sumę bilansową w wysokości 3 066 

080,94 zł, 

▪ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku 

wykazujący stratę netto w wysokości 1 070 107,19 zł, 

▪ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31   grudnia    

2020    roku    wykazujące    zwiększenie    kapitału    własnego w wysokości 279 892,81 zł, 

▪ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku   do dnia 31 grudnia 

2020 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 108 407,57, 

▪ dodatkowe informacje i objaśnienia, („sprawozdanie finansowe”). 

 

Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe: 

 

▪ przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku 

oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 

2020 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217) oraz przyjętymi zasadami 

(polityką) rachunkowości, 

▪ jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem Jednostki, 

▪ zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami 

rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości. 

  

Podstawa opinii 

 

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych 

Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 

2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie 

do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 

(„Ustawa o biegłych rewidentach”) - t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi 

standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania „Odpowiedzialność   biegłego   rewidenta    za 

badanie sprawozdania finansowego”. 

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym 

Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych 

(„Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 

2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają 

zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie 
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z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma 

audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi     w Ustawie o biegłych 

rewidentach. 

 

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla 

naszej opinii. 

  

Kluczowe sprawy badania 

  

Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej znaczące 

podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej 

znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego 

zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania 

sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą 

reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze 

spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw. 

  

Kluczowa sprawa badania 

Opis rodzaju ryzyka istotnego zniekształcenia 

Podejście do badania 

Procedury biegłego rewidenta w odpowiedzi na 

zidentyfikowane ryzyko 

  

Wartości niematerialne i prawne 

  

Spółka zaprezentowała w sprawozdaniu finansowym 

wartości niematerialne i prawne (dalej WNiP) w łącznej 

kwocie 1 783 tys. zł i 58,1% udziale w aktywach Spółki, 

na które składały się przede wszystkim: 

  

• zakupiona przez Spółkę w 2018 roku marka 

Codeaddict, o wartości netto na dzień 

bilansowy 867 tys. zł, 

• zakupione przez Spółkę w 2020 r. prawa 

majątkowe do platformy „Simplyasite”, o 

wartości netto na dzień bilansowy 96 tys. zł, 

• poniesione nakłady na tworzoną od 2019 r. 

przez Spółkę aplikację „Smart contract - 

program motywacyjny” w wysokości 560 tys. zł 

• poniesione nakłady na tworzoną od 2019 r. 

przez Spółkę platformę „PRP wspomagane ML 

oraz AI” w wysokości 260 tys. zł. 

Nasze procedury badania obejmowały, między 

innymi: 

  

• uzyskanie od   Zarządu   Spółki   informacji   

w zakresie planowanego wykorzystania 

przez Spółkę WNIP; 

• ocenę przyjętych stawek amortyzacyjnych 

dla WNIP; 

• weryfikację zasadności aktywowanych 

kosztów w ramach WNIP; 

• analizę   utraty   wartości   WNiP   w   

oparciu o faktycznie zrealizowane do dnia 

badania wyniki oraz planowane 

przychody; 

• dla WNiP w budowie oceniono założenia 

Spółki co do możliwości zakończenia ich 

realizacji. 

 

Spółka w 2019 roku, na podstawie przeprowadzonych analiz, dokonała aktualizacji stawki amortyzacji marki 

Codeaddict z 10% na 5%. Było to podyktowane faktem, iż obecnie usługi Spółki są ściśle i praktycznie wyłącznie 

związane z marką Codeaddict. Poprzez nabycie danej marki Spółka pozyskała know how        do realizacji usług 

programistycznych w obszarze realizacji zaawansowanych serwisów webowych, aplikacji mobilnych, a także gier 

mobilnych. W związku z powyższym Spółka uznała, że platforma będzie wykorzystywana znacznie dłużej niż 

zakładano kupując prawa do marki. Dlatego też przyjęto, że składnik ten będzie przynosił Spółce korzyści 

ekonomiczne przez okres 20 lat od jego przyjęcia. Zwracamy jednak uwagę, iż nowy okres ekonomicznej 

użyteczności jest relatywnie długi, zważywszy na zmienność otoczenia rynkowego i nie ma pewności, czy przyjęte 

przez Zarząd Spółki założenia zostaną zrealizowane. 
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Weryfikacja prawidłowości wyceny, w tym utraty wartości, posiadanych przez Spółkę wartości niematerialnych i 

prawnych, które stanowią marka Codeaddict oraz platforma „Simplyasite” oparta została na przedstawionych 

przez Zarząd Spółki planach finansowych na lata 2021-2025, zgodnie z którymi w najbliższych latach Jednostka 

przy wykorzystaniu danych wartości niematerialnych i prawnych osiągać będzie zyski netto.  Pragniemy zwrócić 

Państwa uwagę, iż powodzenie planów oraz założeń będących podstawą dokonanej przez Codeaddict S.A. 

wyceny powyższych aktywów uzależnione jest od realizacji planów   i zamierzeń Jednostki. Zdaniem Zarządu 

Spółki działania te zostaną uwieńczone powodzeniem, w związku z czym prezentowana wycena odzwierciedla 

wartość godziwą marki oraz platformy. Wskazujemy jednak, iż pewności takiej nie ma. 

 

Nasza opinia nie zawiera zastrzeżeń w odniesieniu do tej sprawy. 

 

Długoterminowe aktywa finansowe 

 

W ramach długoterminowych aktywów finansowych 

Spółka zaprezentowała nabyte w 2020 r. udziały w 

Raisemana sp. z o.o. o łącznej wartości 650 tys. zł., 

które zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości 

Spółki wyceniane ą według ceny nabycia 

pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości. 

  

Spółka na dzień bilansowy nie rozpoznała podstaw 

wskazujących na utratę wartości posiadanych 

udziałów, w wyniku czego w bilansie zaprezentowano 

udziały w cenie nabycia. 

Nasze procedury badania obejmowały, między 

innymi: 

  

• weryfikację prawidłowości ujęcia w księgach 

operacji związanych z nabyciem udziałów 

poprzez analizę treści zawartych

 umów; 

  

• przegląd zasad rachunkowości stosowanych 

przez Spółkę dla inwestycji zaliczonych do 

aktywów trwałych; 

  

• analizę raportu stanowiącego podstawę 

wyceny udziałów na dzień bilansowy; 

  

• weryfikacja konieczności rozpoznania 

trwałej utraty wartości udziałów; 

  

• ocena poprawności i kompletności ujawnień 

w danym zakresie 

 

W wyniku przeprowadzonych prac uznano, iż nie istnieją przesłanki do dokonana odpisów udziałów z tyt. trwałej 

utraty wartości. 

 

Przychody ze sprzedaży  

 

Spółka działa w branży informatycznej/ IT, tworząc 

m.in. aplikacje, oprogramowania, świadcząc usługi 

(m.in. wdrażania oraz audytu). 

 

Prawidłowość rozpoznania przychodów jest 

nieodłącznym ryzykiem prowadzonej działalności 

oraz ryzykiem branżowym. Wynika to przede 

wszystkim z warunków zawartych w umowach 

sprzedażowych oraz okresie trwania świadczonych 

Nasze procedury badania obejmowały w 

szczególności: 

 

• przegląd zasad rachunkowości dotyczących 

rozpoznawania przychodów i związanych z 

nimi istotnych osądów i szacunków; 

• zrozumienie i ocena środowiska kontroli 

wewnętrznej, w tym dotyczących ujęcia 
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usług i możliwości występowania kontraktów 

długoterminowych. 

 

Dodatkowo, nieodłącznym ryzykiem prowadzonej 

działalność jest ryzyko istotnego zniekształcenia z 

powodu oszustwa w zakresie ujmowania 

przychodów. 

ustalenia i prezentacji przychodów ze 

sprzedaży; 

• analizę istotnych warunków umów; 

• analizę istnienia, kompletności oraz 

współmierności przychodów na bazie próby;  

• ocenę poprawności i kompletności ujawnień 

w tym zakresie. 

 

Środki pieniężne w kasie 

 

 

Środki pieniężne Jednostki stanowią 6,7% jej 

aktywów i na dzień bilansowy wykazują wartość 207 

tys. zł, z czego kwota 111 tys. zł znajdowała się na 

dzień bilansowy w kasie Jednostki. 

 

Profil działalności Jednostki nie wymaga od niej 

posiadania istotnych środków pieniężnych w formie 

gotówki w kasie, a tak wysoki poziom gotówki naraża 

Jednostkę na nadużycia i ryzyko jej utraty. 

• Zweryfikowano istnienie środków 

pieniężnych poprzez sprawdzenie 

prawidłowości przeprowadzonej 

inwentaryzacji. 

 

• Pozyskano informację od Spółki na temat 

tego jak przechowywane są te środki, ich 

zabezpieczenia i materialnej 

odpowiedzialności za nie.  

 

• Dokonano analizy ruchów jakie miały 

miejsce w 2020 roku w obrębie środków 

pieniężnych w kasie, w celu identyfikacji 

istotnych bądź nietypowych operacji. 

 

Odpowiedzialność Zarządu Jednostki oraz Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest 

odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania 

finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego 

Jednostki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z 

obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za 

niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia 

spowodowanego oszustwem lub błędem. Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest 

odpowiedzialny za ocenę zdolności Jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to 

zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako 

podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Spółki albo zamierza dokonać likwidacji Jednostki, 

albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania 

działalności. Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie 

finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej 

Jednostki są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki. Odpowiedzialność 

biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego Naszymi celami są uzyskanie wystarczającej pewności 

czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub 

błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Wystarczająca pewność jest wysokim 

poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące 

istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, 

jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze 

użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego. Koncepcja istotności stosowana jest przez 

biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych 

podczas badania zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie 
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finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i 

stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego 

poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego rewidenta. 

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności 

prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki obecnie lub w przyszłości. 

 

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także: 

 

• identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego 

spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 

odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby 

stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z 

oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, 

fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej; 

 

• uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur 

badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat 

skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki; 

 

• oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków 

księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Jednostki; 

 

• wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji 

działalności jako podstawy rachunkowości oraz na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje 

istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą 

wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna 

niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na 

powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, 

modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia 

sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą 

spowodować, że Jednostka zaprzestanie kontynuacji działalności;  

 

• oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz 

czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób 

zapewniający rzetelną prezentację. 

 

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności 

 

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 

roku („Sprawozdanie z działalności"). 

 

 

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej 

 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa. 

Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z 

działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. 

 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta 
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Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z 

badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, 

i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą 

uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej 

pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować 

o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych 

rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z 

przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 

 

Opinia o Sprawozdaniu z działalności 

 

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki: 

 

• zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości; 

• jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.  

 

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie 

stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń. 

 

Opinia o informacjach na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego 

 

Naszym zdaniem informacje na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawarte w raporcie 

rocznym są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami, w tym Załącznikiem nr 3 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu. 

 

 

 
 

 

1.2 Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Codeaddict S.A. (wcześniej BitEvil S.A.) powstała na podstawie aktu notarialnego sporządzonego u notariusza 

Roberta Dora, w Kancelarii notarialnej przy ul. Nowy Świat 53, 00-042 Warszawa, w dniu 10.08.2015 roku, pod 
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numerem Repertorium 3605/2015, a następnie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000580322. 

 

W dniu 19.10.2015 roku Spółce został nadany numer NIP 5223041323 oraz numer REGON 362773842. 

 

Siedziba Spółki mieści się ̨pod adresem: 61- 823 Poznań́, ul. Piekary 12A/4P. 

 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.  

 

Według statutu Spółki podstawowym przedmiotem działania Spółki jest: 62.01.Z – Działalność ́ związana z 

oprogramowaniem 

 

ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 

przez Spółkę ̨w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31 grudnia 2020 roku. Zarząd Spółki 

nie stwierdza na dzień́ podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby 

na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę ̨w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu 

bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź ́ istotnego ograniczenia przez nią ̨

dotychczasowej działalności. 

 

POŁĄCZENIE SPÓŁEK HANDLOWYCH 

 

Nie dotyczy 

 

PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI 

 

Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 

rachunkowości (dalej „UoR”). 

 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego. 

 

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym.  

 

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.̨ 

 

Wartości niematerialne i prawne 

 

Wartości niematerialne i prawne są ̨rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one 

wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą ̨być ́bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe 

ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu 

początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia 

pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są ̨

amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.  

 

Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na 

koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z 
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przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez dane wartości 

niematerialne i prawne.  

 

Na dzień́ bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza 

wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją ̨przesłanki, które by na to wskazywały, 

wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ̨

ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych. 

 

 

Środki trwałe 

 

 

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej 

pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku prawa wieczystego 

użytkowania gruntu przez cenę nabycia rozumie się ̨cenę ̨Nabycia prawa od osoby trzeciej/ nadwyżkę ̨pierwszej 

opłaty nad opłatą roczną w przypadku, gdy prawo zostało odpłatnie nabyte od gminy/ wartość ́godziwe prawa 

na moment jego wprowadzenia do ksiąg rachunkowych w przypadku, gdy prawo uzyskano nieodpłatnie na 

podstawie decyzji administracyjnej. Grunty wyceniane są ̨w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej 

utraty wartości.  

 

Przeszacowanie ma miejsce na podstawie odrębnych przepisów. Wynik przeszacowania odnoszony jest na 

kapitał z aktualizacji wyceny. Po sprzedaży lub likwidacji środka trwałego, kwota pozostała w kapitale z 

aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Na dzień́31 grudnia 2020 roku Spółka nie posiada 

środków trwałych, które podlegały przeszacowaniu.  

 

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty 

eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe, 

jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści 

ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim 

przypadku zwiększają ̨one wartość ́początkową środka trwałego. 

 

Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są ̨ amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu 

okresowi ich ekonomicznej użyteczności lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub 

prawa do używania.  

 

Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na 

koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z 

przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały.  

 

Na dzień́ bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza 

wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją ̨przesłanki, które by na to wskazywały, 

wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto.  

 

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ̨ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych. Odpisy z tytułu trwałej 

utraty wartości dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych 

przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny. 

Ewentualna nadwyżka odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów 

operacyjnych. 

 

Środki trwałe w budowie 
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Środki trwałe w budowie są ̨wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich 

nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są ̨również materiały inwestycyjne. Środki trwałe 

w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania. 

 

Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne 

 

Do inwestycji w nieruchomości (obejmujących inwestycje w grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, 

budynki i budowle) oraz w wartości niematerialne i prawne zalicza się ̨ takie nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne, których Spółka nie użytkuje na własne potrzeby, ale które Spółka posiada w celu 

przynoszenia korzyści w postaci przyrostu wartości lub/i przychodów z najmu. 

 

Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne wyceniane są ̨ według cen nabycia lub 

kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty. 

 

Inwestycje w nieruchomości, z wyjątkiem gruntów oraz inwestycje w wartości niematerialne i prawne są ̨

amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. 

 

Inwestycje w jednostki podporządkowane i inne inwestycje długoterminowe 

 

Inwestycje w jednostki zależne, w jednostki współzależne oraz w jednostki stowarzyszone są ̨wyceniane według 

kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę ̨wartości. 

 

Trwała utrata wartości udziałów w jednostkach podporządkowanych i innych inwestycji długoterminowych jest 

szacowana na każdy dzień́ bilansowy. Wartość ́ bilansowa takich aktywów jest każdorazowo poddawana 

przeglądowi w celu stwierdzenia, czy nie przekracza ona wartości przyszłych korzyści ekonomicznych. 

 

Inne inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych) 

 

Inne inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych, wyceniane są ̨

według ceny nabycia.  

 

Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) 

rynkowych zalicza się ̨odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. 

 

Należności krótko- i długoterminowe 

 

Należności handlowe są ̨wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. 

 

Wartość ́należności aktualizuje się ̨uwzględniając stopień́ prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie 

odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość ́należności zalicza się ̨odpowiednio do pozostałych kosztów 

operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.  

 

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają ̨dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich 

wartość.́ Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów 

aktualizujących ich wartość ́ lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się ̨ odpowiednio do 

pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. 
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Transakcje w walucie obcej 

 

Transakcje wyrażone w walutach innych niż ̇ polski złoty są przeliczane na złote polskie po kursie faktycznie 

zastosowanym w dniu zawarcia transakcji, a jeżeli zastosowanie tego kursu nie jest możliwe po kursie średnim 

ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień́.  

 

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są ̨przeliczane na złote polskie 

przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy 

Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są ̨ odpowiednio w pozycji przychodów lub 

kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.  

 

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny: 

 

 
Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku 

 

Wycenia się według:  

 

Materiały i towary – w cenach zakupu;  

 

Produkty w toku produkcji – w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia lub tylko materiałów 

bezpośrednich bądź nie wyceniać ich w ogóle, jeżeli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego 

jednostki;  

 

Wytworzone przez jednostkę filmy, oprogramowanie komputerów, projekty typowe i inne produkty o podobnym 

charakterze, przeznaczone do sprzedaży, wycenia się w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, 

nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży 

netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty 

wytworzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne 

 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

 

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej. Wykazana w rachunku przepływów 

pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz środków na rachunkach bankowych spółki. 

 

Rozliczenia międzyokresowe 

 

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów 

sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych 

zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 

 

Kapitał podstawowy 

 

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. 

Jeżeli akcje obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka ujmowana jest w kapitale 
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zapasowym. W przypadku wykupu akcji, kwota zapłaty za akcje obciąża kapitał własny i jest wykazywana w 

bilansie w pozycji „akcje”.  

 

Wypłacone w trakcie roku obrotowego zaliczki na dywidendy są wykazywane w księgach rachunkowych i w 

bilansie jako podział zysku dokonany w ciągu roku obrotowego. 

 

Rezerwy 

 

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający 

ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje 

konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego 

oszacowania kwoty tego zobowiązania. 

 

Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 

 

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego 

wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki (koszty 

transakcyjne). Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do 

obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu 

efektywnej stopy procentowej.  

 

Zobowiązania finansowe, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 

skorygowanej ceny nabycia. Jednak ze względu na określoną w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości zasadą 

istotności, Spółka stosuje uproszczenie, zgodnie z którym zobowiązania finansowe wyceniane są według wartości 

wymaganej zapłaty. Uproszczenie to, nie wywiera ujemnego wpływu na rzetelność i jasność sytuacji majątkowej 

i finansowej oraz wynik finansowy Spółki.  

 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, są wyceniane według wartości 

godziwej. Zysk lub strata z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat 

bieżącego okresu. 

 

Odroczony podatek dochodowy 

 

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic 

przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich 

wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. 

 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic 

przejściowych, chyba że rezerwa na odroczony podatek dochodowy powstaje w wyniku amortyzacji wartości 

firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań przy transakcji nie stanowiącej połączenia 

jednostek i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do 

opodatkowania lub stratę podatkową. 

 

Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych 

wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych i udziałów w jednostkach 

współzależnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy i kwoty odwracających się różnic przejściowych podlegają 

kontroli i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną 

odwróceniu. Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do 

wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne 

lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który 
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pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty, chyba że aktywa z tytułu odroczonego podatku powstają w wyniku 

początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek i 

w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub 

stratę podatkową.  

 

W przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu udziałów w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych 

oraz udziałów w jednostkach współzależnych, składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć 

przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który 

pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu 

o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do 

częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.  

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane 

są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą 

obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana. 

 

Uznawanie przychodów 

 

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, 

które można wiarygodnie wycenić. 

 

Sprzedaż towarów i produktów 

 

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź 

produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, 

pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT). 

 

Świadczenie usług 

 

Przychody ze świadczenia usług długoterminowych są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zaawansowania 

usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić 

efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług długoterminowych, przychody ze świadczenia tych usług są 

rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu. 

 

Odsetki 

 

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy 

procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe. 

 

Dywidendy 

 

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników 

spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku przyznającej dywidendę, chyba że w uchwale 

określono inny dzień prawa do dywidendy. 

 

Bilans 
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Rachunek zysków i strat 
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Zestawienie zmian w kapitale własnym  

 

 

 

Rachunek przepływów pieniężnych 
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1.3 Sprawozdanie Zarządu z działalności  

 

Informacje podstawowe 

 

 
 

Komentarz dotyczący aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej 

 

 W 2020 roku Spółka odnotowała znaczący spadek przychodów z działalności w porównaniu do roku ubiegłego, 

gdzie zysk Emitenta wyniósł 3 181,59 zł, natomiast w roku 2020 wynik netto wyniósł -1 070 107, 19 zł. Na tak 

wysoki poziom straty wpłynęły dwa czynniki. Pierwszym jest wybuch pandemii COVID, wpływający na 

zmniejszenie poziomu przychodu w stosunku do roku ubiegłego, na skutek wstrzymania części zleceń 

programistycznych od podmiotów zagranicznych, które w 2019 r. odpowiadały za 75% przychodów Spółki 

ogółem. W ocenie Zarządu Emitenta pandemia COVID przyczyniła się do wykorzystania mocy programistycznych 

jedynie w 60% w stosunku do roku ubiegłego w związku z ilością otrzymywanych zleceń. W związku z 

zaobserwowanym trendem gospodarczym Spółka postanowiła skoncentrować działalność na produkcji 

rozwiązań własnych oraz pozyskiwaniu zleceń krajowych. Drugim czynnikiem wpływającym na stratę Spółki jest 

odpis aktualizacyjny w łącznej kwocie 929.413,95 zł, zasugerowany przez biegłych rewidentów badających 

sprawozdanie roczne Spółki, dotyczący m.in. aplikacji Eracoin. Odpis aktualizacyjny stanowi 87% straty Emitenta 

za 2020 rok. W maju 2021 Emitent opublikował komunikat o odpisie wartości aplikacji Eracoin, w związku z 

zawieszeniem prac nad rozwojem aplikacji oraz brakiem pozyskania odpowiedniego partnera biznesowego, 

mogącego wesprzeć Spółkę finansowo w celu dalszego jej rozwoju. Co w związku z obwiązującymi przepisami 

prawa bilansowego skutkowało koniecznością odpisu wartości nakładów poniesionych na badania i rozwój nad 

aplikacją w latach ubiegłych i wpłynęło na wynik Spółki za rok 2020.Głównym jednostkowym kosztem Spółki są 

wynagrodzenia deweloperów pracujących przy projektowaniu oraz implementacji rozwiązań informatycznych, w 
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tym aplikacji mobilnych, serwisów web oraz e-gier, które oscylują na poziomie średnio 30% wartości sprzedaży 

usług programistycznych. Według aktualnych ofert pracy firm deweloperskich przeciętny koszt godziny pracy 

dewelopera na iOS i Android wynosi 16 USD/h netto. Dla przykładu oferty jednego z większych krajowych 

pracodawców w tej branży, firmy Netguru, oscylują w przeliczeniu w granicach 11-14 USD/h. Ze względu na fakt, 

że są to oferty typu BID (tzw. transakcyjne), faktyczne oferty są wyższe. W 2020 r. Spółka zrealizowała przychód 

w wysokości 915 747,90 zł, podczas gdy przychody za rok 2019 wynosiły 1 445 771,18 zł. Oznacza to spadek 

przychodów spółki ogółem o około 37% w porównaniu do roku 2019 oraz spadek przychodów z zagranicy o około 

55% - tj. o 643 465,11 zł względem roku ubiegłego. Spadek przychodów skorelowany jest z oddziaływaniem 

skutków pandemii COVID na gospodarkę zarówno krajową, jak i światową, w tym zachowania konsumentów 

rynku. W 2020 roku Spółka zrealizowała 8268 godzin programistycznych z czego 2962 godzin związanych było z 

realizacją wewnętrznych produktów Emitenta, natomiast 5306 godzin programistycznych zrealizowanych było 

dla klientów zewnętrznych i przyczyniły się do generowania przychodów Spółki. 

 

W 2020 roku Spółka zrealizowała następujące godziny programistyczne: 

 
 

 

 

Struktura geograficzna przychodów Emitenta za rok 2020 i 2019 [zł]. 

 

 
 

Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, które wystąpiły w roku obrotowym, a także 

po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

 

W związku z rozprzestrzenianiem się ̨koronawirusa SARS-CoV-2 istotnemu ograniczeniu uległa skala działalności 

Emitenta na skutek wstrzymania zleceń programistycznych od podmiotów zagranicznych, które w 2019 r. 

odpowiadały za 75% przychodów Spółki ogółem. W ocenie Zarządu Emitenta w 2020 roku wykorzystywane moce 

programistyczne spadły o ponad 40% r/r. Spółka, dostosowując sięd̨o realiów rynkowych, koncentrowała 

działalność na produkcji rozwiązań własnych oraz pozyskiwaniu zleceń krajowych. W czerwcu 2020 roku Emitent 

z sukcesem zakończył emisję akcji serii I, dzięki czemu pozyskał 500 tysięcy złotych na rozwój. Ponadto w czerwcu 

2020 roku Emitent podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wprowadził zmiany w statucie dotyczące 
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zmiany nazwy Emitenta z BitEvil S.A. na Codeaddict S.A. W związku z prowadzeniem działalności 

programistycznej, stanowiącej główny przychód firmy, pod marką Codeaddict, Emitent podjął decyzje o zmianie 

nazwy Spółki w celu unifikacji przekazu prezentowanego na zewnątrz spółki wobec klientów, inwestorów czy 

różnego rodzaju instytucji prawnych i administracyjnych. W sierpniu 2020 roku Emitent z sukcesem zakończył 

emisję akcji serii H, dzięki czemu pozyskał 200 tysięcy złotych na rozwój. Ponadto w sierpniu 2020 roku Emitent 

z sukcesem zakończył również emisję akcji serii G, dzięki czemu nabył 30% udziałów w spółce Investcon Fund sp. 

z o.o. (Raisemana sp. z o.o.). Wartość nabytych udziałów opiewała na kwotę ̨650 tysięcy złotych. W sierpniu 2020 

roku Emitent dokonał zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi m. in. majątkowe 

prawa autorskie do oprogramowania, kodów źródłowych platformy "Simplyasite" _http://simplyasite.com/_, 

prawo do użytkowania nazwy "Simplyasite" oraz inne prawa i zobowiązania należące do ZCP. Simplyasite to 

marka, poprzez którą klienci detaliczni czy pomniejsi klienci biznesowi, nieposiadający dużego zaplecza 

finansowego, w prosty i szybki sposób mogą zlecić realizacje dla siebie dedykowanej strony www lub usług – SEO. 

W grudniu 2020 roku Emitent podpisał umowę inwestycyjną z PlayWay S.A. („Inwestor”). Na jej podstawie 

Inwestor stanie się akcjonariuszem Spółki i będzie posiadał 25% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zamiarem 

Spółki jest, by dzięki zawiązaniu współpracy z Inwestorem rozszerzyć swoją działalności o produkcję gier 

komputerowych, co może zagwarantować ́ większą stabilizację sytuacji finansowej Spółki w nadchodzących 

latach. W maju 2021 roku, zgodnie z sugestią otrzymaną od biegłych rewidentów analizujących stan aktywów 

Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2020 rok, Emitent podjął decyzje o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego w 

łącznej kwocie 929.413,95 zł, dotyczący m.in. aplikacji Eracoin, w związku z zawieszeniem prac nad rozwojem 

aplikacji oraz brakiem pozyskania odpowiedniego partnera biznesowego, mogącego wesprzeć Spółkę finansowo 

w celu dalszego jej rozwoju. Odpis aktualizacyjny stanowi 88% straty Emitenta za 2020 rok. Spółka nie wyklucza 

wznowienia projektu w przyszłości w sytuacji znalezienia odpowiedniego partnera biznesowego. Na ten czas 

Spółka postanawia skupić swoje możliwości - roboczogodziny na rozwój innych aktualnie prowadzonych 

projektów. 

 

Przewidywania dotyczące rozwoju jednostki 

 

Obecnie Emitent skupia swoje działania na realizacji zamówień dla klientów zewnętrznych, które finansować 

będą dalszy rozwój Spółki. Poprzez koncentracje na segmencie usług programistycznych i konsultingowych 

zarówno Emitent jak i zespół programistów zamierza rozwijać wachlarz usług developerskich z naciskiem na 

technologie mobilne oraz webowe. W kolejnych latach Spółka zamierza również rozwijać swoje usługi związane 

z szeroko pojętym gameingiem w związku z nawiązaniem współpracy z PlayWay S.A. 

 

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

 

W roku 2020 Emitent kontynuował pracę nad aplikacją mobilną dla pracowników do rozliczania programu 

motywacyjnego w miesięcznych transzach. Pracownicy za pomocą smart contractu będą mogli skorelować 

przepracowane godziny z warunkami programu motywacyjnego. W 2020 roku Spółka kontynuowała również 

pracę nad systemem do automatycznego tradingu na giełdach obracających akcjami i kryptowalutami z 

elementami machine learning oraz AI. 

 

Informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych, a zwłaszcza o celu ich nabycia, liczbie i 

wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia 

oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia 

 

W roku 2020 Emitent nie dokonywał transakcji nabycia akcji własnych 

 

Informacje o posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach) 

 

Nie dotyczy 
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Informacje o instrumentach finansowych w zakresie:  

 

a) ryzyka: zmiany cen kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz 

utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka; 

 

b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z 

metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest 

rachunkowość zabezpieczeń. 

 

Nie dotyczy. 

 

Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na 

nienarażony 

 

Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym 

 

Działalność Spółki uzależniona jest od sytuacji makroekonomicznej panującej na rynkach, na których są lub będą 

świadczone jej usługi, w tym przede wszystkim w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. Efektywność, a w 

szczególności rentowność prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej jest uzależniona między innymi 

od występującego w tych krajach tempa wzrostu gospodarczego, poziomu konsumpcji, polityki fiskalnej i 

pieniężnej, poziomu inflacji, a także poziomu wydatków na rozwiązania informatyczne. Wszystkie te czynniki 

wywierają pośrednio wpływ na przychody i wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Mogą także wywierać 

wpływ na realizację założonej przez Emitenta strategii rozwoju. Wskazane okoliczności mogą mieć negatywny 

wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Emitenta lub cenę rynkową akcji. 

 

Ryzyko związane z koniunkturą w branży Emitenta  

 

Koniunktura w branży informatycznej zależy od wielu czynników o charakterze gospodarczym. Szczególnie 

istotny jest w tym przypadku poziom wydatków przedsiębiorstw na rozwiązania IT. Zgodnie z Raportem 

Cyfryzacja Polskiego Sektora MMŚP prezentującego wyniki badania przeprowadzonego przez Home.pl, 

Konfederację Lewiatan i polski oddział Microsoft, poziom inwestycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w 

rozwiązania z całego segmentu ICT (segment IT oraz segment telekomunikacyjny) spowodowany jest głównie 

dostosowywaniem sytuacji przedsiębiorstwa do bieżącego postępu technicznego, a nie chęcią wdrożenia 

nowoczesnych technologii w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorstwa, relatywnie częściej 

wolą inwestować w środki trwałe niż w rozwiązania ICT. Powyższa tendencja może stanowić istotne ograniczenie 

potencjału rozwojowego Spółki, której główną grupą klientów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Ryzyko 

związane z otoczeniem konkurencyjnym Rynek oprogramowania i rozwiązań IT charakteryzuje bardzo 

dynamiczny rozwój i rosnący poziom konkurencyjności. Usługi oferowane przez Emitenta zaliczają się do 

produktów innowacyjnych, należących do tzw. zaawansowanej technologii. Kluczowymi aspektami związanymi z 

działalnością informatyczną jest zdolność do efektywnego doprowadzania realizowanych projektów do końca, 

optymalizacja kosztowa (ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania kosztami zasobów ludzkich), zaufanie 

odbiorców oraz świadomość obecności danego przedsiębiorstwa na rynku.  

 

Ryzyko związane z krajowym i międzynarodowym otoczeniem prawnym 

 

Codeaddict S.A. jest narażony na ryzyko zmian regulacji w otoczeniu prawnym, w którym Emitent prowadzi 

działalność lub działalność prowadzą jej partnerzy. Regulacje prawne mogą ulegać zmianom, a przepisy prawa 

nie zawsze są stosowane przez sądy oraz organy administracji publicznej w sposób jednolity. Niektóre budzą 
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wątpliwości interpretacyjne ze względu na ich niejednoznaczność, co rodzi ryzyko nałożenia kar 

administracyjnych lub finansowych oraz naraża Emitenta na ryzyko podnoszenia roszczeń przez inne podmioty 

w przypadku przyjęcia niewłaściwej wykładni prawnej. Dotyczy to nie tylko przepisów prawa polskiego, ale 

również przepisów europejskich na terenie których działalność prowadzi Emitent. Przepisy prawne dotyczące 

prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, które w ostatnich latach ulegały częstym zmianom, to przede 

wszystkim: prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo handlowe oraz prawo ochrony danych 

osobowych. W przyszłości zmianom mogą ulegać w szczególności przepisy dotyczące nowoczesnych technologii 

oraz własności intelektualnej, w tym prawo autorskie. Ponadto, w związku z ciągłym postępem technologicznym 

nie można jednoznacznie wskazać, jak mogą zmienić się przepisy regulujące obszary dotknięte takim postępem. 

Nie można wykluczyć, że zmiany przepisów prawa będą miały negatywny wpływ na Emitenta. Wystąpienie 

jednego lub kilku z powyższych ryzyk może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, 

perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową akcji.  

 

Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży Emitenta 

 

Na działalność Emitenta duży wpływ mają nowe rozwiązania technologiczne w dziedzinie informatyki. Co również 

istotne, rynek nowoczesnych rozwiązań IT jest bardzo dynamiczny, w związku z tym Emitent nie może wykluczyć 

ryzyka zaistnienia na tyle istotnych zmian technologicznych w zakresie oferowanego oprogramowania, iż jego 

pozycja konkurencyjna zostanie osłabiona. W tym przypadku istotne jest prowadzenie w szerokim zakresie 

działalności badawczo-rozwojowej oraz inwestowanie środków finansowych w innowacyjne projekty stanowiące 

o przewadze rynkowej danego podmiotu. Emitent stale monitoruje trendy technologiczne w branży tworzenia 

oprogramowania i jeżeli wymaga tego sytuacja, dostosowuje stosowane rozwiązania do nowych standardów. 

 

Ryzyko związane z funkcjonowaniem oraz rozwojem sieci Internet 

 

Działalność Emitenta w dużej części polega na poprawnym i szybkim działaniu sieci Internet. W ramach 

prowadzonych projektów istotna jest komunikacja pomiędzy członkami zespołu, bieżące monitorowanie postępu 

prac oraz weryfikacja odpowiedniego podziału zadań. Wszystkie wymienione czynności prowadzone są z 

wykorzystaniem sieci Internet, w związku z tym wszystkie ewentualne problemy z jej funkcjonowaniem mogą 

przyczynić się do opóźnienia realizacji poszczególnych projektów i narazić Spółkę na dodatkowe wydatki z tytułu 

odszkodowań. 

  

Ryzyko niepozyskania wykwalifikowanych pracowników 

 

Zaufanie wobec Emitenta to jeden z kluczowych czynników decydujących o zainteresowaniu klientów 

podtrzymywaniem długotrwałych relacji. Czynnikami, które mogą wpłynąć na utratę zaufania odbiorców jest zła 

jakość i nieterminowość realizacji usług. Przy gwałtownym wzroście zamówień i braku wykwalifikowanych kadr 

Spółka może napotkać ograniczenia w terminowym i jakościowym wypełnianiu zobowiązań. W tym celu polityka 

kadrowa Emitenta przewiduje zwiększanie udziału pracowników z dużym doświadczeniem. Emitent stara się 

pozyskiwać jak najwięcej pracowników z kilkuletnim doświadczeniem w zawodzie, którzy są w stanie 

samodzielnie i efektywnie kierować zespołami programistów. Działalność operacyjna Spółki jest oparta na 

szerokim zespole specjalistów – programistów, projektantów i testerów. W związku z tym, iż na polskim i 

zagranicznym rynku pracy istnieje obecnie deficyt wykwalifikowanych informatyków, Emitent narażony jest na 

ryzyko niepozyskania lub opóźnionego pozyskania odpowiednich zasobów ludzkich. Co więcej, istotną 

konkurencją dla Emitenta na rynku pracy są międzynarodowe, prestiżowe holdingi oferujące wysokie zarobki. 

Ograniczenie dostępności zasobów ludzkich może prowadzić do zmniejszenia potencjału rozwojowego Emitenta 

oraz do ograniczenia prognozowanych przepływów finansowych. Dodatkowo, istnieje ryzyko związane z 

realizacją samych projektów w przypadku, gdy jeden z kluczowych członków zespołu technicznego nie będzie 

mógł przez pewien czas uczestniczyć w pracy. Nieterminowość w dostarczaniu i wdrażaniu rozwiązań może 

narazić Spółkę na dodatkowe koszty związane z karami umownymi czy odszkodowaniami. 



Memorandum Informacyjne Codeaddict S.A. 

Strona | 134 

 

Ryzyko wzrostu kosztów wynagrodzeń 

 

Znaczącą część kosztów operacyjnych Emitenta stanowią usługi obce (wynagrodzenie podwykonawców B2B). 

Spółka jest zatem szczególnie podatna na ryzyko wzrostu kosztów wynagrodzeń. Z jednej strony ryzyko to wynika 

z możliwych zmian w przepisach prawnych, szczególnie tych dotyczących opodatkowania umów 

cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Z 

drugiej natomiast Spółka musi oferować konkurencyjny poziom wynagrodzeń na rynku pracy, aby zachować 

możliwość szybkiego i sprawnego pozyskania nowego kapitału ludzkiego. Dodatkowymi czynnikami 

zwiększającymi presję na wzrost wynagrodzeń są coraz większa liczba miejsc pracy w Polsce oferowana przez 

zagraniczne holdingi informatyczne oraz proces konsolidacji mniejszych podmiotów przez liderów w branży 

informatycznej.  

 

Ryzyko utraty kluczowych klientów  

 

Emitent w trybie ciągłym prowadzi działania mające na celu dywersyfikację struktury odbiorców swoich usług 

zgodnie z przyjętą strategią rozwoju. Specyfika usług świadczonych przez Emitenta na rzecz odbiorców zakłada 

względnie długi okres wypowiedzenia kontraktów. Dodatkowo stosunkowo wysokie zapotrzebowanie na 

profesjonalne usługi tworzenia oprogramowania sprawia, iż zdaniem Zarządu, Spółka nie jest narażona na 

wysokie ryzyko z tytułu braku odbiorców. Nie można jednak wykluczyć, iż w wyniku działań niezależnych od 

Emitenta, np. spowodowanych problemami finansowymi danego odbiorcy, liczba potencjalnych klientów ulegnie 

zmniejszeniu, a Spółka przez okres dłuższy niż miesiąc nie będzie w stanie pozyskać kolejnych kontraktów. 

 

Ryzyko związane z pandemią COVID 

 

Podobnie jak każdy podmiot uczestniczący w obrocie gospodarczym, Spółka narażona jest na wystąpienie 

zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak np. wybuch epidemii. Pandemia koronawirusa (SARSCoV-2) wywiera 

negatywny wpływ na światową gospodarkę, w tym gospodarkę Polski. Wynika to m.in. ze zmniejszenia 

aktywności gospodarczej oraz z zaburzenia funkcjonowania globalnych łańcuchów dostaw.  

Brak stabilności rynkowej i obawy związane z pandemią spowodowały wycofywanie się części klientów z 

zarezerwowanych godzin programistycznych. Dodatkowo kolejne lockdowny i kwarantanny wpłynęły na 

funkcjonowanie i procesy zachodzące w całej organizacji. Obecnie sytuacja jest stabilna, dzięki dokładnemu jej 

przeanalizowaniu oraz wprowadzeniu środków zapobiegawczych. Pomimo trudności związanych z pandemią i 

światowym kryzysem Spółka zareagowała błyskawicznie na hossę gameingową, zbudowała nowy pipeline na 

solidnych klientach oraz poszerzyła portfolio własnych projektów. 

 

Informacje dodatkowe 

 

Nie dotyczy 

 

Oświadczenie Zarządu 

 

Oświadczenie zarządu spółki Codeaddict S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania 

finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 

Zarząd Codeaddict S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane 

porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz że odzwierciedlają w 

sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że 

sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń 

i ryzyk. 
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Oświadczenie zarządu spółki Codeaddict S.A. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do 

badania sprawozdania finansowego za rok 2020 

 

Zarząd Codeaddict S.A. oświadcza, iż wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego 

sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym zgodnie z przepisami dotyczącymi 

wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, iż firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego 

badanie, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego 

sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami 

etyki zawodowej. 
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2. Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2021 roku 

 

2.1 Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe 

 

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
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2.2 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach 

stosowanych zasad polityki) rachunkowości 

 

1) Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 

rachunkowości [„Ustawa”] oraz na podstawie Uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia Polityki Rachunkowości. 

 

2) Wartości niematerialne i prawne 

 

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest  prawdopodobne, że w przyszłości

 spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z 

tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub 

kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia 

lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości 

niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 

ekonomicznej użyteczności. 

 

3) Środki trwałe 

 

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z 

tytułu trwałej utraty wartości. Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty 

napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym 

zostały poniesione. Jeżeli możliwe, jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych 

przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane 

pierwotnie w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego. 

Środki trwałe są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej 

użyteczności. Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 10 tys. zł odnoszone 

są jednorazowo w koszty. 

 

4) Środki trwałe w budowie 

 

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich 

nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe 

w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania. 

 

5)   Inwestycje w aktywa finansowe 

 

 

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 

nabycia albo powstania, według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia 

transakcji są nieistotne. Cena nabycia jest to wartość godziwa poniesionych wydatków lub przekazanych w 

zamian innych składników majątkowych. 

Akcje, notowane na rynku papierów wartościowych, wyceniane są według wartości godziwej (cenach 

rynkowych), z odniesieniem różnic w stosunku do poprzedniej wyceny na kapitał z aktualizacji wyceny. 

Skutki przeszacowania aktywów finansowych do wartości godziwej, powodujące wzrost ich wartości do poziomu 

cen rynkowych zwiększać będą kapitał z aktualizacji wyceny. Natomiast w przypadku obniżenia ich ceny rynkowej 

w pierwszej kolejności różnice pokrywać się będzie z poprzednio ustalonej nadwyżki ceny rynkowej nad ceną 

nabycia, ujętej w kapitale z aktualizacji wyceny. Jeżeli jej nie było lub nie wystarczy na pokrycie zmniejszenia 
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wartości inwestycji, to odpisuje się ją w pozostałe koszty finansowe. Wzrost wartości danego aktywa 

bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się 

do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe. Jeżeli posiadane aktywa finansowe nie są notowane na 

rynku lub rynek przestał być aktywny wówczas Spółka wycenia akcje w cenie nabycia i ocenia, czy nastąpiła utrata 

ich wartości. Różnica między wyższą ceną nabycia, a niższą cena rynkową obciąża koszty finansowe (nie są to 

koszty podatkowe). Jeżeli wartość niesprzedanych aktywów finansowych wzrośnie to zwiększy on wartość 

księgową aktywów, ale tylko do wysokości ceny nabycia i odniesiona zostanie na przychód finansowy (przychód 

niepodatkowy). 

Jeżeli aktywa finansowe są długoterminowe i nie posiadają terminu wykupu zaliczać się będą do aktywów 

dostępnych do sprzedaży i wyceniane będą w wartości godziwej. Skutki odnoszone będą na wynik finansowy. 

Jeżeli jednak ustalenie w sposób wiarygodny wartości godziwej nie będzie możliwe, to wyceniać się je będzie w 

cenie nabycia z uwzględnieniem trwałej utraty wartości. 

Odpisu wyrażającego trwałą utratę wartości inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych dokonuje się nie później 

niż na koniec okresu sprawozdawczego. 

 

 

6) Należności krótko- i długoterminowe 

 

 

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość 

należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu 

aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów 

operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. 

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich 

wartość. 

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich 

wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów 

operacyjnych lub kosztów finansowych. 

 

7)  Transakcje w walucie obcej 

 

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu 

NBP obowiązującego w dniu poprzedzającego dzień zawarcia transakcji, lub kursu określonego w towarzyszącym 

danej transakcji kontrakcie terminowym typu „forward”. 

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie 

przy zastosowaniu kursu średniego NBP. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są w odpowiednio 

w pozycji przychodów lub kosztów finansowych. 

 

8)   Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

 

 

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów 

sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych 

zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 

 

9) Rozliczenia międzyokresowe 

 

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów 

sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych 

zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 
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10) Kapitał zakładowy 

 

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Różnice 

między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale zapasowym ze 

sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. W przypadku wykupu akcji, kwota zapłaty za akcje obciąża 

kapitał własny i jest wykazywana w bilansie w pozycji akcji własnych. 

 

11) Rezerwy 

 

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający 

ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje 

konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego 

oszacowania kwoty tego zobowiązania. 

 

12) Kredyty bankowe i pożyczki  

 

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego 

wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu / pożyczki. Następnie, 

wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według 

skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

Zobowiązania przeznaczone do obrotu są wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu 

przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego okresu. 

 

13) Koszty finansowania zewnętrznego 

 

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków 

trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia 

są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu. Pozostałe koszty 

finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat. 

 

14) Uznawanie przychodów 

 

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, 

które można wiarygodnie wycenić. 

 

15) Sprzedaż towarów i usług 

 

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź 

produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, 

pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT). 

 

16) Świadczenie usług 

 

Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, 

iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej 

ze świadczeniem usług, przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych 

kosztów z tego tytułu. 

 

17)  Odsetki 
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Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy 

procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe. 

 

 

2.3 Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność 

emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale 

 

Emitent w I kwartale 2021 roku osiągnął przychody wyższe w stosunku do I kwartału 2020 roku (o 151% w skali 

rok do roku). Zwiększenie poziomu przychodów Spółki, przyczyniło się również do zanotowania nieznacznej straty 

netto za I kwartał 2021 w wysokości około 10 500 zł, podczas, gdy wynik netto za I kwartał 2020 był stratą 

wynoszącą około 231 500 zł, (minimalizacja straty w skali rok do roku o 95%), co przy znacznym ograniczeniu 

kosztów działalności, pomimo trwającej pandemii COVID-19 i jej wpływu na funkcjonowanie spółki, pozwoliło w 

znaczącym stopniu obniżyć stratę z działalności Emitenta. 

 

Ponadto w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2, w dalszym ciągu ograniczeniu ulega skala działalności 

Emitenta na skutek wstrzymania części zleceń programistycznych od podmiotów zagranicznych. Spółka, 

dostosowując się do obecnych realiów rynkowych, koncentruje aktualną działalność również na produkcji 

rozwiązań własnych, pozyskiwaniu zleceń krajowych oraz rozwoju związanego z rozszerzeniem zakresu 

świadczonych przez siebie usług m. in. o obszar związany z szeroko pojętym e-gamingiem. 

Zarząd Emitenta zaznacza, że koszty generowane przez Spółkę mają charakter zmienny i wynikają z 

wynagrodzenia za pracę godzinową dla zespołu programistycznego. W pierwszym kwartale 2021 roku zespół 

programistyczny współpracujący z Emitentem realizował zlecenia częściowo w ramach pracy zdalnej. 

 

Zarząd Emitenta zaznacza, iż nie identyfikuje aktualnie zagrożenia dla płynności Spółki i jej ciągłości działania. 

Dodatnia wielkość kapitału obrotowego netto oraz znaczące poziomy gotówki w Spółce znacząco redukują ryzyko 

zaprzestania działalności Emitenta. 

 

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż w styczniu 2021 roku zawarł ze spółka PlayWay S.A. umowę objęcia akcji, 

na mocy której PlayWay S.A. objęło 1 791 288 akcji Emitenta Serii J, co stanowi 25% akcji w Spółce Emitenta i 

znacząco przyczyni się do wzrostu jej wartości, poprzez podejmowanie wspólnych działań w obszarach produkcji, 

dystrybucji i wydawania e-gier. Gwarantuje to większą stabilizację sytuacji finansowej Spółki w nadchodzących 

kwartałach. 

 

W I kwartale 2021 roku Spółka zrealizowała następujące godziny programistyczne 

 

 
 

w I kwartale 2021 roku w porównaniu do I kwartału 2020 roku. 
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2.4 stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok 

w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym 

 

Emitent nie publikował prognoz. 
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VII. Załączniki 

 

1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
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Memorandum Informacyjne Codeaddict S.A. 

Strona | 154 

  
  

Podział strony  
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2. Statut 

 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ CODEADDICT S.A. 

  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  

§ 1 

  

1. Firma Spółki brzmi Codeaddict spółka akcyjna. 

  

2. Spółka może używać skrótu firmy Codeaddict S.A., jak również wyróżniającego ją znaku 

graficznego. 

  

§ 2 

  

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

  

§ 3 

  

Siedzibą Spółki jest Poznań. 

  

§ 4 

  

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

  

§ 5 

  

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. 

  

§ 6 

  

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu 

zezwoleń wymaganych przepisami prawa. 

§ 7 

  

Założycielami Spółki (dalej łącznie zwanymi „Założycielami”) są: 

1. Kamil Stanek, 

2. Anna Nowicka-Bala. 

  

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

  

§ 8 

  

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest: 

  

1. PKD 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i 

materiałów używanych do wyplatania, 

2. PKD 17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych 
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3. PKD 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, 

4. PKD 18.12.Z - Pozostałe drukowanie, 

5. PKD 18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji, 

6. PKD 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 

7. PKD 27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, 

8. PKD 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

9. PKD 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, 

10. PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 

11. PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 

12. PKD 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, 

13. PKD 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do 

niego, 

14. PKD 46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, 

15. PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 

16. PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 

17. PKD 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

18. PKD 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

19. PKD 47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach, 

20. PKD 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

21. PKD 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 

22. PKD 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

23. PKD 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

24. PKD 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 

25. PKD 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt 

domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

26. PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 

27. PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami, 

28. PKD 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 

29. PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów, 

30. PKD 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 

31. PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 

32. PKD 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie, 

33. PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 

34. PKD 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(katering), 

35. PKD 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 

36. PKD 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów, 

37. PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 

38. PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, 
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39. PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, 

40. PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 

41. PKD 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, 

42. PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem, 

43. PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 

44. PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 

45. PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych, 

46. PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność, 

47. PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych, 

48. PKD 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych, 

49. PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

50. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

51. PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania, 

52. PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne, 

53. PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych, 

54. PKD 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych, 

55. PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, 

56. PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 

57. PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 

58. PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet), 

59. PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 

60. PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej, 

61. PKD 74.20.Z - Działalność fotograficzna, 

62. PKD 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami, 

63. PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, 

64. PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, 

gdzie indziej niesklasyfikowane, 

65. PKD 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników, 

66. PKD 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, 

67. PKD 79.11.A - Działalność agentów turystycznych, 

68. PKD 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych, 

69. PKD 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki  

70. PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 

71. PKD 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała 

specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, 

72. PKD 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center), 

73. PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 
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74. PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie indziej niesklasyfikowana, 

75. PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

76. PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

77. PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

78. PKD 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 

79. PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

  

§ 9 

  

Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu. 

  

III.  KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

  

§ 10 

  

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.686.932,00 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy 

dziewięćset trzydzieści dwa złote) i dzieli się na: 

1. 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, 

2. 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, 

3. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

4. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

5. 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 

6. 167.199 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na 

okaziciela serii E, 

7. 1.166.665 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji 

zwykłych na okaziciela serii F, 

8. 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G. 

9. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, 

10. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,50 zł 

(pięćdziesiąt groszy) każda. 

2. Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte wkładem pieniężnym i opłacone w pełnej 

wysokości odpowiednio przed wpisem Spółki lub wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i 

związanej z tym zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

3. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne oraz obligacje z prawem 

pierwszeństwa. 

§ 10a 

  

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 

970.000,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 

1.940.000 (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o             

 wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda („Kapitał Docelowy”). 
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2. Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie 

jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. 

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego 

wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany 

niniejszego statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 15 

listopada 2019 r. 

4. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może 

wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których 

mowa w art. 354 Kodeks spółek handlowych. 

5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną 

w formie pisemnej oraz określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do 

nabycia nowych akcji. 

6. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub 

w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. 

7. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 zastępuje uchwałę 

Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu 

notarialnego. 

8. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych 

sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego 

w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz niewyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony 

do: 

a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów 

zabezpieczających powodzenie emisji akcji; 

b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania 

umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji; 

c. ubiegania się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect”. 

§ 11 

  

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela. 

2. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. W przypadku zamiany 

akcji imiennych na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie wygasa. Zamiana 

akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. 

3. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie 

dobrowolne). Z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa Spółka może nabywać akcje własne w 

celu umorzenia. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

4. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W 

okresie, gdy Spółka posiadać będzie status spółki publicznej i akcje, na których ustanowiono zastaw lub 

użytkowanie, będą zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku 

prowadzącym rachunki papierów wartościowych rachunku papierów wartościowych prowadzonym 
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przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z 

tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. 

  

IV. ORGANY SPÓŁKI 

  

 § 12 

 

Organami Spółki są: 

1. Zarząd, 

2. Rada Nadzorcza, 

3. Walne Zgromadzenie. 

  

1. ZARZĄD 

  

§ 13 

  

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę 

Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 

2. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. 

3. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje. 

4. Spośród członków Zarządu Rada Nadzorcza wskazuje Prezesa Zarządu. 

  

§ 14 

  

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji 

Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

§ 15 

  

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu działający 

samodzielnie. 

§ 16 

  

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być 

członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych. 

§ 17 

  

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel 

Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały Rady Nadzorczej albo pełnomocnik 

powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych 

ze stosunkiem pracy członka Zarządu. 

§ 18 

  

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 

2. Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane lub niezwłocznie na 

wniosek jednego członka Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu lub jego niepowołania, 
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posiedzenia Zarządu może zwołać każdy inny członek Zarządu Spółki. W zaproszeniu na posiedzenie 

należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać 

również bez formalnego zwołania, jeśli są na nim obecni wszyscy członkowie Zarządu. 

3. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu 

posiedzeniom przewodniczy członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu lub w razie braku 

takiego, członek Zarządu wyznaczony przez wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. 

 

§ 19 

  

Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie Zarządu, a w 

posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jego członków. 

 

§ 20 

  

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos 

Prezesa Zarządu. 

§ 21 

  

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały 

Zarządu, może określić regulamin Zarządu Spółki uchwalany przez Zarząd Spółki i zatwierdzany przez Radę 

Nadzorczą. 

  

2.    RADA NADZORCZA 

  

§ 22 

  

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję 3 (trzech) lat. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie Spółki z 

zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. 

4. W wypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, 

pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje 

czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne 

Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. 

 

§ 23 

  

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w 

terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na pierwszym 

posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie, w 

razie potrzeby, Sekretarza Rady Nadzorczej. 

2. Sekretarz może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie 

powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej. 
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§ 24 

  

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej 

pracami. 

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy członek Rady Nadzorczej 

wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. 

 

§ 25 

  

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny 

wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. 

2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia 

wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie 

zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i 

proponowany porządek obrad. 

3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad 

powinno zostać wysłane listem poleconym co najmniej na 10 (dziesięć) dni przed dniem posiedzenia 

Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na 

posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie 

sprzeciwu. 

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie 

wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście 

obecności. 

5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym. 

  

§ 26 

  

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.  W przypadku równości głosów rozstrzyga 

głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

§ 27 

  

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 

2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał 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. 

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 

zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 
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4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 powyżej nie dotyczy wyboru Sekretarza 

Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej 

wymienionych osób. 

5. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość może określić Regulamin Rady Nadzorczej. 

 

§ 28 

  

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona 

obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych 

na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady 

Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. 

§ 29 

  

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych i innymi postanowieniami 

niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu; 

2. składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom 

Zarządu Spółki; 

3. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, z tytułu 

umów o pracę oraz innych umów zawartych z członkami Zarządu oraz zasad ich zatrudnienia w 

Spółce; 

4. zatwierdzanie regulaminu Zarządu;  

5. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania 

finansowego; 

6. wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia; brak opinii 

na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia poczytuje się za 

brak zastrzeżeń co do spraw objętych porządkiem obrad; 

7. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. 

  

§ 30 

 

 

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu, zawieszeniu 

ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu 

delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady 

Nadzorczej. 

§ 31 

  

Szczegółowy sposób działania Rady Nadzorczej może określić regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze 

uchwały przez Walne Zgromadzenie. 
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3. WALNE ZGROMADZENIE 

  

§ 32 

  

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

  

§ 33 

  

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po 

upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 

powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane. 

3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 

4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału 

zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia 

określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 34 

  

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi lub Krakowie. 

  

§ 35 

  

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 

pełnomocnika. 

§ 36 

  

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W 

razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez 

Zarząd. 

 

 

2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia 

w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy 

upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba 

wyznaczona przez sąd rejestrowy. 

  

  

3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. 

§ 37 
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Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek 

handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych. 

§ 38 

  

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, 

umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa 

albo jego zorganizowanej części lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. 

§ 39 

  

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz w 

innych postanowieniach niniejszego Statutu wymagają następujące sprawy: 

1. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej; 

2. tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych; 

3. rozwiązanie Spółki. 

  

2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może 

nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich 

głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. 

3. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego 

lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego. 

  

 

V.  GOSPODARKA SPÓŁKI 

  

1. Kapitały własne Spółki stanowią: 

  

§ 40 

 

 

1. kapitał zakładowy, 

2. kapitał zapasowy, 

3. kapitały rezerwowe. 

 

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na 

początku i w trakcie roku obrotowego. 

 

§ 41 

  

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

  

§ 42 

  

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym 

przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty 

akcjonariuszom. 



Memorandum Informacyjne Codeaddict S.A. 

Strona | 168 

2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby 

posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych 

wpłat na akcje. 

3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia. 

4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej na 

koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę. 

  

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

§ 43 

  

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. 

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. 
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3. Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu Spółki nie 
zarejestrowanych przez Sąd 

 

Dnia 18.01.2021 roku na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło 

decyzję podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 895 644,00 złotych poprzez emisję nie więcej niż 1 791 288 

akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy o wartości nominalnej 

0,50 zł 
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4. Definicje i objaśnienia skrótów 

 

Akcje Serii K 

Akcje Serii K - akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, o wartości nominalnej 0,50 zł 
każda, w liczbie nie mniejszej niż 2 (dwie) i nie większej niż 2 686 932 (dwa miliony 
sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) o łącznej wartości 
nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większej niż 1 343 466 zł (jeden 
milion trzysta czterdzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych). 

Alternatywny 
System Obrotu,  

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

B2B 
Skrót od angielskiego terminu „business to business”, który oznacza model 
działalności firmy, w którym usługi są świadczone na rzecz przedsiębiorstw lub 
innych podmiotów instytucjonalnych. 

DM INC, Firma 
Inwestycyjna 

Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krasińskiego 16, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000371004 

Memorandum 
Informacyjne lub 
Memorandum 
lub Spółka, 

Niniejsze Memorandum Informacyjne 

Emitent, Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu 

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

GUS Główny Urząd Statystyczny 

Inwestor. 
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej zamierzająca nabyć Akcje lub na rzecz, której składany jest albo 
złożony został zapis lub dokonywana jest albo została dokonana wpłata na Akcje 

k.s.h. 
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 
505 z późn. zm.) 

KDPW, Depozyt, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

Kodeks cywilny 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. 
zm.) 

Kodeks karny 
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 
1950) 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

MSiG Monitor Sądowy i Gospodarczy 

NBP Narodowy Bank Polski 

NWZ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta 

Organizator 
Alternatywnego 
Systemu Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

pcc Podatek od czynności cywilnoprawnych 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności 

PLN, zł  złoty polski - jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

Regulamin ASO 
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 
Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) 

Rozporządzenie 
MAR lub  
MAR 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć 
na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i 
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

Rejestr Sponsora 
Emisji 

Rodzaj rachunku papierów wartościowych, prowadzony przez uprawnioną firmę 
inwestycyjną, na którym zostaną zapisane Akcje Inwestorów, którzy nie zdeponowali 
Akcji na swoich indywidualnych rachunkach papierów wartościowych 
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Rozporządzenie 
RODO 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dokonywana przez Emitenta 
na podstawie Memorandum Informacyjnego. 

Rozporządzenie 
Prospektowe 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie 
prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub 
dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych 

Rozporządzenie w 
Sprawie Koncentracji 

Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw 

Oferta Publiczna 
Oferta publiczna, w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie, Akcji Serii K 
dokonywana przez Emitenta na podstawie Memorandum Informacyjnego. 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

USD Dolar amerykański - jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Ustawa o KRS 
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1500 z późn. zm.) 

Ustawa o Obrocie 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2020 
r. poz. 89 z późn. zm.) 

Ustawa o ochronie 
konkurencji i 
konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 
r. poz. 1076) z późn. zm.) 

Ustawa o Ofercie 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od 
czynności 
cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 815z późn. zm.) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od 
osób fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od 
osób prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. 
U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) 

Ustawa o 
Rachunkowości 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 z 
późn. zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług 

WZ Walne Zgromadzenie 

Zarząd Zarząd Emitenta 

ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta 

 


