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obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system 
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Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie 
instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla spółek, w 
których inwestowanie może być związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym.  
 
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi 
dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). 
 
Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie za sobą inwestowanie w instrumenty finansowe 
notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą 
analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. 
 
Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami 
prawa. 
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1. INFORMACJE O EMITENCIE 

 
 
Nazwa (firma):    IDH Spółka Akcyjna (dawniej Index Copernicus International Spółka Akcyjna) 
 
Nazwa skrócona:   IDH S.A. (dawniej Index Copernicus International S.A.) 
 
Forma prawna:   Spółka Akcyjna 
 
Kraj:    Polska 
 
Siedziba:   Warszawa 
 
Adres:    02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 36 A 
 
Telefon:    +48 22 205 81 07  
 
Fax:    +48 22 205 81 01 
 
Poczta elektroniczna:  office@indexcopernicus.com 
 
Strona internetowa:  www.indexcopernicus.com 
 
Numer KRS:   0000290680 
 
Oznaczenie Sądu:  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydz. Gospodarczy  
 
REGON:    011274140 
 
NIP:    526-10-39-676 
 
NIP jako Podatnika VAT UE  PL 526-10-39-676 
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2. LICZBA, RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA I OZNACZENIE EMISJI 

INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO OBROTU W ALTERNATYWNYM 

SYSTEMIE 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wprowadza się: 

 77.758.380 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) 
akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,05 zł każda, oraz 

 1.045.102.820 (słownie: jeden miliard czterdzieści pięć milionów sto dwa tysiące osiemset dwadzieścia) akcji 
zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,05 zł każda. 

 
Akcje serii H oraz akcje serii I inkorporują takie same prawa jak dotychczas wprowadzone do obrotu w alternatywnym 
systemie obrotu akcje serii A, B, C, D, E, F oraz G Emitenta. 
 
Podstawa prawna emisji akcji serii H 

 
Akcje serii H zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 

czerwca 2011 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia kapitału zakładowego z 
równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia 
akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H w podwyższanym kapitale zakładowym Emitenta w całości oraz zmiany 
Statutu Emitenta. 
Na podstawie przedmiotowej uchwały Walne Zgromadzenie postanowiło obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 
3.887.919,00 zł, to jest do kwoty 3.887.919,00 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji o 0,05 zł, to jest do 
kwoty 0,05 zł. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło jego podwyższenie o kwotę 
3.887.919,00 zł, to jest do kwoty 7.775.838,00 zł w drodze emisji 77.758.380 akcji zwykłych na okaziciela serii H o 
wartości nominalnej 0,05 zł każda.  
Walne Zgromadzenie Emitenta ustaliło cenę emisyjną akcji serii H w wysokości 0,05 zł za każdą akcję, a także 
postanowiło, iż ich objęcie nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, tj. złożenia przez Spółkę oferty objęcia 
emitowanych akcji wybranemu inwestorowi lub wybranym inwestorom i jej przyjęcia odpowiednio przez inwestora lub 
inwestorów (wszystkich lub niektórych). Akcje emisji serii H uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 
2011 roku. Postanowiono, iż pokrycie obejmowanych akcji serii H powinno nastąpić w całości wkładem pieniężnym. 
Walne Zgromadzenie wyłączyło na podstawie uchwały nr 3 z dnia 20 czerwca 2011 roku prawo poboru nowo 
emitowanych akcji serii H w całości. 
 
Emitent prezentuje pełną treść uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 czerwca 2011 roku: 

 
Uchwała nr 3 z dnia 20 czerwca 2011 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  Index Copernicus International Spółka Akcyjna* z 
siedzibą w Warszawie 

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia kapitału zakładowego z równoczesnym 
podwyższeniem kapitału zakładowego Index Copernicus International S.A.* w drodze emisji akcji serii H, 

pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H w podwyższanym kapitale zakładowym Index 
Copernicus International S.A.* w całości oraz zmiany Statutu Index Copernicus International S.A.* 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Index Copernicus International S.A.* z siedzibą w 
Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 oraz 457 §1 pkt 1 w zw. z 431 § 1, § 2 ust. 1 i § 7 oraz 
art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. § 21 pkt 5) Statutu Spółki, niniejszym postanawia: 
§ 1 
1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.887.919,00 zł (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy 
dziewięćset dziewiętnaście złotych), to jest do kwoty 3.887.919,00 zł (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem 
tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych).  
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji o 0,05 zł (pięć 
groszy), to jest do kwoty 0,05 zł (pięć groszy).  
3.  Obniżenie kapitału zakładowego Spółki ma na celu dostosowania ceny nominalnej akcji do  
Ceny rynkowej akcji notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu.  
§ 2 
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.887.919,00 zł (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy 
dziewięćset dziewiętnaście), to jest do kwoty 7.775.838,00 zł (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy 
osiemset trzydzieści osiem złotych). 
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji 77.758.380 (siedemdziesiąt siedem milionów 
siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 
0,05 zł (pięć groszy) każda.  
3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii H w wysokości 0,05 zł (pięć groszy) za każdą akcję.  
4.  Akcje nowej emisji serii H uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2011   
roku.  
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5. Objęcie akcji serii H nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, tj. złożenia przez Spółkę oferty objęcia emitowanych 
akcji przez wybranego inwestora lub wybranych inwestorów przez Zarząd Spółki i jej przyjęcia odpowiednio przez 
inwestora lub inwestorów (wszystkich lub niektórych).  
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do wyboru inwestora lub inwestorów, którym zostanie zaoferowane nabycie (objęcie) 
nowo emitowanych akcji Spółki serii H.  
7. Pokrycie obejmowanych akcji serii H powinno nastąpić w całości wkładem pieniężnym przed złożeniem wniosku 
przez Spółkę o wpis przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego do właściwego rejestru.  
8. Zawarcie umowy (umów) objęcia akcji serii H pomiędzy Spółką a wybranym przez nią inwestorem (inwestorami) 
nastąpi w terminie do dnia 31 lipca 2011 roku.  
9. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do wydłużenia bądź skrócenia terminu, o którym mowa w punkcie 8 
niniejszego paragrafu.  
§ 3 
1. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru nowo emitowanych akcji serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy 
Spółki w całości.  
2. Przyjmuje się przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru 
oraz określony w niej sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H.  
§ 4 
Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że:  
1. § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.775.838,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy 
osiemset trzydzieści osiem złotych) i dzieli się na 155.516.760 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów pięćset 
szesnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w tym:   
a) 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,  
b)  11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
c) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C,  
d) 29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D,   
e) 3.614.200 (słownie: trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E,  
f) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F,  
g) 9.644.180 (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na 
okaziciela serii G,  
h) 77.758.380 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) 
akcji zwykłych na okaziciela serii H.”  
2. § 7 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki na kwotę nie wyższą, niż 
500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięciu milionów) 
akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) oznaczonych jako seria J.”  
3. § 7 ust. 7 ab initio Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kliku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie 
wyższą, niż 1.300.000,00 zł (słownie: milion trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 26.000.000 (słownie: 
dwadzieścia sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć gorszy) – Kapitał 
Docelowy. Podwyższenie w ramach Kapitału Docelowego dokonane zostanie na zasadach:”  
4. § 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„W kapitale zakładowym:  
1)  Akcje serii A w liczbie 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy)  
są akcjami zwykłymi na okaziciela.  
2) Akcje serii B w liczbie 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela.  
3)  Akcje serii C w liczbie 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela.  
4) Akcje serii D w liczbie 29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela.  
5) Akcje serii E w liczbie 3.614.200 (słownie: trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwieście) są akcjami zwykłymi 
na okaziciela.  
6) Akcje serii F w liczbie 4.000.000 (słownie: cztery miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela.  
7) Akcje serii G w liczbie 9.644.180 (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt) 
są akcjami zwykłymi na okaziciela. 
8) Akcje serii H  w liczbie 77.758.380 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy 
trzysta osiemdziesiąt) są akcjami zwykłymi na okaziciela.  
9) Akcje serii J w liczbie większej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela.”  
§ 5 
Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia i wykonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia obniżenia 
kapitału zakładowego Spółki z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w 
niniejszej uchwale.  
§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Opinia Zarządu 
w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy  
w całości prawa poboru akcji serii H 
Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki pod firmą Index Copernicus 
International Spółka Akcyjna*, wobec proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 
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3.887.919,00 zł (słownie złotych: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście) 
poprzez emisję nie więcej niż 3.887.919 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) 
każda, przedstawia opinię dotyczącą wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości 
przedmiotowej emisji.  
Planowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki realizowane jest zgodnie z trybem, o którym mowa w art. 457 § 
1 pkt. 1 w związku z 455 § 1 kodeksu spółek handlowych, a więc poprzez obniżenie kapitału zakładowego w wyniku 
obniżenia ceny nominalnej akcji oraz jednoczesne podwyższenie kapitału zakładowego do jego pierwotnej wysokości. 
Celem planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest  pozyskanie środków finansowych, które 
umożliwią Spółce rozwój, oraz jednoczesne obniżenie wartości nominalnej akcji do wartości, którą aktualnie posiadają 
akcje Spółki znajdujące się w obrocie w Alternatywnym Systemie Obrotu Newconnect.   
Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że dotychczasowa rynkowa wycena akcji Spółki tj. poniżej ich wartości nominalnej 
powodowała, iż pozyskanie dodatkowych środków finansowych poprzez podniesienie kapitału zakładowego Spółki 
możliwe było jedynie w drodze prywatnych emisji akcji, skierowanych do wybranych przez Spółkę inwestorów. 
Powyższe w opinii Zarządu uzasadnia wyłączenie prawa poboru emisji akcji serii H. Zarząd proponuje ustalenie ceny 
emisyjnej akcji na poziomie ceny nominalnej – po jej obniżeniu w trybie, o którym mowa poniżej.  
Pozyskanie środków z emisji akcji serii H pozwoli na pozyskanie środków na dalszy rozwój Spółki. 
 
Na podstawie uchwał nr 4 i 5 z dnia 20 czerwca 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło 
o dematerializacji akcji serii H oraz ich wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Newconnect.  
 
Podstawa prawna emisji akcji serii I 

 
Akcje serii I zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 

czerwca 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I, pozbawienia 
akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki w całości oraz zmiany Statutu 
Spółki. 
Na podstawie przedmiotowej uchwały Walne Zgromadzenie postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Emitenta o 
kwotę nie wyższą niż 64.085.341,00 zł, to jest do kwoty nie wyższej niż 71.861.179,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 
1.281.706.820 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,05 zł każda.  
Walne Zgromadzenie Emitenta ustaliło cenę emisyjną akcji serii I w wysokości 0,05 zł za każdą akcję, a także 
postanowiło, iż ich objęcie nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, tj. złożenia przez Spółkę oferty objęcia 
emitowanych akcji wybranemu inwestorowi lub wybranym inwestorom i jej przyjęcia odpowiednio przez inwestora lub 
inwestorów (wszystkich lub niektórych). Akcje emisji serii I uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 
2011 roku. Postanowiono, iż pokrycie obejmowanych akcji serii I powinno nastąpić w całości wkładem pieniężnym. 
Walne Zgromadzenie wyłączyło na podstawie uchwały nr 6 z dnia 20 czerwca 2011 roku prawo poboru nowo 
emitowanych akcji serii I w całości. 
 
Emitent prezentuje pełną treść uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 czerwca 2011 roku: 

 
Uchwała nr 6 z dnia 20 czerwca 2011 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  Index Copernicus International Spółka Akcyjna* z 
siedzibą w Warszawie 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Index Copernicus International S.A.* w drodze emisji akcji serii 
I, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I w podwyższanym kapitale zakładowym Index 

Copernicus International S.A.* w całości oraz zmiany Statutu Index Copernicus International S.A.* 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Index Copernicus International S.A.* z siedzibą w 
Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 ust. 1 i § 7 oraz art. 433 § 2 Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz na podstawie art. § 21 pkt 5) Statutu Spółki, niniejszym postanawia:  
 

§ 1 
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 64.085.341,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt 
cztery miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści jeden), to jest do kwoty nie wyższej niż 71.861.179,00 zł 
(słownie złotych: siedemdziesiąt jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć 
złotych).  
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nie więcej niż 1.281.706.820 (jeden miliard 
dwieście osiemdziesiąt jeden milionów siedemset sześć tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela 
serii I o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.  
3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii I w wysokości 0,05 zł (pięć groszy) za każdą akcję.  
4. Akcje nowej emisji serii I uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2011 roku.  
5. Objęcie akcji serii I nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, tj. złożenia przez Spółkę oferty objęcia emitowanych 
akcji przez wybranego inwestora lub wybranych inwestorów przez Zarząd Spółki i jej przyjęcia odpowiednio przez 
inwestora lub inwestorów (wszystkich lub niektórych).  
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do wyboru inwestora lub inwestorów, którym zostanie zaoferowane nabycie (objęcie) 
nowo emitowanych akcji Spółki serii I.   
7. Pokrycie obejmowanych akcje serii I powinno nastąpić w całości wkładem pieniężnym przed złożeniem wniosku 
przez Spółkę o wpis przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego do właściwego rejestru.  
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8. Zawarcie umowy (umów) objęcia akcji serii I pomiędzy Spółką a wybranym przez nią inwestorem (inwestorami) 
nastąpi w terminie do dnia 31 lipca 2011 roku.  
9. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do wydłużenia bądź skrócenia terminu, o którym mowa w punkcie 8 
niniejszego paragrafu.  
10. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru nowo emitowanych akcji serii I przez dotychczasowych akcjonariuszy 
Spółki w całości.   
11. Przyjmuje się przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa 
poboru oraz określony w niej sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I.  
12. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia i wykonania wszelkich czynności celem doprowadzenia do podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale.  
 

§ 2 
Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że:  
1. § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 71.861.179,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt jeden milionów 
osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) i dzieli się na nie więcej niż 1.437.223.580 (słownie: 
jeden miliard czterysta trzydzieści siedem milionów dwieście dwadzieścia trzy tysięcy pięćset osiemdziesiąt) akcji o 
wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w tym:   
a) 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,  
b)  11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
c) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 
d) 29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D,  
e) 3.614.200 (słownie: trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E,  
f) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F,  
g) 9.644.180 (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto  
osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G,  
h) 77.758.380 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) 
akcji zwykłych na okaziciela serii H, 
i) nie więcej niż 1.281.706.820 (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt jeden milionów siedemset sześć tysięcy 
osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii I.”  
2. § 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„W kapitale zakładowym  
a)  Akcje serii A w liczbie 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy)  
są akcjami zwykłymi na okaziciela.  
b) Akcje serii B w liczbie 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) są akcjami  
zwykłymi na okaziciela.  
c) Akcje serii C w liczbie 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela.  
d) Akcje serii D w liczbie 29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela.  
e) Akcje serii E w liczbie 3.614.200 (słownie: trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwieście) są akcjami zwykłymi 
na okaziciela.  
f)  Akcje serii F w liczbie 4.000.000 (słownie: cztery miliony) są akcjami zwykłymi  
na okaziciela.  
g) Akcje serii G w liczbie 9.644.180 (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt) 
są akcjami zwykłymi na okaziciela.  
h) Akcje serii H  w liczbie 77.758.380 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów  
siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) są akcjami zwykłymi na okaziciela,  
i) Akcje serii I w liczbie nie większej, niż 1.281.706.802 (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt jeden milionów 
siedemset sześć tysięcy osiemset dwa) są akcjami zwykłymi na okaziciela.  
j) Akcje serii J w liczbie większej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela.  

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Opinia Zarządu 
w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I 
Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki pod firmą Index Copernicus 
International Spółka Akcyjna* wobec proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 
64.085.341,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści jeden) 
poprzez emisję nie więcej niż 1.281.706.820 (jeden miliard dwieście osiemdziesiąt jeden milionów siedemset sześć 
tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda 
przedstawia opinię dotyczącą wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości przedmiotowej 
emisji.  
Celem planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest pozyskanie środków finansowych, które 
umożliwią Spółce kontynuowanie rozwoju. Dzięki emisji akcji serii I Spółka pozyska inwestora strategicznego co 
spowoduje znaczący wzrost wartości spółki, a co za tym idzie wzrost wartości akcji Spółki należących do pozostałych 
akcjonariuszy.  
Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że pozyskanie inwestora strategicznego, a co za tym idzie znaczących środków 
finansowych możliwe jest jedynie w drodze prywatnej emisji akcji, skierowanej do wybranych przez Spółkę inwestorów. 
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Powyższe w opinii Zarządu uzasadnia wyłączenie prawa poboru emisji akcji serii I. Zarząd proponuje ustalenie ceny 
emisyjnej akcji na poziomie ceny nominalnej. 
 
Na podstawie uchwał nr 7 i 8 z dnia 20 czerwca 2011 roku Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło o 
dematerializacji akcji serii I oraz ich wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Newconnect. 
 
Zgodnie z postanowieniami uchwał nr 3 oraz 6 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 czerwca 2011 roku: 
1) subskrypcja akcji serii H i serii I rozpoczęła się w dniu 20 czerwca 2011 roku i zakończyła się w dniu 31 lipca 2011 

roku. 
2) Akcje serii H i serii I były oferowane w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 

§2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych i nie podlegały przydziałom. 
3) Subskrypcją objętych było 77.758.380 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem 

tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji serii H oraz 1.281.706.820 (jeden miliard dwieście osiemdziesiąt jeden 
milionów siedemset sześć tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji serii I. 

4) Nie wystąpiła redukcja przydziału akcji serii H i akcji serii I. 
5) W wyniku złożonych przez Zarząd Emitenta ofert objęcia akcji objętych zostało 77.758.380 (słownie: 

siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na 
okaziciela serii H oraz 1.045.102.820 (słownie: jeden miliard czterdzieści pięć milionów sto dwa tysiące osiemset 
dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii I.  

6) Akcje serii H oraz serii I były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 0,05 zł. 
7) Emitent złożył oferty objęcia akcji serii H oraz serii I 56 inwestorom. 
8) Emitent zawarł umowy objęcia akcji z 36 podmiotami, z czego akcje serii H objęły 33 podmioty, a akcje serii I 

objęło 36 podmiotów. 
9) Emitent nie zawarł umowy o subemisję w stosunku do akcji serii H oraz serii I. 
10) Łączne koszty emisji akcji serii H oraz serii I jakie poniósł Emitent to 587 218,7 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt 

siedem tysięcy dwieście osiemnaście złotych siedemdziesiąt groszy), w tym: 
a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 256 856,70 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset 
pięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy). 
b) Wynagrodzenia subemitentów: brak. 
c) Sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem 
kosztów doradztwa: brak. 
d) Promocja oferty: brak. 
e) Inne koszty: 320 362,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote) podatek od 
czynności cywilno-prawnych, 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) opłata notarialna. 
Emitent wykazał ww. koszty emisji akcji serii H oraz serii I jako koszty finansowe. 

 
W dniu 23 sierpnia 2011 roku Emitent otrzymał zawarte przez Emitenta, i podpisane przez przeciwne strony czynności, 
umowy na mocy których Emitent udzielił następujących poręczeń zobowiązań spółki zależnej od Emitenta – 
Internetowy Dom Handlowy S.A.** z siedzibą w Warszawie: 
1) Spółce Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie: 
a) poręczenie spłaty 800 (osiemset) obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc 
złotych) każda o numerach od 1 do 800 - ostateczny termin zapłaty 31 sierpnia 2011 roku, 
b) poręczenie spłaty 1.250 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 
1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda o numerach od 1 do 1250 - ostateczny termin zapłaty 31 stycznia 2012 roku, 
c) poręczenie spłaty 700 (siedemset) obligacji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc 
złotych) każda o numerach od 1 do 700 - ostateczny termin zapłaty 8 listopada 2011 roku, 
d) poręczenie spłaty 325 (trzysta dwadzieścia pięć) obligacji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1.000,00 zł 
(jeden tysiąc złotych) każda o numerach od 1 do 325 - ostateczny termin zapłaty 28 lutego 2012 roku, 
e) poręczenie spłaty 60 (sześćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc 
złotych) każda o numerach od 1 do 60 - ostateczny termin zapłaty 9 maja 2012 roku, 
f) poręczenie spłaty 551 (pięćset pięćdziesiąt jeden) obligacji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1.000,00 zł 
(jeden tysiąc złotych) każda o numerach od 170 do 720 - ostateczny termin zapłaty 31 maja 2012 roku, 
g) poręczenie spłaty 600 (sześćset) obligacji na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc 
złotych) każda o numerach od 1 do 600 - ostateczny termin zapłaty 31 maja 2012 roku. 
2) Funduszowi Inwestycyjnemu Idea Y FIZ Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie: 
a) poręczenie spłaty 2.398 (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem) obligacji na okaziciela serii A o wartości 
nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o numerach od 5.595 do 7.992 - ostateczny termin zapłaty 31 maja 
2012 roku, 
b) poręczenie spłaty 400 (czterysta) obligacji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc 
złotych) każda, o numerach od 1 do 400 - ostateczny termin zapłaty 19 marca 2012 roku. 
Poręczenia zostały udzielone bezterminowo tj. na okres do całkowitej spłaty zobowiązań wynikających z powyższych 
obligacji. 
 
Emitent informuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego wszystkie zobowiązania spółki 
zależnej od Emitenta tj. spółki Internetowy Dom Handlowy S.A.**, o których mowa w punktach 1) i 2) powyżej zostały 
spełnione wobec czego udzielone przez Emitenta poręczenie wygasło. 
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W dniu 29 sierpnia 2011 roku Zarząd Emitenta złożył (przed Mariuszem Białeckim Notariuszem w Warszawie 
prowadzącym Kancelarię Notarialną przy ulicy Koszykowej 69A lok. 2) oświadczenie w trybie art. 310 § 2 i § 4 w 
związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, iż w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na 
podstawie Uchwał nr 3 oraz 6 z dnia 20 czerwca 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta objęte 
zostało  77.758.380 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta 
osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz 1.045.102.820 (słownie: jeden miliard czterdzieści pięć 
milionów sto dwa tysiące osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii I zatem kapitał zakładowy Emitenta, 
po uwzględnieniu jego obniżenia o kwotę 3 887 919 zł (słownie złotych: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem 
tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych) do kwoty 3 887 919 zł (słownie złotych: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt 
siedem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych), został podwyższony o kwotę 56 143 060 zł (słownie złotych: 
pięćdziesiąt sześć milionów sto czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt) do kwoty 60 030 979 zł (słownie złotych: 
sześćdziesiąt milionów trzydzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć), a wkłady na akcje zostały wniesione. 
Wobec powyższego Zarząd Emitenta dookreślił wysokość kapitału zakładowego w Statucie Emitenta na wartość 
60.030.979 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów trzydzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych). 
 
 
Na podstawie uchwał nr 7 i 8 z dnia 20 czerwca 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło 
o dematerializacji akcji serii H oraz ich wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Newconnect. 
 
Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii H i akcji serii I zostało zarejestrowane w 
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 27 
października 2011 roku.  
 

3. STRESZCZENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, 
PRZEWIDZIANYCH ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH NA RZECZ EMITENTA CIĄŻĄCYCH NA 

NABYWCY, A TAKŻE PRZEWIDZIANYCH W STATUCIE LUB PRZEPISACH PRAWA 

OBOWIĄZKACH UZYSKANIA PRZEZ NABYWCĘ LUB ZBYWCĘ ODPOWIEDNICH 

ZEZWOLEŃ LUB OBOWIĄZKU DOKONANIA OKREŚLONYCH ZAWIADOMIEŃ 

3.1. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych na rzecz 
emitenta ciążących na nabywcy 

3.1.1. Najistotniejsze prawa 

Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą: 
 
- prawo do rozporządzania akcjami Emitenta. Zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje są zbywalne. Statut Emitenta nie 

ogranicza prawa akcjonariuszy do rozporządzania akcjami Emitenta. Na podstawie art. 338 § 1 KSH dopuszczalne 
jest umowne ograniczenie możliwości rozporządzania akcjami. 

- prawo do udziału w zysku Emitenta (prawo do dywidendy). Akcjonariusze Emitenta, na mocy art. 347 § 1 KSH 
mają prawo do udziału w zysku Emitenta wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego 
rewidenta, który to zysk został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk 
przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez 
danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 348 § 2 KSH 
uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia 
uchwały o podziale zysku. Dzień dywidendy (dzień według którego ustalana jest lista akcjonariuszy uprawnionych 
do dywidendy za dany rok obrotowy) ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i może być on wyznaczony na 
dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki wyznacza ponadto termin wypłaty dywidendy. Regulacje w zakresie warunków odbioru 
dywidendy zawiera dokument Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.          

-      prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu i związane z tym prawo głosu. Zgodnie z art. 412 § 1 KSH 
akcjonariusz  

ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo wykonywania głosu. Akcjonariusz może 
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu także poprzez pełnomocnika. Na podstawie art. 406

1
 KSH prawo 

uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 
szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 411 § 1 KSH każda akcja Spółki daje prawo 
jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń prawa głosu 
akcjonariusza Spółki. 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 KSH: w przypadku nowej emisji, 
stosownie do art. 433 § 1 KSH, 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. 
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Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 KSH, 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.  

 
Szczegółowo, uprawnienia akcjonariuszy zaprezentowano poniżej. 
 
Uprawnienia o charakterze korporacyjnym 
 

Kodeks Spółek Handlowych  
 
Kodeks Spółek Handlowych regulując stosunki w spółkach akcyjnych przewiduje dla 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 przysługujące akcjonariuszowi to:  
- prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej – dotyczy akcji imiennych i 

świadectw tymczasowych (art. 341 KSH), 
- prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z 

odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 § 4 KSH), 
- akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 

zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego 
zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub 
w postaci elektronicznej (art. 400 i 401 KSH). 
Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie 
zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. 
Zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść 
spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego 
o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia.  
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. 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, 

- 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 (art. 399 KSH), 

- prawo do zgłaszania spółce projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku lub spraw, które 
mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 KSH).  
Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego 
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza 
projekty uchwał na stronie internetowej.  
Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad. 

- prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki 
na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) (art. 
406 KSH). Stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 
wykonywać prawo głosu wynikające z zarejestrowanych akcji przez nich osobiście lub przez pełnomocników. 
Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki powinno być udzielone na 
piśmie pod rygorem nieważności (art. 412

1
 KSH) 

- prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy 
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 407 § 1 KSH), prawo do żądania przesłania 
listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 
1

1
 KSH)  

- prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed 
walnym zgromadzeniem oraz prawo żądania przesłania listy akcjonariuszy drogą elektroniczną (art. 407 § 2 KSH), 

- prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na 
Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia (art. 410 KSH); Stosownie do § 1 
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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, 

- prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 KSH). Jeżeli Statut Emitenta lub ustawa nie stanowią inaczej, 
każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Statut Spółki nie przewiduje ograniczenia 
prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną piąta 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 do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Zgodnie z 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 sposób 
powoływania Rady Nadzorczej nie maja zastosowania w odniesieniu do takiego wybory Rady Nadzorczej,  

- prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania poświadczonych 
przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 KSH), 

- 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 KSH); 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,  

- prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia 
sprzecznej z ustawą (art. 425 KSH), 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,  

- prawo do uzyskania informacji o Spółce (art. 428 KSH) 
Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie 
informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz 
może się zwrócić o udzielenie informacji dotyczących spółki także poza walnym zgromadzeniem.  
Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo 
spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub 
organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie 
informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.  
Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w 
miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.  
Zarząd może także udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne 
powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia 
żądania podczas walnego zgromadzenia.  
W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje 
udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której 
udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować 
informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.  



Dokument Informacyjny 

IDH S.A.  14 

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który 
zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia 
informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym 
odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o 
zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem. 

- prawo do złożenia, zgodnie z art. 429 § 1 KSH, wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do 
udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 KSH lub o zobowiązanie Emitenta, zgodnie z art. 429 § 2 
KSH, do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie 
art. 428 § 4 KSH, 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, 

- prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły szkodę 
Emitentowi (art. 486 i 487 KSH), 

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

 
Dodatkowo, w trybie art. 6 § 4-5 KSH 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) KSH 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. 
 
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 takich przypadkach akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta 
nie przysługuje roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Zyskują oni natomiast (zgodnie z art. 328 § 6 KSH) 
uprawnienie do uzyskania imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych. Natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże akcjonariusze 
posiadający akcje Emitenta, które nie zostały zdematerializowane. W art. 84 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. 
 
Uprawnienia o charakterze majątkowym 

 
Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:  
- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 KSH powyższy przepis statuuje 

uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, 
zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty 
akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji 
posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może 
być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc 
od dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3 KSH). Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego 
zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu 
określonym przez radę nadzorczą (art. 348 § 4 KSH). 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 każdego roku. 
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 KSH 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 
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przepisach KSH) oraz o terminie wypłaty dywidendy (§ 91 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Termin 
ustalenia dywidendy i termin wypłaty należy uzgodnić uprzednio z KDPW. Zgodnie z § 91 pkt 2 Szczegółowych 
Zasad Działania KDPW pomiędzy terminem ustalenia prawa do dywidendy a dniem jej wypłaty musi upłynąć co 
najmniej 9 dni roboczych. 
Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej 
następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji 
KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub 
rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku 
uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki papierów wartościowych osób 
uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie. 
Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie podatku 
dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych. 
Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych ograniczeń w prawach do dywidendy dla posiadaczy akcji 
będących nierezydentami. Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi, mogą, pod warunkiem przedstawienia 
stosownych dokumentów, na mocy m.in. umów 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 nie pobranie podatku, jest możliwe wyłącznie pod warunkiem udokumentowania 
miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego nierezydentem lub miejsca siedziby zarządu do celów 
podatkowych, uzyskanym od tego akcjonariusza tzw. certyfikatem rezydencji, wydanym przez właściwy organ 
administracji podatkowej. Certyfikat rezydencji ma służyć ustaleniu przez płatnika (Emitenta) czy ma on prawo 
zastosować stawkę ustaloną we właściwej umowie międzynarodowej, bądź zwolnienie, czy też potrącić podatek w 
wysokości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Jeżeli akcjonariusz będący nierezydentem, wykaże, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia 
właściwej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, które przewidywały redukcję krajowej 
stawki podatkowej, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, 
bezpośrednio od urzędu skarbowego.  

- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 KSH: w przypadku nowej emisji, 
stosownie do art. 433 § 1 KSH, 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 KSH, 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 
dziesiąta 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 KSH): w ramach likwidacji 
spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć bieżące interesy spółki, ściągając jej wierzytelności, wypełnić 
zobowiązania ciążące na spółce i upłynnić majątek spółki, o czym mowa w art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 
KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy 
majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. 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).  
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3.1.2. Najistotniejsze obowiązki i ograniczenia 

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 
Do obowiązków i ograniczeń ciążących na nabywcy akcji Emitenta należy zaliczyć zakaz obrotu akcjami obciążonymi 
zastawem do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej), z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie 
tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione 
podmioty na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 
(Dz. U. Nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie 
art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 
 
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
Obowiązki i ograniczenia ciążące na nabywcy akcji Emitenta, jako spółki publicznej, wynikają również z Ustawy o 
Obrocie Instrumentami Finansowymi (dalej w niniejszym ppkt: „Ustawa”). 
Art. 156 ust. 1 Ustawy określa, jakie podmioty obowiązane są do niewykorzystywania informacji poufnej. Zgodnie z 
postanowieniami tego artykułu są to m. in. osoby posiadające informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w 
organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji 
zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym 
charakterze. Są to w szczególności: 

 członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, 
biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym 
stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub 

 akcjonariusze spółki publicznej, lub 

 maklerzy lub doradcy. 
 
Art. 156 ust. 2 Ustawy zobowiązuje osoby wymienione powyżej do nieujawniania informacji poufnej oraz do 
nieudzielania rekomendacji lub nakłaniania innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia 
instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja. 
Art. 159 ust. 1 Ustawy stanowi, że osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie mogą, w czasie trwania okresu 
zamkniętego, nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych 
dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać, na rachunek 
własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi 
instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy okresem zamkniętym jest: 

 okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a informacji poufnej 
dotyczącej Emitenta lub instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1, spełniających warunki określone 
w art. 156 ust. 4, do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości; 

 w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 
okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby 
okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 
pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport; 

 w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 
pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby 
okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 
pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport; 

 w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 
okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, 
gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 
ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany 
raport. 

3.2. Świadczenia dodatkowe na rzecz Emitenta ciążące na nabywcy  

Zgodnie z art. 304 § 2 pkt 2 KSH statut spółki akcyjnej powinien zawierać, pod rygorem bezskuteczności wobec spółki, 
postanowienia dotyczące wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki, poza obowiązkiem 
wpłacenia należności za akcje.  
Statut Emitenta nie zawiera zapisów nakładających na nabywcę obowiązku dokonywania dodatkowych świadczeń. 
 

3.3. Przewidziane w statucie lub przepisach prawa obowiązki uzyskania 
przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku 
dokonania określonych zawiadomień  

Statut Emitenta nie przewiduje obowiązku uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub dokonania 
określonych zawiadomień. 
 
Obowiązki uzyskania odpowiednich zezwoleń lub dokonania określonych zawiadomień wynikające z 
przepisów prawa  

 



Dokument Informacyjny 

IDH S.A.  17 

Ustawa o ofercie publicznej 
Zgodnie z art. 4 pkt 20 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent jest spółką publiczną. Ustawa o ofercie publicznej nakłada 
na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów 
w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn szereg restrykcji i obowiązków odnoszących się do 
takich czynności i zdarzeń.  
 
W art. 69 Ustawy o ofercie publicznej na podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 
33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 
25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału 
osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów 
został nałożony obowiązek dokonania zawiadomienia KNF oraz spółki, o zaistnieniu powyżej opisywanych 
okoliczności. Obowiązek zawiadamiania powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału 
ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Do realizacji tych obowiązków podmiotowi 
został wyznaczony termin 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów 
lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. 
Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie 
publicznej. Ponadto w przypadku składania zawiadomienia w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej 
liczby głosów podmiot je składający ma obowiązek dodatkowego zamieszczenia informacji dotyczącej zamiarów 
dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu 
zwiększania. Zmiana zamiarów lub celu skutkuje obowiązkiem niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od 
zaistnienia tej zmiany, poinformowania przez akcjonariusza KNF oraz spółki o przedmiotowej zmianie. 
Zgodnie z art. 69a ust. 1 obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub 
przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 
1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 
2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek 
nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej; 
3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 
W takim przypadku zawiadomienie zawiera dodatkowe informacje określone w art. 69a ust. 2 Ustawy o ofercie 
publicznej. 
 
Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie publicznej naruszenie obowiązków opisanych powyżej skutkuje zakazem 
wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem przywołanych powyżej obowiązków. 
Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą 
walnego zgromadzenia. 
 
Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi 
Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby: 

1) wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami, 
2) inne, pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do 
informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie 
podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej 

- są obowiązane do przekazywania Komisji oraz emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z 
nimi związane (w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), na własny rachunek, 
transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów 
finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi. 
Zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w tym wynikające z 
przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w przypadkach określonych w art. 39 ust. 4 
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi tj. dotyczą także instrumentów finansowych wprowadzonych do 
alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
Ustawa 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 EUR dla łącznego 
światowego obrotu przedsiębiorców) został nałożony obowiązek zgłoszenia takiego zamiaru Prezesowi Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w 
koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy 
bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość EUR 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: 

 połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 

 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, 
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 utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 

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

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

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

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: 
1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów, 
2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów, 
3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym 
mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 
4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 
4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch 
przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. 
 
W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w sprawach 
koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. 
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim 
decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do 
wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 
 
Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji w wyniku której konkurencja na rynku nie 
zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 
Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może zobowiązać 
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków lub 
przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 

 zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 

 wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami , w szczególności przez zbycie 
określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub 
kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców, 

 udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 
 
Zgodnie z art. 19 ust. 2 in fine oraz ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub 
przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. 
Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja 
nie została dokonana. 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną 
w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, 
jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 EUR, między innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, we 
wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru 
koncentracji, podał nieprawdziwe dane. 
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Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 EUR za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji 
wydanych m.in. na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów lub wyroków sądowych w 
sprawach z zakresu koncentracji. 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję 
kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę 
pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli 
osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. 
 
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach 
określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub 
przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może 
zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki 
stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych 
zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w 
szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 
 

3.4. Ograniczenia w zbywalności akcji Emitenta wynikające z umów 
zawartych z akcjonariuszami 
 
77.758.380 tj. wszystkie spośród akcji serii H oraz 949.668.400 spośród 1.045.102.820 akcji serii I wyemitowanych na 
podstawie uchwał nr 3 i nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 czerwca 2011 r. objęte są 
zobowiązaniem do czasowego ograniczenia ich zbywalności czyli tzw. lock up. Akcjonariusze, którzy obejmowali akcje 
serii H oraz serii I w wyniku realizacji postanowień umowy inwestycyjnej zawartej przez Emitenta ze spółką Internetowy 
Dom Handlowy S.A.** (o czym szerzej w punkcie 7) zobowiązali się, na podstawie odrębnych umów zawartych z 
Emitentem oraz spółką Platforma Mediowa Point Group S.A. (akcjonariuszem Emitenta posiadającym przed 
dokonaniem emisji akcji serii H oraz I dominujący wpływ na Emitenta) do czasowego ograniczenia zbywalności 
obejmowanych akcji Emitenta w ten sposób, że akcje nie będą mogły być przeniesione na inny podmiot ani obciążone 
prawami osób trzecich o charakterze rzeczowym w terminie od chwili zarejestrowania akcji w ramach rejestracji 
podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców aż do dnia, w którym akcje zostaną wprowadzone do 
obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Newconnect. Ponadto akcjonariusze zobowiązali się, że po wprowadzeniu 
akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Newconnect nie dokonają przeniesienia części lub wszystkich akcji 
na inny podmiot ani ich obciążenia prawami osób trzecich o charakterze rzeczowym jak również nie zobowiążą się do 
dokonania takich czynności:  
a) po cenie jednostkowej za jakąkolwiek z akcji równej 0,10 zł bądź niższej niż 0,10 zł, przez okres do 90 dni od 
dnia, w którym akcje zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Newconnect. 
b) po cenie jednostkowej za jakąkolwiek z akcji równej 0,08 zł bądź niższej niż 0,08 zł, przez okres od 91  dni do 
180 dni od dnia, w którym Akcje zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Newconnect. 
c) po cenie jednostkowej za jakąkolwiek z Akcji równej 0,07 zł bądź niższej niż 0,07 zł przez okres od 181 dni do 
270 dni od dnia, w którym Akcje zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Newconnect. 
d) po cenie jednostkowej za jakąkolwiek z Akcji równej 0,05 zł bądź niższej niż 0,05 zł, przez okres od 271 dni do 
365 dni od dnia, w którym Akcje zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Newconnect. 
Od dnia 27 października 2011r. to jest dnia zarejestrowania akcji serii H oraz serii I w rejestrze przedsiębiorców do dnia 
sporządzenia niniejszego dokumentu Emitent zezwolił części spośród akcjonariuszy Emitenta zobowiązanych do 
przestrzegania zasad umów ograniczających prawo do rozporządzania akcjami na dokonanie takiego rozporządzenia, 
jednakże wiązało się to z zawarciem z każdym z podmiotów nabywających akcje Emitenta umów ograniczających 
prawo do rozporządzania akcjami na zasadach jakie dotyczą wszystkich pozostałych akcjonariuszy. 
Dokonanie przeniesienia akcji Emitenta z naruszeniem umów, o których mowa powyżej łączy się z obowiązkiem 
zapłaty przez akcjonariusza dokonującego naruszenia kary umownej. 
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4. Wskazanie osób zarządzających Emitentem, Autoryzowanego Doradcy 
oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych emitenta 

4.1. Informacje o osobach zarządzających Emitentem 

Zarząd Emitenta jest dwuosobowy.  
 
Funkcję Prezesa Zarządu sprawuje Mirosław Rek.  
 
Mirosław Rek został powołany do składu Zarządu Emitenta w dniu 25 marca 2010 r.  
 
Pan Mirosław Rek jest związany z ICI od 2008 roku, od kiedy to m.in. zarządzał prowadzonymi przez Emitenta 
medycznymi projektami badawczymi. Przed podjęciem współpracy z Emitentem Pan Mirosław Rek pracował w 
międzynarodowych firmach farmaceutycznych (Eli Lilly, Schering-Plough) kierując działami medycznymi. Do jego 
obowiązków należało wdrażanie i prowadzenie wieloośrodkowych badań medycznych, jak również organizowanie 
wsparcia merytorycznego dla pracowników tych firm. 
 
Pan Mirosław Rek z wykształcenia jest lekarzem medycyny. Ukończył Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, następnie 
pracował przez ponad dziesięć lat na różnych stanowiskach w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Gdańsku. 
Przez ostatnie 15 lat związany jest z przemysłem farmaceutycznym. 
 
Funkcję Wiceprezesa Zarządu sprawuje Łukasz Bartczak. 
 
Łukasz Bartczak został powołany do składu Zarządu Emitenta w dniu 9 sierpnia 2011 r. 
 
Pan Łukasz Bartczak jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalności 
Zarządzanie Przedsiębiorstwem. 
 
Pan Łukasz Bartczak posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Obecnie m.in. pełni 
funkcję Prezesa Zarządu spółki Stereo.pl S.A. z siedzibą w Warszawie będącej spółką zależną od Emitenta, Członka 
Rady Nadzorczej spółki Herbatha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki 
Silva S.A. z siedzibą w Warszawie. 
W przeszłości pełnił funkcje zarządcze m.in. w spółce Favente sp. z o.o., Ecommerce Partner sp. z o.o., Synopsis 
Polska S.A., Emonety.pl S.A., a także funkcje nadzorcze m.in. w spółce Power Price S.A. 
 

4.2. Autoryzowany Doradca  

Na podstawie umowy z dnia 24 lutego 2011 roku (zmienionej aneksem z dnia 16 stycznia 2012 roku) emitent powierzył 
firmie:   
 
Nazwa (firma):    Sadowski, Piaszczyk i Wspólnicy spółka komandytowa  
Forma prawna:   spółka komandytowa 
Kraj:    Polska 
Siedziba:   Warszawa 
Adres:    00-832 Warszawa, ul. Żelazna 40 lok. 5 
Telefon/Fax   +48 22 664 29 25/ 22 664 19 43 
Poczta elektroniczna:  sekretariat@spiw.com.pl 
Strona internetowa:  www.spiw.com.pl 
 
 
Numer KRS:   0000368415 
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego  
REGON:    142632649 
NIP:    527 26 39 871 
 
pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy Emitenta w zakresie wprowadzenia akcji serii H i I Emitenta do obrotu w 
Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym (ASO) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
(Organizator ASO, GPW). 
 
Sadowski, Piaszczyk i Wspólnicy spółka komandytowa jest podmiotem uprawnionym do pełnienia funkcji 
autoryzowanego doradcy w rozumieniu Regulaminu ASO na mocy uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie nr 117/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. 
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4.3. Podmiot dokonujący badania sprawozdań finansowych Emitenta 

Podmiotem dokonującym badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2010 r., opublikowanego w raporcie 
rocznym przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 30 maja 2011 r. oraz sprawozdania finansowego Emitenta za 
2009 r. opublikowanego w raporcie rocznym przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 19 kwietnia 2010 r. i 
skorygowanego raportem bieżącym w dniu 14 maja 2010 r. była spółka pod firmą Global Audit Partner sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie (00-680) przy ul. Żurawiej 45 - podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych pod numerem 3106. 
Biegłym rewidentem dokonującym badania był w przypadku sprawozdania finansowego za 2010 r. Janusz Procner 
wpisany na listę osób uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 10104, a w przypadku 
sprawozdania finansowego za 2009 r. Zbigniew Boczkowski wpisany na listę osób uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych pod numerem 10409. 

5. WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA 

W poniższej tabeli zestawiono wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za lata 2009-2010, za I, II, III oraz IV 
kwartał 2011 r. Emitent nie sporządzał skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Emitent sporządza 
sprawozdanie finansowe zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości. 
Dane finansowe za 2009 r. pochodzą z jednostkowego raportu rocznego Emitenta za 2009 r. przekazanego do 
publicznej wiadomości w dniu 19 kwietnia 2010 r. Sprawozdanie finansowe za 2009 r. zostało zbadane przez biegłego 
rewidenta. W dniu 14 maja 2010 roku Emitent opublikował korektę raportu rocznego za 2009 r. 
Dane finansowe za 2010 r. pochodzą z jednostkowego raportu rocznego Emitenta za 2010 r. przekazanego do 
publicznej wiadomości w dniu 30 maja 2011 r. Sprawozdanie finansowe za 2010 r. zostało zbadane przez biegłego 
rewidenta.  
Dane finansowe za I kwartał 2011 r. pochodzą z jednostkowego raportu Emitenta za I kwartał 2011 r. przekazanego do 
publicznej wiadomości w dniu 16 maja 2011 r. Dane finansowe zamieszczone w raporcie za I kwartał 2011 r. nie 
zostały zbadane przez biegłego rewidenta. 
Dane finansowe za II kwartał 2011 r. pochodzą z jednostkowego raportu Emitenta za II kwartał 2011 r. przekazanego 
do publicznej wiadomości w dniu 16 sierpnia 2011 r. Dane finansowe zamieszczone w raporcie za II kwartał 2011 r. nie 
zostały zbadane przez biegłego rewidenta. 
Dane finansowe za III kwartał 2011 r. pochodzą z jednostkowego raportu Emitenta za III kwartał 2011 r. przekazanego 
do publicznej wiadomości w dniu 14 listopada 2011 r. Dane finansowe zamieszczone w raporcie za III kwartał 2011 r. 
nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta. 
Dane finansowe za IV kwartał 2011 r. pochodzą z jednostkowego raportu Emitenta za IV kwartał 2011 r. przekazanego 
do publicznej wiadomości w dniu 14 lutego 2012 r. Dane finansowe zamieszczone w raporcie za IV kwartał 2011 r. nie 
zostały zbadane przez biegłego rewidenta. 
 

Dane w tys. zł 
IV kwartał 

2011 

III 
kwartał 

2011 

II kwartał 
2011 

 
I kwartał 

2011  
 

          
2010 

 
 
 

          
2009 

Aktywa trwałe, w tym: 54 029 51 279 3 879 3 984 4 071  4 374 

- Wartości niematerialne i prawne 3 327 3 412 3 497 3 583 3 668  4 009 

- Rzeczowe aktywa trwałe 11 11 4 6 7  18 

Aktywa obrotowe, w tym: 5 532 10 157 2 089 1 037 923  1 183 

- Należności krótkoterminowe, w tym: 2 735 7 687 1 004 986 117  765 

Należności handlowe 1 625 3 125 703 690 89  692 

- Inwestycje krótkoterminowe 861 329 770 43 804  414 

Aktywa/Pasywa razem 59 561 61 436 5 968 5 022 4 994  5 556 

Kapitał własny, w tym: 52 420 58 828 2 651 2 903 3 160  4 639 

- Kapitał zakładowy 60 031 7 776 7 776 7 776 7 776  7 776 

- Kapitał zapasowy 341 341 341 341 341  341 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 7 141 2 608 3 316 2 119 1 834  918 

- Rezerwy na zobowiązania 242 233 249 262    270  124 

- Zobowiązania długoterminowe 0 0  0 0 0 0 

- Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 5 219 1 168  1 264 1 255 949 777 
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Kredyty i pożyczki 10  0  0 0 0 0 

Zobowiązania handlowe 390  205  378 453 258 318 

Przychody netto ze sprzedaży 477  434  335 172 3 045 2 650 

Koszty działalności operacyjnej 2 048  819  800 391 4 210 3 218 

Wynik z działalności operacyjnej - 644  - 385  - 465 - 219 - 1 598 - 607 

Wynik netto - 2 995  - 475  - 508 - 257 - 1 479 -447 

Przepływy pieniężne z działalności 
operacyjnej 

- 643  - 8 084  - 294 - 1 111 462 - 713 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

10  8  0 0 0 - 80 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

710  7 616  260 350 50 893 

Przepływy pieniężne netto razem 76  - 460  - 34 - 761 512 100 

Źródło: Emitent 
 

6. WSKAZANIE GŁÓWNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA 

6.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta i jego działalnością 

 
Ryzyko związane ze zmianami w strukturze właścicielskiej Emitenta 
W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 20 czerwca 2011 r. uchwał nr 3 
oraz nr 6 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, a także w związku z przeprowadzoną na 
podstawie ww. uchwał emisją akcji serii H oraz serii I, która to emisja zakończyła się zarejestrowaniem w dniu 27 
października 2011 r. w rejestrze sądowym podwyższonego kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 7.775.838 zł do 
kwoty 60.030.979 zł, zmniejszył się udział dotychczasowych akcjonariuszy w głosach na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta. Większość w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta uzyskały nowe podmioty dotychczas 
niewystępujące w strukturze właścicielskiej Emitenta. W ocenie Emitenta powstaje ryzyko niekontynuowania 
dotychczasowego modelu biznesowego Emitenta oraz wdrażanie zmian w funkcjonowaniu Emitenta przez nowych 
akcjonariuszy – w związku z czym istnieje ryzyko powstawania konkurencyjnych interesów pomiędzy dotychczasowymi 
a nowymi akcjonariuszami Emitenta, a nawet występowania sporów pomiędzy nimi.  
 
Ryzyko związane z niepowodzeniem restrukturyzacji Emitenta 
Emitent dostrzega ryzyko związane z ewentualnym niepowodzeniem restrukturyzacji działalności Emitenta, która 
rozpoczęła się wraz z podpisaniem przez Emitenta listu intencyjnego w dniu 20 czerwca 2011 roku ze spółką 
Internetowy Dom Handlowy S.A.** z siedzibą w Warszawie. Przedmiotowa restrukturyzacja polega na stopniowym 
łączeniu dotychczas prowadzonej przez Emitenta działalności z częścią działalności prowadzoną przez przejęty przez 
Emitenta podmiot tj. Internetowy Dom Handlowy S.A.** W wyniku restrukturyzacji Emitent będzie zajmował się dwoma 
odrębnymi, niepowiązanymi ze sobą działami. W ocenie Emitenta restrukturyzacja ma przynieść Emitentowi 
polepszenie jego sytuacji gospodarczej jednak wiąże się z ryzykiem niepowodzenia bowiem jest projektem nietypowym 
i trudnym w realizacji. 
 
Ryzyko związane z brakiem prowadzenia działalności operacyjnej Emitenta,  
Emitent dostrzega ryzyko, iż w związku z potencjalnym niedojściem do skutku realizowanej restrukturyzacji Emitenta i 
nie przeniesienia na Emitenta części działalności podmiotu zależnego od Emitenta tj. spółki Stereo.pl S.A. działalność 
Emitenta pozostanie znacząco ograniczona do oferowanego przez Emitenta systemu Index Copernicus™ oraz 
prowadzonego projektu systemowego pt. "Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym", które mogą nie 
przynosić Emitentowi wystarczających przychodów zapewniających sprawne funkcjonowanie. Emitent bowiem od 
początku roku 2011 przygotowując się do restrukturyzacji, a także do rozpoczęcia wykonywania projektu systemowego 
pt. "Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym" stopniowo ograniczał działalność w zakresie 
prowadzonych badań klinicznych, które przynosiły Emitentowi znaczne wpływy finansowe (jednakże wiązały się ze 
znacznym ryzykiem i dużymi kosztami finansowymi).  
 
Ryzyko związane z wahaniami poziomu wyniku finansowego, osiąganiem przez Emitenta niskich przychodów 
oraz ujemnych wyników finansowych 

W związku z przeprowadzaną przez Emitenta restrukturyzacją ograniczone zostały niektóre obszary działalności 
Emitenta w tym przynosząca znaczną część dotychczasowych przychodów Emitenta działalność w zakresie badań 
klinicznych. Wobec powyższego, a  także w związku z planowanym rozpoczęciem przez Emitenta nowych, 
niewykonywanych przez Emitenta dotychczas działań, w najbliższym roku obrotowym niezmiernie trudny będzie do 
precyzyjnego oszacowania poziom przychodów Emitenta. Wyniki finansowe Emitenta ogółem mogą podlegać 
znacznym wahaniom w kolejnych latach w zależności od efektu restrukturyzacji. W ocenie Emitenta, w przypadku 
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przedłużającej się restrukturyzacji bądź braku pozytywnych jej wyników Emitent może osiągać niskie przychody, a w 
związku z dużymi kosztami restrukturyzacji także ujemne wyniki finansowe. 
 
 
Ryzyko związane z realizacją projektu systemowego pt. "Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie 
wyższym" 
Na podstawie porozumienia z dnia 28 kwietnia 2011 roku zawartego pomiędzy Emitentem a Ministerstwem Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, Ośrodkiem Przetwarzania Informacji oraz Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania 
Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego Emitent jest stroną partnerstwa utworzonego w celu 
realizacji projektu systemowego pt. "Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym" w ramach poddziałania 
4.1.3 “Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym" Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. W ramach realizacji Projektu głównym zadaniem Emitenta jest zaprojektowanie i wykonanie specjalistycznego 
systemu (oprogramowania) dokonującego analizę publikacji naukowych i technologicznych oraz ocenę dorobku 
naukowego, a następnie wdrożenie systemu i nadzór nad jego funkcjonowaniem. Stworzone przez Emitenta 
oprogramowanie będzie częścią przygotowywanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego systemu 
informacji o szkolnictwie wyższym w Polsce. Planowane zakończenie realizacji projektu to koniec 2013 roku. Emitent 
dostrzega ryzyko w możliwości niezrealizowania projektu na co wpływ może mieć bardzo wiele czynników takich jak 
odpływ wyspecjalizowanej kadry pracowniczej, wysoki stopień trudności powierzonych Emitentowi zadań czy 
niewłaściwe relacje pomiędzy partnerami realizującymi projekt. Ewentualne niezrealizowanie projektu mogłoby mieć 
istotny wpływ na funkcjonowanie Emitenta bowiem Emitent straciłby zaufanie partnerów oraz rynku na którym prowadzi 
działalność. Emitent informuje, iż dotychczas wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań wynikających dla Emitenta z 
porozumienia o partnerstwie.        
 
 
Ryzyko związane z wahaniami kursów walut 
Przepływy finansowe generowane przez Emitenta nie wykazują istotnej wrażliwości na zmiany kursów walut. Na dzień 
sporządzenia Dokumentu Informacyjnego niewielka część przychodów Emitenta realizowana jest w walutach obcych, 
głównie w EUR, a także w USD. Ponadto Emitent ponosi część kosztów (przede wszystkim z tytułu opłat za patenty 
czy serwery) w walutach obcych. W przypadku realizowania wyższych przychodów i ponoszenia wyższych kosztów w 
walutach obcych ryzyko wahań kursów walut może stać się istotne dla działalności Emitenta. Ewentualne niekorzystne 
wahania relacji kursów tych walut w stosunku do złotego mogą wówczas przyczynić się do nieuzyskania dodatkowych 
przychodów lub do powstania kosztów finansowych oraz w konsekwencji do obniżenia wyniku finansowego 
realizowanego przez Emitenta.  
Emitent nie stosuje instrumentów finansowych zabezpieczających przed wahaniami kursu walutowego. 
 
Ryzyko związane z poręczeniem przez Emitenta zobowiązań spółki zależnej Stereo.pl S.A. 
W dniu 2 kwietnia 2012 roku Emitent zawarł umowę na mocy której udzielił na rzecz Funduszu Inwestycyjnego 
Zamkniętego FORUM poręczenia zobowiązania pieniężnego spółki zależnej Stereo.pl S.A. w wysokości 1.350.000 zł 
(słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) powiększonej o ewentualne odsetki w wysokości ustawowej. 
Zobowiązanie spółki zależnej Stereo.pl S.A. ma zostać spłacone w całości na rzecz do dnia Funduszu Inwestycyjnego 
Zamkniętego FORUM.  
Emitent przed udzieleniem zabezpieczenia dokładnie przeanalizował sytuację finansową spółki Stereo.pl S.A. i jej 
zdolność do wypełnienia zobowiązania, którą ocenił pozytywnie.      
Spółka dostrzega jednak ryzyko w związku potencjalnym brakiem spełnienia zobowiązania przez zależną od Emitenta 
spółkę Stereo.pl S.A. spowodowanym wystąpieniem nieprzewidzianych zdarzeń.  W takiej sytuacji nastąpić może 
wystąpienie przez wierzyciela z roszczeniem o zapłatę przeciwko Emitentowi, konsekwencją czego byłoby powstanie 
niekorzystnej sytuacji finansowej Emitenta mogącej negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Spółki i prowadzenie 
działalności gospodarczej. 
 
Ryzyka związane z Systemem Index Copernicus™ 

W opinii Spółki, skuteczność prowadzonej działalności w zakresie informacji i infrastruktury naukowej uzależniona jest 
od zabezpieczenia prawa własności wykorzystywanych wartości niematerialnych i prawnych oraz technologicznych. 
Ryzyka związane z możliwością utraty wartości niematerialnej należącej do Emitenta – Systemem Index Copernicus™ 
– są następujące: 

 istniejące obecnie prawo własności intelektualnej może niedostatecznie chronić prawo własności wartości 
intelektualnych posiadanych przez Emitenta, 

 inne podmioty (w tym konkurencyjne) mogą w sposób nieuprawniony wykorzystać lub przechwycić należące 
do Emitenta prawo własności wartości intelektualnych,  

 inne podmioty mogą w sposób niezależny rozwinąć podobną do Systemu Index Copernicus™ technologię, 
wówczas korzyści wynikające z posiadanych przez Emitenta patentów mogą nie zapewniać dostatecznej 
przewagi konkurencyjnej względem innych podmiotów korzystających z aplikacji podobnych do tych, które są 
wykorzystywane przez Emitenta, 

 istnieją państwa, w których prawo niedostatecznie chroni własność intelektualną (na przykład: Chińska 
Republika Ludowa czy Republika Białorusi). 
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Ze względu na fakt, iż działalność Emitenta w pewnym zakresie oparta jest na posiadanym Systemie Index 
Copernicus™, Emitent podjął działania zmierzające do zapewnienia większej ochrony ww. Systemu. W tym celu 
Emitent uzyskał: 

 prawo do uzyskania patentu na wynalazek pod nazwą „System komputerowy i metoda ewaluacji instytucji 
naukowych, pracowników naukowych oraz prac naukowych” (Computer system and method for evaluating 
scientific institutions, professional staff and work products) oparte o zgłoszenie o udzielenie ochrony 
patentowej na ten wynalazek o numerze US serial No. 11/483,734 złożone w dniu 10 lipca 2006 roku oraz o 
numerze PCT/US06/37937 złożone w dniu 29 września 2006 roku w Urzędzie ds. Patentów i Znaków 
Towarowych USA, 

 prawo do uzyskania patentu na wynalazek pod nazwą „Systemy informacji naukowej i metody dla globalnych 
możliwości networkingu” (Scientific information systems and methods for global networking opportunities) 
oparte o zgłoszenie o udzielenie ochrony patentowej na ten wynalazek o numerze US serial No. 11/274,592 
złożone w dniu 15 listopada 2005 roku w Urzędzie ds. Patentów i Znaków Towarowych USA. 

 
Ryzyko związane ze zmiennością technologii 
Technologie komunikacji i wymiany danych, które stosowane są w branży, do której należy Emitent, charakteryzują się 
wysoką częstotliwością zmian wykorzystywanych rozwiązań oraz wysokim wskaźnikiem innowacyjności. Dodatkowo w 
branży tej następują częste zmiany preferencji odbiorców. Istnieje zatem ryzyko, że Emitent nie będzie posiadał 
wystarczających zasobów finansowych i technologicznych zapewniających utrzymanie poziomu technologicznego 
oferowanych usług na konkurencyjnym poziomie. Spółka może także nie antycypować terminowo zmian tendencji 
technologicznych i nie zdołać dostatecznie szybko wprowadzić nowych produktów i usług, a także nie zdoła dokonać 
unowocześnień w aktualnie oferowanych produktach. W ocenie Emitenta na światowym rynku istnieje wiele podmiotów 
oferujących możliwości wyszukiwania informacji w sposób zbliżony do Emitenta pod względem technologicznym (np. 
Collexis Holdings, Thomson ISI, Scopus). Jednocześnie jednak należy wskazać, że oferowane przez podmioty 
konkurencyjne usługi informacyjne i analityczne nie mają charakteru kompleksowego, w odróżnieniu od Systemu Index 
Copernicus™. W porównaniu z ofertą Emitenta zakres usług świadczonych przez konkurencję jest węższy. 
 
W celu minimalizowania negatywnego wpływu powyższego ryzyka na działalność i wyniki Spółki, Emitent podejmuje 
działania mające na celu stałe rozwijanie wykorzystywanej technologii oraz modyfikacji Systemu Index Copernicus™ w 
odpowiedzi na przewidywane i możliwe do zaprognozowania zmiany trendów.  
 
Ryzyko związane ze spadkiem zainteresowania Systemem Index Copernicus™ 
Model biznesowy Emitenta aktualnie (do czasu zakończenia restrukturyzacji) bazuje przede wszystkim na 
wykorzystaniu Systemu Index Copernicus™. Poziom wygenerowanych przychodów związany jest z popularnością tego 
Systemu wśród osób i podmiotów, do których produkt jest kierowany. Istnieje ryzyko, że System Index Copernicus™ 
nie spotka się z dostateczną akceptacją rynkową, a Emitent nie zdoła odpowiednio rozwinąć przyjętego modelu 
biznesowego i osiągnąć przychodów na zakładanym poziomie. Sukces rynkowy Systemu uzależniony jest od 
następujących czynników: 

 wyższy poziom zaawansowania Systemu (większa użyteczność) w porównaniu do systemów 
wykorzystywanych przez konkurencję, 

 zdolność Emitenta do sprawnego rozbudowywania Systemu i stałego jego dostosowywania do aktualnych 
potrzeb użytkowników, 

 intensywność wykorzystywania Systemu przez użytkowników (wysoka częstotliwość korzystania z 
wyszukiwarki, umieszczania artykułów oraz rozbudowywania bazy danych), 

 niski poziom kosztów ponoszonych przez użytkowników Systemu związanych z możliwością korzystania z 
tego Systemu, 

 skuteczność działań marketingowych promujących System.  
 
Wprowadzenie i funkcjonowanie Systemu Index Copernicus™ poprzedzone zostało poniesieniem przez Emitenta 
znacznych nakładów finansowych. Dalszy rozwój działalności oraz zwiększenie skali wykorzystywania i popularności 
Systemu wymaga dodatkowych nakładów finansowych. Istnieje ryzyko, że przychody generowane z Systemu mogą 
być niskie i System nie przyniesie spodziewanych korzyści wobec czego Emitent nie będzie w stanie przeznaczyć 
dalszych środków na rozwój Systemu. 
 
Ryzyko związane z kadrą pracowniczą 
Możliwości rozwoju Emitenta uzależnione są od działań kluczowych pracowników - członków Zarządu Emitenta oraz 
personelu informatycznego. Ze względu na fakt, iż zasób wykwalifikowanego personelu na rynku (szczególnie pod 
względem wykwalifikowanych programistów) jest ograniczony, istnieje ryzyko braku wykwalifikowanej kadry. Ponadto 
istnieje ryzyko, że Emitent nie będzie w stanie zapewnić pożądanemu personelowi konkurencyjnych warunków pracy.  
 
Brak odpowiednio wyszkolonego personelu lub nieefektywny system rekrutacji może negatywnie wpłynąć na realizację 
prowadzonych przez Emitenta projektów, w tym w szczególności projektu systemowego pt. "Stworzenie systemu 
informacji o szkolnictwie wyższym".  
 
Ryzyko prawne 

Zagrożeniem dla działalności Emitenta są zmieniające się przepisy prawa lub różne ich interpretacje. 
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Ewentualne zmiany przepisów prawa, a w szczególności przepisów podatkowych, przepisów prawa pracy i 
ubezpieczeń społecznych, mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności 
Emitenta. Każda zmiana przepisów prawa może spowodować wzrost kosztów ponoszonych przez Emitenta, wpłynąć 
na jego wyniki finansowe oraz powodować trudności w ocenie skutków przyszłych zdarzeń lub podejmowanych 
decyzji. Ponadto wykładnia przepisów podatkowych nie jest jednoznaczna w wielu przypadkach, co rodzi ryzyko różnej 
interpretacji tych przepisów przez Emitenta i organy podatkowe.  
W opinii Emitenta, fakt przynależności Polski do Unii Europejskiej zmniejsza to ryzyko, ponieważ gwarantuje, że 
zmiany przepisów prawnych nie będą następować gwałtownie i w sposób nieprzewidywalny. Ponadto ze względu na 
duże znaczenie prawodawstwa unijnego i procesy harmonizacji prawodawstwa krajowego z unijnym, w opinii Emitenta 
ryzyko związane z regulacjami prawnymi nie wpłynie w sposób istotny na działalność Spółki. 
 
Ryzyko utraty płynności finansowej 
Ryzyko utraty płynności finansowej jest to ryzyko wystąpienia utraty zdolności do terminowego regulowania 
zobowiązań. W przypadku Emitenta cykl konwersji gotówki (cykl środków pieniężnych), a więc okres, jaki upływa od 
momentu odpływu gotówki przeznaczonej na spłatę zobowiązań, do momentu wpływu gotówki z tytułu należności 
charakteryzuje się dużą rozpiętością czasową – np. opłaty związane z udostępnianiem płatnej wersji systemu Index 
Copernicus pobierane są przez Emitenta okresowo, za każdy rok użytkowania, podobnie Emitent pobiera opłaty roczne 
za prenumeratę wydawanych przez Emitenta czasopism. W związku z tym, w przypadku braku możliwości 
utrzymywania przez Emitenta zapasowych zasobów finansowych, co może być spowodowane m.in. wystąpieniem 
nieprzewidywanych kosztów, istnieje ryzyko wystąpienia problemów z bieżącą płynnością finansową, co mogłoby 
doprowadzić do trudności w terminowej regulacji bieżących zobowiązań przez Emitenta. 
Emitent w celu ograniczenia tego ryzyka monitoruje liczbę równolegle realizowanych projektów rozwojowych pod 
kątem zachowania płynności finansowej. 
 
Ryzyko związane ze specyfiką umów handlowych  
Prowadząc działalność na rynkach międzynarodowych Emitent zawiera umowy z podmiotami, które działają według 
innego porządku prawnego niż Emitent. Zawierane z tymi podmiotami umowy mogą być obarczone trudnymi do 
zidentyfikowania na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego ryzykami prawnymi, z uwagi na możliwe 
rozbieżności interpretacyjne postanowień tych umów. 
 
Ryzyko konkurencji 
Na rynku funkcjonują podmioty prowadzące działalność zbliżoną do działalności Emitenta, których pozycja 
konkurencyjna podparta jest wieloletnim doświadczeniem i które posiadają znaczne zaplecze kapitałowe oraz 
kompetencje marketingowe (często większe niż Emitent). W opinii Zarządu Emitenta do konkurencji zaliczają się 
następujące podmioty: 

 Collexis Holdings, 

 Scopus, 

 Thomson ISI. 
Należy jednocześnie wskazać, że oferowany przez podmioty konkurencyjne zakres usług informacyjnych i 
analitycznych jest węższy w porównaniu do usług oferowanych w ramach kompleksowego Systemu Index 
Copernicus™ należącego do Emitenta. 
 
Produkty oferowane przez podmioty konkurencyjne względem Emitenta charakteryzują się dużą popularnością i 
wysokimi wskaźnikami wykorzystania przez odbiorców. Istnieje ryzyko, że produkty i usługi oferowane przez Emitenta 
nie zdołają uzyskać takiej popularności, ani nie wygenerują popytu na podobnym poziomie. Może to wpłynąć 
negatywnie na poziom przychodów i wyników finansowych osiąganych przez Spółkę. 
Istnieje także ryzyko, że na rynku, na którym Emitent prowadzi działalność będą zachodzić procesy konsolidacyjne 
wśród podmiotów konkurencyjnych lub komplementarnych względem siebie. Ewentualna integracja konkurentów 
Emitenta może doprowadzić w efekcie do stworzenia bardziej zaawansowanego produktu i usługi, obniżenia cen 
dotychczasowych usług, a przez to umożliwienie konkurencji obniżenie marży operacyjnej i oferowanych cen. Czynniki 
te doprowadzić mogą do spadku popytu na usługi oferowane przez Emitenta. Ziszczenie się tego ryzyka wpłynie na 
ograniczenie możliwości zwiększania udziału w rynku przez Emitenta, a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na jego 
wyniki finansowe. 
 

6.2. Czynniki ryzyka związane z instrumentami finansowymi 

Ryzyko związane z notowaniami Akcji Emitenta 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 Emitenta po ich 
wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności tych Akcji. Nie można wobec tego zapewnić, że inwestor nabywający Akcje 
będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie. 
Cena Akcji może ulec obniżeniu na skutek szeregu czynników, między innymi okresowych zmian wyników 
operacyjnych Emitenta, wahań kursów wymiany walut, poziomu inflacji, zmiany globalnych, regionalnych lub krajowych 
czynników ekonomicznych i politycznych, sytuacji na giełdach papierów wartościowych na świecie oraz w związku z 
liczbą oraz płynnością notowanych Akcji. 
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Emitent dostrzega ponadto ryzyko związane ze znaczną ilością akcji Emitenta, które znajdą się w obrocie po 
wprowadzeniu akcji serii H oraz serii I, która łącznie wyniesie 1.200.619.580 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł każda. 
Obserwowany w ostatnich kilku miesiącach spadek dziennych obrotów akcjami Emitenta może być przyczyną 
ograniczonej możliwości w zbywaniu akcji Emitenta.   
 
Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie 
lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 
Spółki notowane na rynku NewConnect mają status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, w związku z czym Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na Emitenta kary administracyjne za 
niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności 
obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 
 
Ryzyko związane z wstrzymaniem wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu 

Zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Giełda jako organizator alternatywnego systemu 
obrotu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu lub 
wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi, na okres nie dłuższy niż 10 dni  w przypadku 
gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów.  
 
Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami 
Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres 
nie dłuższy niż 3 miesiące:  

 na wniosek Emitenta,  

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

 jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym Systemie Obrotu. 
W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza obrót 
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 
Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może zawiesić obrót notowaniami instrumentami 
finansowymi Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku 
NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. 
Nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a 
ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na GPW. 
 
Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect 

Zgodnie z § 12 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:  

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

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

 wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie 
upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,  

 wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. 
 
Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:  

 w przypadkach określonych przepisami prawa, 

 jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  

 w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 

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

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może 
zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. 
 
Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może wykluczyć z obrotu instrumenty finansowe 
Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku NewConnect. Obowiązki, 
o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. 
 
Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do 
Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect. 
 
 
Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Emitenta 

W przypadku nabywania Akcji Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje 
na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery skarbowe czy 
też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych ze względu na trudną do przewidzenia zmienność kursów 
akcji zarówno w krótkim jak i długim terminie. 
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Ryzyko związane z niską wartością akcji 

W związku z przeprowadzonym tzw. splitem akcji Emitenta tj. obniżeniem wartości nominalnej akcji poprzez podział 
akcji (w przypadku Emitenta w skali 1:10) bez zmiany dotychczasowej wysokości kapitału zakładowego spółki doszło 
do obniżenia wartości rynkowej akcji, która wynosi na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu od 0,02 do 0,03 zł. Z 
uwagi na niską, tzw. groszową wartość akcji Emitenta mogą istnieć znaczne różnice między ofertami kupna i 
sprzedaży wynoszące nawet kilkadziesiąt procent. Emitent dostrzega ryzyko powstawania istotnych wahań kursu 
instrumentów finansowych Emitenta mogących prowadzić do powstania strat pośród akcjonariuszy. 

7. HISTORIA EMITENTA 

W dniu 17 listopada 1995 r. (Akt Notarialny Rep. A nr 3501/95 – Kancelaria Notarialna w Warszawie przy ul. 
Świętokrzyskiej 36/41 – notariusz Jerzy Horban) Marek Graczyński, Krzysztof Słomka i Andrzej Rogoyski jako 
założyciele zawarli umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Medical Science International Spółka z 
o.o. Kapitał zakładowy Spółki wynosił 5.000 zł i dzielił się na 100 równych i niepodzielnych udziałów. 
W dniu 3 sierpnia 2007 r. (Akt Notarialny Rep. A nr 14406/2007, Kancelaria Notarialna Paweł Błaszczak, Robert 
Błaszczak w Warszawie przy ul. Długiej 31) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Medical Science International 
Sp. z o.o. Uchwałą nr 1 przekształciło spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną oraz ustaliło firmę 
przekształconej spółki na Index Copernicus International S.A.  
 
W dniu 8 kwietnia 2008 r. akcje Index Copernicus International S.A.* zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym 
systemie obrotu i zadebiutowały na rynku NewConnect. Do obrotu wprowadzone zostały następujące papiery 
wartościowe: 

 1.050.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

 361.420 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 
 
W dniu 15 grudnia 2008 r. zostało wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 2.900.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii D. 
 
W dniu 28 grudnia 2009 r. zostało wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 400.000 akcji zwykłych 
na okaziciela serii F. 
 
Istotne zdarzenia w historii działalności Spółki: 
 
Spółka powstała w 1995 r. Pierwszym obszarem działalności Spółki było wydawanie czasopisma naukowego z zakresu 
medycyny klinicznej. 
 
W 1999 r. Spółka rozpoczęła współpracę z Komitetem Badań Naukowych w zakresie prowadzenia obiektywnego 
rankingu polskich czasopism naukowych dla celów przydziału grantów (IC Journal Master List). 
 
W 2001 r. opracowano zasady wieloparametrycznej oceny czasopism - Index Copernicus Journals. W 2002 r. do 
rankingu czasopism naukowych włączono czasopisma zagraniczne. Do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu 
Informacyjnego w IC Journal Master List zgromadzono około 4000 czasopism (dla porównania: Thomson ISI 
przyznający tytuł „Impact Factor” zawiera w swoim rankingu około 8.500 czasopism). 
W 2003 r. Spółka rozpoczęła tworzenie systemu IC Scientists służącego ocenie osiągnięć naukowców z zakresu SMT 
(Science, Medicine & Technology). 
 
W 2006 r. po zgłoszeniu patentu na powyższe rozwiązanie, system IC Scientist został udostępniony na skalę 
międzynarodową. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego jest w nim zarejestrowanych około 
300.000 profilów naukowców. 
 
W 2006 r. Spółka uruchomiła serwis dla edytorów – IC Publishers Panel, służący do elektronicznego zarządzania 
procesem edytorskim przy tworzeniu czasopism. Podpisany został także kontrakt na wykorzystanie platformy IC 
Institutions w State University of New York w Stanach Zjednoczonych. 
 
W 2006 r. rozpoczęto prace nad systemem IC Institutions kierowanym do instytucji naukowych, fundacji i urzędów 
administracji publicznej zarządzających środkami przeznaczanymi na naukę, będący narzędziem wspomagającym 
m.in. procesy decyzyjne dotyczące przyznawania grantów. System zapewnia automatyczną analizę potencjału 
naukowca w oparciu o wskaźniki obrazujące 15 dziedzin aktywności zawodowej. 
 
W 2007 r. licencja na wykorzystywanie platformy IC Institutions na obszarze Chin została udzielona firmie Beijing 
Guideline. Wprowadzono ponadto platformę VRG (Virtual Research Group) zintegrowaną z IC Scientists do 
wykorzystywania we współpracy z międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi do prowadzenia badań 
klinicznych leków w Polsce oraz w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W 2007 r. podpisany został kontrakt na 
wykorzystanie platformy IC Institutions przez Ośrodek Przetwarzania Informacji przy Ministerstwie Nauki w Polsce. W 
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tym okresie Spółka prowadziła już działalność wydawniczą w odniesieniu do 7 czasopism naukowych z zakresu 
medycyny klinicznej. 
 
W I półroczu 2008 r. Spółka nawiązała współpracę w zakresie CRO z firmami farmaceutycznymi o globalnym zasięgu, 
takimi jak: Bayer, Schering-Plough i Medagro. Grono Klientów Emitenta poszerzyło się o Centrum Zdrowia Dziecka w 
Warszawie, będące pierwszą instytucją naukową z Polski, która odpłatnie korzysta z wieloparametrycznego systemu 
analizy kariery pracowników naukowych prowadzonej przez Emitenta. 
 
W czerwcu 2008 r. Emitent rozpoczął negocjacje z firmą Google w celu podpisania umowy partnerskiej na digitalizację 
czasopism naukowych dla Google Scholar.  
 
W dniu 10 sierpnia 2008 r. Emitent zawarł porozumienie inwestycyjne ze spółką Platforma Mediowa Point Group S.A. 
(PMPG S.A.) (będącą od 22 września 2008 r. akcjonariuszem Emitenta), w zakresie wydzielenia z PMPG S.A. działu 
Agencja Full Interactive, stanowiącego część przedsiębiorstwa, i przeniesienia go do struktur organizacji Emitenta. 
Zamiarem stron porozumienia było przeniesienie do struktur Emitenta części przedsiębiorstwa zajmującego się 
wówczas tworzeniem i obsługą serwisów internetowych prowadzonych przez PMPG S.A. oraz serwisów na telefony 
komórkowe (mobile), a następnie rozwój tych kompetencji w ramach działalności Emitenta. Celem stron porozumienia 
było wykorzystanie tych kompetencji w szczególności w zakresie przygotowywania przez Emitenta innowacyjnego 
serwisu społecznościowego dla naukowców i dla studentów, którzy stanowią także jedną z grup docelowych 
czasopism wydawanych przez PMPG S.A. Zawarcie porozumienia poprzedzone zostało analizą i identyfikacją 
pokrywających się obszarów działalności Emitenta i PMPG S.A. 
Porozumienie przewidywało także zaangażowanie kapitałowe PMPG S.A. w kapitale Emitenta, prowadzące do 
osiągnięcia efektów synergii i połączenia niektórych posiadanych kompetencji.  
 
W sierpniu 2008 r. Emitent zawarł umowę z Google Inc. w przedmiocie digitalizacji czasopism naukowych na potrzeby 
specjalistycznej wyszukiwarki Google Scholar. Emitent będzie strategicznym partnerem Google w Europie, Azji i 
Australii. 
 
W dniu 22 września 2008 r. Emitent i PMPG S.A. zawarły kolejne porozumienie inwestycyjne doprecyzowujące warunki 
porozumienia inwestycyjnego zawartego w sierpniu 2008 r. jak poniżej: 

 Emitent oraz PMPG S.A. podpisały umowę sprzedaży udziałów reprezentujących 100% kapitału spółki 
Rapkoma Sp. z o.o. (obecnie Agencja Full Interactive Sp. z o.o. w likwidacji) o wartości nominalnej 50 tys. zł. 
PMPG S.A. nabył spółkę Rapkoma Sp. z o.o. w dniu 2 września 2008 r. celem przeniesienia do niej 
wydzielonej części przedsiębiorstwa pod nazwą Agencja Full Interactive, a następnie sprzedaży udziałów w 
spółce Rapkoma Sp. z o.o. Emitentowi za cenę 400 tys. zł (pierwotnie porozumienie inwestycyjne 
przewidywało bezpośrednie wniesienie aktywów Agencji Full Interactive w zamian za akcje Emitenta nowej 
emisji). Spółka Rapkoma Sp. z o.o. prowadziła dotychczas działalność w zakresie zarządzania 
nieruchomościami oraz agencję reklamową. W wyniku wniesienia przedsiębiorstwa Agencji Full Interactive do 
spółki Rapkoma Sp. z o.o. poszerzono kompetencje tej spółki o tworzenie i rozwój serwisów internetowych 
oraz zarządzanie projektami z zakresu mediów internetowych i wydawnictw custom publishing. Poprzez 
nabycie spółki Rapkoma Sp. z o.o. planowano zwiększenie zasobów Emitenta w istotnym obszarze 
działalności, jakim jest utrzymanie i rozwój serwisu internetowego skierowanego do naukowców oraz 
możliwość świadczenia dodatkowych serwisów i usług dotychczasowym klientom Emitenta oraz pozyskanie 
nowych klientów. W wyniku nabycia udziałów i objęcia kontroli nad spółką Rapkoma Sp. z o.o. (aktualnie 
Agencja Full Interactive Sp. z o.o. w likwidacji) Emitent utworzył Grupę Kapitałową, 

 PMPG S.A. zobowiązała się do udzielenia Emitentowi pożyczki pieniężnej w wysokości 500 tys. zł 
oprocentowanej 8% w skali roku. W dniu 22 września 2008 r. pomiędzy Emitentem i PMPG S.A. została 
zawarta umowa pożyczki, 

 PMPG S.A. zobowiązała się do objęcia akcji nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta, 

 Emitent zobowiązał się sprawić, aby akcjonariusze Emitenta przenieśli na PMPG S.A. własność 1.570.000 
akcji Emitenta serii D (24,49% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta). 
W dniu 22 września 2008 r. akcjonariusze Emitenta zbyli wyżej wskazane akcje na rzecz PMPG S.A. 

 
W dniu 30 września 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii F i Akcji serii G. Akcje serii F zaoferowane zostały w drodze 
subskrypcji prywatnej spółce PMPG S.A., natomiast Akcje serii G zaoferowane zostały w drodze subskrypcji 
zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.   
 
W dniu 23 października 2008 r. Emitent podpisał z PMPG S.A. umowę objęcia 400.000 Akcji serii F po cenie emisyjnej 
równej wartości nominalnej, czyli 1,00 zł. Ustalono, że objęte akcje pokryte zostaną wkładem pieniężnym w wysokości 
400 tys. zł poprzez potrącenie wierzytelności PMPG S.A. wynikającej z umowy sprzedaży udziałów w spółce Rapkoma 
Sp. z o.o. z dnia 22 września 2008 r. W dniu 23 października 2008 r. Zarząd Emitenta dokonał przydziału 400.000 Akcji 
serii F.  
 
Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 20 października 2008 r. dokonano zmiany firmy spółki 
Rapkoma Sp. z o.o. na Agencja Full Interactive Sp. z o.o.  
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W grudniu 2008 r. Zarząd Emitenta - w ramach realizacji strategicznego projektu budowy innowacyjnego serwisu 
społecznościowego o zasięgu międzynarodowym - podjął decyzję o powołaniu Rady Doradców. Zadaniem Rady 
Doradców jest aktywne wsparcie rozwoju Systemu Index Copernicus™ zarówno na poziomie merytorycznym, jak i w 
zakresie promowania serwisu w polskich i europejskich kręgach naukowo-biznesowych. Zadanie to będzie realizowane 
w szczególności poprzez analizę szans i zagrożeń wynikających z biznesowego otoczenia serwisu, ocenę naukowych 
aspektów rozwiązań stosowanych w Systemie oraz doradztwo w zakresie kreacji marki Index Copernicus. W marcu 
2009 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę konstytuującą skład Rady Doradców i zatwierdził regulamin jej 
funkcjonowania. Pełny pierwszy skład Rady Ekspertów Spółki tworzą: 1) Prof. Jerzy Buzek - deputowany do 
Parlamentu Europejskiego; 2) Prof. Barbara Kudrycka - minister nauki i szkolnictwa wyższego; 3) Sebastian 
Bogusławski - dyrektor Zespołu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi i Zrównoważonymi w Pionieer Pekao Investments; 
4) Łukasz Wejchert - prezes portalu internetowego Onet.pl; 5) Marek Sowa - prezes Związku Pracodawców 
Prywatnych Mediów oraz członek Zarządu PKPP Lewiatan; 6) Jarosław Pachowski - w latach 2002-2005 prezes 
Zarządu firmy Polkomtel, w latach 1998-2002 - wiceprezes Telewizji Polskiej; 7) Dariusz Żuk - prezes Akademickich 
Inkubatorów Przedsiębiorczości. Skład Rady Doradców jest otwarty, a Zarząd Emitenta zamierza zapraszać do niej 
kolejne osoby ze świata nauki, polityki i biznesu. 
 
W styczniu 2009 r. Emitent zawarł z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk umowę w 
przedmiocie stworzenia internetowej infrastruktury do współpracy między jednostkami naukowymi z 37 krajów 
europejskich w formie nowego modułu platformy internetowej www.indexcoperncus.com o nazwie Moduł Partner 
Search Facilitator. Moduł ten stworzony będzie w ramach projektu finansowanego ze środków 7. Programu Ramowego 
Badań i Rozwoju Technologicznego UE i realizowanego w latach 2008-2011. Emitent będzie również utrzymywał 
Moduł PSF na swoich serwerach w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu. 
 
W marcu 2009 r. Emitent podpisał umowę dotyczącą prowadzenia Bezpieczeństwa i Skuteczności Leczenia 
Biologicznego Młodzieńczego Idiopatycznego Zapalenia Stawów (MIZS) w Polsce. Właścicielem i wyłącznym 
dysponentem danych naukowych uzyskanych w projekcie jest Polskie Towarzystwo Reumatologiczne. Umowa została 
zawarta na okres 3 lat, a wartość kontraktu w pierwszym roku jej obowiązywania wynosi 286 tys. zł netto. Zadaniem 
Emitenta - w ramach uzgodnionej umowy - jest wykorzystanie platformy naukowej ICI na potrzeby gromadzenia 
danych i administrowania nimi na rzecz Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. 
 
W dniu 27 marca 2009 r. Zarząd Emitenta dokonał przydziału objętych 964.418 Akcji serii G oraz dokonał dookreślenia 
wysokości kapitału zakładowego na kwotę 7.775.838,00 zł. Akcje serii G zostały objęte przez 7 osób prawnych i 
fizycznych i pokryte wkładem pieniężnym poprzez potrącenie wierzytelności tych osób względem Emitenta. PMPG S.A. 
objęła 870.428 Akcji serii G. 
 
W dniu 16 kwietnia 2009 r. dokonano rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 7.775.838,00 
zł. W ramach oferty Akcji serii F objętych zostało 400.000 Akcji serii F, natomiast w ramach oferty Akcji serii G 
subskrybowano 964.418 Akcji serii G. 
 
W dniu 11 maja 2009 r. Emitent zawarł umowę z Europlant Phytopharm Sp. z o.o. w zakresie współpracy przy 
stworzeniu projektu badawczego, przeprowadzeniu badania oraz opracowania jego wyników. Przedmiotem badania 
retrospektywnego jest porównanie wpływu preparatu Bioaron C na liczbę infekcji u dzieci. 
 
W dniu 2 lipca 2009 r. Emitent zawarł ze spółką CRO Poland Sp. z o.o. umowę o ramowej współpracy poprzez 
wykorzystanie synergii biznesowych w zakresie: realizacji wspólnych projektów dotyczących badań klinicznych (ze 
szczególnym uwzględnieniem badań biorównoważności, doradztwa naukowo-badawczego oraz ekspertyz dotyczących 
badan klinicznych, pozyskiwania projektów dla wspólnego wykonania oraz innych obszarów współpracy. Dla każdego 
projektu badawczego i etapu prac odrębnie ustalane będą zobowiązania finansowe partnerów. 
 
W dniu 7 lipca 2009 r. Emitent zawarł ze spółką Bayer Sp. z o.o. umowę, której przedmiotem było opracowanie przez 
Emitenta danych i przygotowanie pisemnego raportu nt. leczenia raka nerki w Polsce. Emitent przygotuje raport na 
podstawie danych zebranych przez siebie w wyniku realizacji projektu. Emitent przygotuje raport przy wykorzystaniu 
elektronicznego systemu badawczego ICI VRG, będącego częścią Serwisu Index Copernicus™. Wartość 
wynagrodzenia dla Emitenta z tytułu wykonanych prac wyniesie w 2009 r. 133 tys. zł. 
 
W dniu 10 lipca 2009 r. Emitent zawarł 2 umowy ze spółką ICN Polfa Rzeszów S.A. Przedmiotem umów jest 
wykonanie przez Emitenta części klinicznych i laboratoryjnych badań równoważności biologicznej. Łączne 
wynagrodzenie Emitenta z tytułu wykonanych prac wyniesie 692 tys. zł. 
 
W dniu 5 listopada 2009 r. pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku (UMwB) a Emitentem zawarty został 
List intencyjny dotyczący wspólnej realizacji projektu pn. "Wdrożenie w UMB zintegrowanego informatycznego systemu 
zarządzania, systemu zarządzania jakością w nauce oraz wzmocnienie potencjału kadry kierowniczej Uczelni". Projekt 
będzie realizowany do 2015 roku. Jego szacunkowa wartość wynosi 2,7 mln zł. Projekt ma być realizowany przy 
założeniu finansowania ze środków Unii Europejskiej. Strony potwierdziły wolę zawarcia umowy partnerskiej w celu 
ubiegania się o dofinansowanie dalszego wspólnego realizowania Projektu. Umowa określi szczegóły współpracy 
pomiędzy Emitentem a UMwB w tym zakresie. Podpisanie Listu intencyjnego, a następnie realizacja Projektu jest 
elementem strategii Emitenta, jakim jest "Index Copernicus International partnerem w zarządzaniu nauką". 
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W listopadzie 2009 r. Emitent zawarł ze spółką NOVARTIS Poland Sp. z o.o. umowę na sponsorowanie konferencji 
naukowej pt.: "Rola biopsji protokolarnych we wczesnej diagnostyce patologii przeszczepu". Wartość kontraktu opiewa 
na kwotę blisko 244.850 zł netto. Konferencja zaplanowana i organizowana przez Emitenta kierowana była do lekarzy 
transplantologów i odbyła się w dniach 20 - 21 listopada 2009 roku w Józefowie koło Warszawy,. Tematem 
przewodnim spotkania organizowanego przez Emitenta była "Rola biopsji protokolarnych we wczesnej diagnostyce 
patologii przeszczepu". Podczas konferencji uwzględnione zostały prace naukowe prezentowane podczas 
tegorocznych międzynarodowych kongresów naukowych: ATC, ESOT, ILTS oraz ISHLT.  
 
W dniu 20 listopada 2009 r. Emitent zawarł ze spółką Bristol-Myers Squibb Services sp. z o.o. umowę, której 
przedmiotem jest organizacja oraz przeprowadzenie badania w obszarze wirologii. Wartość wynagrodzenia za należyte 
wykonanie przez Emitenta wszystkich usług uzgodnionych w Umowie Strony ustaliły na 135 275 zł netto. Umowa 
została zawarta do 2010 roku. 
 
W dniu 24 listopada 2009 r. Emitent zawarł ze spółką Bayer Sp. z o.o. umowę, której przedmiotem jest organizacja 
oraz przeprowadzenie badania w obszarze onkologii. Zgodnie z umową wartość wynagrodzenia za należyte wykonanie 
przez Emitenta wszystkich usług uzgodnionych w umowie, Zamawiający dokona na rzecz Emitenta zapłaty 
wynagrodzenia w złotych polskich w łącznej oraz zryczałtowanej wysokości wynoszącej 157.800. zł netto. Umowa 
została zawarta do 2012 roku. 
 
W dniu 24 listopada 2009 r. Emitent podpisał umowę o współpracy z firmą MEDLINE®/PubMed®. 
MEDLINE®/PubMed® jest największą bazą dostarczającą informacji naukowej z zakresu medycyny i nauk 
biomedycznych. PubMed zapewnia bezpłatny dostęp do artykułów znajdujących się w bazie MEDLINE oraz niektórych 
artykułów z czasopism nienależących do niej. PubMed zapewnia również dostęp do związanych z tematem artykułu 
stron internetowych, a także linkuje do innych projektów amerykańskiego National Center for Biotechnology Information 
(NCBI). Baza MEDLINE, stanowiąca największy składnik PubMed, wg danych z kwietnia 2008 r. obejmowała około 
5200 czasopism z ponad 80 krajów. 
 
W dniu 1 grudnia 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Powołało do Rady Nadzorczej Emitenta Panią 
Benitę Jakubowską-Antonowicz oraz Pana Macieja Górskiego. 
 
W dniu 28 grudnia 2009 r. zostało wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 400.000 akcji zwykłych 
na okaziciela serii F Emitenta o wartości nominalnej 1 zł każda. Łączna liczba akcji Emitenta wprowadzonych do obrotu 
w alternatywnym systemie obrotu wynosiła 7.775.838. 
 
W dniu 11 marca 2010 r. z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta zrezygnował Pan Andrzej Cudny, a na jego miejsce w 
dniu 25 marca 2010 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała Pana Mirosława Reka. 
 
W dniu 30 kwietnia 2010 r. z funkcji członka Rady Nadzorczej zrezygnował Pan Maciej Górski. 
 
W dniu 14 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało pana Jana Wójcika do pełnienia 
funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. W związku z upływem kadencji dotychczasowych członków Rady 
Nadzorczej Emitenta Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało wyboru następujących członków Rady 
Nadzorczej kolejnej kadencji: 1) Pan Marek Jakubczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2) Pan Tomasz Sadowski - 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; 3) Pani Benita Jakubowska - Sekretarz Rady Nadzorczej; 4) Pan Krzysztof 
Laskowski - Członek Rady Nadzorczej; 5) Pan Jan Wójcik - Członek Rady Nadzorczej.  

W dniu 21 czerwca 2010 r. Emitent zawarł umowę ramową o współpracy z Centrum Doradztwa Ekonomicznego 
PARTNERS Alina Przyborowska-Bednarowicz z siedzibą w Suwałkach, której przedmiotem było określenie zasad 
ramowych ścisłej współpracy pomiędzy stronami umowy w zakresie doradztwa ekonomicznego, w celu pozyskiwania 
środków na finansowanie projektów Emitenta. Szczegółowe warunki współpracy strony umowy miały określać w 
odrębnych porozumieniach. Następnie w dniu 21 czerwca 2010 r. Emitent zawarł z Centrum Doradztwa 
Ekonomicznego PARTNERS Alina Przyborowska-Bednarowicz szczegółowe porozumienie do umowy ramowej, na 
mocy którego  Centrum Doradztwa Ekonomicznego PARTNERS Alina Przyborowska-Bednarowicz zobowiązało się 
pozyskać dla Emitenta, do czerwca 2011 r., środki finansowe w kwocie do wysokości 710.000 zł na finansowanie 
projektu pod nazwą Lokalny System Index Copernicus. 

 
W dniu 18 listopada 2010 r. Emitent otrzymał od spółki pod firmą Bayer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
wypowiedzenie umowy zawartej pomiędzy Emitentem a Bayer sp. z o.o. w dniu 7 lipca 2009 r. Zgodnie z 
wypowiedzeniem umowa uległa rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2010 r. Powyższe zakończyło etap wielomiesięcznej 
współpracy pomiędzy Emitentem a spółką Bayer sp. z o.o., której przedmiotem było opracowanie przez Emitenta 
danych i przygotowanie pisemnego raportu nt. leczenia raka nerki w Polsce. 
 
W dniu 23 listopada 2010 r. Emitent powziął informację, o wyborze Emitenta na Partnera Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego w realizacji projektu systemowego pt. "Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym" 
w ramach poddziałania 4.1.3 “Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym" Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
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Wybór Emitenta został dokonany w drodze otwartego naboru przeprowadzonego przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z uzyskaną przez Emitenta informacją kolejnym etapem projektu miało być zawarcie 
przez Emitenta, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz pozostałych wyłonionych uczestników, porozumienia 
o partnerstwie, na podstawie którego strony ustalą szczegóły wspólnej współpracy. 
Zgodnie z założeniami projektu celem partnerstwa jest współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu o 
charakterze informatycznym, dotyczącego szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, obejmującego proces i jakość 
kształcenia, zasoby materialne i niematerialne, wyniki prac naukowych oraz publikacji naukowych i technologicznych. 
Udział Emitenta w projekcie będzie obejmował analizę publikacji naukowych i technologicznych oraz ocenę dorobku 
naukowego. 
 
W dniu 14 grudnia 2010 r. Emitent otrzymał zawartą ze spółką pod firmą ICN Polfa Rzeszów S.A. z siedzibą w 
Rzeszowie umowę, której przedmiotem było wykonanie przez Emitenta na rzecz ICN Polfa Rzeszów S.A. części 
klinicznej i laboratoryjnej badania równoważności biologicznej określonego w umowie. 
Umowa została zawarta na czas wykonania badania, za który strony uznały uznaje czas od dnia podpisania umowy do 
chwili całkowitego zakończenia badania i przekazania raportu końcowego. Na podstawie umowy Emitent zobowiązał 
się między innymi do wykonania planowanego badania zgodnie z uzgodnionym protokołem badania, przeprowadzenia 
badania w ścisłej zgodności z wszelkimi obowiązującymi w Polsce przepisami i wytycznymi oraz zasadami Dobrej 
Praktyki Klinicznej oraz uzyskania zgody Komisji Bioetycznej, a także zarejestrowania badania w Centralnej Ewidencji 
Badań Klinicznych Ministerstwa Zdrowia. Kontrahent Emitenta zobowiązał się natomiast dostarczyć Emitentowi 
wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji badania i uzyskania zgód, a także do zapłaty wynagrodzenia. 
 
W dniu 18 stycznia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 3, na mocy której 
dokonano zmiany liczby akcji Emitenta w drodze podziału (splitu) ich wartości nominalnej w stosunku 1:10 w taki 
sposób, że dotychczasowa wartość nominalna każdej z akcji uległa zmianie z 1 zł na 0,10 zł. W związku z 
przeprowadzoną zmianą wartości nominalnej akcji, każdą dotychczasowo wyemitowaną przez Emitenta akcję o 
wartości nominalnej równej 1 zł zamieniono na dziesięć akcji o tych samych prawach co akcja przed dokonaniem 
podziału, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W wyniku przeprowadzonego podziału akcji liczba akcji Emitenta uległa 
zmianie z 7.775.830 na 77.758.380. Rejestracja zmian statutu dotyczących podziału akcji, w sądowym rejestrze 
przedsiębiorców, nastąpiła w dniu 21 lutego 2011 r. Podział akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a 
tym samym na rachunkach maklerskich akcjonariuszy Emitenta nastąpił w dniu 8 marca 2011 r. 
 
W dniu 18 stycznia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało Pana Bartłomieja Gorlewskiego do 
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. 
 
W dniu 28 kwietnia 2011 r. Emitent zawarł istotne dla Emitenta porozumienie o partnerstwie pomiędzy Emitentem, 
Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodkiem Przetwarzania Informacji oraz Interdyscyplinarnym Centrum 
Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego na mocy którego strony ustaliły 
szczegóły współpracy w przedmiocie realizacji projektu systemowego pt. "Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie 
wyższym" w ramach poddziałania 4.1.3 “Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym" 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Na mocy przedmiotowego porozumienia Strony postanowiły utworzyć partnerstwo celem wspólnego realizowania 
projektu. Projekt realizowany będzie w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. 
W ramach realizacji projektu głównym zadaniem Emitenta jest zaprojektowanie i wykonanie specjalistycznego systemu 
(oprogramowania) dokonującego analizę publikacji naukowych i technologicznych oraz ocenę dorobku naukowego, a 
następnie wdrożenie systemu i nadzór nad jego funkcjonowaniem. Stworzone przez Emitenta oprogramowanie będzie 
częścią przygotowywanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego systemu informacji o szkolnictwie 
wyższym w Polsce. 
Strony porozumienia ustaliły, że w ramach podziału środków finansowych przeznaczonych przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego na realizację projektu Emitent otrzyma na prowadzenie swoich zadań kwotę nie większą niż 
2.996.235,00 zł. 
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
 
W dniu 20 czerwca 2011 r. Emitent podpisał ze spółką Internetowy Dom Handlowy S.A.** z siedzibą w Warszawie list 
intencyjny, w którym strony uzgodniły, iż w terminie 14 dni zawrą umowę inwestycyjną określającą warunki objęcia 
przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki Internetowy Dom Handlowy S.A.** akcji Emitenta. Celem inwestycji było 
połączenie działalności podmiotów, a tym samym zakończenie procesu poszukiwania inwestora i dokapitalizowania 
Emitenta. 
Strony wstępnie ustaliły, że w przypadku powzięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na 
dzień 20 czerwca 2011 r. uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję akcji, dotychczasowi 
akcjonariusze spółki Internetowy Dom Handlowy S.A.** obejmą łącznie co najmniej 1.258.758.380 akcji Emitenta o 
łącznej wartości emisyjnej wynoszącej co najmniej 62.937.919,00 zł. 
Strony ponadto ustaliły, że w przypadku objęcia przez akcjonariuszy spółki Internetowy Dom Handlowy S.A.* akcji 
Emitenta, Emitent nabędzie od akcjonariuszy Internetowego Domu Handlowego S.A.** akcje tejże spółki stanowiących 
100% kapitału zakładowego i 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki Internetowy Dom Handlowy S.A.** za 
łączną cenę 59.050.000 zł. 
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W dniu 20 czerwca 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 3 w przedmiocie 
obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia kapitału zakładowego z równoczesnym podwyższeniem kapitału 
zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H w 
podwyższanym kapitale zakładowym Emitenta w całości oraz zmiany Statutu Emitenta. 
Na mocy przedmiotowej uchwały obniżono kapitał zakładowy Emitenta o kwotę 3.887.919,00 zł, to jest do kwoty 
3.887.919,00 zł. Obniżenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji o 
0,05 zł, to jest do kwoty 0,05 zł każda. Obniżenie kapitału zakładowego Emitenta miało na celu dostosowanie ceny 
nominalnej akcji do ceny rynkowej akcji notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu. 
Jednocześnie na mocy uchwały nr 3 podwyższono kapitał zakładowy Emitenta o kwotę 3.887.919,00 zł, to jest do 
kwoty 7.775.838,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w drodze emisji 77.758.380 akcji zwykłych 
na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,05 zł każda. 
Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 20 czerwca 2011 r. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii I, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru 
akcji serii I w podwyższanym kapitale zakładowym Emitenta w całości oraz zmiany Statutu Emitenta. 
Na mocy przedmiotowej uchwały podwyższono kapitał zakładowy Emitenta o kwotę nie wyższą niż 64.085.341,00 zł, to 
jest do kwoty nie wyższej niż 71.861.179,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze emisji nie 
więcej niż 1.281.706.820 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,05 zł każda. 

 

W dniu 4 lipca 2011 roku Emitent zawarł umowę inwestycyjną ze spółką Internetowy Dom Handlowy S.A.** z siedzibą 
w Warszawie oraz spółką Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Na mocy Umowy Internetowy Dom Handlowy S.A.** zobowiązał się, że do dnia 31 lipca 2011 r. wskazani przez niego 
inwestorzy obejmą łącznie 77.758.380 akcji Emitenta serii H oraz od 827.490.420 do 1.181.578.105 akcji Emitenta serii 
I, które zostaną zaoferowane im przez Emitenta na podstawie uchwał nr 3 oraz 6 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 czerwca 2011 roku. Cena emisyjna akcji serii H i serii I została ustalona przez 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na poziomie 0,05 zł za akcję. 

Strony Umowy określiły, że na objęte przez inwestorów akcje Emitenta serii H oraz serii I nałożony będzie umowny 
zakaz sprzedaży (lock up) przez okres 365 dni od daty wprowadzenia akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie 
Obrotu NewConnect - na określonych w umowie zasadach. Inwestorzy nie będą mogli zbyć akcji Emitenta poniżej 
ceny: a) 0,11 zł za akcję - w terminie do 90 dni od dnia ich wprowadzenia do obrotu w ASO, b) 0,09 zł za akcję - w 
terminie od 91 do 180 dni od dnia ich wprowadzenia do obrotu w ASO, c) 0,08 zł za akcję - w terminie od 181 do 270 
dni od dnia ich wprowadzenia do obrotu w ASO, d) 0,06 zł za akcję - w terminie od 271 do 365 dni od dnia ich 
wprowadzenia do obrotu w ASO. 

Na mocy Umowy strony postanowiły także, że Emitent odkupi od każdego inwestora, będącego jednocześnie 
akcjonariuszem Internetowego Domu Handlowego S.A.**, posiadane przez niego akcje Internetowego Domu 
Handlowego S.A.** za cenę jednostkową 2 zł. 

W dniu 3 sierpnia 2011 r. Emitent otrzymał od spółki Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie informację o 
zrealizowaniu zakupu na rzecz Emitenta, w związku z zobowiązaniem wynikającym z umowy inwestycyjnej z dnia 4 
lipca 2011 r., łącznie 23.741.710 akcji spółki Internetowy Dom Handlowy S.A.** z siedzibą w Warszawie stanowiących 
80,41 % udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 
Jednostkowa cena jaką Emitent zapłacił za akcje spółki Internetowy Dom Handlowy S.A.** wyniosła 2 zł natomiast 
łączna cena za zakupione przez Emitenta akcje IDH wyniosła 47.483.420,00 zł. Emitent dokonał zapłaty za nabyte 
akcje ze środków pozyskanych w drodze emisji akcji serii I. 

Spółka Internetowy Dom Handlowy S.A.**, która stała się spółką zależną Emitenta prowadzi działalność na 
dynamicznie rozwijającym się rynku e-commerce (handel elektroniczny) i w chwili obecnej staje się znaczącym 
konkurentem dla największych firm działających w tej branży w Polsce (Empik, Merlin), a także jako jedyna w Polsce 
dysponuje unikalną technologią i systemem Extended Sites, poprzez który prowadzi 8 sklepów własnych (np. stereo.pl, 
mareno.pl, edvd.pl) i aż 70 sklepów partnerskich. 

 

W dniu 9 sierpnia 2011 r. Rada Nadzorcza Emitenta powzięła uchwałę o powołaniu Pana Łukasza Bartczaka do 
pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta. 

 

W dniu 31 lipca 2011 r. Emitent zakończył subskrypcję akcji serii H oraz serii I wyemitowanych na podstawie uchwał nr 
3 oraz nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2011 r. W wyniku subskrypcji objętych zostało 
77.758.380 akcji serii H oraz 1.045.102.820 akcji serii I. Emitent zawarł umowy objęcia akcji z 36 podmiotami, z czego 
akcje serii H objęły 33 podmioty, a akcje serii I objęło 36 podmiotów. Łączna wartość przeprowadzonej emisji akcji serii 
H oraz serii I wyniosła kwotę 56.143.060,00 zł. 

 
W dniu 19 sierpnia 2011 r. wpłynęła do Emitenta rezygnacja Pana Marka Jakubczyka z funkcji Członka, a zarazem 
Przewodniczącego, Rady Nadzorczej Emitenta, która zgodnie z otrzymanym oświadczeniem staje się skuteczna z 
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dniem dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego na 
podstawie uchwał nr 3 i nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 czerwca 2011 r. 
 
W dniu 27 października 2011 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 7.775.838 zł do kwoty 
60.030.979 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku rejestracji 77.758.380 akcji serii H o wartości 
nominalnej 0,05 zł każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Emitenta z dnia 20 czerwca 2011 r. oraz 1.045.102.820 akcji serii I o wartości nominalnej 0,05 zł każda, 
wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 czerwca 
2011 r. Wraz z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta zmianie uległa wartość nominalna akcji 
Emitenta z kwoty 0,10 zł do kwoty 0,05 zł. 
 
W dniu 13 grudnia 2011 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na którym podjęto uchwałę nr 3, w 
przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii J, pozbawienia akcjonariuszy 
prawa poboru akcji serii J w podwyższanym kapitale zakładowym Emitenta w całości oraz zmiany Statutu Emitenta, na 
mocy której podwyższono kapitał zakładowy Emitenta o kwotę nie wyższą niż 42.500.000,00 zł, to jest do kwoty nie 
wyższej niż 102.530.979,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nie więcej niż 
850.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,05 zł każda. 
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta przewiduje ponadto zmianę § 7 ust. 5 Statutu 
Emitenta w przedmiocie zmiany numeracji serii akcji, które mogą być wyemitowane w ramach warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, w związku z czym warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego 
Emitenta może odbyć się poprzez emisję akcji serii K o wartości nominalnej 0,05 zł każda.  
Ponadto na mocy uchwały nr 7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 13 grudnia 2011 r. postanowiło 
dokonać zmiany treści § 1 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że treść „Firma Spółki brzmi: Index Copernicus 
International Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: Index Copernicus International S.A.” zastąpiono 
treścią „Firma Spółki brzmi: IDH Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: IDH S.A.”. Powyższe 

oznacza, iż nazwa Emitenta ulegnie zmianie. 
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 grudnia 2011 r. nr 3 w przedmiocie 
podwyższenia kapitału zakładowego nie została, na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, zgłoszona w 
sądowym rejestrze przedsiębiorców i nie wywarła skutków prawnych i faktycznych. Odnośnie planowanej emisji akcji 
serii J Emitent aktualnie prowadzi rozmowy z inwestorami w przedmiocie objęcia przez nich akcji. 
 
Co więcej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 13 grudnia 2011 r. dokonało 
następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta: 
 
Odwołano z funkcji członków Rady Nadzorczej następujące osoby: Pana Tomasza Sadowskiego, Panią Benitę 
Jakubowską-Antonowicz, Pana Krzysztofa Laskowskiego, Pana Jana Wójcika, Pana Bartłomieja Gorlewskiego. 
Powołano do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej: Pana Leszka Stypułkowskiego, Pana Rafała Abratańskiego, 
Pana Tomasza Jakubiaka, Pana Mariusza Sperczyńskiego, Pana Jacka Mamota, Panią Sylwię Leśniak-Paduch. 

 

W dniu 16 grudnia 2011 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o zmianie adresu Emitenta. Nowy adres Emitenta, 
obowiązujący od dnia podjęcia uchwały, to ul. Wiertnicza 36A w Warszawa (02-952). 

 

W dniu 16 grudnia 2011 r. Emitent zawarł ze spółką zależną Emitenta Internetowy Dom Handlowy S.A.** z siedzibą w 
Warszawie umowę objęcia akcji, na mocy której Emitent objął 2.565.595 akcji na okaziciela serii I spółki Internetowy 
Dom Handlowy S.A.**, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za łączną kwotę 3.206.993,75 zł to jest za kwotę 1,25 zł za 
każdą z akcji. W związku z rejestracją w dniu 30 grudnia 2011 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego spółki 
Internetowy Dom Handlowy S.A.** z siedzibą w Warszawie kapitał zakładowy tej spółki wzrósł z kwoty 2.952.500 zł do 
kwoty 4.452.500 zł i dzieli się obecnie na 44.525.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 
Po podwyższeniu kapitału zakładowego spółki Internetowy Dom Handlowy S.A.** Emitent posiada 26.307.305 sztuk 
akcji tejże spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 59,08 % kapitału zakładowego spółki Internetowy 
Dom Handlowy S.A.** i uprawniają do wykonania 26.307.305 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Internetowy Dom 
Handlowy S.A.**, co stanowi 59,08 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu. 

 
W dniu 2 kwietnia 2012 roku Emitent zawarł umowę na mocy, której udzielił poręczenia zobowiązań spółki zależnej 
Stereo.pl S.A. z siedzibą w Warszawie w stosunku do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego FORUM XXVI na kwotę 
1.350.000 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) z ewentualnymi odsetkami ustawowymi. 
Powyższe zobowiązanie wynika z ugody zawartej w formie aktu notarialnego pomiędzy Funduszem Inwestycyjnym 
Zamkniętym FORUM XXVI a Stereo.pl S.A. dotyczącej obowiązku STEREO.PL na podstawie której strony ustaliły, że 
spłata zobowiązania w kwocie 1.350.000 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) wraz z 
ewentualnymi odsetkami nastąpi w ratach, do dnia 31 grudnia 2012 r. 
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W dniu 4 kwietnia 2012 roku Emitent powziął wiadomość, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie dokonał 
zarejestrowania w dniu 30 marca 2012 roku zmiany § 1 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że firma (nazwa) Spółki 
została zmieniona z dotychczasowej Index Copernicus International S.A. na IDH S.A. 

8. Zwięzłe przedstawienie działalności Emitenta 

8.1. Działalność Emitenta 

Emitent prowadzi działalność w następujących obszarach: 
 

 Prowadzenie Serwisu Index Copernicus™ 
stanowiącego platformę globalnej współpracy naukowej w formie kompleksowego społecznościowego portalu. 
Serwis ma na celu umożliwienie integracji i interakcji naukowców w zakresie wymiany informacji, doświadczeń 
lub budowy zespołu badawczego. Elementy Systemu Index Copernicus™ obejmujące w szczególności 
system ewaluacji oraz networkingu podlegają ochronie patentowej. Serwis Index Copernicus™ zbudowany 
jest z kilku modułów zapewniających kompleksową obsługę klientów.  

 Moduł IC Scientists umożliwia zarejestrowanym w serwisie naukowcom reprezentującym branże 
STM (Science, Technology, Medicine) stworzenie indywidualnego profilu i opublikowanie swoich 
prac naukowych, a także poddanie ich ocenie innych użytkowników, w oparciu o zaawansowane 
algorytmy. Moduł dodatkowo umożliwia lokalizację aparatury badawczej potrzebnej do 
przeprowadzenia określonego typu badań. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna, natomiast 
przychody pochodzą z reklam oraz oferty komercyjnej dla indywidualnych użytkowników. Aktualnie w 
serwisie zarejestrowanych jest około 50 tys. użytkowników i ponad 300 tys. profilów naukowych. 

 Moduł IC Institutions skierowany jest do instytucji naukowych, fundacji i urzędów administracji 
zarządzających dystrybucją środków finansowych na potrzeby nauki. Moduł dokonuje agregacji 
danych analitycznych i pozwala na ewaluację szans indywidualnego badacza lub grupy naukowców 
w kontekście osiągnięcia określonego celu badawczego. Moduł ten wspomaga efektywne 
zarządzanie instytucjami naukowo-badawczymi oraz jest przydatnym narzędziem w procesach 
decyzyjnych w zakresie przyznawania grantów naukowych. Przychody generowane są ze sprzedaży 
serwisu instytucjom, przy czym wysokość opłaty uzależniona jest od liczby naukowców w danej 
instytucji. 

 Moduł IC Journal Master List stanowi system rankingowania międzynarodowych czasopism 
naukowych (głównie z zakresu STM, w tym biomedycyny) według blisko 30 parametrów 
pogrupowanych w 5 kategoriach: jakość naukowa, jakość edytorska, zasięg, częstotliwość/ 
regularność/stabilność rynkowa i jakość techniczna. Ranking tworzony w ramach IC Journal Master 
List stanowi pierwszy etap ewaluacji czasopism przez międzynarodowy system Index 
Medicus/Medline. Serwis jest bezpłatny dla użytkowników, a jego podstawowym celem jest 
pozycjonowanie brandu i propagowanie marki czasopisma. 

 Moduł IC Publishers Panel stanowi kompleksowy system służący do wszechstronnego zarządzania 
procesem edytorskim przy tworzeniu czasopism poprzez ułatwione pozyskiwanie oraz selekcję 
artykułów i materiałów do czasopism, a także ich edycję. Wydawcy mogą skorzystać z modułu jako 
elementu wspierającego elektroniczny proces wydawniczy i usprawniającego strategię rozwoju. 
Moduł umożliwia ponadto zarządzanie stroną internetową czasopisma oraz zarządzanie bazą 
autorów, recenzentów i subskrybentów. Kompatybilność tego modułu z pozostałymi elementami 
Serwisu Index Copernicus™ gwarantuje czasopismom odpowiednie pozycjonowanie, w związku z 
indeksowaniem czasopisma w międzynarodowych bazach naukowych i bibliograficznych. Przychody 
pochodzą ze sprzedaży serwisu w wersji Professional. 
 

- Realizacja  projektu systemowego pt. "Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym"  
Z dniem 28 kwietnia 2011 r. Emitent wszedł w porozumienie o partnerstwie pomiędzy Emitentem a 
Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodkiem Przetwarzania Informacji oraz Interdyscyplinarnym 
Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, na mocy którego 
Emitent rozpoczął realizację przypisanej Emitentowi na mocy porozumienia części projektu mającego na celu 
stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym. Główną rolą Emitenta w projekcie jest 
zaprojektowanie i wykonanie specjalistycznego systemu (oprogramowania) dokonującego analizę publikacji 
naukowych i technologicznych oraz ocenę dorobku naukowego, a następnie wdrożenie systemu i nadzór nad 
jego funkcjonowaniem. Emitent będzie realizował projekt do dnia 31 grudnia 2013 roku. W ramach realizacji 
projektu ponoszone przez Emitenta koszty są opłacane przez lidera projektu tj. Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. Koszt wykonywanych przez Emitenta prac w ramach całego projektu może wynieść 
kwotę do 2 996 235,00 zł.   

 

 Działalność wydawnicza 

Przychody z działalności wydawniczej pochodzą z opłat wnoszonych przez właścicieli tytułów za 
kompleksowe usługi wydawnicze świadczone przez Emitenta (obejmujące: redakcję, recenzowanie prac, 
skład, usługi translatorskie, druk i dystrybucję), sprzedaż powierzchni reklamowych, reprintów oraz tworzenie i 
zarządzanie serwisami internetowymi czasopism. 
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W chwili sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent publikuje czasopisma medyczne o 
następujących tytułach: 

 Artroskopia i Chirurgia Stawów 
 Experimental & Clinical Hepatology 
 Medical Science Review – Hepatologia 
 Postępy  Higieny i Medycyny Doświadczalnej 
 Postępy Medycyny i Farmacji 

8.2. Strategia Emitenta i cele związane z emisją akcji Emitenta 

Strategia Emitenta 

Strategia Emitenta ściśle związana jest z wynikami jakie zostaną osiągnięte w związku z prowadzoną restrukturyzacją  
przedsiębiorstwa Emitenta. 
Pierwszym etapem restrukturyzacji było pozyskanie nowych, strategicznych inwestorów oraz przeznaczenie 
uzyskanych od inwestorów środków na zakup akcji spółki Internetowy Dom Handlowy S.A.** z siedzibą w Warszawie 
zajmującej się tzw. ecommerce czyli handlem elektronicznym. Zakończenie tego etapu nastąpiło w dniu rejestracji 
podwyższonego kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji akcji serii H oraz serii I tj. 27 października 2011 r. 
Emitent pozyskał strategicznych akcjonariuszy m.in. Dom Maklerski IDM S.A. oraz Silva S.A., a także nabył 
większościowy pakiet akcji spółki Internetowy Dom Handlowy S.A.** Drugi etap restrukturyzacji rozpoczął się z dniem 
13 grudnia 2011 r., kiedy to odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, na którym podjęto uchwały o 
nowej emisji akcji serii J, zmianie członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz zmianie firmy (nazwy) Emitenta z Index 
Copernicus International S.A. na IDH S.A.. Celem drugiego etapu restrukturyzacji jest rozwój prowadzonej dotychczas 
działalności Emitenta oraz wytworzenie obok dotychczasowej działalności nowego obszaru związanego z rynkiem 
ecommerce. Możliwości zrealizowania drugiego etapu restrukturyzacji uzależniona jest od powodzenia emisji akcji serii 
J, którą Emitent planuje przeprowadzić w I i II kwartale 2012 r.  
 
Mając na uwadze powyższe Emitent rozważa, w zakresie rozwoju dotychczasowo prowadzonej działalności Emitenta, 
położenie szczególnego nacisku na jak najlepsze wykonanie zobowiązań wynikających z realizowanego przez 
Emitenta projektu systemowego pt. "Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym" oraz wykorzystanie 
zdobytego w ten sposób doświadczenia i zbudowanego zespołu wyspecjalizowanych pracowników do udoskonalenia 
Serwisu Index Copernicus™ i zwiększenia jego użyteczności i konkurencyjności. 
 
W zakresie budowania drugiej gałęzi działalności Emitenta Spółka rozważa przejęcie niektórych działań, dotychczas 
prowadzonych przez spółkę zależną Stereo.pl S.A., które umożliwią Emitentowi uzyskiwanie przychodów 
pozwalających na prowadzenie bieżącej działalności całego przedsiębiorstwa Emitenta oraz stworzą dogodne warunki 
do utworzenia grupy spółek (holdingu), prowadzących działalność w obszarze ecommerce, w której Emitent pełniłby 
funkcję podmiotu dominującego.  
 
Cele związane z emisją akcji Emitenta 

W wyniku emisji akcji serii H oraz serii I Emitent pozyskał łącznie kwotę 56 143 060 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć 
milionów sto czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt złotych) z czego z emisji serii H kwotę 3 887 919 zł (słownie: trzy 
miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych), a z emisji serii I kwotę 52 255 141 
zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści jeden złotych). Celem emisji 
akcji serii H oraz serii I było umożliwienie Spółce pozyskania środków finansowych z przeznaczeniem na: 
1) Zakup aktywa w postaci 100 % akcji spółki pod firmą Internetowy Dom Handlowy S.A.** z siedzibą w Warszawie, 

której głównym przedmiotem działalności jest prowadzenie handlu internetowego (e-commerce) za pośrednictwem 
własnych sklepów zlokalizowanych m.in. na stronach internetowych www.stereo.pl, www.mareno.pl, www.edvd.pl, 
a także za pośrednictwem sklepów partnerskich. Cel ten został zrealizowany przez Emitenta w 80,41 %  bowiem 
Emitent nabył łącznie 23 741 710 (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy 
siedemset dziesięć) akcji spółki Internetowy Dom Handlowy S.A.** stanowiących 80,41 % udziału w kapitale 
zakładowym oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Jednostkowa cena jaką Emitent 
zapłacił za akcje spółki Internetowy Dom Handlowy S.A.** wyniosła 2 zł (słownie: dwa złote) natomiast łączna 
cena za zakupione przez Emitenta akcje spółki wyniosła 47 483 420 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów 
czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych). Wszyscy akcjonariusze spółki Internetowy 
Dom Handlowy S.A.**, od których Emitent nabył akcje tej spółki objęli akcje Emitenta serii H lub serii I wobec 
czego Emitent mógł dokonać umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności. Emitentowi nie udało się w 100 % 
zrealizować zamierzonego celu bowiem nie wszyscy akcjonariusze spółki Internetowy Dom Handlowy S.A.** 
zdecydowali się na sprzedaż akcji tejże spółki. Emitent planuje dalsze dążenie do nabycia akcji spółki Internetowy 
Dom Handlowy S.A.** reprezentujących 100 % kapitału zakładowego. 

2) Zakup i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii reklamowej o wartości 3 096 825 zł (słownie: trzy miliony 
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych) netto, dzięki której Emitent oczekuje skokowego 
zwiększenia sprzedaży produktów oferowanych przez spółkę Internetowy Dom Handlowy S.A.**, a tym samym 
zwiększenia wartości aktywa. 

3) Bieżącą działalność gospodarczą Emitenta, dzięki czemu Emitent może realizować zamierzone plany, w tym m.in. 
związane z rozbudowaniem załogi pracowniczej, zmiany miejsca siedziby zakładu Emitenta, kontynuowanie prac 
związanych z projektem systemowym pt. "Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym" w porozumieniu 
m.in. z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.     

 

http://www.stereo.pl/
http://www.mareno.pl/
http://www.edvd.pl/
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8.3. Działalność spółki zależnej Emitenta Stereo.pl S.A. 
8.3.1. Sprawozdanie finansowe Stero.pl S.A. za rok obrotowy 2010 
 
Emitent prezentuje sprawozdanie spółki zależnej od Emitenta tj. Internetowy Dom Handlowy S.A.** (obecnie Stereo.pl 
S.A.) za rok obrotowy 2010 wraz z badaniem i opinią z badania biegłego rewidenta. 
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8.3.2.  Wybrane dane finansowe Stereo.pl S.A. 
 
Emitent prezentuje wybrane dane finansowe (jednostkowe) spółki zależnej od Emitenta tj. Stereo.pl S.A. aktualne na 
dzień 31 grudnia 2011 roku: 
 

kapitał własny 22 506 236,23 zł 

należności długoterminowe 0,00 zł 

należności krótkoterminowe 8 143 006,86 zł 

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28 431,91 zł 

zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 

zobowiązania krótkoterminowe 4 663 047,14 zł 

amortyzacja 509 998,24 zł 

przychody netto ze sprzedaży 3 893 629,55 zł 

zysk/strata na sprzedaży - 4 280 561,00 zł 

zysk/strata na działalności operacyjnej - 4 180 077,13 zł 

zysk/strata brutto - 6 695 483,77 zł 

zysk/strata netto - 6 695 483,77 zł 

 

8.3.3. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach i 
usługach Stereo.pl S.A. 

Emitent podaje podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach spółki zależnej od Emitenta 
tj. Stereo.pl S.A. wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, 
towarów i usług. 
 
Stereo.pl S.A. swoją działalność opiera na detalicznej sprzedaży internetowej poprzez własne kanały sprzedaży (9 
sklepów internetowych) oraz kanały partnerskie (58 sklepów internetowych). 
 
Grupy produktów dostępne w portfelu sprzedażowym spółki Stereo.pl S.A. pochodzą z grup kultura i multimedia 
stanowiących łącznie około 85 % przychodów ze sprzedaży i dzielą się na następujące kategorie produktowe: 
- Książki i audiobooki stanowiące około 20 % przychodów ze sprzedaży, 
- Muzyka stanowiąca około 18 % przychodów ze sprzedaży,  
- Filmy stanowiące około 12 % przychodów ze sprzedaży, 
- Zabawki stanowiące około 10 % przychodów ze sprzedaży, 
- Artykuły kolekcjonerskie stanowiące około 10 % przychodów ze sprzedaży, 
- Gry i elektronika stanowiące około 10 % przychodów ze sprzedaży, 
- Pozostałe (kosmetyki, gadżety) stanowiące około 5 % przychodów ze sprzedaży. 
 
Pozostałe 15 % w całości przychodów stanowią usługi związane z suportem unikalnej i autorskiej platformy 
sprzedażowej Extended Sites, licencje z nią związane oraz usługi marketingowo-reklamowe świadczone partnerom 
B2B. 
 

8.3.4. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Stereo.pl 
S.A. 
 
Emitent przekazuje podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych spółki zależnej od 
Emitenta tj. Stereo.pl S.A. mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy 
kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu 
działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów. 
 
Spółka Stereo.pl S.A. posiada w swojej strukturze trzy zależne podmioty: 
 

Nazwa, forma prawna Siedziba Przedmiot działalności Udział w kapitale 
zakładowym i ogólnej 
liczbie głosów 

Dosłuchania.pl sp. z o.o. Warszawa, ul. Wiertnicza 
36A 

Produkcja oraz sprzedaż 
książek w wersji 
elektronicznej (audiobook) 

100% 

Euro-bilet sp. z o.o.  Warszawa, ul. Wiertnicza 
36A 

Sprzedaż biletów przez 
internet (obecnie nie 
prowadzi działalności) 

100% 

Nilrem sp. z o.o. Warszawa, ul. Wiertnicza 
36A 

Prowadzenie badań 
marketingowych 

70,16 
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9. AKCJONARIUSZE EMITENTA POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5 % GŁOSÓW NA 

WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA 

W poniższej tabeli przedstawiono akcjonariuszy, którzy wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia 
Dokumentu Informacyjnego posiadają co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 Nazwa/Imię i nazwisko Liczba posiadanych akcji (szt.) 
Udział w głosach na Walnym 

Zgromadzeniu równy udziałowi w 
kapitale 

Dom Maklerski IDM S.A. 
 

327.023.111 
 

 
27,23 % 

 

 
Idea Y Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 
Aktywów Niepublicznych przez eFund sp. z o.o 

235.019.000 19,57 % 

Silva S.A. 
 
 

165.854.115 

 
 

13,81 % 

 
Piotr Mamrowicz 

 
103.000.000 

 
8,58 % 

 
Platforma Mediowa Point Group S.A. 

 
82.105.510 

 
6,84 % 

 
Pozostali akcjonariusze 

 
287.617.844 

23,96 % 

 
Razem 

 
1.200.619.580 

 
100% 

Źródło: Emitent 

10. INFORMACJE DODATKOWE 

10.1. Wysokość kapitału zakładowego 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 60.030.979,00 zł i dzieli się na:  
 
- 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 
- 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B,  
- 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C,  
- 29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) akcji zwykłych serii D,  
- 3.614.200 (słownie: trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E,  
- 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 
- 9.644.180 (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na 
okaziciela serii G, 
- 77.758.380 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt)  
akcji zwykłych na okaziciela serii H, 
- 1.045.102.820 (słownie: jeden miliard czterdzieści pięć milionów sto dwa tysiące osiemset dwadzieścia) akcji  
zwykłych na okaziciela serii I. 
 
Akcje Emitenta posiadają wartość nominalną w wysokości 0,05 zł. Pierwotna cena nominalna Akcji Emitenta wynosiła 
1 zł, jednakże w dniu 18 stycznia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 3, na mocy 
której dokonano zmiany liczby akcji Emitenta w drodze podziału (splitu) każdej akcji w stosunku 1:10 w taki sposób, że 
dotychczasowa wartość nominalna każdej z akcji uległa zmianie z 1 zł na 0,10 zł. Uchwała ta została zarejestrowana w 
dniu 21 lutego 2011 r. Następnie w dniu 20 czerwca 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło 
uchwałę nr 3, na mocy której dokonano obniżenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez obniżenie wartości 
nominalnej Akcji z kwoty 0,10 zł na 0,05 zł. Uchwała ta została zarejestrowana w dniu 27 października 2011 r.  
 
Akcje serii A i Akcje serii B zostały objęte przez wspólników spółki przekształconej Medical Science International Sp. z 
o.o. w zamian za udziały w tej Spółce.  
 
Akcje serii B zostały objęte w związku z zamianą - na żądanie akcjonariusza „GSW Science Tomasz Właszczuk spółka 
jawna” - 1.100.000 (obecnie 11.000.000) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, oznaczonych zgodnie z 
Uchwałą nr 5/11/2007 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 listopada 2007 roku jako akcje serii B na akcje zwykłe 
na okaziciela. W związku z konwersją akcje serii B utraciły uprzywilejowanie dotyczące prawa głosu. 
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Akcje serii C zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej i zostały opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. 
Wpłaty zostały dokonane jednorazowo. Cena emisyjna była równa wartości nominalnej Akcji serii C.  
 
Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela zamienionymi z akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu 
Uchwałą nr 15 z dnia 30 czerwca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. W związku z konwersją 
Akcje serii D utraciły uprzywilejowanie dotyczące prawa głosu. 
 
Akcje serii E zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej i zostały opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Cena 
emisyjna Akcji serii E została ustalona na 1,65 zł (przy ówczesnej wartości nominalnej w wysokości 1 zł).  
 
Akcje serii F zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej przez PMPG S.A. i zostały opłacone wkładem pieniężnym 
poprzez potrącenie wierzytelności. Cena emisyjna Akcji serii F została ustalona na 1,00 zł (przy ówczesnej wartości 
nominalnej w wysokości 1 zł). Akcje serii F zostały objęte i przydzielone w dniu 23 października 2008 r. Podwyższenie 
kapitału w drodze emisji Akcji serii F zostało zarejestrowane w dniu 16 kwietnia 2009 r. 
 
Akcje serii G zostały objęte w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dla akcjonariuszy 
posiadających akcje serii A, B, C, D i E na dzień 23 października 2008 r. oraz w ramach subskrypcji prywatnej akcji 
nieobjętych w ramach realizacji prawa poboru. Akcje serii G zostały przydzielone w dniu 27 marca 2009 r. 
Podwyższenie kapitału w drodze emisji Akcji serii G zostało zarejestrowane w dniu 16 kwietnia 2009 r. 
 
Akcje serii H zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej przez 33 inwestorów i zostały opłacone wkładem 
pieniężnym. Cena emisyjna Akcji serii H została ustalona na 0,05 zł (równą wartości nominalnej).  
 
Akcje serii I zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej przez 36 inwestorów i zostały opłacone wkładem 
pieniężnym. Cena emisyjna Akcji serii I została ustalona na 0,05 zł (równą wartości nominalnej).  
Akcje serii H oraz serii I zostały objęte w terminach od 20 czerwca 2011 r. do 31 lipca 2011 r. Podwyższenie kapitału 
zakładowego w drodze emisji Akcji serii H oraz I zostało zarejestrowane w dniu 27 października 2011 r. 
 
W dniu 13 grudnia 2011 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na którym podjęto uchwałę nr 3, w 
przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii J, pozbawienia akcjonariuszy 
prawa poboru akcji serii J w podwyższanym kapitale zakładowym Emitenta w całości oraz zmiany Statutu Emitenta, na 
mocy której podwyższono kapitał zakładowy Emitenta o kwotę nie wyższą niż 42.500.000,00 zł, to jest do kwoty nie 
wyższej niż 102.530.979,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nie więcej niż 
850.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,05 zł każda. 
Emitent nie zakończył jeszcze subskrypcji (która ma być subskrypcją prywatną) akcji serii J, ani nie zgłosił 
przedmiotowej uchwały do rejestru tym samym podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nie jest dotychczas 
skuteczne.  

10.2. Dokumenty korporacyjne Emitenta udostępnione do wglądu 

Na stronie Emitenta www.indexcopernicus.com oraz w siedzibie Emitenta dostępny jest Statut Emitenta.  
 
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Emitenta podawane są do publicznej wiadomości w drodze raportów 
bieżących zamieszczanych na stronie internetowej rynku NewConnect www.newconnect.pl. 
 
W siedzibie Emitenta dostępne są protokoły z Walnych Zgromadzeń Emitenta. Zgodnie z art. 421 § 3 KSH 
akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Spółki 
odpisów uchwał. 
 
Na stronie internetowej rynku NewConnect oraz na stronie internetowej Emitenta dostępne są historyczne informacje 
finansowe Emitenta opublikowane w formie raportów okresowych. 

11. WSKAZANIE MIEJSCA UDOSTĘPNIENIA OSTATNIEGO UDOSTĘPNIONEGO DO 

PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI DOKUMENTU INFORMACYJNEGO DLA INSTRUMENTÓW 

FINANSOWYCH TEGO SAMEGO RODZAJU CO INSTRUMENTY FINANSOWE 

WPROWADZANE TYM DOKUMENTEM INFORMACYJNYM 

Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości dokument informacyjny dla instrumentów finansowych tego samego 
rodzaju co instrumenty wprowadzane tym Dokumentem Informacyjnym – „Dokument Informacyjny Index Copernicus 
International S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii F do obrotu na rynku 
NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A.” - został udostępniony na stronach internetowych: 
 

 Emitenta – www.indexcopernicus.com, 

 Organizatora Rynku NewConnect – www.newconnect.pl. 
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12. WSKAZANIE MIEJSCA UDOSTĘPNIENIA OKRESOWYCH RAPORTÓW 

FINANSOWYCH EMITENTA, OPUBLIKOWANYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI 

EMITENTA PRZEPISAMI 

Okresowe raporty finansowe Emitenta są publikowane na stronie internetowej Organizatora Rynku NewConnect 
www.newconnect.pl, stronie internetowej Emitenta www.indexcopernicus.com oraz udostępnione są w siedzibie 
Emitenta. 

13. ZAŁĄCZNIKI 

13.1. KRS Emitenta 

Emitent zamieszcza kopię aktualnego odpisu KRS. 
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13.2. Statut Emitenta 

Poniżej Emitent zamieszcza obowiązujący tekst ujednolicony Statutu uwzględniający wszystkie dotychczas 
zarejestrowane zmiany. 

Tekst ujednolicony Statutu uwzględniający wszystkie dotychczas zarejestrowane zmiany 

 

STATUT SPÓŁKI 

IDH SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Firma Spółki brzmi: IDH Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: IDH S.A. 
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2. W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się odpowiednimi w danym języku pełnymi lub skróconymi 

określeniami spółki akcyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa krajowego, na obszarze którego będzie 

prowadzona działalność. 

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

§ 2 

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. 

§ 3 

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

2. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i 

wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły 

uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, 

przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki 

organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego 

przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo. 

§ 4 

Spółka działa w szczególności na podstawie kodeksu spółek handlowych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, a także na podstawie niniejszego Statutu. 

§ 5 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

§ 6 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z), 

2) Drukowanie gazet (PKD 18.11.Z), 

3) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z), 

4) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z), 

5) Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z), 

6) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z), 

7) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z), 

8) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z), 

9) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu 

tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11.Z), 

10) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z), 

11) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 46.13.Z), 

12) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 

46.14.Z), 

13) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów 

metalowych (PKD 46.15.Z), 

14) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i 

artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z), 

15) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z), 

16) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z), 

17) Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z), 

18) Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z), 

19) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z), 
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20) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z), 

21) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z), 

22) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z), 

23) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z), 

24) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),  

25) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z), 

26) Wydawanie Gazet (PKD 58.13.Z),  

27) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),  

28) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),  

29) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z), 

30) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z), 

31) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z), 

32) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z), 

33) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z), 

34) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z), 

35) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z), 

36) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z), 

37) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 

61.20.Z), 

38) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z), 

39) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z), 

40) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), 

41) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), 

42) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z), 

43) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), 

44) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), 

45) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), 

46) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z), 

47) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), 

48) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), 

49) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 

50) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), 

51) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z), 

52) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), 

53) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z), 

54) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), 

55) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z), 

56) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), 

57) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A), 

58) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B), 

59) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 

73.12.C), 

60) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D), 

61) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), 

62) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), 
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63) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z), 

64) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z), 

65) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), 

66) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 

(PKD 77.40.Z), 

67) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z), 

68) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca 

prowadzenie biura (PKD 82.19.Z), 

69) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z), 

70) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), 

71) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z), 

72) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z), 

73) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD 82.99.Z), 

74) Technika (PKD 85.32.A),  

75) Zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.B), 

76) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z), 

77) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z), 

78) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), 

79) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), 

80) Działalność bibliotek (PKD 91.01.A), 

81) Działalność archiwów (PKD 91.01.B). 

2. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa 

wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej 

koncesji, zezwolenia lub zgody. 

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

§ 7 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 60.030.979 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów trzydzieści tysięcy dziewięćset 

siedemdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 1.200.619.580 (słownie: jeden miliard dwieście milionów sześćset 

dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) złoty każda, w tym: 

a) 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych 

numerem od 0.000.001 do 10.500.000. 

b) 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerem od 

10.500.001 do 21.500.000. 

c) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerem od 

21.500.001 do 31.500.000. 

d) 29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) akcji zwykłych serii D, oznaczonych numerem od 

31.500.001 do 60.500.000. 

e) 3.614.200 (słownie: trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E 

oznaczonych numerem od 60.500.001 do 64.114.200. 

f) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerem od 64.114.201 

do 68.114.200. 

g) 9.644.180 (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na 

okaziciela serii G, oznaczonych numerem od 68.114.201 do 77.758.380. 
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h) 77.758.380 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta 

osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych numerem od 77.758.381 do 155.516.760. 

i) 1.045.102.820 (słownie: jeden miliard czterdzieści pięć milionów sto dwa tysiące osiemset dwadzieścia) akcji 

zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych numerem od 155.516.761 do 1.200.619.580. 

2. Akcje mogą być pokrywane wkładem pieniężnym, jak również wkładem niepieniężnym. 

3. Akcje na okaziciela mogą być zamienione na akcje imienne albo odwrotnie. 

4. Nowo emitowane akcje mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. 

5. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki na kwotę nie wyższą, niż 

500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięciu 

milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) oznaczonych jako seria 

J. 

6. Akcje serii J obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A i B. Tryb i termin objęcia 

akcji w wykonaniu praw przysługujących z warrantów subskrypcyjnych określi uchwała Walnego Zgromadzenia.  

7. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kliku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie 

wyższą, niż 1.300.000,00 zł (słownie: milion trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 26.000.000 

(słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć gorszy) – 

Kapitał Docelowy. Podwyższenie w ramach Kapitału Docelowego dokonane zostanie na zasadach: 

a) Upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone na okres 1 roku od dnia wpisu 

zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców.  

b) Akcje w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne albo 

niepieniężne.  

c) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie określona każdorazowo 

przez Zarząd w drodze uchwały. Uchwała w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej wymaga uprzedniej 

zgody Rady Nadzorczej.  

d) Zarząd uprawniony każdorazowo do wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy 

Spółki za uprzednia zgodą Rady Nadzorczej.  

e) Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zastępuje 

uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.  

§ 8 

W kapitale zakładowym:  

a) Akcje serii A w liczbie 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

b) Akcje serii B w liczbie 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) są akcjami  zwykłymi na okaziciela. 

c) Akcje serii C w liczbie 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela.  

d) Akcje serii D w liczbie 29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

e) Akcje serii E w liczbie 3.614.200 (słownie: trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwieście) są akcjami zwykłymi 

na okaziciela. 

f) Akcje serii F w liczbie 4.000.000 (słownie: cztery miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

g) Akcje serii G w liczbie 9.644.180 (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto 

osiemdziesiąt) są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

h) Akcje serii H  w liczbie 77.758.380 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy 

trzysta osiemdziesiąt) są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

i) Akcje serii I w liczbie nie większej, niż 1.281.706.802 (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt jeden 

milionów siedemset sześć tysięcy osiemset dwa) są akcjami zwykłymi na okaziciela.  

j) Akcje serii J w liczbie nie większej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

§ 9 
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Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa 

do objęcia akcji Spółki. 

§ 10 

1. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału 

zakładowego. 

2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. Warunki i sposób 

umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie. 

3. Akcjonariusz, którego akcje zostały umorzone, otrzymuje wynagrodzenie w kwocie odpowiadającej wartości 

księgowej umorzonych akcji, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie 

bilansu rocznego Spółki. Jeżeli akcjonariusz, którego udziału zostały umorzone, nie zgadza się z wyliczona kwotą 

wynagrodzenia za umorzone udziały, Spółka zleci sporządzenie opinii rzeczoznawcy wpisanego na listę biegłych 

rewidentów, celem ustalenia wartości umorzonych akcji na dzień podjęcia uchwały o umorzeniu akcji. Koszty 

sporządzenia opinii ponosi Spółka. 

4. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, Spółka nie może na swój rachunek 

nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji. 

IV. ORGANY SPÓŁKI 

§ 11 

Organami Spółki są: 

1) Walne Zgromadzenie, 

2) Rada Nadzorcza, 

3) Zarząd. 

Walne Zgromadzenie 

§ 12 

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. 

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w przypadkach przewidzianych w niniejszym Statucie lub przepisach 

kodeksu spółek handlowych. 

3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym 

w niniejszym Statucie. 

4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób 

określony dla przekazywania informacji bieżących na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego 

zgromadzenia. 

5. Uchwała może być powzięta mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał 

zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego 

Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.  

 

§ 13 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku 

obrotowego. 

 

§ 14 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek 

akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego 

Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego 

walnego zgromadzenia powinien być złożony zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.  
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2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia  oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, 

zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinny być uzasadnione. 

 

§ 15 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być także zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli zwołanie go uzna za 

wskazane, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 

połowę ogółu głosów w Spółce. 

 

§ 16 

Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie albo w innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu lub w 

pisemnym zawiadomieniu. 

 

§ 17 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z 

zastrzeżeniem przepisu z art. 404 kodeksu spółek handlowych. 

2. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu osobiście lub przez 

swych pełnomocników. 

§ 18 

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia 

zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i 

"wstrzymujące się”. 

 

§ 19 

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym 

spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia. 

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów 

wszystkich akcjonariuszy. 

3. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, otwiera je jeden z członków 

Rady Nadzorczej. 

§ 20 

1. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu zobowiązani są do obecności na Walnym Zgromadzenia Spółki oraz na 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

2. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. 

3. Wyjaśnienie nieobecności Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga 

przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident spółki 

powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez 

zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki. 

§21 

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania 

z działalności Spółki; 

2) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki  z wykonania przez nich 

obowiązków; 
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3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy 

utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb 

wykorzystania takich funduszy; 

4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady 

Nadzorczej; 

5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu nie 

stanowią inaczej; 

6) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz 

sprawowaniu nadzoru lub zarządu; 

7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 

8) zmiana Statutu; 

9) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki; 

10) decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich 

umorzenia; 

11) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; 

12) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką; 

13) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia; 

14) inne sprawy, dla których kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

§ 22 

Z zachowaniem właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych, zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może 

nastąpić bez wykupu akcji. 

Rada Nadzorcza 

§ 23 

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i 

Sekretarz. 

§ 24 

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 

2. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem 

kadencji. 

§ 25 

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona 

pozostałych członków Rady, w głosowaniu tajnym. 

§ 26 

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. 

Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez akcjonariusza lub 

akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, Zarząd Spółki lub członka Rady 

Nadzorczej; posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień 

przypadający nie później niż przed upływem trzech tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku. 

§ 27 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z 

innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady, a 

następnie odpowiednio Sekretarz Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych.  
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2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej kadencji, a w 

przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego 

jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady minionej kadencji. 

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane 

członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W zaproszeniu podaje się datę, miejsce oraz 

proponowany porządek obrad posiedzenia. 

4. Zaproszenie można przesłać również za pomocą telefaksu, pocztą kurierską albo w inny sposób (o ile ta forma 

została wskazane przez członka Rady Nadzorczej), pod warunkiem osobistego potwierdzenia odbioru i z 

zachowaniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa powyżej. Zaproszenia wysyła się w formie i na adresy 

uprzednio pisemnie wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W przypadku odbioru zaproszenia przez inną 

osobę niż członek Rady Nadzorczej, wymagane jest pisemne potwierdzenie otrzymania zaproszenia przez 

członka Rady Nadzorczej. 

§ 28 

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są 

obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.  

§ 29 

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej 

połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 

2. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w trybie 

pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

3. Rada Nadzorcza uchwala regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. 

§ 30 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 

2. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna 

być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniem. 

§ 31 

1. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto: 

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;  

2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudniania 

członków Zarządu; 

3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a 

także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie 

mogących sprawować swych czynności; 

4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; 

5) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki; 

6) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem 

faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz 

składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny; 

7) zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki, a także rocznych i wieloletnich planów finansowych; 

8) wyrażanie zgody na zawiązywanie przez Spółkę spółek handlowych, jak również nabywanie i zbywanie akcji 

lub udziałów w innych spółkach; 

9) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o 

wartości przekraczającej jednostkowo równowartość w złotych polskich 1.000.000,00 (milion) EURO; 
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10) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek, a także na udzielanie pożyczek oraz poręczeń, o 

wartości przekraczającej jednostkowo równowartość w złotych polskich 1.000.000,00 (milion) EURO; 

11) wyrażanie zgody na zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie praw na dobrach niematerialnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem praw z rejestracji znaków towarowych i rejestracji; 

12) opiniowanie wszelkich wniosków wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia. 

2. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w Spółce wybierany będzie w taki sposób, aby 

zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. Zmiana biegłego rewidenta dokonywana 

będzie co najmniej raz na pięć lat. 

3. Wynagrodzenia członków Zarządu ustala się na podstawie zasad wskazanych w Regulaminie Rady 

Nadzorczej, uwzględniając jego motywacyjny charakter oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia 

efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa 

spółki, pozostawać w stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności 

wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków Zarządu w podobnych 

spółkach na porównywalnym rynku. 

§ 32 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 

3. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. 

Wynagrodzenia to powinno by godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani 

wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do 

wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z 

członków rady nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w 

raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. 

 

Zarząd  

§ 33 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. 

2. Zarząd kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie 

nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność 

systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką. 

§ 34 

1. Zarząd składa się z jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej, niż dwóch 

Wiceprezesów. 

2. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą. 

3. Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa pięć lat. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej 

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy 

pełnienia funkcji. 

4. Mandat członka powołanego do Zarządu przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem 

mandatów pozostałych członków Zarządu. 

5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani spoza grona akcjonariuszy. 

6. Prezes i pozostali członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być odwołani lub z ważnych powodów zawieszeni 

przez Radę Nadzorczą w każdym czasie przed upływem kadencji, uchwałą powziętą większością 2/3 (dwóch 

trzecich) głosów obecnych na posiedzeniu. 

§ 35 

Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa każdy członek zarządu samodzielnie. 
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§ 36 

1. Zarząd uchwala Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń 

spraw Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez 

Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu Zarządu, Zarząd działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek 

handlowych i niniejszego Statutu. 

2. Zarząd działa kolegialnie. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwały Zarządu mogą 

być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał. 

4. Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi lub też uczestniczyć w spółce 

konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz. 

§ 37 

1. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego 

ryzyka gospodarczego, po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu 

powinni być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustaleniu interesu spółki 

brane są pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, 

pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności 

gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych. 

2. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby 

prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości 

dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek Zarządu 

powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania 

przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może 

nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jednie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki. 

 

V. GOSPODARKA SPÓŁKI 

§ 38 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

2. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd sporządzi i przedstawi do badania wyznaczonemu 

biegłemu rewidentowi roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki, a następnie wraz z 

opinią i raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania oraz wraz z wnioskami w sprawie podziału 

zysku bądź pokrycia straty – Radzie Nadzorczej, celem wyrażenia przez nią oceny, o której mowa w art. 382 § 3 

kodeksu spółek handlowych. Odpisy sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 

wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz odpisem opinii biegłego rewidenta, są wydawane 

akcjonariuszom na ich żądanie, nie później niż na 15 (piętnaście) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 

§ 39 

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. 

Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8 % zysku za każdy rok obrotowy i powinny 

być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość 

odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki 

osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji, a także 

dopłaty dokonywane przez akcjonariuszy. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, 

jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na 

pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. 
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2. Ponadto Spółka może tworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze przewidziane w przepisach 

prawa, na początku i w trakcie roku obrotowego. 

§ 40 

Czysty zysk Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na zasadach 

określanych przez Walne Zgromadzenie. 

§ 41 

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. 

Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe 

Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od 

końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego 

rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może 

dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. 

§ 42 

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób prawem przewidziany następuje 

po przeprowadzeniu likwidacji Spółki. 

2. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”. 

3. Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych likwidatorów. 

§43 

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek 

handlowych innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

13.3. Definicje i skróty 

Akcje serii A 
10.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł 
każda 

Akcje serii B 
11.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł   
każda 

Akcje serii C 
10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł 
każda 

Akcje serii D 
29.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł 
każda 

Akcje serii E 3.614.200 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł każda 

Akcje serii F 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł każda 

Akcje serii G 
9.644.180 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,05 zł 
każda 

Akcje serii H 
77.758.380 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,05 zł 
każda 

Akcje serii I 
1.045.102.820 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,05 zł 
każda 
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Sadowski, Piaszczyk i Wspólnicy, wpisany na listę Autoryzowanych Doradców na 
podstawie uchwała Zarządu GPW nr 117/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. 
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Dokument Informacyjny - uproszczony, sporządzony zgodnie z wymogami 
określonymi w § 13 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) 

EUR, euro Euro – jednostka monetarna Unii Europejskiej 

Giełda, GPW, Giełda 
Papierów Wartościowych 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

KDPW, Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie 

Kodeks spółek handlowych, 
KSH 

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

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS 
Krajowy Rejestr Sądowy utworzony na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209, z późn. 
zm.) 

NWZ, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Index Copernicus International Spółka 
Akcyjna 

Polskie Standardy 
Rachunkowości 

Polskie Standardy Rachunkowości wg Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) 

Prawo dewizowe, Ustawa 
Prawo dewizowe 

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

Regulamin ASO, 
Regulamin NewConnect 

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

Rynek NewConnect, 
NewConnect, Alternatywny 
System Obrotu, ASO 

Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o obrocie, 
organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod 
nazwą NewConnect, działający od 30 sierpnia 2007 r. 

Spółka, Emitent 

Index Copernicus 
International S.A.* 

IDH S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej Index Copernicus International S.A.) 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000290360. 

Stereo.pl S.A. 

Internetowy Dom Handlowy 
S.A.** 

 

 

Zależna od Emitenta spółka pod firmą Stereo.pl S.A. (dawniej Internetowy Dom 
Handlowy S.A.) półka zależna od Emitenta, z siedzibą w Warszawie 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000350114.   

Statut, Statut Emitenta Statut IDH S.A. 

Serwis Index Copernicus™, 
System Index 
Copernicus™, System 

Zintegrowany, informatyczny, międzynarodowy, komputerowy system informacji 
naukowej, dostępny za pośrednictwem sieci Internet, w postaci kompleksowego 
serwisu WWW, zawierający zestaw narzędzi oraz serwisów analitycznych, 
adresowany do naukowców, przeznaczony do analizy i przetwarzania informacji 
naukowej oraz tworzący otoczenie (infrastrukturę) do takiej analizy, oparty na 
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wynalazkach pod nazwą: „System komputerowy i metoda ewaluacji instytucji 
naukowych, pracowników naukowych oraz prac naukowych” (chronionym 
prawem do uzyskania patentu opartym o zgłoszenie o udzielenie ochrony 
patentowej na ten wynalazek o numerze US serial No. 11/483,734 złożone w dniu 
10 lipca 2006 roku oraz o numerze PCT/US06/37937 złożone w dniu 29 września 
2006 roku w Urzędzie ds. Patentów i Znaków Towarowych USA) oraz „Systemy 
informacji naukowej i metody dla globalnych możliwości networkingu” 
(chronionym prawem do uzyskania patentu opartym o zgłoszenie o udzielenie 
ochrony patentowej na ten wynalazek o numerze US serial No. 11/274,592 
złożone w dniu 15 listopada 2005 roku w Urzędzie ds. Patentów i Znaków 
Towarowych USA). 

UE Unia Europejska 

Ustawa o obrocie, Ustawa 
o obrocie instrumentami 
finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 
2005 r. Nr 183 poz. 1538, z późn. zm.; tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 211 poz. 
1384.) 

Ustawa o ofercie, Ustawa o 
ofercie publicznej 

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

Ustawa o ochronie 
konkurencji i konsumentów 

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

VAT Podatek od towarów i usług 

WZ, Walne Zgromadzenie, 
Walne Zgromadzenie 
Spółki 

Walne Zgromadzenie IDH S.A. 

Zarząd, Zarząd Spółki, 
Zarząd Emitenta 

Zarząd IDH S.A. 

Zarząd Giełdy, Zarząd 
GPW 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

zł, złoty złoty — jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

ZWZ, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDH S.A. 
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