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sporządzony w celu wprowadzenia akcji na okaziciela serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu 
na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów 
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Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o 
wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w 
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być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą 
inwestycyjnym. 
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Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze 
stanem faktycznym lub przepisami prawa. 
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1. WSTĘP 

1.1. Emitent 
Forposta S.A. 

Ul. Misjonarzy Oblatów 11 

40-129 Katowice  

tel. (32) 209 59 90-91,  

fax (32) 209 59 09 

adres strony internetowej www.forposta.pl 

adres poczty elektronicznej: forposta@forposta.pl  

REGON: 277512722 

NIP: 954-23-78-403 

KRS: 0000391895 

1.2. Autoryzowany Doradca 
Invest Concept Sp. z o.o. 

ul. Rybałtów 14/5 

02-886 Warszawa 

tel.: + 48 22 255 31 21 

faks: + 48 22 300 17 15 

adres strony internetowej: www.investconcept.pl 

adres poczty elektronicznej: mr@investconcept.pl 
 

1.3. Informacje na temat instrumentów finansowych wprowadzanych do 
obrotu 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wprowadza się do obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 454.546. akcji na okaziciela serii B, o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz 454.546 praw do akcji na okaziciela 
serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

http://www.forposta.pl/
mailto:forposta@forposta.pl
http://www.investconcept.pl/
mailto:mr@investconcept.pl
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2. CZYNNIKI RYZYKA 
 
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych dotyczących zakupu akcji Forposta S.A. inwestorzy 
powinni zapoznać się z przedstawianymi w tym rozdziale czynnikami ryzyka. Inwestycja w akcje 
Emitenta wiąże się z pewnymi czynnikami ryzyka: dotyczącymi działalności Emitenta, otoczenia 
w jakim Emitent prowadzi działalność, jak również rynku kapitałowego. Zrealizowanie się 
któregokolwiek z opisywanych w tym rozdziale ryzyk może negatywnie wpłynąć na cenę lub 
wartość akcji Forposta S.A. 

Wymienione niżej ryzyka są istotnymi ryzykami znanymi Emitentowi na dzień sporządzenia 
Dokumentu Informacyjnego. Inwestorzy powinni mieć świadomość, że w przyszłości mogą zajść 
zdarzenia, o których Emitent przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć na dzień 
sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, a które mogą negatywnie wpłynąć na cenę lub 
wartość akcji lub spowodować, że ryzyka uznane na dzień sporządzenia Dokumentu 
Informacyjnego za nieistotne staną się istotne. 

2.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim Emitent prowadzi 
działalność 

2.1.1 Ryzyko pogorszenia sytuacji ekonomicznej w Polsce 
Popyt na usługi świadczone przez Forposta w pewnym stopniu zależy od ogólnej koniunktury 
gospodarczej w Polsce. Działalność Emitenta jest także narażona na czynniki makroekonomiczne 
takie jak: poziom i dynamika PKB (usługi pocztowe są ściśle powiązane z sytuacją ekonomiczna 
przedsiębiorstw oraz poziomem konsumpcji społeczeństwa – obniżenie wzrostu PKB może 
spowodować zmniejszenie dochodów zakładanych przez Emitenta), Inflacja (niezależna od 
spółki konieczność podniesienia cen za usługi lub obniżenie rentowności Emitenta w celu 
utrzymania konkurencyjności), Podatki (obciążenia podatkowe mają bezpośredni wpływ na 
wyniki finansowe Emitenta ich podniesienie lub obniżenie będą miały bezpośredni wpływ na 
obniżenie lub podniesienie rentowności Emitenta). 
 
Niekorzystny trend wyżej wymienionych czynników gospodarczych ma charakter ogólnokrajowy, 
jest niezależny od działań spółki a także trudny do przewidzenia. Emitent poprzez stałe 
poszerzanie swojej działalności ma możliwość minimalizowania ewentualnych strat z tytułu 
wyżej wymienionych czynników ryzyka. 

2.1.2 Ryzyko pogorszenia koniunktury w branży pocztowej 
Zawsze istnieje ryzyko, że popyt na usługi  pocztowe spadnie co może wpłynąć na spadek 
dochodów lub pogorszenie rentowności Emitenta. W obecnych warunkach wpływ takiego 
zdarzenia byłby jednak mało istotny ze względu na oczekiwane otwarcie rynku usług 
pocztowych w 2013 r. w wyniku czego rynek usług dostępnych dla niepublicznych operatorów 
pocztowych wzrośnie kilkukrotnie. 

2.1.3 Ryzyko związane z konkurencją 
Emitent działając na rynku ogólnopolskim jest narażony na konkurencję zarówno lokalną jak i 
ogólnopolską w zakresie świadczonych usług. Dynamicznie rosnący rynek oraz perspektywa 
demonopolizacji przyciąga coraz więcej firm chcących zaistnieć w tym obszarze.  
 
Na przestrzeni lat spółka na rynku stała się rozpoznawalną marką oraz rozwinęła sieć własnych 
struktur pocztowych działających na terenie całego kraju. Bardzo dużą przewagą Emitenta jest 
wysoka jakość świadczonych usług, co możliwe jest w szczególności dzięki posiadaniu własnej 
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bazy danych informacji geomarketingowych. Ponadto Emitent rozwinął sieć wykonawców i 
podwykonawców, co istotnie zmniejsza koszty stałe związane z infrastrukturą. 

2.1.4 Ryzyko związane ze zmianami przepisów prawa w tym prawa podatkowego 
Regulacje prawne w Polsce, a w szczególności polski system podatkowy, ulegają ciągłym 
zmianom. Niektóre   przepisy   podatkowe   nie   zostały   sformułowane   w   sposób   
dostatecznie   precyzyjny. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a 
praktyka organów skarbowych oraz orzecznictwo   sądowe   w   sferze   opodatkowania,   są   w   
dalszym   ciągu   niejednolite.   Zachodzi konieczność ponoszenia kosztów monitoringu zmian 
legislacyjnych oraz dostosowywania działalności do zmieniających się przepisów.   Istnieje   
ryzyko   rozbieżności   interpretacyjnych   przepisów  prawa dokonywanych przez Spółkę oraz 
organy administracji. Emitent nie może wykluczyć wystąpienia w przyszłości   zmian  w  
przepisach   prawa,  w  tym  zmian   systemu   podatkowego,   które  mogą mieć negatywny 
wpływ na działalność Emitenta. 

2.1.5 Ryzyko związane z możliwością niepełnej liberalizacji rynku pocztowego  
Istnieje ryzyko, że ustawa o Prawie Pocztowym nie wejdzie w życie przed końcem roku 2012 co 
automatycznie przedłużyłoby proces liberalizacji rynku. Odpowiedni projekt ustawy został 
przyjęty przez Radę Ministrów z dniem 5 października 2011 r.  
 
Emitent jest przekonany, że ustawa wejdzie w życie zgodnie z planem ponieważ zobowiązuje do 
tego dyrektywa Unii Europejskiej (2008/6/WE)  z dnia 20 lutego 2008 r. 

2.1.6 Ryzyko związane z sankcjami administracyjne związane z naruszeniem 
ustawy o ochronie danych osobowych 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 
r. Nr 133 poz. 883):  
 
W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Generalny 
Inspektor z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, w drodze decyzji administracyjnej, 
nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a w szczególności: 

1) usunięcie uchybień, 
2) uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie 

danych osobowych, 
3) zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe, 
4) wstrzymanie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego, 
5) zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom, 
6) usunięcie danych osobowych. 

 
Nie można wykluczyć, że w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych 
powyższe sankcje zostaną zastosowane w stosunku do Emitenta, co może wpłynąć negatywnie 
na ich działalność, przychody i wyniki. 

2.1.7 Ryzyko zastosowania wobec emitenta sankcji administracyjnych związanych z 
naruszeniem ustawy prawo pocztowe 

Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku Prawo pocztowe (Dz.U.03.130.1188)    
1. Karze pieniężnej podlega podmiot, który: 

1) świadczy usługi pocztowe bez wymaganego zezwolenia albo wbrew jego warunkom; 
2) świadczy usługi pocztowe z naruszeniem przepisów o zgłoszeniu; 
3) nie będąc operatorem publicznym, świadczy usługi zastrzeżone niezgodnie z art. 47 
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ust. 2; 
4) emituje znaki opłaty pocztowej niezgłoszone do wykazu lub znaki niezgodne z 

wymaganiami ustawy albo emituje karty pocztowe lub koperty z nadrukowanym 
znakiem opłaty pocztowej niezgodnie z wymaganiami ustawy; 

5) nie wypełnia obowiązków lub zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie i na warunkach określonych w 
ustawie; 

6) będąc operatorem świadczącym powszechne usługi pocztowe: 
a) nie stosuje wymagań, o których mowa w art. 52 ust. 1 i 2, 
b) nie przedkłada w trybie lub terminie informacji, o których mowa w art. 52 ust. 3, 
c) nie przedkłada w trybie lub terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 52 ust. 

6; 
7) będąc operatorem: 

a) nie przedkłada informacji, o której mowa w art. 44 ust. 1 i 2, 
b) nie zgłasza Prezesowi URTiP zmian stanu faktycznego i prawnego objętego 

zezwoleniem bądź zgłoszeniem, 
c) nie stosuje znaków opłaty pocztowej i oznaczeń w sposób określony w art. 31 ust. 

1 i 2, 
d) nie przedkłada wymaganego sprawozdania o działalności pocztowej albo 

wymaganej informacji o zakresie tej działalności. 
2. Wysokość kary pieniężnej nie może przekroczyć: 

1) 1 % w przypadku stwierdzenia naruszeń wymienionych w ust. 1 pkt 6 lit. a i b i pkt 7 lit. 
a, b i d,  

2) 2% w przypadku stwierdzenia naruszeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, pkt 6 lit. c i 
pkt 7 lit. c  

- przychodów ogółem osiągniętych przez ukarany podmiot z działalności pocztowej w 
poprzednim roku podatkowym. 

3. W przypadku gdy okres wykonywania przez podmiot działalności pocztowej jest krótszy niż 
12 miesięcy, za podstawę wymiaru kary pieniężnej przyjmuje się równowartość kwoty 
250.000 euro, wyrażonej w złotych i ustalanej przy zastosowaniu kursu średniego 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wydania decyzji o 
nałożeniu kary. 

4. Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, można nałożyć karę pieniężną na 
przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, prezesa zarządu spółki prawa handlowego (członka 
zarządu) lub dyrektora przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy podległa mu jednostka 
kontrolowana mimo powiadomienia o tym fakcie prezesa zarządu spółki (członka zarządu) 
lub dyrektora przedsiębiorstwa przez kontrolującego uniemożliwia lub utrudnia 
przeprowadzenie kontroli przez Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty. 

5. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 4, nie może przekroczyć 300 % 
wynagrodzenia otrzymywanego przez ukaranego, obliczonego według zasad przy ustalaniu 
ekwiwalentu pieniężnego za urlop, a w sytuacji gdy ukarany nie otrzymuje wynagrodzenia w 
związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną działalnością, wysokość kary nie może 
przekraczać dziesięciokrotności najniższego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w 
dniu ukarania. 

6. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa. 
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2.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

2.2.1 Ryzyko związane z rozwojem nowych usług 
Istnieje ryzyko, że usługi w których rozwój zainwestuje Emitent nie trafią w oczekiwania rynku 
oraz klientów. Jest możliwe, że klienci z powodu przywiązania do państwowego operatora 
poczty lub z powodu braku zaufania do firm prywatnych nie będą chcieli korzystać z usług 
Forposta. W związku z powyższym Emitent może być zmuszony do obniżenia kosztów usług oraz 
zwiększenia wydatków na ich promowanie. 
 
Spółka stara się eliminować tego typu ryzyko kierując swoją ofertę do klientów biznesowych 
oraz instytucji, dla których najważniejszym czynnikiem jest przejrzysty rachunek ekonomiczny i 
jakość oferowanych usług. Emitent wprowadzając nową usługę Poczty Miejskiej w największych 
aglomeracjach z czasem realizacji w dniu nadania przesyłki wychodzi naprzeciw 
zapotrzebowaniu rynku. 

2.2.2 Ryzyko uzależnienia od podwykonawców 
Emitent w ramach realizacji swoich usług powierza zadania wielu wykonawcom i 
podwykonawcom co stwarza ryzyko, że jakość usług świadczonych przez Emitenta spadnie. 
Emitent sprawuje bieżącą kontrolę nad działaniem wykonawców i podwykonawców, lecz Spółka 
nie może zagwarantować, iż  prace te zostaną rzetelnie i terminowo wykonane przez 
zewnętrzne firmy. 
 
Długoletnia działalność na rynku pozwoliła Emitentowi na zbudowanie solidnej i stabilnej  
struktury wykonawców i podwykonawców tj. gwarantujące wyszkolone kadry oraz zaplecze 
logistyczno-magazynowe w wielu miastach Polski. Emitent posiada także rozbudowaną siatkę 
niezależnych kierowców działających na podstawie umów na zlecenie. Dodatkowym 
zabezpieczeniem Emitenta są także długoterminowe umowy na których opiera swoją działalność 
z wykonawcami i podwykonawcami.  

2.2.3 Ryzyko utraty kluczowego klienta 
W przypadku utraty kluczowego klienta przychody ze sprzedaży Spółki w krótkim okresie mogą 
ulec istotnemu obniżeniu. Emitent działając w dwóch segmentach cały czas dywersyfikuje 
segment druków bezadresowych natomiast w drugim segmencie przesyłek z korespondencją 
oraz paczek jest podwykonawcą Poczty Polskiej. Udział Poczty Polskiej w przychodach ze 
sprzedaży w 2011 r. wynosił 67%. Umowy zawarte z Pocztą Polską mają charakter 
długoterminowy i zawierane są na czas określony z ograniczoną możliwością wypowiedzenia 
(będą wygasały do połowy 2013 r.), co istotnie zmniejsza ryzyko natychmiastowej utraty 
znacznych przychodów z usług świadczonych przez Emitenta. Ponadto należy podkreślić, że 
Emitent nie jest zainteresowany dalszą współpracą z Pocztą Polską i nie zamierza ubiegać się o 
nowe zlecenia jako podwykonawca Poczty Polskiej. 
 
Nie można wykluczyć, że najbliższym czasie, po zarejestrowaniu Forposty jako operatora 
niepublicznego Poczta Polska ograniczy zamówienia do minimalnych dopuszczalnych umownych 
wielkości lub zrezygnuje z usług świadczonych przez Emitenta, nie dokonując przedłużenia 
istniejących umów lub wręcz, czego nie można całkowicie wykluczyć, nie wywiązując się 
należycie z obowiązków wynikających z treści umów. 

2.2.4 Ryzyko utraty kluczowych pracowników 
Na działalność Emitenta duży wpływ wywiera jakość pracy kadry kierowniczej. Należy mieć 
świadomość, że ewentualna utrata niektórych kluczowych pracowników będzie miała 
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negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i gospodarczą Emitenta. Odejście 
kluczowych pracowników z kierownictwa Emitenta mógłby skutkować utratą personelu 
posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i działalności operacyjnej.  
 
W celu przeciwdziałania temu ryzyku Emitent zamierza wprowadzić opcyjny program 
motywacyjny skierowany do kluczowych pracowników. 

2.2.5 Ryzyko związane z możliwością obniżenia jakości świadczonych usług 
Emitent działając w branży pocztowej jest w dużej mierze zależny od rzetelności oraz sprawności 
działania swojego personelu operacyjnego. Ewentualny spadek jakości usług może spowodować 
spadek zaufania klientów czego skutkiem może być obniżenie rentowności Spółki. Aby 
przeciwdziałać tego typu sytuacjom Emitent wyposażył się w mechanizmy motywujące swoich 
pracowników i współpracowników uzależnione od jakości wykonywanych przez nich usług 
dostarczania przesyłek. Dodatkowo w Spółce działa sprawdzony autorski system kontroli 
pozwalający na szybkie diagnozowanie ewentualnych  problemów, zgodny ze standardami ISO. 
Dzięki tym zabiegom firma w badaniach kontrolnych uzyskuje współczynnik skuteczności na 
poziomie 95-98% (przesyłki bezadresowe) oraz 100% (przesyłki adresowe).  

2.2.6 Ryzyko wzrostu kosztów operacyjnych i innych kosztów 
W strukturze kosztów operacyjnych emitenta największymi pozycjami są usługi obce (70% 
kosztów działalności operacyjnych w 2011 r.) oraz wynagrodzenia (18% w 2011 r.). Na wzrost 
usług obcych mają przede wszystkim wpływ wzrost cen paliw płynnych oraz oczekiwań 
płacowych podwykonawców oraz pracowników podwykonawców. 

2.2.7 Ryzyko związane ze wzrostem skali działania  
Forposta S.A  znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu. Szybko rosnąca skala działania 
wymaga coraz większego wysiłku organizacyjnego. Nie można wykluczyć ryzyka, że dalszy rozwój 
działalności Spółki będzie napotykał coraz większe bariery związane z zarządzaniem rozrastającą 
się organizacją. 

2.2.8 Ryzyko niezrealizowania strategii rozwoju  
Główne elementy strategii rozwoju koncentrują się na wprowadzenie nowej usługi – Poczty 
Miejskiej. Poczta Miejska będzie usługą przesyłki lokalnej, tzn. w obrębie danej aglomeracji. 
Spółka planuje wdrożyć usługę w 16 największych aglomeracjach miejskich. W kolejnych latach 
Emitent ma zamiar wprowadzić także usługę Poczty aglomeracyjnej pomiędzy ww. miastami. 
Nie można wykluczyć, że usługa wdrażana przez Emitenta nie spotka się z zainteresowanym 
oczekiwaniem lub koszty konieczne do poniesienia w celu wdrożenia tej usługi lub koszty 
ponoszone na dostarczenie tej będą wyższe od zakładanych. 

2.2.9 Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta 
Przed zarejestrowaniem akcji serii B, akcje Emitenta są w posiadaniu jednego akcjonariusza  – 
Tomasza Kuśmierskiego (wraz z osobą powiązaną, natomiast bezpośrednio 99,6%), pełniącego 
również funkcję prezesa zarządu. Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że 
na jedną akcję przypadają dwa głosy. Po zarejestrowaniu emisji akcji serii B w rękach Tomasza 
Kuśmierskiego wraz osobą powiązaną zostaną akcje dające łącznie 68,75% udziału w Spółce i 
jednocześnie 81,48% głosów na WZA. Oznacza to, że nadal od decyzji Tomasza Kuśmierskiego 
będą zależeć kierunki rozwoju Emitenta. 
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2.2.10  Ryzyko związane z podziałem przez wydzielenie zorganizowanej części           
przedsiębiorstwa do spółki ESTATO Sp. z o.o. 

W dniu 9 stycznia 2012 r. został wpisany do rejestru podział przez wydzielenie zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa, w wyniku którego ze spółki został wydzielony nowy podmiot: ESTATO 
Sp. z o.o. W wyniku podziału wydzielone zostały aktywa o wartości 6.160 tys. zł (wg planu 
podziału przyjętego w dniu 31 października 2011 r. jest to wartość 6.160.113,57 zł) w tym 
aktywa netto, równoważne kapitałowi własnemu w wysokości 4.165 tys. zł (wg planu podziału 
jest to wartość 4.181.506,36 zł). W związku z wydzieleniem tak znaczącego majątku sytuacja 
majątkowa spółka uległa istotnemu pogorszeniu. 
 
Akcjonariusze oraz Zarząd spółki podjęli decyzję o podziale spółki, gdyż uznali, iż łączenie dwóch 
różnych działalności w ramach jednej spółki nie jest efektywne z punktu widzenia możliwości 
pozyskania kapitału. W szczególności działalność związana z obrotem i zarządzaniem 
nieruchomościami nie wymagała dokapitalizowania, podczas gdy łączenie jej z działalnością 
doręczeniową mogłoby negatywnie wpłynąć na zainteresowanie inwestorów inwestycją w akcje 
Spółki. 

2.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

2.3.1 Ryzyko wahań cen akcji oraz PDA oraz niedostatecznej płynności rynku 
Ceny papierów wartościowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect 
ulegają wahaniom, które zależą od trudnych do przewidzenia zmian w kształtowaniu się relacji 
popytu i podaży. Ponadto obrót papierami wartościowymi w alternatywnym systemie obrotu 
NewConnect charakteryzuje się stosunkowo niską płynnością. W związku z tym istnieje ryzyko, 
że inwestor posiadający akcje lub PDA Forposta S.A. nie będzie mógł ich sprzedać po 
satysfakcjonującej cenie i/lub w założonej przez siebie ilości. Inwestorzy powinni brać pod 
uwagę możliwość poniesienia straty w wyniku sprzedaży akcji po cenie niższej od ceny nabycia 
jak również ewentualność okresowego braku możliwości sprzedaży posiadanych przez siebie 
akcji. 

2.3.2 Ryzyko związane z niedojściem emisji akcji serii B do skutku i związane z 
notowaniem PDA 

W przypadku gdy sąd odmówi prawomocnym postanowieniem rejestracji akcji serii B w KRS, 
posiadacz PDA otrzyma zwrot środków pieniężnych w wysokości iloczynu liczby PDA zapisanych 
na rachunku inwestora oraz ceny emisyjnej. Dla inwestorów, którzy nabędą PDA na 
NewConnect może to oznaczać poniesienie straty w sytuacji, gdy cena, jaka zapłacą na rynku 
wtórnym za PDA będzie wyższa od ceny emisyjnej. 

2.3.3 Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji 
lub PDA Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

Zgodnie z §11 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu, jego organizator może zawiesić 
obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: 
1) na wniosek Emitenta, 
2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
3) jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. 
Zgodnie z §12 ust. 1 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu, jego organizator może 
wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 
1) na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od 

spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków, 
2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
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3) 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, 

4) wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. 
 
Zgodnie z §12 ust. 2 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu, jego organizator wyklucza 
instrumenty finansowe z obrotu: 
1) w przypadkach określonych przepisami prawa, 
2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 
3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 
4) 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. 
 
Zgodnie z §12 ust. 3 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu, przed podjęciem decyzji o 
wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator ASO może zawiesić obrót tymi 
instrumentami finansowymi. Zgodnie z §16 ust. 1 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu, 
jeżeli emitent nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych w ASO 
Organizator ASO może zawiesić obrót notowanymi instrumentami finansowymi emitenta lub 
wykluczyć z obrotu instrumenty finansowe emitenta. Obowiązki, o których mowa w §16 ust. 1 
Regulaminu alternatywnego systemu obrotu, to w szczególności obowiązki informacyjne. 
 
Zgodnie z § 16 ust 1. Regulaminu ASO stanowi, że jeśli emitent nie wykonuje obowiązków 
określonych w niniejszym rozdziale Organizator Alternatywnego Systemu może: 

1) upomnieć emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie 
internetowej, 

2) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie, 
3) wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.  

 
Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi w art. 16 ust. 3 stanowi, że Spółka prowadząca 
giełdę lub spółka prowadząca rynek pozagiełdowy może organizować alternatywny system 
obrotu. Do spółki prowadzącej rynek regulowany, która organizuje alternatywny system obrotu, 
stosuje się odpowiednio art. 78, art. 78a, art. 81a–81g i art. 104a oraz przepisy wydane na 
podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 – w zakresie, w jakim przepisy wydane na podstawie 
art. 94 ust. 1 pkt 5 określają warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia 
działalności. 
 
Zgodnie z art. 78 ust. 2-3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi organizator ASO na 
żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym 
alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami 
finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. W przypadku gdy obrót określonymi instrumentami 
finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia 
prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu 
dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, 
na żądanie Komisji, Organizator ASO zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres 
nie dłuższy niż miesiąc. 
 
Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi na żądanie Komisji, 
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Organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w 
przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu 
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym 
alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. 
 
Zawieszenie notowań akcji lub ich wykluczenie z obrotu może mieć negatywny wpływ na 
płynność akcji w obrocie wtórnym oraz ich wartość rynkową, a w szczególności może utrudnić 
akcjonariuszom ich zbywanie. 

2.3.4 Ryzyka związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez KNF 
Spółki notowane w ASO mają status spółek publicznych w rozumieniu Ustawy o Ofercie 
Publicznej i Ustawy o Obrocie. W przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje 
nienależycie obowiązki wynikające z przepisów prawa a w szczególności z Ustawy o Ofercie lub 
Ustawy o Obrocie KNF może nałożyć na Emitenta kary administracyjne. 
 
Sankcje wynikają w szczególności z art. 96 i art. 97 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz art. 169 – 
176 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 
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3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W 
DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 

 
Za wszelkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie informacyjnym odpowiedzialni są 
Emitent – Forposta S.A. z siedzibą w Katowicach  oraz Autoryzowany Doradca – Invest Concept 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

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

 
 
 

3.2 Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy 
 
Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy, Invest Concept Sp. z o.o. oświadczamy, że 
niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w 
Załączniku 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 roku 
(z późn. zm.) oraz że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami 
przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, 
rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto 
żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych 
wprowadzanych do obrotu, a także, że Dokument Informacyjny opisuje rzetelnie czynniki ryzyka 
związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami. 
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4. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 
WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU 
OBROTU 

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

4.1.1 Instrumenty finansowe wprowadzane do obrotu 
Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie 
obrotu wprowadzanych jest 454.546  akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda, oraz 454.546 praw do akcji serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda. 
 
Akcje serii B zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 1 marca 
2012 r. zmienionej uchwałą nr 1 z dnia 8 marca 2012 r. Spółka wyemitowała 454.546 akcji serii B, 
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda po cenie emisyjnej 11,00 zł każda, 
pozyskując z emisji 5.000.006 zł. Wszystkie akcje zostały objęte przez 18 inwestorów. Oferta 
objęcia akcji została przeprowadzona w dniach od 1 do 31 marca 2012 r. Na dzień Dokumentu 
Informacyjnego koszty emisji wyniosły 501.000 zł i w całości stanowiły koszty doradztwa. Spółce 
została przyznana dotacja z PARP w wysokości 225.500 zł na pokrycie części kosztów emisji. 
 

4.1.2 Ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych 
wynikające ze Statutu 

Statut Emitenta nie przewiduje ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta. 

4.1.3 Umowne ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych 
Zgodnie z wiedzą Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie istnieją 
umowne ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta. 

4.1.4 Ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych 
wynikające z Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz z Ustawy o 
Ofercie Publicznej 

Zgodnie z art. 161a Ustawy o Obrocie instrumentów finansowych wprowadzonych do 
alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczą przepisy art. 
156-160 Ustawy o Obrocie. 
 
Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie 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, nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej 
akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów 
finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać na rachunek własny lub osoby trzeciej innych 
czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi 
instrumentami finansowymi, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 
ust. 2 Ustawy o Obrocie. 
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Zgodnie z art. 159 ust. 1a Ustawy o Obrocie wyżej wymienione osoby nie mogą również, w 
czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, 
których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek 
własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz 
innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności 
powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi 
przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej. 
 
Przepisów art. 159 ust. 1 i 1a Ustawy o Obrocie nie stosuje się do czynności dokonywanych: 
 
1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu wyżej wymieniona osoba 

zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający 
ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne, albo 

2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw 
pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi 
powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu 
zamkniętego, albo 

3) w wyniku złożenia przez wyżej wymienioną osobę zapisu w odpowiedzi na ogłoszone 
wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy 
o Ofercie, albo 

4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez wyżej wymienioną osobę wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie, 
albo 

5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, 
albo w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład 
statutowych organów emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty 
była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego. 

 
Zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie okresem zamkniętym jest: 
 
1) okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej 

Emitenta lub instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 
ust. 4 Ustawy o Obrocie do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, 

2) w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej 
wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu 
do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, 
chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie 
których został sporządzony raport, 

3) w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej 
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem 
tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze 
wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na 
podstawie których został sporządzony raport, 

4) w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do 
publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a 
przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od 
pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych 
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finansowych, na podstawie których został sporządzony raport. 
 
Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące 
prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, 
które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio 
tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na 
jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do 
przekazywania KNF informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o 
których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub 
zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta, praw pochodnych 
dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi 
papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących 
przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. 
 
Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie, każdy: 
1) kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1⁄3% 50%, 75% albo 90% 

ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, 
2) kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1⁄3%, 50%, 75% albo 90%, 

ogólnej liczby głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął 
odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby 
głosów, 

3) kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, 
o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym 
Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym 
dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej 
staranności mógł się o niej dowiedzieć. 

 
Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie 
papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu 
zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie 
powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się 
powstanie tych obowiązków. 
 
Zawiadomienie zawiera informacje o: 
1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie, 
2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale 

zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej 
liczbie głosów, 

3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym 
spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie 
głosów, 

4) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w 
okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w 
przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub 
przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów, 

5) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających 
akcje spółki, 

6) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c. Ustawy o Ofercie. 
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W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego 
rodzaju, zawiadomienie powinno zawierać także wyżej wymienione informacje odrębnie dla 
akcji każdego rodzaju. 
 
W przypadku zmiany zamiarów dalszego zwiększania udziałów w ogólnej liczbie głosów lub celu 
zwiększenia tego udziału, należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od 
zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję oraz spółkę. 
 
Zgodnie z art. 69a Ustawy o Ofercie obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie 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 przypadku gdy podmiot, który osiągnął lub przekroczył określony prób ogólnej liczby głosów 
w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika 
bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej 
zawiadomienie zawiera również informacje o: 
 

1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz 
instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji; 

2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji; 
3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. 

 
Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają również w przypadku gdy prawa głosu 
są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to 
sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać 
prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu 
uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie. 
 
Zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie obowiązki informacyjne wynikające z art. 69 Ustawy o 
Ofercie odpowiednio spoczywają: 

1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg 
ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów 
depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej; 

2) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub 
przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach 
następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 
a. inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, 
b. inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot; 
3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego 

progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z 
posiadaniem akcji: 
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a. przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego 
podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o 
których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ofercie, 

b. w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w 
skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, 
zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz ustawy o funduszach 
inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli 
papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w 
imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 

c. przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest 
przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

4) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na 
walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji 
spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji 
co do sposobu głosowania; 

5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne 
porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub 
zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki 
wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć 
czynności powodujące powstanie tych obowiązków; 

6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając 
akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie 
danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach. 

 
Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają również w przypadku, gdy prawa 
głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w 
podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania. 
 
W przypadku istnienie porozumienia, dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub 
zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki 
obowiązki informacyjne mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną 
przez strony porozumienia. 
 
Istnienie porozumienia, dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania 
na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, domniemywa się w 
przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez: 

1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej 
linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i 
kurateli; 

2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 
3) mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, 

upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności 
zbycia lub nabycia papierów wartościowych; 

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

 
Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych w art. 69 Ustawy o 
Ofercie: 
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1) po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego 
podmioty zależne; 

2) po stronie pełnomocnika, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym 
zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki 
publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do 
sposobu głosowania – wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem; 

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

 
Zgodnie z art. 89 Ustawy o Ofercie akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki 
publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego 
powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli 
osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w 
art. 69 Ustawy o Ofercie. Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew temu zakazowi 
nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia. 
 
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone 
zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji 
następuje w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu 
ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych.  

4.1.5 Ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych i 
obowiązki wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

Zgodnie z art. 13 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów zamiar koncentracji podlega 
zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli: 
1) łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku 

obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 
euro lub 

2) łączny obrót na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w 
koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza 
równowartość 50.000.000 euro. 

Obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru: 
1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 
2) przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub 

w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej 
przedsiębiorcami przez jednego lub więcej całym albo częścią jednego lub więcej 
przedsiębiorców, 

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części 

przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat 
obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej równowartość 10.000.000 euro. 

 
Zgodnie z art. 94 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów zgłoszenia zamiaru 
koncentracji dokonują: 
1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy – w przypadku opisanym w pkt. 1 poprzedniego 
akapitu, 
2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę – w przypadku opisanym w pkt. 2, 
3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy 
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– w przypadku opisanym w pkt. 3, 
4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy – w przypadku opisanym 
w pkt. 4. 
 
W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co 
najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje 
przedsiębiorca dominujący. 
 
Zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie podlega zgłoszeniu zamiar 
koncentracji: 
1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z 

punktem 2  w akapicie powyżej, nie przekroczył na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 
10.000.000 euro (przy czym zgodnie z art. 16 ust. 2 cytowanej ustawy obrót, o którym 
mowa w niniejszym punkcie obejmuje obrót zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma 
zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych), 

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 lub 
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 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. 
Dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez 
przedsiębiorcę dominującego (art. 15 Ustawo o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 
Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców 
bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców 
należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio 
uczestniczący w koncentracji (art. 16 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji, wydaje zgodę na 
dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie 
ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na 
rynku (art. 18 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 
 
Zgodnie z art. 19 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, 
gdy – po spełnieniu przez przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji 
warunków określonych w akapicie poniżej – konkurencja na rynku nie zostanie istotnie 
ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na 
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rynku. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę lub 
przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji 
tych warunków. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może na przedsiębiorcę lub 
przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji nałożyć obowiązek lub przyjąć ich 
zobowiązanie, w szczególności do: 

1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 
2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w 

szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców, 

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi – określając w decyzji, o której mowa 
w akapicie powyżej, termin spełnienia warunków. 
Zgodnie z art. 20 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w 
wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez 
powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 
Prezes Urzędu wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku 
której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez 
powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, w przypadku gdy odstąpienie 
od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności: 

a) przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego, 
b) może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową. 

 
Decyzje o wydaniu zgody na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich 
wydania koncentracja nie została dokonana (art. 22 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 (art. 96 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów). 
Przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania 
się od dokonania koncentracji do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana (art. 
97 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 
 
Zgodnie z art. 21 ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów w przypadku niezgłoszenia 
zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej 
wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji 
zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad 
którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po 
upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 
 
Zgodnie z art. 99 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów w przypadku niewykonania 
decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać 
podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 
Kodeksu Spółek Handlowych. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony 
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Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub 
podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 
 
Zgodnie z art. 106 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w 
wysokości nie większej niż 10% 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 euro, 
jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał 
nieprawdziwe dane. 
 
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorców, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 
stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków 
sądowych w sprawach z zakresu koncentracji (art. 107 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów). 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę 
pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub 
związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego 
wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie 
zgłosiła zamiaru koncentracji (art. 108 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 
 
Art. 111 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stanowi, że przy ustalaniu wysokości 
kar pieniężnych, o których mowa w art. 106 – 108, należy uwzględnić w szczególności okres, 
stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów 
ustawy. 

4.1.6 Ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych i 
obowiązki wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 
stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 

 
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami wynikają także z 
regulacji zawartych w rozporządzeniu rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w 
sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców. Rozporządzenie obejmuje jedynie takie 
koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury własnościowej w 
przedsiębiorstwie. Rozporządzenie dotyczy jedynie tzw. koncentracji o wymiarze 
wspólnotowym. 
 
Koncentracja posiada wymiar wspólnotowy jeżeli: 
1) łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 

5.000 mln EUR oraz 
2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch 

zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 250 mln EUR, chyba że każde z 
zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej ni dwie trzecie swoich łącznych 
obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym Państwie Członkowskim. 
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Koncentracja, która nie osiąga ww. progów posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 
1) łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 

2.500 mln EUR, 
2) w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich, łączny obrót wszystkich 

zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej ni 100.000.000 EUR, 
3)  w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich ujętych dla celów pkt. 2 powyżej 

łączny obrót każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi 
więcej niż 25 mln EUR oraz 

4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch 
zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100.000.000 EUR, chyba że każde z 
zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych 
obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym Państwie Członkowskim. 

 
Uznaje się, że koncentracja występuje w przypadku, gdy trwała zmiana kontroli wynika z: 
1) łączenia się dwóch lub więcej wcześniej samodzielnych przedsiębiorstw lub części 

przedsiębiorstw, lub 
2) przejęcia, przez jedną lub więcej osób już kontrolujących co najmniej jedno 

przedsiębiorstwo albo przez jedno lub więcej przedsiębiorstw, bezpośredniej lub 
pośredniej kontroli nad całym lub częścią jednego lub więcej innych przedsiębiorstw czy 
to wartościowych drodze zakupu papierów wartościowych lub aktywów, czy to w drodze 
umowy lub w jakikolwiek inny sposób. 

 
Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym 
dokonaniem, a po: 
1) zawarciu odpowiedniej umowy, 
2) ogłoszeniu publicznej oferty, lub 
3) przejęciu większościowego udziału. 
Zawiadomienia Komisji Europejskiej może mieć miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa 
posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 
Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji. 

4.2. Podstawa prawna emisji wprowadzanych do obrotu instrumentów 
finansowych 

Podstawą prawną emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B jest uchwała Zarządu o podniesieniu 
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego podjęta w dniu 1 marca 2012 r. zmienioną 
uchwałą Zarządu z dnia 8 marca 2012 r. oraz uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia 
zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru podjęta w dniu 29 lutego 
2012 r. 
 
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego akcje serii B nie zostały zarejestrowane w 
KRS. Wniosek o zarejestrowanie akcji serii B w KRS został złożony w dniu 3 kwietnia 2012 r. 
 
Poniżej treść uchwał. 

Uchwała nr 1 

Rady Nadzorczej Forposta S.A. 

z dnia 29 lutego 2012 r. 

/w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału 
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docelowego na podstawie §7 statutu Forposta S.A.. zgodnie z art. 444 ustawy kodeks spółek 
handlowych/ 

§ 1 

Rada Nadzorcza Spółki Forposta S.A. z siedzibą w Katowicach (40-129) przy ul. Misjonarzy 
Oblatów 11, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000391895, zwanej dalej „Spółką”, 
działając na podstawie §7 statutu Spółki, dotyczącego upoważnienia Zarządu Spółki do 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych przez kapitał docelowy, 
zgodnie z art. 444 ustawy kodeks spółek handlowych, niniejszym wyraża zgodę na: 

1) Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę 45.454,60 
zł, poprzez emisję z wyłączeniem prawa poboru 454.546 akcji na okaziciela serii B o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

2) Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji na okaziciela serii B w 
całości.  

3) Ustalenie ceny emisyjnej jednej akcji serii B na 11,00 zł. 
4) Uczestnictwo akcji na okaziciela serii B w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2012 

r. 
5) Objęcie akcji na okaziciela serii B wyłącznie za wkłady pieniężne. 
6) Ustalenie terminu zawarcia przez Spółkę umów o objęciu akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 

(subskrypcja prywatna) na dzień nie późniejszy niż 31 marca 2012 r. 
7) Ustalenie przez Zarząd wzoru umowy objęcia akcji na okaziciela serii B. 
8) Zawarcia umów objęcia akcji na okaziciela serii B z wybranymi przez Zarząd inwestorami. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr 1 

Zarządu Forposta S.A. 

z dnia 1 marca 2012 r. 

 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie 
§7 statutu Forposta S.A. zgodnie z art. 444 ustawy kodeks spółek handlowych oraz na 

podstawie art. 446 ustawy kodeks spółek handlowych 

 

§ 1 

Zarząd Spółki Forposta S.A. z siedzibą w Katowicach (40-129) przy ul. Misjonarzy Oblatów 11, dla 
której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000391895, zwanej dalej „Spółką”, działając na 
podstawie §7 statutu, dotyczącego upoważnienia zarządu Spółki do podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w granicach określonych przez kapitał docelowy, zgodnie z art. 444 ustawy 
kodeks spółek handlowych oraz na podstawie art. 446 ustawy kodeks spółek handlowych, po 
uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej postanawia: 

1) Podwyższyć kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego o kwotę 45.454,60 zł,  
poprzez emisję z wyłączeniem prawa poboru 454.546 akcji na okaziciela serii B o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; 
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2) Pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji na okaziciela serii B w 
całości;  

3) Ustalić cenę emisyjną jednej akcji serii B na 11,00 zł; 
4) Ustalić, że akcje na okaziciela serii B będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od 

dnia 1 stycznia 2012 r.; 
5) Ustalić, że akcje na okaziciela serii B będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne; 
6) Ustalić termin zawarcia przez Spółkę umów o objęciu akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 

(subskrypcja prywatna) na dzień nie późniejszy niż 9 marca 2012 r.; 
7) Ustalić, że Zarząd określi wzór umowy objęcia akcji na okaziciela serii B. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie 

 

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej subskrypcji akcji serii B pozwoli 
na pozyskanie kapitału przez Spółkę, celem zapewnienia środków niezbędnych do jej 
prawidłowego funkcjonowania. 

 

Wobec ograniczonych możliwości finansowania przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, 
podjęcie decyzji o pozbawieniu ich prawa poboru akcji serii B jest pożądane i leży w interesie 
Spółki. Pozbawienie prawa poboru umożliwi pozyskanie nowych inwestorów oraz umożliwi 
akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki na rynku. 
Pozyskanie nowych inwestorów przez Spółkę umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz 
zwiększenie dynamiki rozwoju. Wyłączenie prawa poboru nie godzi w dotychczasowych 
akcjonariuszy i jest w ich najlepiej pojętym interesie. 

 
Uchwała nr 2 

Zarządu Forposta S.A. 

z dnia 1 marca 2012 r. 

w sprawie zmiany statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego 

§ 1 

Zarząd spółki Forposta S.A. z siedzibą w Katowicach w związku z podjęciem w dniu dzisiejszym 
Uchwały nr 1 Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału 
docelowego postanawia dokonać następujących zmian w statucie Spółki: 

§7 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje zmienione brzmienie: 

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 145.454,60 zł i dzieli się na 1.454.546 akcji o wartości 
nominalnej 0,10  zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 

a. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A, 

b. 454.546 akcji na okaziciela serii B,” 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr 1 

Zarządu Forposta S.A. 

z dnia 8 marca 2012 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 1 Zarządu Forposta S.A. z dnia 1 marca 2012 r. 

 

§ 1 

Zarząd Spółki Forposta S.A. z siedzibą w Katowicach (40-129) przy ul. Misjonarzy Oblatów 11, dla 
której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000391895, zwanej dalej „Spółką”, postanawia 
dokonać następującej zmiany uchwały nr 1 Zarządu Forposta S.A. z dnia 1 marca 2012 r.: 

W § 1 pkt 6 było: 

„Ustalić termin zawarcia przez Spółkę umów o objęciu akcji w trybie art. 431 2 pkt 1 
(subskrypcja prywatna) na dzień nie późniejszy niż 9 marca;” 

W § 1 pkt 6 jest: 

„Ustalić termin zawarcia przez Spółkę umów o objęciu akcji w trybie art. 431 2 pkt 1 
(subskrypcja prywatna) na dzień nie późniejszy niż 31 marca 2012 r.;” 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

4.3. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 
Zgodnie z uchwałą o emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B z dnia 1 marca 2012 r., podjętej 
przez Zarząd Forposta S.A., akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 
stycznia 2012 roku. 

4.4. Prawa wynikające z instrumentów finansowych wprowadzanych do 
obrotu i zasady ich realizacji 

Prawa wynikające z akcji Forposta S.A. określone są w Kodeksie Spółek Handlowych, Ustawie o 
Obrocie, Ustawie o Ofercie i w innych przepisach prawa. Ponadto prawa wynikające z 
instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu określone są w Statucie Forposta S.A. 

4.4.1 Prawa o charakterze majątkowym 
1) prawo do udziału w zysku – zgodnie z art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze 

mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym 
przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez WZA do wypłaty 
akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut Emitenta nie 
przewiduje innego sposobu podziału zysku. Akcje Forposta S.A. wszystkich serii są równe 
w prawach co do dywidendy. 

2) prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) – zgodnie z art. 433 
§1 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do 
objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) w stosunku do liczby posiadanych przez nich 
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akcji. W interesie spółki Walne Zgromadzenie może uchwałą pozbawić akcjonariuszy 
prawa poboru akcji w całości lub części. Podjęcie takiej uchwały wymaga większości 4/5 
głosów oddanych. Zgodnie z art. 433 §2 Kodeksu Spółek Handlowych pozbawienie 
akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to 
zapowiedziane w porządku obrad. 

3) Prawo do udziału w majątku spółki w przypadku jej likwidacji – stosownie do art. 474 §2 
Kodeksu Spółek Handlowych, w przypadku likwidacji spółki majątek pozostały po 
zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jej wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku 
do wysokości dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy, 

4) Prawo do zbywania akcji spółki – zgodnie z art. 337 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, 
akcje spółki są zbywalne. Statut Emitenta nie wprowadza żadnych ograniczeń w tym 
zakresie, 

5) Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach – akcje mogą być 
przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela, 

6) Prawo do umorzenia – zgodnie z § 9  Statutu Emitenta akcje mogą być umorzone z 
czystego zysku, bądź na podstawie przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego, na 
zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. 

7) Inne, określone w stosownych przepisach. 

4.4.2 Prawa o charakterze korporacyjnym 
 
Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze 
korporacyjnym: 
 
1) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz prawo do głosowania na 

Walnym Zgromadzeniu – na podstawie art. 412 §1 Kodeksu Spółek Handlowych 
akcjonariusz ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 
głosu wynikające z zarejestrowanych akcji. Zgodnie z art. 411 §1 Kodeksu Spółek 
Handlowych, każda akcja uprawnia do oddania jednego głosu. Uczestnictwo w WZA oraz 
głosowaniu na WZA może być wykonywane przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo 
powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, 

2) prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do 
złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych praw przyznane 
akcjonariuszom posiadającym co najmniej 5% kapitału zakładowego spółki – zgodnie z 
art. 400 §1 oraz art. 401 §1 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusz bądź akcjonariusze 
posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego spółki mogą żądać zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bądź umieszczenia w porządku obrad 
określonych spraw. Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tym 
zakresie, 

3) prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 
422-427 Kodeksu Spółek Handlowych, 

4) prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej odrębnymi grupami zgodnie z art. 385 §3 
Kodeksu Spółek Handlowych, 

5) prawo do uzyskania informacji o spółce w zakresie i w sposób określony przepisami 
prawa zgodnie z art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych, 

6) prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia 
związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw; uchwałę w 
tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub 
akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 
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Zgromadzeniu (art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie), 
7) prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot 

prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie, 
przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, posiadającemu akcje 
zdematerializowane (art. 328 §6 Kodeksu Spółek Handlowych), 

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

9) prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy ze zwrotem kosztów 
jego sporządzenia (art. 407 §1 Kodeksu Spółek Handlowych), 

10) prawo do żądania wydania odpisu wniosków sprawach objętych porządkiem obrad w 
terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 §2 Kodeksu Spółek 
Handlowych), 

11) prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie list obecności na Walnym Zgromadzeniu przez 
wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej trzech osób; wniosek mogą złożyć 
akcjonariusze posiadający 10% kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym 
Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 §2 
Kodeksu Spółek Handlowych), 

12) prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądanie wydania poświadczonych przez 
Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu Spółek Handlowych), 

13) prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach 
określonych w art. 486 i 487 Kodeksu Spółek Handlowych, 

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

15) prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki 
bezpłatnie odpisów dokumentów, w szczególności dokumentów, o których mowa w art. 
561 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku przekształcenia spółki), 

16) prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła 
informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej 
spółki albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji 
lub zależności ustał; żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedź powinna być złożona 
na piśmie (art. 6 §4 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych), 

17) prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji 
(przymusowy wykup akcji) przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który 
samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego 
dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, o 
którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o Ofercie osiągnął lub przekroczył 90% 
ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 82 Ustawy o Ofercie), 

18) prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który 
osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce; (art. 83 Ustawy o 
Ofercie); takiemu żądaniu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który 
osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzenia, jak 
również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od jego 
zgłoszenia; obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na 
każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o ofercie, o 
ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i 
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dominującymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów, 
19) prawa akcjonariuszy wynikające z przepisów Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie – 

zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania 
uprawnień inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne 
świadectwo depozytowe, które może być wystawione przez podmiot prowadzący 
rachunek papierów wartościowych zgodnie z zapisami Ustawy o Obrocie; zgodnie z art. 
328 §6 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane 
akcje Emitenta przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego 
wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych; 
akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje 
natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji; roszczenie o wydanie dokumentu akcji 
zachowują jednakże akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które nie zostały 
zdematerializowane, 

20) Inne, określone w stosownych przepisach. 

4.5. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty 
dywidendy w przyszłości 

Wszystkie Akcje Emitenta są zrównane w prawach do dywidendy. Decyzję o wypłacie dywidendy 
corocznie podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wniosek Zarządu Spółki. Wysokość 
dywidendy w najbliższych latach będzie uzależniona przede wszystkim od potrzeb 
inwestycyjnych Emitenta oraz jego zapotrzebowania na środki finansowe. 
 
Uchwałą z dnia 1 marca 2012 r., podjętą przez Zarząd Forposta S.A., akcje serii B będą 
uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2012 roku. Ponadto uchwałą z dnia 26 
kwietnia 2012 r., podjętą przez WZA Forposta S.A., cały zysk roku 2011 przeznaczony został na 
kapitał zapasowy, zatem dywidenda za rok 2011 r. nie została wypłacona akcjonariuszom. 

4.6. Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem 
instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Informacyjnym 

4.6.1 Odpowiedzialność Emitenta jako płatnika 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Emitent, będąc 
podmiotem, który dokonuje wypłat należności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych, 
obowiązany jest, jako płatnik, pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek 
dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku przekazywane są przez płatnika w 
terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na 
rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według 
siedziby podatnika, a w przypadku podatnika nie mającego siedziby lub zarządu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu 
skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. 
 
Zgodnie z art. 30 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. 
nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku 
obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi 
podatkowemu odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewypłacony. Płatnik 
odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Przepisów niniejszego akapitu nie stosuje 
się, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy 
podatnika. 
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4.6.2 Opodatkowanie dochodów osób fizycznych 
Zgodnie z art. 30a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, od przychodów z 
dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19%. 
Podatek ten pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania. Płatnikiem 
podatku jest podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są 
papiery wartościowe. Zgodnie z art. 30b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych 
od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatek dochodowy 
wynosi 19% uzyskanego dochodu, przy czym dochodem jest różnica między sumą przychodów 
uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania 
przychodów. Dochodów (przychodów) uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych nie łączy się z dochodami (przychodami) opodatkowanymi na zasadach 
określonych w art. 27 cytowanej ustawy (tzw. zasady ogólne). Płatnikiem podatku jest podatnik. 
 
Przepisów powyższych nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych oraz 
realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej. 
Przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, 
których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

4.6.3 Opodatkowanie dochodów osób prawnych 
Zgodnie z art. 22 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych dochody (przychody) z 
dywidend oraz inne przychody z tytułu innego udziału w zyskach osób prawnych mających 
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowane są zryczałtowanym 
podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Płatnikiem podatku jest 
podmiot dokonujący wypłat należności z tytułu dywidendy. 
 
Według art. 26 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych Dochody z odpłatnego 
zbycia papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, określonych 
w art. 19 cytowanej ustawy. Zgodnie z zapisem ustawy podatek wynosi 19% podstawy 
opodatkowania. Płatnikiem podatku jest podatnik. 
 
Zgodnie z art. 16 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych wydatki na objęcie lub 
nabycie papierów wartościowych są kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych 
papierów wartościowych. 
 
Art. 22 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych opisuje okoliczności zwolnienia od 
podatku dochodowego z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych. 

4.6.4 Opodatkowanie dochodów (przychodów) osób zagranicznych 
Obowiązek pobrania podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa na Emitencie w 
przypadku gdy kwoty związane z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz 
inwestorów zagranicznych, którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi 
podatkowemu, czyli: 
1)  osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub 

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

zamieszkania (art. 3 ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 
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Jednak zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i 
innych udziałów w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być 
zmienione postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi 
pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub 
miejsca zamieszkania osoby fizycznej. W przypadku gdy umowa o unikaniu podwójnego 
opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez te osoby z 
tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia tej umowy i wyłączają one 
stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych. 
 
Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia 
podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, 
pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych 
uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ 
administracji podatkowej. W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z 
właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie 
podatku jest możliwe, pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji. 
 
Dochody z odpłatnego zbycia akcji osiągnięte przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne, mające 
miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu 
podwójnego opodatkowania nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, jeżeli odpowiednia 
umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania tak stanowi. 
Dochody z odpłatnego zbycia akcji osiągnięte przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne, mające 
miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania podlegają opodatkowaniu w Polsce na zasadach opisanych 
powyżej. 

4.6.5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności 
cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późniejszymi zmianami) stawka podatku od umowy 
sprzedaży praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi wynosi 1%. Jednak 
zgodnie z art. 9 pkt. 9 tej samej ustawy zwolniona od podatku od czynności cywilno-prawych 
jest sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: 

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 
b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm 

inwestycyjnych, 
c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 
d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne 

firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu 
zorganizowanego - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.); jest zwolniona od 
podatku od czynności cywilnoprawnych. 
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5. DANE O EMITENCIE 

5.1. Informacje o Emitencie 
Emitent: Forposta Spółka Akcyjna 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Katowice 

Adres: Ul. Misjonarzy Oblatów 11 

Tel. (32) 209 59 90-91, 

Fax: +48 (32) 209 59 09 

Internet:  http://www.forposta.pl 

E-mail: forposta@forposta.pl  

REGON: 277512722 

NIP: 954-23-78-403 

KRS: 0000391895 

5.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta 

Czas trwania Emitenta nie został oznaczony 

5.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony 
Emitent 

Emitent został utworzony i działa zgodnie z przepisami prawa polskiego. Emitent prowadzi 
działalność w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Z chwilą uzyskania statusu spółki 
publicznej Emitent będzie działał na podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku 
kapitałowego. 

5.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego 
rejestru 

W dniu  22.07.2011 Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS, pod  nowym 
numerem 0000391895 - spółki Forposta S.A. 

5.5. Krótki opis historii Emitenta 
 2001 r. – rozpoczęcie działalności kolporterskiej pod firmą Praxis Sp. z o.o. 

 2005 r. – nawiązanie współpracy z Pocztą Polską. 

 2008 r. – nawiązanie współpracy z Pocztą Polską w zakresie doręczenia przesyłek 
adresowych. 

 2009 r.  – udostępnienie klientom map interaktywnych. 

 W dniu 22 lipca 2011 r. Sąd  Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował przekształcenie Praxis Sp. z 
o.o. w Forposta S.A. 

http://www.forposta.pl/
mailto:forposta@forposta.pl


Dokument Informacyjny                                       Forposta S.A

 

 

 strona 34 

 W dniu 9 stycznia 2012 r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podział Forposta S.A. przez 
wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W wyniku podziału powstała 
nowa spółka ESTATO Sp. z o.o., która przejęła działalność Forposta S.A. związaną z 
obrotem i zarządzaniem nieruchomościami. 

 W dniu 1 marca 2012 r. WZA Spółki podjęło uchwałę o emisji 454.546 akcji na 
okaziciela serii B po cenie emisyjnej 11 zł za jedną akcję. Cała emisja została objęta, tj. 
Spółka pozyskała z emisji 5.000.006 zł. 

5.6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad 
ich tworzenia 

Obecnie spółka tworzy następujące kapitały:   

- kapitał zakładowy, 
- kapitał zapasowy, 
 
Spółka może tworzyć inne kapitały rezerwowe i fundusze specjalne. O przeznaczeniu kapitałów i 
funduszy rozstrzygają przepisy prawa, jeżeli są bezwzględnie obowiązujące oraz regulaminy 
funduszy i kapitałów uchwalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wniosek Zarządu. 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może w drodze uchwały przeznaczyć część czystego zysku na 
każdy kapitał i fundusz, określając jednocześnie sposób wykorzystania tych odpisów. 
 
Kapitał zakładowy 
 
Zgodnie z §7 Statutu Spółki kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i 
dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero 
złotych i dziesięć groszy) każda. 
 
Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. Wysokość i tryb 
przeprowadzenia podwyższenia kapitału uchwala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Akcje 
nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. 
 
Akcje mogą być pokryte poprzez przeniesienie do kapitału zakładowego środków funduszu 
zapasowego, rezerwowego lub innych funduszy i kapitałów utworzonych przez Spółkę. 
 
Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela. Nie jest dopuszczalna zamiana akcji 
na okaziciela na akcje imienne. 
 
Kapitał zapasowy 
Kapitał zapasowy tworzy się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek 
handlowych. W kapitale zapasowym Emitenta ujmowane są nadwyżki środków pozyskiwanych z 
emisji ponad wartość nominalną akcji objętych w drodze emisji, bądź mogą na niego składać się 
środki finansowe przeznaczone z zysku z lat poprzednich. Na dzień 31.03.2012r. kapitał 
zapasowy Emitenta wynosi 3.742.461,21 zł. Zgodnie z art. 396 §1 Ksh na pokrycie ewentualnych 
strat należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany 
rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. 
 
Pozostałe kapitały 
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Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego u Emitenta nie zostały utworzony inne 
kapitały. 
 
 
Wysokość kapitału własnego Spółki na dzień 31.03.2012 r. wynosi 4.912.073,30 zł (cztery 
miliony dziewięćset dwanaście tysięcy  siedemdziesiąt trzy złote i trzydzieści groszy), w tym: 
 
1. Kapitał zakładowy    100.000,00 zł 
2. Kapitał zapasowy    3.742.461,21 zł 
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych  957.941,78 zł 
3. Zysk (strata) netto   111.670,31 zł 
 

5.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy jest w pełni opłacony. 

5.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku 
realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z 
obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji 
akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia 
tych akcji 

Do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie emitował obligacji zamiennych 
na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji w 
związku z czym nie przewiduje się zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji uprawnień 
przez obligatariuszy. 

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

Na podstawie §7 ust 4 Statutu Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego 
Spółki poprzez emisje nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 75.000,00 zł 
(siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału 
zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do 
podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału 
docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców 
przekształcenia Spółki, o którym mowa w § 5 niniejszego Statutu. 
 
W dniu 1 marca Spółka podjęła uchwałę o emisji 454.546 akcji na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda akcja w ramach kapitału docelowego. Wszystkie akcje zostały objęte. 
W związku z tym, po zarejestrowaniu emisji akcji serii B kapitał zakładowy będzie mógł zostać 
podwyższony w ramach kapitału docelowego jeszcze o kwotę 29.545,40 zł, tj. poprzez emisję 
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295.454 akcji. 
 
Spółka zamierza wdrożyć program motywacyjny dla pracowników. W wyniku wykonania 
programu kluczowym pracownikom Spółki do końca 2013 r. przyznane mogą zostać warranty 
opcyjne, upoważniające do objęcia 10.000 akcji nowej emisji po cenie równej wartości 
nominalnej, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy). 

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

Instrumenty finansowe Emitenta nie były i nie są notowane na jakimkolwiek rynku. W związku z 
instrumentami finansowymi Emitenta nie wystawiono żadnych kwitów depozytowych. 

5.11. Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub 
kapitałowych emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze 
wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w 
stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, 
siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale 
zakładowym i ogólnej liczbie głosów 

 

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. Jednym z dwóch akcjonariuszy jest Pan Tomasz 
Kuśmierski, Prezes Zarządu Spółki, posiadający bezpośrednio 99,60% akcji i głosów na WZA a 
wraz z osobą powiązaną 100% akcji i głosów na WZA. 

Po zarejestrowaniu emisji akcji serii B, p. Tomasz Kuśmierski wraz z podmiotem powiązanym 
będzie posiadał akcje stanowiące 68,75% w kapitale zakładowym i uprawniające do 81,48% 
głosów na WZA. 

Czesław Kuśmierski, Przewodniczący Rady Nadzorczej jest ojcem Tomasza Kuśmierskiego. 

Nie istnieją powiązania majątkowe, organizacyjne i personalne pomiędzy Emitentem (lub 
osobami wchodzącymi w skład organów emitenta i głównymi akcjonariuszami) a 
Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów). 

5.12. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub 
usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz 
udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli 
jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w 
przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w 
podziale na segmenty działalności 

 
Działalność 
 
Forposta świadczy usługi doręczeń, dysponując ogólnopolską siecią doręczycieli (1,5 tys. osób). 
Zdaniem Zarządu w 2011 r. Spółka była największym w Polsce podwykonawcą Poczty Polskiej w 
zakresie doręczeń przesyłek adresowych, doręczając w 2011 r. 1,5 mln przesyłek pocztowych. 
Ponadto  Forposta świadczy usługi bezadresowego, adresowego oraz bezpośredniego kolportażu 
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materiałów reklamowych dla sieci handlowych jak również dla regionalnych i lokalnych firm na 
terenie całego kraju w ramach dotarcia do odbiorcy prywatnego tj. lokatorskich skrzynek 
oddawczych typu Euro, jak również do podmiotów gospodarczych oraz instytucji. Dodatkowo 
firma świadczy usługi kolportażu bezpośredniego do wybranej przez klienta grupy docelowej w 
wyznaczonych punktach i miejscach publicznych. Od początku działalności spółka doręczyła 
ponad miliard druków bezadresowych. 
 
Forposta nie zamierza kontynuować współpracy z Pocztą Polską. Umowy zawarte z Pocztą 
Polską są długoterminowe i będą wygasały do połowy 2013 r. Spółka z dniem 1 stycznia 2013 r., 
tj. z dniem wejścia w życie przepisów liberalizujących rynek pocztowy w Polsce wprowadzi nową 
usługę – Pocztę Miejską. Poczta Miejska jest usługą doręczeń pocztowych w obrębie danej 
aglomeracji. Usługa dostarczy klientom najważniejszych wartości, tj. szybkiego doręczenia 
(nawet w dniu nadania!) oraz niskiej ceny za doręczenie. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu 
lokalnej struktury pocztowej. Ponadto z usługą związane będą dodatkowe korzyści, np. 
potwierdzenie przyjęcia korespondencji, możliwość dołączenia obsługi druków bezadresowych 
dla mniejszych podmiotów, co przyczyni się do wzrostu przychodów z usługi kolportażu druków 
bezadresowych i pozwoli zwiększyć marżę. Początkowo Forposta wdroży usługę w 16 
największych aglomeracjach w Polsce. W kolejnym etapie Spółka rozszerzy usługę (Poczta 
Międzymiastowa) na doręczenia również pomiędzy aglomeracjami. Poczta Miejska a następnie 
Poczta Międzymiastowa stanowią przyczółek do wdrożenia usługi doręczeń pocztowych w całej 
Polsce. 
 
W obszarze druków bezadresowych Forposta używa całej gamy narzędzi, dzięki którym każdy 
klient przy wydajnej pomocy pracowników firmy Forposta ma możliwość zweryfikowania ilości 
materiału przeznaczonego do kolportażu oraz dopasowania rejonów, a nawet poszczególnych 
ulic do swoich potrzeb reklamowych. Dzięki rozwiązaniom stosowanym przez Forposta klient 
czuwa na bieżąco nad całym procesem kolportażu. Wieloletnia praktyka firmy w branży 
kolportażu, a także wykorzystywanie podczas pracy autorskich baz oraz map interaktywnych 
zawierających kluczowe informacje geomarketingowe pozwalają Spółce realizować najbardziej 
skomplikowane zlecenia. Narzędzia te zapewniają  zleceniodawcy najwyższą jakość usługi 
kolportażu w oparciu o kolportaż masowy lub selektywny z uwzględnieniem grupy docelowej 
klienta. 
 
W  2011 r. przychody netto ze sprzedaży z usługi doręczeń przesyłek, realizowanych dla Poczty 
Polskiej stanowiły ok 67% przychodów ze sprzedaży Spółki z działalności doręczeniowej (tj. 
wyłączeniem działalności związanej z obrotem i zarządzaniem nieruchomościami). 
 
9 stycznia 2012 r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podział przez wydzielenie zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa, w wyniku którego ze spółki został wydzielony nowy podmiot: ESTATO Sp. z 
o.o. W wyniku podziału wydzielone zostaną aktywa o wartości ok. 6.160 tys. zł (wg planu 
podziału przyjętego w dniu 31 października 2011 r. jest to wartość 6.160.113,57 zł) w tym 
aktywa netto, równoważne kapitałowi własnemu w wysokości ok. 4.165 tys. zł (wg planu 
podziału jest to wartość 4.181.506,36 zł). Dział nieruchomości Forposta S.A., z którego powstała 
spółka ESTATO Sp. z o.o. w 2011 r. przyniósł 300.400zł przychodów ze sprzedaży usług, 
funkcjonując na granicy rentowności. 
 
Rynek 
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Rynek pocztowy od kilku lat przechodzi wolny proces liberalizacji zmniejszając obszar usług 
zastrzeżonych dla operatora publicznego, którym jest Poczta Polska SA, a zarazem nieznacznie 
zwiększa się konkurencja na rynku. Na koniec roku 2010 r. wielkość rynku według danych Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej (UKE) wyniosła 5,7 mld zł w tym : 
 

a) wartość segmentu przesyłek z korespondencją osiągnęła 3,9 mld zł, (68% rynku) 
b) wartość segmentu paczek i innych usług umownych wyniosła 1,5 mld zł (26%) 
c) wartość segmentu przesyłek reklamowych osiągnęła 0,2 mld zł, 
d) wartość segmentu druków bezadresowych wyniosła 0,1 mld zł. 

 

Źródło: UKE 
 
Dane UKE są zaniżonej, ponieważ statystyki uwzględniają wyłącznie zarejestrowanych 
operatorów pocztowych, tymczasem istnieje wiele firm, przede wszystkim na rynku druków 
bezadresowych, które nie są zarejestrowane jako operatorzy pocztowi. Zarząd Forposta szacuje, 
że wielkość segmentu druków bezadresowych wynosi przynajmniej 200 mln zł. 
 
Według szacunków Forposta, opartych między innymi na wiedzy zdobytej dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu na rynku doręczeń pocztowych wartość rynku przesyłek lokalnych (tj. w ramach 
jednej aglomeracji) wynosi ok. 0,5 mld zł. 
 
Kształt rynku od 2006 roku systematycznie się zmienia. Jest to spowodowane zmianą limitu 
korespondencji zarezerwowanej dla operatora publicznego z 350 gramów do 50. Liczba 
niepublicznych operatorów znacznie się powiększyła osiągając na koniec roku 246 ( nie wszyscy 
którzy dostali wpis do rejestru prowadzą działalność – operatorów działających w 2010 roku 
było 152) wpisanych operatorów do rejestru, dla porównania w roku 2006 wynosiła ona 157 
operatorów co oznacza wzrost o 55 %.  
 

Przesyłki z 
korespondencją  

 3 900 

Paczki i inne 
usługi  1 507 

Przesyłki 
reklamowe 209 

Druki 
bezadresowe 145 

Wartość segmentów na polskim rynku pocztowym (w mln zł) wg 

UKE w 2010 r. 
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Źródło: UKE 
 
W 2010 roku operatorzy niepubliczni sprzedali ponad 3,5 mld usług ( wzrost o 11,5% w stosunku 
do roku 2009 ), z czego zdecydowaną większość w obrocie krajowym. Uzyskali z tego tytułu 
przychody w wysokości ponad 1,3 mld zł ( wzrost o 11,4% ) z tego niemal 79% w obrocie 
krajowym.  
W obrocie krajowym natomiast największy udział pod względem wolumenu mają druki 
bezadresowe (94,2%), które jednak nie odgrywają tak znaczącej roli w przychodach operatorów 
(11,9%). Obrót zagraniczny, jakkolwiek stanowi znikomą część wolumenu, to generuje ponad 
21% ( spadek o 1% )przychodów ogółem. 
 
 

 
Źródło: UKE 
 
Według danych UKE w 2010r. Poczta Polska generowała 75% przychodów z przesyłek 
pocztowych wraz z drukami bezadresowymi. Dane UKE nie uwzględniają firm kurierskich 
ponieważ działają one najczęściej na podstawie ustawy o prawie przewozowym a nie o prawie 
pocztowym. Na rynku operatorów niepublicznych największy udział mają firmy kurierskie, 
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których udział w rynku systematycznie spada. 
 

 
 
Źródło: UKE 
 
 
Konkurencja 
 
1 stycznia 2013 r. nastąpi demonopolizacja rynku pocztowego. Usługi zastrzeżone wyłącznie dla 
Poczty Polskiej (przesyłki z korespondencją, przesyłki reklamowe, przesyłki o masie do 50 gram), 
stanowiące o 2/3 wartości rynku będą mogły być świadczone przez wszystkich operatorów 
niepublicznych. 

 

Konkurencją dla Forposta są firmy świadczące usługi doręczeń, a w szczególności: 

1. Ogólnopolskie firmy pocztowe 

a. Poczta Polska (obecnie jeszcze zleceniodawca) 

b. Integer (wraz z Inpost) 

c. Polska Grupa Pocztowa 

d. Dystrybucja Polska 

2. Lokalne firmy pocztowe 

3. Firmy kurierskie (GLS, DHL, UPS, itp.) – w obszarze paczek. 

Firmy kurierskie, ze względu na odmienny model biznesowy (nastawienie na większe przesyłki 
oraz przesyłki ogólnopolskie) nie stanowią dla Spółki konkurencji w najważniejszym segmencie – 
przesyłek z korespondencją i przesyłek do 50 gram. 
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Spółka stała się największym podwykonawcą największego gracza na rynku pocztowym - Poczty 
Polskiej dzięki rozbudowanej sieci dystrybucji opartej na doświadczonej kadrze pracowników i 
współpracowników. Obecnie sieć doręczycieli liczy około 1.500 osób. Dzięki utworzonej 
strukturze i zdobytemu doświadczeniu w faktycznej realizacji doręczeń (pod marką Poczty 
Polskiej) Spółka jest w stanie zapewnić lepszą jakość i istotnie niższą cenę od najważniejszego 
konkurenta, jakim jest Poczta Polska. 
 
Potencjał w usłudze Poczty Miejskiej i Poczty Międzymiastowej dostrzegła Poczta Polska 
wprowadzając od 2010 r. usługę PRZESYŁKA AGLOMERACJA dla przesyłek o wadze 500 gram, przy 
miesięcznej liczbie przesyłek min. 3.000 sztuk. Poczta Polska gwarantuje dotarcie przesyłki w 
terminie D+4 dni a usługa jest dużo droższa od planowanej przez Forposta ceny. Zatem w 
odniesieniu do obu najważniejszych korzyści dla klienta- szybkiego doręczenia i niskiej ceny oferta 
Poczty Polskiej jest bardzo niekonkurencyjna. 

 
W Spółce działa sprawdzony autorski system kontroli pozwalający na szybkie diagnozowanie 
ewentualnych problemów. Dzięki tym zabiegom firma w badaniach kontrolnych uzyskuje 
współczynnik skuteczności na poziomie 95-98% (przesyłki bezadresowe) oraz 100% (przesyłki 
adresowe). 
 
Historyczne wyniki finansowe 
Szacunkowe wyniki finansowe roku 2011 r. podane są łącznie z wynikami działu prowadzącego 
działalność związaną z obrotem i zarządzaniem nieruchomościami (9 stycznia 2012 r. dział 
wydzielono do nowo zawiązanej spółki ESTATO Sp. z o.o., co zostało dokonane poprzez podział 
przez wydzielenie ze spółki Forposta S.A.). W 2011 r. przychody netto ze sprzedaży działu 
nieruchomości wyniosły 300.400 zł, dział funkcjonował na granicy rentowności, przez co 
rentowność netto Spółki była nieco niższa niż samej działalności doręczeniowej. W latach 2009-
2010 spółka nie generowała w ogóle przychodów związanych z obrotem i zarządzaniem 
nieruchomościami, natomiast generowała koszty, co obniżało nieco rentowność netto Spółki. 
 

Dane w mln zł 2009 2010 2011 

Przychody netto ze sprzedaży 7,12 7,21 7,48 

EBITDA 1,34 1,34 1,48 

EBIT 1,24 1,21 1,34 

Zysk netto 0,93 0,90 0,99 

Marża zysku netto 13,1% 12,5% 13,3% 

 
Strategia rozwoju 
 
Obecnie Forposta wdraża strategię rozwoju na lata 2012-2013. Główne elementy strategii 
rozwoju koncentrują się na wprowadzenie nowej usługi – Poczty Miejskiej, a w następnym 
etapie – Poczty Międzymiastowej, by wyjść z usługami doręczeń pocztowych na obszar całej 
Polski. Poczta Miejska jest usługą przesyłki lokalnej, tzn. w obrębie danej aglomeracji, natomiast 
Poczta Międzymiastowa – również pomiędzy wybranymi aglomeracjami. Spółka planuje wdrożyć 
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usługę w 16 największych aglomeracjach miejskich do 1 stycznia 2013 r. Jednocześnie wygasały 
będą umowy zawarte z Pocztą Polską. Umowy zawarte z Pocztą Polską są długoterminowe i 
będą wygasały do połowy 2013 r. 
 

Usługa Poczty Miejskiej będzie dostarczała najważniejszych korzyści dla klienta usług pocztowych: 

1. Szybie doręczenie, nawet w ciągu jednego dnia. 

2. Niska cena. 

Najważniejsze korzyści dla klienta, tj. szybkie doręczenie oraz niska cena doręczenia będą możliwe 
dzięki wykorzystaniu lokalnej struktury. 

Ponadto z usługą związane będą dodatkowe korzyści, np. potwierdzenie przyjęcia korespondencji, 
możliwość dołączenia obsługi druków bezadresowych dla mniejszych podmiotów (przyczyni się to 
do wzrostu przychodów z usługi kolportażu druków bezadresowych i pozwoli zwiększyć marżę.  

 

W związku z wprowadzeniem nowej usługi Forposta  podejmie działania: 

1. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego, 

2. Uruchomienie 16 lokalnych sortowni, 

3. Rozbudowa centrum obsługi klientów, 

4. Podjęcie szerokich działań promocyjno-reklamowych. 

Wdrożenie usługi Poczty Miejskiej a następnie, w oparciu o stworzoną infrastrukturę, Poczty 
Międzymiastowej będzie bardzo mocnym przyczółkiem do wyjścia z usługą pocztową na całą 
Polskę. 

 

W dniu 1 marca 2012 r. Spółka podjęła uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 
45.454,60 zł poprzez emisję akcji serii B. W wyniku emisji nowych akcji spółka pozyskała kapitał 
w wysokości 5.000.006 zł. Środki przeznaczone zostaną na rozszerzenie skali działalności.  W 
związku z podejmowanymi działaniami Zarząd spodziewa się okresowego pogorszenia wyników 
finansowych spółki, a w szczególności spadku przychodów netto ze sprzedaży w 2012 r. 

 

Cele emisji 

1,2 mln zł Zakup i wdrożenie systemu IT 

2,4 mln zł Utworzenie 16 lokalnych sortowni 

0,6 mln zł Rozbudowa centrum obsługi klientów 

0,8 mln zł Działania promocyjno-reklamowe 
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5.13. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta, w tym 
inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w 
dokumencie informacyjnym 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w dokumencie informacyjnym 
Emitent nie podejmował inwestycji krajowych i zagranicznych, związanych z obecnie 
prowadzoną działalnością operacyjną. Spółka prowadziła inwestycje związane z działalności, 
która w wyniku podziału przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa 9 stycznia 
2012 r. została wydzielona do ESTATO Sp. z o.o. 

5.14. Informacje o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: 
upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym 

Wobec Emitenta nie zostały wszczęte żadne postępowania upadłościowe, układowe ani 
likwidacyjne. 

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

Wobec Emitenta nie zostały wszczęte żadne postępowania ugodowe, arbitrażowe ani 
egzekucyjne. 

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

Wobec Emitenta nie zostały wszczęte żadne inne postępowania przed organami rządowymi, 
postępowania sądowe lub arbitrażowe, które mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub 
mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Według wiedzy Emitenta na dzień 
zatwierdzenia Dokumentu Informacyjnego nie istnieją przesłanki wskazujące na możliwość 
wystąpienia ww. postępowań. 

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

 
 

 
Wyszczególnienie (dane w zł) 

31.12.2011 r. 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 4.008.706,95 

1. Zobowiązania długoterminowe 1.513.932,00  
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2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych 
jednostek: 

2.487.954,96 

a) kredyty i pożyczki 1.171.128,83  

b)  z tytułu dostaw i usług,  1.052.628,50  

c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 166.932,48  

d) z tytułu wynagrodzeń 97.265,15  

3. Rozliczenia międzyokresowe  6.820,00  

 

5.18. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających 
wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty 
sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły żadne nietypowe zdarzenia 
mające istotny wpływ na wyniki z działalności gospodarczej. 

5.19. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, 
majątkowej i finansowej Emitenta oraz innych informacji istotnych dla 
ich oceny, które powstały po sporządzeniu sprawozdania finansowego 
zamieszczonego w Dokumencie Informacyjnym 

W dniu 9 stycznia 2012 r. zarejestrowany został podział Forposta S.A. na spółki: Forposta S.A, 
zajmującą się działalnością  pocztową oraz ESTATO Sp. z o.o. działającą w obszarze obrotu i 
zarządzania nieruchomościami. Podział Forposta S.A. nastąpił na zasadach określonych w art. 
529 § 1 pkt 4 Ksh, tj. przez wydzielenie, w drodze przeniesienia zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa Forposta S.A. na spółkę nowo zawiązaną ETSATO Sp. z o.o.  
 
W wyniku podziału do nowej spółki ESTATO Sp. z o.o. z Forposta S.A. wydzielone zostały aktywa 
o wartości ok. 6.160 tys. zł (wg planu podziału przyjętego w dniu 31 października 2011 r. jest to 
wartości 6.160.113,57 zł) w tym aktywa netto, równoważne kapitałowi własnemu w wysokości 
ok. 4.165 tys. zł (wg planu podziału jest to wartość 4.181.506,36 zł). Dział nieruchomości 
Forposta S.A., z którego powstała spółka ESTATO Sp. z o.o. w  2012 r. przyniósł 300.400 zł 
przychodów ze sprzedaży usług, funkcjonując na granicy rentowności. 
 
W dniu 1 marca 2012 r. Spółka podjęła uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 
45.454,60 zł poprzez emisję akcji serii B. W wyniku emisji nowych akcji spółka pozyskała kapitał 
w wysokości 5.000.006 zł. Środki przeznaczone zostaną na rozszerzenie skali działalności.  W 
związku z podejmowanymi działaniami Zarząd spodziewa się okresowego pogorszenia wyników 
finansowych spółki, a w szczególności spadku przychodów netto ze sprzedaży w 2012 r. 
 
Poza wymienionymi powyżej w okresie od sporządzenia informacji finansowych Emitenta nie 
nastąpiły istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta. Nie 
pojawiły się również żadne nowe informacje istotne dla ich oceny. 

5.20. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta 

5.20.1 Zarząd Emitenta 
Zgodnie z §11 Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 członków w tym Prezesa Zarządu, jeśli zarząd 
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jest wieloosobowy, za wyjątkiem powołania Zarządu pierwszej kadencji, który będzie się składał 
z jednej osoby. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 
lat. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem powołania członków 
pierwszego Zarządu (obecnie), powołanego przez założycieli Spółki. Do składania oświadczeń i 
podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest, w wypadku Zarządu jednoosobowego, Prezes 
Zarządu działający samodzielnie, a w wypadku Zarządu wieloosobowego: Prezes Zarządu 
działający jednoosobowo, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek 
Zarządu działający łącznie z prokurentem. 
 
Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła się w dniu 3 sierpnia 2011 r. i upływa z dniem 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. Obecnie Zarząd składa się z jednej osoby: 
 
Tomasz Kuśmierski – Prezes Zarządu  
 
Krótka charakterystyka: 
Ur. w 1968, większość dorosłego życia spędził w Niemczech oraz w Kanadzie gdzie pracował i 
studiował. Już w czasie studiów na wydziale Administr. and Commercial Studies na University of 
Western Ontario, London, Kanada prowadził własną działalność handlową i biznesową, jako 
właściciel firmy handlowo-eksportowej oraz budowlanej. Po skończeniu studiów powrócił do 
kraju na stanowisko Brand Manager w firmie Procter & Gamble, następnie zaakceptował ofertę 
pracy jako Marketing Manager w Echo Cinema, firmie zarządzającej dużą siecią kin w Polsce. Od 
1999 związany z rynkiem wydawniczym i dystrybucyjnym. Najpierw uczestniczył w 
przedsięwzięciu druku, wydawania i dystrybucji pierwszej, ogólnopolskiej gazety bezpłatnej wraz 
z twórcą Scan Holliday (sieci biur podróży) Jensem Brochnerem, następnie podjął decyzję o 
założenie własnej działalności jako wydawca regionalnej gazety bezpłatnej i firmy doręczeniowej 
Praxis. 

5.20.2 Rada Nadzorcza Emitenta 
Zgodnie z §15 Statutu Forposta S.A. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 do 6 członków 
wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady 
Nadzorczej powołanej przez założycieli Spółki (obecnie). Członkowie Rady Nadzorczej są 
powoływani na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 lata. Na pierwszym posiedzeniu ze 
swego składu wybierają Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i 
Sekretarza Rady. Na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej ze swego składu wybierają 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 

Obecna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 03.08.2011r. w dniu uchwalenia decyzji 
o przekształceniu spółki Praxis sp. z o.o. w spółkę akcyjną pod firmą Forposta S.A. i upływa z 
dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.  Obecnie Rada Nadzorcza składa się z 
5 osób: 

 
- Czesław Kuśmierski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 - Przemysław Sabowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
 - Katarzyna Kurpeta – Członek Rady Nadzorczej 
 - Mirosława Kubisz – Członek Rady Nadzorczej 
 - Marcin Bąk – Członek Rady Nadzorczej 
 
Czesław Kuśmierski posiada wykształcenie wyższe, w 1971 r. ukończył Wyższą Szkołę 
Pedagogiczną w Kielcach. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu oraz zawodzie 
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dziennikarskim, włączając w to dziennikarstwo gospodarcze. Obecnie emeryt. 
 
Przemysław Sabowicz posiada wykształcenie średnie, w 1996 r. ukończył Szkołę Policji w 
Słupsku. Posiada wieloletnie doświadczenie w zwalczaniu przestępczości w obrębie działań 
organów ścigania, włączając w to kwestie gospodarcze. Obecnie emeryt. 
 
Katarzyna Kurpeta posiada wykształcenie wyższe, w 2007 r. ukończyła Śląską Akademię 
Medyczną. Od 2008 r. związana z branżą doręczeniową jako kierownik ds. nadzoru procesów. 
 
Mirosława Kubisz posiada wykształcenie średnie. Posiada doświadczenie w zarządzaniu spółką 
kapitałową. Od 2009 r. zarządca w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 
Michał Bąk posiada wykształcenie wyższe niepełne , jest studentem Politechniki Świętokrzyskiej 
(zarządzanie i modelowania komputerowe). Od 2004 roku związany z branżą logistyczną. 
Prowadzi działalność gospodarczą związaną z logistyką. 
 

5.21. Dane o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 
posiadających co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy 

Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, struktura 
akcjonariatu Emitenta jest następująca:  

Struktura akcjonariatu Emitenta przed rejestracją w KRS emisji akcji serii B: 

Akcjonariusz Liczba akcji/głosów na WZA 
Udział w kapitale 

zakładowym/udział w ogólnej 
liczbie głosów na WZA [%] 

Tomasz Kuśmierski (wraz z 
osobą powiązaną)* 

1.000.000 / 2.000.000 100,00% / 100,00% 

SUMA 1.000.000 / 2.000.000 100% / 100% 

* Tomasz Kuśmierski posiada bezpośrednio 996.000 akcji, stanowiących 99,6% akcji i głosów na WZA. 

Docelowa struktura akcjonariatu Emitenta po rejestracji w KRS emisji akcji serii B: 

Akcjonariusz Liczba akcji/głosów na WZA 
Udział w kapitale 

zakładowym/udział w ogólnej 
liczbie głosów na WZA [%] 

Tomasz Kuśmierski (wraz z 
osobą powiązaną)* 

1.000.000 / 2.000.000 68,75% / 81,48% 

Nowi akcjonariusze - seria B** 454.546 / 454.546 31,25% / 18,52% 

SUMA 1.454.546 / 2.454.546 100% / 100% 

* Tomasz Kuśmierski posiada bezpośrednio 996.000 akcji, stanowiących 68,47% akcji i 81,16% głosów na WZA. 

** W tym animator. 
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6. SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 
 

6.1. Opinia i raport biegłego z badania sprawozdania za 2011 r. 
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6.2. Wyniki finansowe za I kwartał 2012 r.  

6.2.1 Rachunek wyników za I kwartał 2012 r. 
 

 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  01.01.2011r.  01.01.2012r. 
(dane w zł)  31.03.2011r.  31.03.2012r. 

 
    

A.  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane 
1 389 846,70  1 555 514,06  

     z nimi,  w tym: 

 - od jednostek powiązanych 0,00  0,00  

I.  Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 389 846,70  1 555 514,06  

II.  Zmiana stanu produktów (zwiekszenie-wartość  
0,00  0,00  

    dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne  
0,00  0,00  

     potrzeby jednostki 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 0,00  0,00  

B.  Koszty działalności operacyjnej 1 180 924,62  1 347 776,56  

I.    Amortyzacja 39 591,19  8 411,68  

II.   Zużycie materiałów i energii 10 717,88  5 137,42  

III.  Usługi obce 738 589,11  935 852,20  

IV.  Podatki i opłaty, w tym : 7 829,09  1 836,03  

      - podatek akcyzowy     

V.   Wynagrodzenia 282 622,41  271 078,40  

VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 31 590,82  30 777,09  

VII.  Pozostałe koszty rodzajowe 69 984,12  94 683,74  

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00  0,00  

C.  Zysk (strata) ze sprzedaży   (A-B) 208 922,08  207 737,50  

D.  Pozostałe przychody operacyjne 56 102,10  41 374,55  

I.   Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00  0,00  

II.  Dotacje 0,00  1 320,00  

III. Inne przychody operacyjne 56 102,10  40 054,55  

E.  Pozostałe koszty operacyjne 13 080,17  101 228,13  

I.   Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  0,00  0,00  

II.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00  0,00  

III. Inne koszty operacyjne 13 080,17  101 228,13  

F.  Zysk(strata) z działalności operacyjnej   (C+D-E)  251 944,01  147 883,92  

G.  Przychody finansowe 789,73  690,04  

I.   Dywidendy i udziały w zyskach, w tym : 0,00  0,00  

     - od jednostek powiązanych 0,00  0,00  

II.  Odsetki, w tym : 789,73  690,04  

     - od jednostek powiązanych 0,00  0,00  

III.  Zysk ze zbycia inwestycji 0,00  0,00  

IV.  Aktualizacja wartości inwestycji     

V.  Inne 0,00  0,00  

H.  Koszty finansowe 17 746,23  3 017,65  

I.    Odsetki, w tym : 17 746,23  3 017,65  

     - dla jednostek powiązanych     

II.   Strata ze zbycia inwestycji     

III.  Aktualizacja wartości inwestycji 0,00  0,00  

IV.  Inne 0,00  0,00  
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I.   Zysk (strata) z działalności gospodarczej  (F+G-H) 234 987,51  145 556,31  

J.  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych   (J.I. - J.II.)  0,00  0,00  

I.   Zyski nadzwyczajne     

II.  Straty nadzwyczajne     

K.   Zysk (strata) brutto   (I +/- J) 234 987,51  145 556,31  

L.   Podatek dochodowy 47 757,00  33 886,00  

M.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia  
0,00  0,00  

      zysku ( zwiększenia straty ) 

N.  Zysk ( strata ) netto   ( K-L-M ) 187 230,51  111 670,31  

 

6.2.2 Bilans za I kwartał 2012 r.  
AKTYWA Stan na 

(dane w zł) 31.03.2011r. 31.03.2012r. 
      

      

A.  Aktywa trwałe   4 863 636,64  31 522,92  

I.   Wartości niematerialne i prawne  0,00  0,00  

1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych     

2.  Wartość firmy     

3.  Inne wartości niematerialne i prawne     

4.  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne      

II.  Rzeczowe aktywa trwałe  4 863 636,64  31 522,92  

1.  Środki trwałe  2 813 531,83  31 522,92  

a)  grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 724 996,07  0,00  

b)  budynki, lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej 1 059 403,12  0,00  

c)  urządzenia techniczne i maszyny 0,00  4 984,22  

d)  środki transportu 29 132,64  26 538,70  

e)  inne środki trwałe 0,00  0,00  

2.  Środki trwałe w budowie 2 050 104,81  0,00  

3.  Zaliczki na środki trwałe w budowie     

III.  Należności długoterminowe 0,00  0,00  

1.  Od jednostek powiązanych     

2.  Od pozostałych jednostek      

IV. Inwestycje długoterminowe  0,00  0,00  

1.  Nieruchomości     

2.  Wartości niematerialne i prawne     

3. Długoterminowe aktywa finansowe  0,00  0,00  

a)  w jednostkach powiązanych  0,00  0,00  

 -  udziały lub akcje 0,00  0,00  

 -  inne papiery wartościowe     

 -  udzielone pożyczki 0,00  0,00  

 -  inne długoterminowe aktywa finansowe     

b)  w pozostałych jednostkach   0,00  0,00  

 -  udziały lub akcje 0,00  0,00  

 -  inne papiery wartościowe     

 -  udzielone pożyczki     



Dokument Informacyjny                                       Forposta S.A

 

 

 strona 99 

 -  inne długoterminowe aktywa finansowe     

4.  Inne inwestycje długoterminowe     

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00  0,00  

1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00  0,00  

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe     

B.  Aktywa obrotowe  1 747 349,24  5 728 624,78  

I.   Zapasy   0,00  0,00  

1.  Materiały 0,00  0,00  

2.  Półprodukty i produkty w toku 0,00  0,00  

3.  Produkty gotowe     

4.  Towary 0,00  0,00  

5.  Zaliczki na dostawy 0,00  0,00  

II.  Należności krótkoterminowe   1 091 237,87  1 353 352,34  

1.  Należności od jednostek powiązanych   0,00  0,00  

a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00  0,00  

 -  do 12 miesięcy 0,00  0,00  

 -  powyżej 12 miesięcy     

b)  inne     

2.  Należności od pozostałych jednostek  1 091 237,87  1 353 352,34  

a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 605 223,39  1 264 381,23  

 -  do 12 miesięcy 605 223,39  1 264 381,23  

 -  powyżej 12 miesięcy     

b)  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społecznych... 44 069,06  10 564,00  

c)  inne 366 290,11  78 407,11  

d)  dochodzone na drodze sądowej 75 655,31  0,00  

III.  Inwestycje krótkoterminowe   562 353,99  4 258 832,98  

1.  Krótkoterminowe aktywa finansowe 562 353,99  4 258 832,98  

a)  w jednostkach powiązanych 0,00  0,00  

 -  udziały lub akcje     

 -  inne papiery wartościowe     

 -  udzielone pożyczki     

 -  inne krótkoterminowe aktywa finansowe     

b)  w pozostałych jednostkach 0,00  0,00  

 -  udziały lub akcje     

 -  inne papiery wartościowe     

 -  udzielone pożyczki     

 -  inne krótkoterminowe aktywa finansowe     

c)  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 562 353,99  4 258 832,98  

 -  środki pieniężne w kasie i na rachunkach 562 353,99  4 258 832,98  

 -  inne środki pieniężne  0,00  0,00  

 -  inne aktywa pieniężne 0,00  0,00  

2.  Inne inwestycje krótkoterminowe     

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  93 757,38  116 439,46  

    AKTYWA RAZEM 6 610 985,88  5 760 147,70  
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PASYWA Stan na 

(dane w zł) 31.03.2011r. 31.03.2012r. 
      

      

A.  Kapitał ( fundusz ) własny   3 877 001,00  4 912 073,30  

I.   Kapitał ( fundusz ) podstawowy   50 000,00  100 000,00  

II.  Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość 
ujemna) 

    

III.  Udziały ( akcje ) własne ( wielkość ujemna )     

IV.  Kapitał ( fundusz ) zapasowy 2 739 193,74  3 742 461,21  

V.   Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny     

VI.  Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe     

VII.  Zysk ( strata ) z lat ubiegłych 900 576,75  957 941,78  

VIII.  Zysk ( strata ) netto 187 230,51  111 670,31  

IX.   Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego     

B.  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  2 733 984,88  848 074,40  

I.   Rezerwy na zobowiązania  0,00  0,00  

1.  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00  0,00  

2.  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  0,00  0,00  

 -   długoterminowa 0,00  0,00  

 -   krótkoterminowa 0,00  0,00  

3. Pozostałe rezerwy 0,00  0,00  

 - długoterminowe     

 - krótkoterminowe     

II.  Zobowiązania długoterminowe 1 685 346,00  0,00  

1.  Wobec jednostek powiązanych     

2.  Wobec pozostałych jednostek 1 685 346,00  0,00  

a)  kredyty i pożyczki 1 685 346,00  0,00  

b)  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      

c)  inne zobowiązania finansowe     

d)  inne     

III.  Zobowiązania krótkoterminowe 968 152,81  842 574,40  

1.  Wobec jednostek powiązanych 0,00  0,00  

a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie  wymagalności: 0,00  0,00  

 -  do 12 miesięcy 0,00  0,00  

 -  powyżej 12 miesięcy     

b)  inne     

2.  Wobec pozostałych jednostek 968 152,81  842 574,40  

a)  kredyty i pożyczki 228 552,00  220 000,00  

b)  z tytułu emisji dłużnych papierów  wartościowych     

c)  inne zobowiązania finansowe     

d)  z tytułu dostaw i usług,  o okresie wymagalności: 562 394,79  462 034,88  

 -  do 12 miesięcy 562 394,79  462 034,88  

 -  powyżej 12 miesięcy     

e)  zaliczki otrzymane na dostawy     
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f)  zobowiązania wekslowe     

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 103 407,35  82 692,84  

h)  z tytułu wynagrodzeń 73 798,67  77 846,68  

i)   inne 0,00  0,00  

3.  Fundusze specjalne 0,00  0,00  

IV. Rozliczenia międzyokresowe  80 486,07  5 500,00  

1.  Ujemna wartość firmy      

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe 80 486,07  5 500,00  

 -  długoterminowe 0,00  0,00  

 -  krótkoterminowe 80 486,07  5 500,00  

    PASYWA RAZEM 6 610 985,88  5 760 147,70  

 

6.2.3 Komentarz do wyników finansowych za I kwartał 2012 r. 
W dniu 9 stycznia 2012 r. zarejestrowany został podział Forposta S.A. na spółki: Forposta S.A, 
zajmującą się działalnością  pocztową oraz ESTATO Sp. z o.o. działającą w obszarze obrotu i 
zarządzania nieruchomościami. Podział Forposta S.A. nastąpił na zasadach określonych w art. 
529 § 1 pkt 4 Ksh, tj. przez wydzielenie, w drodze przeniesienia zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa Forposta S.A. na spółkę nowo zawiązaną ETSATO Sp. z o.o.  
 
W wyniku podziału do nowej spółki ESTATO Sp. z o.o. z Forposta S.A. wydzielone zostały aktywa 
o wartości ok. 6.160 tys. zł (wg planu podziału przyjętego w dniu 31 października 2011 r. jest to 
wartości 6.160.113,57 zł) w tym aktywa netto, równoważne kapitałowi własnemu w wysokości 
ok. 4.165 tys. zł (wg planu podziału jest to wartość 4.181.506,36 zł). Dział nieruchomości 
Forposta S.A., z którego powstała spółka ESTATO Sp. z o.o. w  2012 r. przyniósł 300.400 zł 
przychodów ze sprzedaży usług, funkcjonując na granicy rentowności. 
 
Akcjonariusze oraz Zarząd spółki podjęli decyzję o podziale spółki, gdyż uznali, iż łączenie dwóch 
różnych działalności w ramach jednej spółki nie jest efektywne z punktu widzenia możliwości 
pozyskania kapitału. W szczególności działalność związana z obrotem i zarządzaniem 
nieruchomościami nie wymagała dokapitalizowania, podczas gdy łączenie jej z działalnością 
doręczeniową mogłoby negatywnie wpłynąć na zainteresowanie inwestorów inwestycją w akcje 
Spółki. 
 
W dniu 1 marca 2012 r. Spółka podjęła uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 
45.454,60 zł poprzez emisję akcji serii B. W wyniku emisji nowych akcji spółka pozyskała kapitał 
w wysokości 5.000.006 zł. Środki przeznaczone zostaną na rozszerzenie skali działalności.  W 
związku z podejmowanymi działaniami Zarząd spodziewa się okresowego pogorszenia wyników 
finansowych spółki, a w szczególności spadku przychodów netto ze sprzedaży w 2012 r. 
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7. ZAŁĄCZNIKI 

7.1. Odpis z właściwego dla emitenta rejestru 
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7.2. Ujednolicony aktualny tekst statutu emitenta oraz treść podjętych 
uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy w sprawie zmian statutu 
spółki nie zarejestrowanych przez sąd 

7.2.1 Statut emitenta 
 

Forposta Spółka Akcyjna 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 
1. Spółka będzie działać  pod firmą: „Forposta” Spółka akcyjna. 
2. Spółka może używać skrótu: "Forposta" S.A. jak również wyróżniających ją znaków 

graficznych. 
 

§ 2 
Siedzibą Spółki jest miasto Katowice. 
 

§ 3 
 
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.  
 

§ 4 
 
Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, przedsiębiorstwa i inne 
placówki jak również przystępować do innych spółek. 
 

II. SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI 
 

§ 5 
 
1. Spółka powstaje z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki działającej pod firmą PRAXIS 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, w trybie przewidzianym 
przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. 

2. Akcje Spółki zostały objęte przez dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej.  
3. Założycielami Spółki są dotychczasowi Wspólnicy Praxis Sp. z o.o. , tj.  

a) Tomasz Kuśmierski 
b) Iwona Jakutowicz 
 

III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOSCI SPÓŁKI 
 

§ 6 
Przedmiotem działalności spółki jest:  
PKD 01. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność 
usługową, 
PKD 02   Leśnictwo i pozyskiwanie drewna, 
PKD 05  Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego(lignitu), 
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PKD 06  Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, 
PKD 07  Górnictwo rud metali, 
PKD 08  Pozostałe górnictwo i wydobywanie, 
PKD 09  Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie, 
PKD 10  Produkcja artykułów spożywczych, 
PKD 11  Produkcja napojów, 
PKD 13  Produkcja wyrobów tekstylnych, 
PKD 19  Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, 
PKD 20  Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, 
PKD 22  Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, 
PKD 23  Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, 
PKD 24  Produkcja metali, 
PKD 25  Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, 
PKD 26  Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, 
PKD 27  Produkcja urządzeń elektrycznych, 
PKD 28  Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
PKD 29  Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem 
motocykli, 
PKD 30  Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, 
PKD 31  Produkcja mebli, 
PKD 32  Pozostała produkcja wyrobów, 
PKD 33  Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń , 
PKD 35  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 
PKD 36.00. Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, 
PKD 37.00. Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 
PKD 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem 

odpadów; odzysk surowców, 
PKD 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z 

gospodarką odpadami, 
PKD 41  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, 
PKD 42  Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 
PKD 43  Roboty budowlane specjalistyczne, 
PKD 45  Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów 

samochodowych,  
PKD 46  Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, 
PKD 47  Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 
samochodowymi, 
PKD 49  Transport lądowy oraz transport rurociągowy, 
PKD 50  Transport wodny, 
PKD 51  Transport lotniczy, 
PKD 52  Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, 
PKD 53  Działalność pocztowa i kurierska, 
PKD 55  Zakwaterowanie, 
PKD 56  Działalność usługowa związana z wyżywieniem, 
PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki 

oraz działalność powiązana, 
PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, 
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PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 

PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów 
giełdowych, 

PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem 
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 

PKD 66.21.Z    Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat  
PKD 66.22.Z    Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych  
PKD 66.29.Z    Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne  
 
PKD 68  Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 
PKD 69.20.Z  Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 
PKD 71.1  Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo 

techniczne 
PKD 71.20  Badania i analizy techniczne 
PKD 73  Reklama, badanie rynku i opinii publicznej 
PKD 74  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  
 
PKD 77  Wynajem i dzierżawa  
PKD 78          Działalność związana z zatrudnieniem 
PKD 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz 

pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 
PKD 81  Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i 

zagospodarowaniem terenów zieleni 
PKD 82  Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność 

wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 
PKD 90  Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 
PKD 93  Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna 
PKD 94  Działalność organizacji członkowskich 
PKD 95  Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego 
PKD 96  Pozostała indywidualna działalność usługowa 
 
 

IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
 

§ 7 
 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000.000 

(jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć 
gorszy) każda. 

2. Akcje imienne serii A uprzywilejowane są co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję 
przypadają dwa głosy. 

3. Kapitał zakładowy Spółki został objęty i pokryty majątkiem Spółki Przekształcanej pod firmą 
Praxis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach o wartości 
100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). 

4. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisje 
nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć 
tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach 



Dokument Informacyjny                                       Forposta S.A

 

 

 strona 113 

określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału 
zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z 
upływem 3  (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców przekształcenia Spółki, 
o którym mowa w § 5 niniejszego Statutu. 

5. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w 
całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej  

6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o 
wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału 
docelowego, w szczególności Zarząd jest uprawniony do zawierania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
wszelkich umów związanych z emisja akcji, w tym: 

1) umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje, 
2) umów o subemisje usługową lub subemisje inwestycyjną lub innych umów 

zabezpieczających powodzenie emisji akcji; 
 

§ 8 
 

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. 
 

§ 9 
 

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę 
(umorzenie dobrowolne).  

2. W ciągu roku obrotowego Spółki umorzeniu nie może podlegać więcej niż dziesięć procent 
wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę. Poza warunkami umorzenia akcji Spółki 
przewidzianymi  na mocy Kodeksu spółek handlowych, warunkiem umorzenia akcji jest 
uprzednie podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały określającej: 

1) ogólną liczbę akcji, które mogą podlegać umorzeniu, 
2) termin, w którym mogą być zawierane umowy pomiędzy Spółką i akcjonariuszami w 

przedmiocie nabycia akcji w celu ich umorzenia,                                                                                       
3) upoważnienie dla Zarządu do zawierania umów o nabycie akcji w celu ich umorzenia,                                                                                                                                                                                  
4) wysokość wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę akcjonariuszom w zamian za 

akcje nabywane w celu umorzenia lub określenie, w jaki sposób wynagrodzenie to 
zostanie ustalone. 

 
 

 
V. ORGANY SPÓŁKI 

 
§ 10 

 
1.Organami Spółki są: 
 

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

 
A. ZARZĄD 
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§ 11 
 
1. Zarząd składa się z 1-3 osób. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, za wyjątkiem 

Zarządu pierwszej kadencji, który będzie się składał z  jednej osoby. 
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat. 
3. Tryb pracy Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie bezwzględną 

większością głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału 
zakładowego. 

4. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu. 
 

§ 12 
 
1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem powołania członków 

pierwszego Zarządu, powołanych przez założycieli Spółki. 
2. Odwołanie  poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przed upływem kadencji może 

nastąpić z ważnych powodów uchwałą Walnego Zgromadzenia  podjętą bezwzględną 
większością głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału 
zakładowego. Uchwała o odwołaniu członków Zarządu powinna określać przyczyny, z 
powodu których odwołanie następuje. 

3. Ważnymi powodami mogącymi być podstawą odwołania członka Zarządu są: 
a) długotrwała nieobecność powodująca dezorganizację działalności spółki , 
b) choroba uniemożliwiająca pełnienie funkcji, 
c) świadome narażenie Spółki na straty  
d) naruszenie dobrego imienia Spółki 

 
 

§ 13 
 
1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest, w wypadku 

Zarządu jednoosobowego, Prezes Zarządu działający samodzielnie, a w wypadku Zarządu 
wieloosobowego: 

a) Prezes Zarządu działający jednoosobowo 
b) dwóch członków  Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający  

łącznie z prokurentem. 
3. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności 

mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi 
pełnomocnikami, w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych 
pełnomocnictw. 

4. Zarząd uprawniony jest do  nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub 
udziału w nieruchomości bez konieczności uzyskiwania zgody Walnego Zgromadzenia.  

 
 

§ 14 
 
1. W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę 

pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
2. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Pełnomocnik powołany zgodnie z ust. 1. 
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3. W przypadku niepowołania pełnomocnika jego zadania przejmuje Rada Nadzorcza.  
 
 

B. RADA NADZORCZA 
 

§ 15 
 
1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków, w tym  z Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego. Regulamin określający organizacje i sposób wykonywania czynności 
Rady Nadzorczej uchwala Walne Zgromadzenie. 

2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie bezwzględną większością 
głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego  

3. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana  jest przez Walne Zgromadzenie bezwzględną 
większością głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału 
zakładowego, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej przez założycieli Spółki. 

4. Do pierwszej Rady Nadzorczej zostają powołani: 
 - Czesław Kuśmierski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 - Przemysław Sabowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
 - Katarzyna Kurpeta – Członek Rady Nadzorczej 
 - Mirosława Kubisz – Członek Rady Nadzorczej 
 - Andrzej Lipiński – Członek Rady Nadzorczej 
 
5. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 6 

(sześć), za wyjątkiem liczby członków Rady Nadzorczej w pierwszej kadencji, która zostaje 
ustalona przy przekształceniu spółki PRAXIS sp. z o.o. w niniejszą spółkę akcyjną. 

6. W przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się z 6 do 5 Rada Nadzorcza 
jest nadal zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu.  

7. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. 
Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencje mogą być ponownie wybierani na 
kolejne trzyletnie kadencje. 

8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na 
skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie 
Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, 
dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Kadencja dokooptowanego w 
tym trybie członka Rady kończy się wraz końcem kadencji pozostałych członków Rady 
Nadzorczej.  

 
 
 

§ 16 
 
1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego. 
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na 

posiedzeniu Rady. 
 

§ 17 
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1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w 
przypadku jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej 
jednak niż 3 razy do roku. 

2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając 
proponowany porządek obrad.  

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje 
posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. 

4. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na 
posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub 
Wiceprzewodniczącego.  

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględna większością głosów, z zastrzeżeniem 
uchwał w sprawie zawieszenia członków Zarządu, które zapadają większością 4/5 głosów. W 
przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w 
przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady 

6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach lub w trybie pisemnym – poprzez 
przesłanie listów. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

7. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą o treści 
projektów takich uchwał powiadomieni i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co 
najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej. 

8. W trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 
nie będzie możliwe podejmowanie uchwał w sprawach wyboru, odwołania i zawieszania w 
czynnościach Przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także w 
sprawach zawieszania w czynnościach członków Zarządu Spółki. 

 
 

 
§ 18 

 
1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach 

przedsiębiorstwa. Do szczególnych obowiązków Rady należy: 
 
1) badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, 

zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 
2) rozpatrywanie bilansów kwartalnych z prawem czynienia uwag i żądania wyjaśnień od 

Zarządu, sprawdzenie ksiąg handlowych i kasy Spółki w każdym czasie według swego 
uznania, 

3) wyznaczanie biegłych rewidentów w celu przeprowadzania badania sprawozdania 
finansowego Spółki, 

4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt 1 i 
2, 

5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu, 
6) delegowanie swego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności 

Zarządu w miejsce zawieszonego członka lub członków Zarządu, albo gdy Zarząd z 
innych powodów nie może działać, 

7) opiniowanie uchwał w przedmiocie utworzenia zakładów oraz oddziałów Spółki, 
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8) upoważnienie Zarządu do zawarcia przez Spółkę umowy zobowiązującej Spółkę do 
świadczenia przekraczającego kwotę 5.000.000,00 zł. (pięć milionów złotych)  

9) zatwierdzanie regulaminów określających zasady gospodarowania funduszami celowymi 
uchwalonych przez Zarząd (§ 25 ust. 3) 

10) rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w sprawach stanowiących następnie 
przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia, 

   
§ 19 

 
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście. 
 

C. WALNE ZGROMADZENIE 
 

§ 20 
 
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 
2. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, po czym 

spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia. 

 
§ 21 

 
Walne Zgromadzenia odbywa się w Katowicach. 
 

§ 22 
 
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów ważnie 

oddanych, chyba ze postanowienia Statutu lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze. 
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymagają kwalifikowanej 

większości trzech czwartych głosów oddanych: 
1) umorzenie akcji w przypadku, o którym mowa w art. 415 § 4 Kodeksu spółek 

handlowych, 
2) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek 

handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 
§ 1 

pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych. 
3) połączenie Spółki z inną spółką w przypadku określonym w art. 506 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych; 
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia przez Walne 

Zgromadzenie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w trybie art. 368 § 4 
Kodeksu spółek handlowych wymagają trzech piątych głosów oddanych w obecności osób 
reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego  

4. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w 
nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

 
§ 23 

 
1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2  prawo głosu akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten 
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sposób, ze żaden akcjonariusz dysponujący powyżej jednej czwartej ogółu głosów w spółce 
nie może wykonywać więcej niż 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przy 
czym przyjmuje się, ze ograniczenie to nie istnieje dla celów ustalania obowiązków 
nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o Ofercie Publicznej. 

2. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się do: 
1) akcjonariuszy, którzy w dniu wpisania przekształcenia do rejestru przedsiębiorców 

posiadali akcje stanowiące co najmniej 20% kapitału zakładowego; 
2) akcjonariusza, który nabędzie po dopuszczeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym 

lub do alternatywnego systemu obrotu NewConnect (działając w imieniu własnym 
oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące 
co najmniej 55% (pięćdziesiąt pięć procent)  kapitału zakładowego Spółki. 

 
VI. GOSPODARKA SPÓŁKI 

 
§ 24 

 
Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.  
 

§ 25 
 

1. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć kapitały rezerwowe. 
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia tworzy kapitał zapasowy na pokrycie 

strat bilansowych, do którego przelewa osiem procent czystego zysku rocznego, aż do 
osiągnięcia jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na kapitał zapasowy Spółki wchodzą także 
środki zgromadzone na kapitale zapasowym PRAXIS sp. z o.o. zgodnie ze stanem z daty 
przekształcenia tej spółki w niniejszą Spółkę oraz środki pochodzące z innych źródeł 
przewidzianych przepisami prawa. 

3. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe, takie jak fundusz 
świadczeń socjalnych oraz fundusz premiowy. Zasady gospodarowania funduszami celowymi 
określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Rade Nadzorcza. 

 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 26 

 
1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych postanowieniami kodeksu 

spółek handlowych, 
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z 

rejestru. 
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwałą Walnego Zgromadzenia likwidatorzy 

zostaną wybrani spoza grona Zarządu. 
 

§ 27 
 
4. Ogłoszenia Spółki publikowane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

spółek handlowych. 
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7.2.2 Treść podjętych uchwał w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych 
przez sąd 

 
Uchwała nr 2 

Zarządu Forposta S.A. 

z dnia 1 marca 2012 r. 

w sprawie zmiany statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego 

§ 1 

Zarząd spółki Forposta S.A. z siedzibą w Katowicach w związku z podjęciem w dniu dzisiejszym 
Uchwały nr 1 Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału 
docelowego postanawia dokonać następujących zmian w statucie Spółki: 

§7 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje zmienione brzmienie: 

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 145.454,60 zł i dzieli się na 1.454.546 akcji o wartości 
nominalnej 0,10  zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 

a. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A, 

b. 454.546 akcji na okaziciela serii B,” 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uchwała nr 11/04/2012 

Walnego Zgromadzenia Forposta S.A.  

w sprawie zmiany statutu 

z dnia 26 kwietnia 2012 r.  

„Walne Zgromadzenie Forposta S.A. postanawia dokonać następujących zmian statutu: 

1) §7 ust. 3 otrzymuje zmienione brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki został opłacony w pełni 
przed zarejestrowaniem”, 

2) dodaje się §7 ust. 7 w brzmieniu: „Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich 
przewidzianych prawem kroków w celu dokonania dematerializacji akcji oraz 
wprowadzenia akcji do zorganizowanego systemu obrotu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa”, 

3) skreśla się ust. 4 w § 15, 
4) dodaje się § 18 ust. 2 w brzmieniu: „Rada Nadzorcza jest upoważniona do przyjęcia 

tekstu jednolitego statutu”. 
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7.3. Definicje i objaśnienia skrótów 
 

Termin / skrót Wyjaśnienie 

ASO, alternatywny system, alternatywny 
system obrotu, NewConnect 

Alternatywny System Obrotu, o którym mowa 
w art. 3 pkt. 2) Ustawy o Obrocie, 
organizowany przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A 

Organizator ASO, Organizator 
alternatywnego systemu obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. 

Regulamin ASO, Regulamin 
alternatywnego systemu obrotu 

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.) 

PDA Prawa do akcji serii B 

Emitent, Spółka, Forposta Forposta Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Katowicach 

KSH, Kodeks Spółek Handlowych Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 
Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 roku nr 94 
poz. 1037 z późniejszymi zmianami) 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 
S.A. 

GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

Statut Statut Emitenta 

Ustawa o Obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi (tekst jednolity 
Dz. U. z 2010 r. nr 211 poz. 1384) 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów  

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Z 2007 r. 
nr 50 poz. 331 z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o Ofercie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2009 r. nr 185 poz. 1439) 

WZA, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta 

Zarząd Zarząd Emitenta 
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