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INFORMACJA O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY 

 

 FREEDOM FARMS SPÓŁKA AKCYJNA 

ul. Stanisława Przybyszewskiego 74/48 lok. 6 

01-824 Warszawa 

akcje.freedomfarms.pl 

 

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie w związku 

z ofertą publiczną nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 125.000 (słownie: sto 

dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 

zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. 

 

Cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosi 35,50 zł za każdą Akcję Oferowaną. 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument został sporządzony dnia 30 czerwca 2021 roku 
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Niniejszy dokument został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 1 

(słownie: jednej) i nie więcej, niż 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji 

zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) 

każda emitowanych przez spółkę Freedom Farms Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

ul. Stanisława Przybyszewskiego 74/48 lok. 6, 01-824 Warszawa. 

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie oraz 

zawiera elementy wskazane w  art. 37a ust. 2 Ustawy o Ofercie, tj. podstawowe informacje 

o emitencie papieru wartościowego, w tym informacje finansowe, informacje  

o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty, 

podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych  

z emisji papierów wartościowych, podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka 

oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w dokumencie.   

W związku z faktem, że łączna wartości oferty publicznej akcji Emitenta na terytorium Unii 

Europejskiej za okres 12 miesięcy będzie mniejsza niż 1 000 000 euro, do oferty publicznej 

Akcji Oferowanych nie ma zastosowania Rozporządzenie Prospektowe. Tym samym, rodzaj 

oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu ani memorandum informacyjnego, 

a niniejszy materiał ma charakter informacyjny.  

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Niniejszy 

dokument nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, a jedynie 

zawiera opis warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych. Żaden z 

zapisów niniejszego dokumentu nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady 

inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek 

inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji Inwestora. Emitent nie 

ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego 

dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym materiale. Odpowiedzialność za 

decyzje podjęte na podstawie niniejszego dokumentu ponoszą wyłącznie osoby lub 

podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności dokonujące, na jego podstawie 

lub na podstawie jakiejkolwiek informacji w nim zawartej, inwestycji związanej z dowolnym 

instrumentem finansowym lub rezygnujące z takiej inwestycji albo wstrzymujące się od 

dokonania takiej inwestycji. Dokument nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 328 ze zm.). 

Potencjalni nabywcy Akcji Oferowanych powinni we własnym zakresie przeanalizować  

i ocenić informacje zawarte w niniejszym dokumencie i Statucie Spółki, a ich decyzja 

odnośnie objęcia Akcji Oferowanych powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami 

uznają za stosowną. 

Ponadto Emitent nie składa żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, 

które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych 

związanych z Akcjami Oferowanymi lub jakimkolwiek świadczeniem Emitenta. Jest 

wskazane, aby każdy Inwestor rozważający objęcie Akcji Oferowanych, zasięgnął porady 

profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich aspektach podatkowych 

związanych z Akcjami Oferowanymi. 

Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje, wiąże się z ryzykiem utraty kapitału 

w całości lub w części. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą 

inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje spółek niepublicznych a ich decyzje 

inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego 

sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i podatkowym. 
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Emitent nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie 

niniejszego dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym materiale.  

Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza 

granicami Polski niniejszy dokument nie może być traktowany jako propozycja lub oferta 

nabycia. Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, 

Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie go 

stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, 

zgłoszenia, czy uzyskania zezwolenia. Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy 

dokument nie może być traktowany jako rekomendacja, propozycja lub oferta nabycia 

Akcji Oferowanych. Niniejszy dokument, ani też Akcje Oferowane nie były przedmiotem 

rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności w 

Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym 

dokumentem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych 

Ameryki). Każdy Inwestor nie będący obywatelem polskim lub zamieszkały lub 

przebywający lub mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien 

zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się 

do niego stosować. Oferta nie jest skierowana do rezydentów amerykańskich (US Persons) 

w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej 

ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 r. (US Securities Act 1933) oraz do osób 

przebywających na terenie USA.  

Zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie, niniejszy dokument nie był zatwierdzony ani 

weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, ze względu na brak 

takiego wymogu. 
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1. DEFINICJE 

Pojęcia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają następujące znaczenie: 

Akcje Oferowane ma znaczenie określone w punkcie 3.1; 

Dokument Ofertowy oznacza niniejszą informację o Emitencie oraz warunkach i 

zasadach Oferty; 

Emitent, Spółka oznacza Freedom Farms Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie; 

Inwestor oznacza osobę zainteresowaną objęciem Akcji Oferowanych; 

KNF oznacza Komisję Nadzoru Finansowego; 

Kodeks Cywilny  oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.);  

Kodeks spółek 

handlowych 

oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks 

spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.); 

MSIG oznacza Monitor Sądowy i Gospodarczy; 

Oferta oznacza ofertę publiczną Akcji Oferowanych; 

Rozporządzenie 

Prospektowe 

oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie 

prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą 

publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do 

obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 

2003/71/WE (Dz.U.UE.L.2017.168.12);  

Uchwała Emisyjna ma znaczenie określone w punkcie 3.2; 

Ustawa o Ofercie oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 ze zm.). 
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2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 

2.1. Dane rejestrowe 

Firma: Freedom Farms Spółka Akcyjna 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska  

Siedziba i adres: ul. Stanisława Przybyszewskiego 74/48 lok. 6,  

01-824 Warszawa 

Adres poczty elektronicznej: akcje@freedomfarms.pl 

Adres strony internetowej: www.freedomfarms.pl 

KRS: 0000902447 

NIP: 1182225230 

REGON: 389173302 

Przepisy prawa zgodnie z 

którymi działa Emitent: 

Emitent działa na podstawie Kodeksu spółek 

handlowych oraz innych powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa polskiego, a 

także Statutu Spółki. 

2.2. Struktura akcjonariatu 

Strukturę akcjonariatu w zakresie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji na 

dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego przedstawia tabela poniżej.  

Wyszczególnienie  
Liczba 

akcji 

Udział w 

kapitale 

Liczba 

głosów 

Udział w 

głosach 

Przemysław Zawadzki 236.000 23,60% 472.000 38,19% 

Magda Krysa 236.000 23,60% 236.000 19,09% 

Witold Aleksander Borawski 161.000 16,10% 161.000 13,03% 

Mariusz Nazaruk 161.000 16,10% 161.000 13,03% 

Artur Zuchowicz 161.000 16,10% 161.000 13,03% 
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Pozostali 45.000 4,50% 45.000 3,64% 

Łącznie 1.000.000 100% 1.236.000 100% 

Źródło: Emitent 

Struktura akcjonariatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego na 

podstawie Uchwały Emisyjnej w zakresie akcjonariuszy posiadających akcje stanowiące co 

najmniej 5% kapitału zakładowego, przy założeniu objęcia maksymalnej liczby Akcji 

Oferowanych, przedstawiać się będzie następująco: 

Wyszczególnienie  
Liczba 

akcji 

Udział w 

kapitale 

Liczba 

głosów 

Udział w 

głosach 

Przemysław Zawadzki 236.000 20,98% 472.000 34,68% 

Magda Krysa 236.000 20,98% 236.000 17,34% 

Witold Aleksander Borawski 161.000 14,31% 161.000 11,83% 

Mariusz Nazaruk 161.000 14,31% 161.000 11,83% 

Artur Zuchowicz 161.000 14,31% 161.000 11,83% 

Pozostali 45.000 4,00% 45.000 3,31% 

Akcjonariusze Akcji 

Oferowanych 

125.000 11,11% 125.000 9,18% 

Łącznie 1.125.000 100% 1.361.000 100% 

Źródło: Emitent 

2.3. Wysokość kapitału zakładowego  

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 1.000.000 akcji o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda, w tym:  

1) 236.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że 

każda akcja serii A uprawnia do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu, o numerach 

od 000001 do 236000; 

2) 719.000 akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 000001 do 719000; 

3) 45.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00001 do 45000. 

Kapitał zakładowy został opłacony w całości. Łączna kwota wkładów wniesionych przez 

założycieli wynosi 200.000,00 zł. 

2.4. Organy zarządzające i nadzorcze spółki 
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2.4.1.Zarząd  

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego w skład Zarządu wchodzi: 

Przemysław Zawadzki - Prezes Zarządu  

Przedsiębiorca, plantator i aktywista konopny, który ostatnie 12 lat poświęcił na dogłębne 

poznanie tej rośliny. Współtwórca marki Freedom Farms, były prezes Cannabis Light oraz 

inicjator wielu konopnych przedsięwzięć, zarówno biznesowych, jak i społeczno-

politycznych. Autor książki „Uprawa Konopi Outdoor w pigułce” i Master Grower, który 

realizował projekty w wielu państwach europejskich. 

2.4.2.Rada Nadzorcza 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego skład Rady Nadzorczej Spółki 

wchodzą: 

1) Witold Aleksander Borawski 

2) Adam Rzemek 

3) Aneta Zuchowicz 

2.5. Ogólny zarys działalności   

2.5.1.Informacje wstępne 

Marka Freedom Farms powstała na bazie pasji i wiedzy założycieli projektu – Magdy Krysy 

i Przemysława Zawadzkiego – a także lat ich doświadczenia w roli growerów. Początkowo 

była to działalność rolnicza, następnie firma prowadzona w formie jednoosobowej 

działalności gospodarczej, ale razem z pierwszymi sukcesami tego wyjątkowego 

przedsięwzięcia przyszedł czas na jego prężny rozwój. Tak doszło w 2019 roku do 

połączenia sił doświadczonych plantatorów, aby wypracować najefektywniejsze metody 

uprawy konopi w celu pozyskania wysokiej jakości kwiatów. Następnym krokiem było 

zawiązanie w marcu bieżącego roku przez zespół ekspertów Spółki Akcyjnej, która działać 

będzie pod szyldem Freedom Farms. 

Spółka jest polskim producentem wysokiej jakości kwiatów konopnych. Nasze produkty 

wyróżniają się wysokimi zawartościami kannabinoidów, takich jak CBD i CBG. W swojej 

ofercie posiadamy szeroki asortyment produktów, które przypadną do gustu najbardziej 

wymagającym klientom. Mowa tu zarówno o gęstym, wyjątkowo aromatycznym i 

pozbawionym nasion suszu, idealnym do stosowania głównie do waporyzacji, jak i 

ekstraktach różnego typu. 

Do upraw Spółka podchodzi dwutorowo. Z jednej strony realizujemy je w kontrolowanych 

warunkach, które gwarantują szklarnie oraz hale wyposażone w zaawansowane systemy 

sterujące oświetleniem oraz klimatem. Z drugiej nasze zbiory pochodzą także z upraw na 

polach. 

2.5.2.Zespół 

Na czele zespołu Spółki stoi nie tylko prawdziwy pasjonat, ale przede wszystkim 

doświadczony plantator i aktywista konopny – Przemysław Zawadzki. Ostatnie dwa lata 

poświęcił na prace badawczo-rozwojowe, których celem była selekcja roślin o pożądanych 

przez nas cechach, stworzenie najlepszych metod agrotechnicznych oraz dobór najbardziej 

efektywnych metod zbierania i przetwarzania kwiatów. 

Magda Krysa - Dyrektor ds. handlu 
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Od samego początku współtworzy markę Freedom Farms. Posiada ponad 10-letnie 

doświadczenie w uprawie konopi, co w połączeniu z wiedzą zdobytą w prowadzonych przez 

siebie przedsiębiorstwach pozwala jej szerzej spojrzeć na branżę konopną i możliwości 

jakie oferuje ona zarówno spółce, jak i całemu społeczeństwu. 

Artur Zuchowicz - Specjalista ds. upraw konopi / Master Grower 

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji kontrolowanych upraw zarówno na polach, 

jak i w doświetlanych szklarniach oraz halach. Przez ostatnie 2 lata realizował 

wielkopowierzchniowe projekty badawczo-rozwojowe, mające na celu wypracowanie 

efektywnych metod produkcji wysokiej jakości suszu konopnego. 

2.5.3.Historia 

2018 - Testowe uprawy konopi włóknistych pod sztucznym oświetleniem w celu pozyskania 

niezapylonych kwiatów (tzw. suszu CBD) 

2019 marzec - uruchomienie sklepu internetowego pod szyldem Freedom Farms   

2019 kwiecień - połączenie sił doświadczonych plantatorów, aby wypracować 

najefektywniejsze metody uprawy konopi w celu pozyskania wysokiej jakości suszu 

2019 maj-grudzień - Realizacja wspólnych eksperymentalnych upraw w szklarni 

2020 - Nawiązanie współpracy z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym  

2020 - Kolejne uprawy w szklarni o powierzchni 1 ha, na 2 ha pola i w 50 m2 hali 

2020 - Zakończenie eksperymentalnych upraw z sukcesem. Udało się wyselekcjonować 

odmiany o pożądanych cechach, wypracować najlepsze rozwiązania agrotechniczne oraz 

wdrożyć najbardziej efektywne metody zbioru i przetwarzania kwiatów konopnych 

2021 marzec - Zawiązanie Spółki 

2021 kwiecień - Ruszają uprawy produkcyjne 

2021 czerwiec – wpis spółki do rejestru przedsiębiorców, zawarcie umowy nabycia praw 

do sklepu internetowego działającego obecnie w domenie www.freedomfarms.pl, wraz z 

powiązanym z nim know-how 

Zdarzenia poprzedzające zawiązanie Spółki dotyczą działalności członków jej zespołu i 

akcjonariuszy 

2.5.4.Założenia biznesowe 

http://www.freedomfarms.pl/
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Źródło: Emitent, szacunki własne 

W 2021 roku Spółka realizować będzie uprawy konopi na polu o powierzchni 2 ha oraz w 

tunelach o powierzchni nie mniejszej niż 1600 m2. Ponadto, dzięki nawiązaniu współpracy 

z siedmioma przeszkolonymi plantatorami Spółka realizować będzie także uprawy według 

naszych wytycznych i pod kontrolą Spółki na polach o powierzchni 8,5 ha, pod osłonami 

na powierzchni 1,1 ha i w hali wyposażonej w sztuczne oświetlenie na powierzchni co 

najmniej 100 m2.  

Uprawy prowadzone będą na nieruchomościach dzierżawionych przez Spółkę lub przez 

plantatorów z którymi Spółka zawarła umowy o współpracy.  

 

Źródło: Emitent, szacunki własne, kwoty netto (bez VAT) 

Założenia Spółki dotyczące możliwych do uzyskania plonów oparte są o wyniki z upraw 

testowych, przy czym nie jest to maksymalny poziom zbiorów. Możliwe do uzyskania ceny 

sprzedaży Spółka szacuje na podstawie własnych analiz rynku europejskiego przy 

ostrożnościowym zastosowaniu dodatkowej korekty. Spółka zakłada, że wartość 

pozyskanych z upraw suszu i olejku w 2021 roku wyniesie 9 mln zł, przy corocznym 

wzroście w efekcie zwiększania skali działalności. 

Zapoczątkowanie upraw planowane jest na II kwartał 2021 roku. Dodatkowo Spółka 

przyjmuje, że zbiory przeprowadzane raz w roku z upraw polowych i szklarniowych będą 

miały miejsce w IV kwartale 2021 roku, a uprawy tunelowe pozwolą na dwukrotny zbiór w 
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kwartałach III i IV 2021 roku. W kolejnych latach Spółka zakłada jednokrotny w skali roku 

zbiór z upraw polowych, dwukrotny w skali roku zbiór z upraw szklarniowych oraz 

trzykrotny w skali roku zbiór z upraw tunelowych. 

Spółka zakłada, że pierwsza sprzedaż własnych produktów nastąpi na przełomie lat 

2021/2022, przy czym pozostała część plonów zasili magazyn na potrzeby kolejnego roku. 

Zgodnie z założeniami Emitenta, od III kwartału 2021 roku będzie mógł osiągać przychody 

z tytułu sprzedaży towarów obracanych w kanale detalicznym. 

Możliwe do uzyskania ceny sprzedaży Spółka oszacowała na podstawie analiz rynku 

europejskiego przy ostrożnościowym zastosowaniu dodatkowej korekty. 

Spółka szacuje, że największym kosztem w 2021 roku będą nakłady poniesione na 

uruchomienie działalności, związane z zakupem tuneli, maszyn czy narzędzi rolniczych. 

Dodatkowo istotnymi pozycjami w kosztorysie będą koszty bezpośrednie upraw, 

wynagrodzenia oraz zakupy towarów. 

2.5.5.Plany i przyszła działalność 

Plany Spółki na kolejne lata zakładają prężny rozwój w wielu obszarach działalności. 

Chcemy stale dążyć do jeszcze lepszych wyników, zarówno jeśli chodzi o jakość produktów, 

jak i ich ilość. 

W 2021 roku Spółka zamierza skupić się na rozwoju detalicznej sieci sprzedaży oraz 

skalowaniu dostępnych dla Spółki upraw. W ostatnim kwartale 2021 roku zakładane jest 

pojawienie się pierwszych gotowych do hurtowej sprzedaży produktów. Szacujemy, że 

hurtowa wartość plonu uzyskanego w 2021 roku przekroczy 9 mln złotych. 

Spółka zakłada produkcję co najmniej: 

1) 3000 kg wysokiej jakości, pozbawionego nasion i liści suszu konopnego, 

2) 500 kg suszu z upraw pod osłonami, 

3) 100 kg suszu z upraw wewnętrznych, 

4) 700 litrów olejku CBD 5%. 

W celu zapewnienia ciągłości dostaw dla kontrahentów Spółka planuje każdy rok otwierać 

z pełnym magazynem plonów pochodzących z poprzedniego roku. 

2.5.6.Zakładany harmonogram 

Spółka zakłada następujący, ramowy harmonogram działań, przy czym poszczególne 

terminy lub działania mogą ulegać zmianom w zależności od aktualnej sytuacji Spółki i jej 

otoczenia rynkowego: 

1) II kwartał 2021 

- rozpoczęcie upraw na polach i pod osłonami; 

- uruchomienie plantacji wewnętrznych; 

2) III kwartał 2021 

- uruchomienie w Warszawie pierwszego punktu/showroomu i budowa sieci franczyzowej; 

- podjęcie działań zmierzających do uruchomienia uprawy marihuany w celach 

badawczych,  w granicach dozwolonych przepisami prawa; 

- zbiory z upraw wewnętrznych; 
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3) IV kwartał 2021 

- zbiory z upraw polowych i szklarniowych oraz drugi zbiór z upraw wewnętrznych; 

- rozbudowa sieci dystrybucji w Europie; 

4) 2022-2023 

- zwiększenie powierzchni upraw z naciskiem na całoroczne szklarnie i tunele; 

- rozbudowa sieci dystrybucji hurtowej oraz detalicznej; 

- podjęcie działań zmierzających do uruchomienia upraw medycznej marihuany w kraju lub 

poza jego granicami, w zakresie dopuszczanym przepisami prawa; 

- przygotowanie do debiutu na NewConnect. 

2.5.7.Rynek i jego analiza 

Współczesny rynek konopi włóknistych od kilku lat przeżywa swój rozkwit. Po okresie 

prohibicji rośliny te wróciły do łask jako surowiec produkcyjny w wielu branżach – od 

włókienniczej, przez kosmetyczną i medyczną, po nawet budowlaną. Równocześnie jednym 

z głównych motorów napędowych rozwoju tego rynku są produkty bazujące na CBD. 

Amerykańska branża CBD do 2025 roku ma osiągnąć wartość 16 mld dolarów (źródło). 

Równocześnie ogromne zainteresowanie nią widać także w innych krajach, które 

podejmują kroki, by sprostać popytowi wynikającemu z tego boomu. Jest to równoznaczne 

ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na rośliny konopi, ich susz, kwiaty i nasiona. 

Trendy te wyraźnie widoczne są także w Polsce. Rynek konopi włóknistych stopniowo 

zaczyna się rozwijać. W 2020 roku areał upraw zgłoszonych do dopłat z ARiMR zwiększył 

się prawie dwukrotnie (o 1,5 tys. ha) (źródło). Konopie są wydajne i można je uprawiać – 

pod pewnymi warunkami – na niemal każdej glebie. Co istotne, znajdują one zastosowanie 

w wielu branżach przemysłu. Uprawy przeznaczone do tego celu objęte są regulacjami, w 

tym pozwoleniem. Obostrzenia te dotyczą głównie zawartości THC. Zgodnie z wymogiem, 

jego poziom musi mieścić się w 0,2 proc. biomasy. 

Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dane upraw 

zadeklarowanych do płatności gruntowych dla rolników) w 2017 roku areał upraw konopi 

włóknistych wynosił 1288 ha, rok później 1969 ha, natomiast w ubiegłym roku już 3556 

ha (źródło). Te liczby nie odzwierciedlają jednak całej powierzchni zajętej pod uprawę 

konopi włóknistych, bo część rolników nie deklaruje jej do przyznania płatności 

gruntowych. Rośliny te wyróżniają się wydajnością – z hektara można wyprodukować 

czterokrotnie więcej pulpy (np. do produkcji papieru) niż z hektara lasu. Jest to jednym z 

powodów, dla których w Polsce coraz więcej przedsiębiorców inwestuje w produkcję np. 

ekstraktów CBD, półsurowców z przetworzenia konopi (np. produkcję izolatu CBD, 

destylatu), ubrań, kosmetyków z dodatkiem oleju z nasion konopi, produktów spożywczych 

czy budowlanych. 

2.6. Dane finansowe Emitenta  

2.6.1.Informacja o braku danych historycznych 

Spółka jest spółką nowo zawiązaną, na mocy aktu założycielskiego z dnia 31 marca 2021 

roku. Została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 11 czerwca 2021 roku i w 

związku z tym nie posiada żadnych historycznych danych finansowych, w tym nie 

sporządzała żadnych sprawozdań finansowych. Spółka do dnia sporządzenia Dokumentu 

Ofertowego przeprowadziła wyłącznie czynności związane z organizacją jej działalności, 

zawieraniem umów umożliwiających wykonywaniem jej podstawowej działalności, zgodnie 

https://nielseniq.com/global/en/insights/analysis/2019/brace-for-impact-u-s-cpg-cannabis-sales-to-rise-by-the-billions
https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/wartosc-polskiego-rynku-konopi-siegnie-2-mld-euro/1?show_comments=1&PageSpeed=noscript
https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/wartosc-polskiego-rynku-konopi-siegnie-2-mld-euro/1?show_comments=1&PageSpeed=noscript
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z opisem zawartym w Dokumencie Ofertowym oraz z przygotowaniem Oferty. Działanie te 

nie znajdują jeszcze odzwierciedlenia w wynikach finansowych, stąd ewentualny rachunek 

zysków i strat oraz bilans Spółki za okres poprzedzający sporządzenie Dokumentu 

Ofertowego nie przedstawiałby w sposób miarodajny sytuacji Spółki, w jakiej się znajdzie 

po rozpoczęciu działalności operacyjnej w pełnym zakresie. 

2.6.2.Prognozy wyników finansowych 

W niniejszym Dokumencie Ofertowym oraz w materiałach promocyjnych dotyczących 

Oferty przedstawione zostały prognozy wyników finansowych Emitenta. Inwestorzy 

powinni jednak mieć na uwadze okoliczność, że wiele czynników może mieć wpływ na 

przyszłe wyniki lub pozycję rynkowa faktycznie osiągane przez Emitenta, w tym również 

czynniki niezależne od Emitenta takie jak przykładowo sytuacja makroekonomiczna, 

dostępność komponentów do produkcji i zainteresowanie produktami oferowanymi przez 

Spółkę. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia przez Spółkę konkretnych wyników 

finansowych, przedstawione prognozy mogą ulec zmianie, a faktycznie osiągane wyniki 

różnić się od zakładanych. 
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Źródło: Emitent, szacunki własne 

Zgodnie z przyjętymi założeniami do modelu finansowego Spółka szacuje, że w pierwszym 

roku działalności (w praktyce ok 6 miesięcy) uzyska przychody na poziomie 1.130.000 zł, 

wynikające ze sprzedaży towarów oraz w nieznacznym stopniu własnych produktów. 
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Spółka zakłada – z uwagi na konieczne do poniesienia koszty uruchomienia działalności – 

że wynik na poziomie zarówno operacyjnym, jak i netto przyjmie wartość ujemną. 

Zgodnie z szacunkami Spółki, zbiory w pełnej ilości będą możliwe do osiągnięcia po raz 

pierwszy w 2022 roku, a uzyskane wówczas plony zasilą zapasy magazynowe na kolejne 

12 miesięcy. Zgodnie z założeniami Spółki dane z kolejnych lat będą stanowić bardziej 

reprezentatywny obraz wyników możliwych do wygenerowania w trakcie typowej 

zakładanej działalności. Wynik operacyjny w 2022 roku powinien uzyskać wartość dodatnią 

na poziomie 2 mln zł, a 8 mln zł w 2023 roku. Zgodnie z przewidywaniami, zysk netto 

wygenerowany zostanie na poziomie 1,7 mln zł w 2022 roku oraz 6,5 mln zł w 2023 roku. 

Będzie się to wiązało z rozpoczęciem sprzedaży własnych wyrobów oraz poszerzaniem skali 

działalności Spółki. 

3. INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ 

WARUNKI ICH OFERTY 

3.1. Oferowane papiery wartościowe 

Przedmiotem Oferty jest nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 125.000 (słownie: 

sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 

0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), które zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji 

otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty 

publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego („Akcje Oferowane”). 

3.2. Podstawa prawna 

Akcje Oferowane emitowane są na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu 

Spółki, na podstawie której kapitał zakładowy Spółki podwyższony został z kwoty 

100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 100.000,10 zł 

(słownie: sto tysięcy złotych 10/100) i nie wyższej niż 112.500,00 zł (słownie: sto 

dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: 

dziesięć groszy) i nie wyższą niż 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 

00/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 125.000 (słownie: 

sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 

0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do nie 

większego, niż 125000 („Uchwała Emisyjna”). Treść Uchwały Emisyjnej zawarta jest w 

Załączniku nr 2 do niniejszego Dokumentu Ofertowego. 

3.3. Cena emisyjna 

Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej została ustalona na kwotę 35,50 zł (trzydzieści pięć 

złotych 50/100). 

3.4. Uprzywilejowanie   

Akcje Oferowane nie są uprzywilejowane. 

3.5. Próg emisji 

Oferta dochodzi do skutku w przypadku, gdy w jej ramach subskrybowanych zostanie co 

najmniej jedna (1) Akcja Oferowana. Mając na uwadze, że minimalny zapis może 

obejmować 12 akcji oferta dochodzi do skutku z chwilą złożenia jednego zapisu. W 

przypadku, gdy żaden zapis na Akcje Oferowane nie zostanie złożony Oferta nie dojdzie do 

skutku, a wpłacone przez Inwestorów środki podlegać będą zwrotowi bez jakichkolwiek 

odsetek lub odszkodowań. 
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3.6. Prawo poboru 

Na podstawie § 2 Uchwały Emisyjnej. Treść powyższej uchwały zawarta jest w Załączniku 

nr 2 do niniejszego Dokumentu Ofertowego. 

3.7. Statut Spółki 

Treść Statutu Spółki została ogłoszona w MSiG nr 116/2021 (6261) z dnia 18 czerwca 2021 

roku, poz. 39218. Treść Statutu Spółki wynikająca z nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2021 roku, która nie została jeszcze wpisana do rejestru 

przedsiębiorców KRS, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Dokumentu Ofertowego. 

3.8. Zapisy 

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia 01 lipca 2021 roku do dnia  

30 lipca 2021 roku. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując  

o tym na stronie internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy niż dwa tygodnie 

od dnia publikacji ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na Akcje Oferowane i dłuższy 

niż 3 miesiące.  

Zapis może obejmować nie mniej niż 12 (słownie: dwanaście) Akcji Oferowanych, z 

zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy nieobjęte pozostanie mniej niż 12 (słownie: 

dwanaście) Akcji Oferowanych, ostatni złożony zapis może obejmować mniejszą liczbę 

Akcji Oferowanych. 

Zapis na akcje wymaga wypełnienia formularza na stronie internetowej wskazanej w 

punkcie 3.9 i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym pliku otrzymanego na wskazany przez Inwestora adres e-mail. 

W przypadku podpisania profilem zaufanym plik powinien zostać przesłany (załadowany) 

pod adresem wskazanym w wiadomości e-mail skierowanej do Inwestora. W przypadku 

podpisania zapisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym 

podpisany plik powinien zostać przesłany na adres akcje@freedomfarms.pl. 

3.9. Podmioty biorące udział w Ofercie 

Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany na stronie internetowej 

akcje.freedomfarms.pl.  

3.10. Przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane 

Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych 

objętych zapisem i ceny emisyjnej określonej w punkcie 3.3 powyżej, powinna być 

uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek 

bankowy Spółki wskazany w formularzu zapisu, w tym za pośrednictwem podmiotu 

świadczącego usługi płatnicze, wskazanego na stronie internetowej akcje.freedomfarms.pl. 

Jeśli wpłata w pełnej wysokości nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Spółki 

w terminach składania zapisów, zapis będzie bezskuteczny. Emitent zwraca uwagę, że na 

potrzeby przydziału Akcji Oferowanych może wziąć pod uwagę kolejność wpływu wpłat na 

Akcje Oferowane na rachunek Emitenta. 

3.11. Okres związania zapisem na Akcje Oferowane 

Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału 

zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu 

rejestrowego do dnia 18 grudnia 2021 roku.  

3.12. Przydział Akcji Oferowanych 
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Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka 

może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania i opłacenia zapisów, tj. wpływu środków na 

rachunek bankowy Spółki. Zwracamy uwagę, że dokonanie płatności z wykorzystaniem 

dostawcy usług płatniczych (tzw. przelew natychmiastowy) powoduje szybsze uznanie 

rachunku bankowego Spółki. 

Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie dwóch tygodni od upływu terminu 

zamknięcia subskrypcji. Informacja o przydziale Akcji Oferowanych zostanie podana przez 

Spółkę w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych. Spółka poinformuje 

Inwestora o liczbie przydzielonych mu Akcji Oferowanych na adres poczty elektronicznej 

wskazany przez Inwestora. 

3.13. Ograniczenia w dysponowaniu Akcjami Oferowanymi 

Zgodnie ze Statutem Spółki, zbywanie lub obciążenie Akcji Oferowanych nie będzie 

podlegać ograniczeniom. Spółka nie jest ponadto stroną jakiejkolwiek umowy, z której 

wynikałyby ograniczenia umowne, co do przenoszenia praw z Akcji Oferowanych. 

Ewentualne ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami Oferowanymi mogą wynikać wyłącznie 

z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących kontroli koncentracji. 

Dodatkowo, zastosowanie znajdą obowiązki związane z uwidocznieniem transakcji 

dokonanych na Akcjach Oferowanych w rejestrze akcjonariuszy Spółki.  

3.14. Brak obowiązku udostępniania prospektu lub memorandum 

informacyjnego 

Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie, oferta papierów wartościowych, w wyniku której 

zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej liczone 

według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej 

niż  100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub 

oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów 

wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze 

niż  100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro, wymaga udostępnienia do publicznej 

wiadomości dokumentu zawierającego informację o tej ofercie. W takim przypadku nie jest 

wymagane udostępnienie prospektu lub memorandum informacyjnego.  

Łączne zakładane wpływy brutto z Oferty liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych 

wyniosą nie więcej niż 4.437.500,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta trzydzieści 

siedem tysięcy złotych 00/100), to jest mniej niż równowartość 1.000.000 euro ustalona 

przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 

ustalenia ceny emisyjnej, tj. w dniu 18 czerwca 2021 roku. Jednocześnie, Spółka w okresie 

12 poprzednich miesięcy nie prowadziła innych takich ofert publicznych akcji. Spółka 

zakłada, że wpływy brutto z Oferty przekroczą równowartość kwoty 100.000 euro. Tym 

samym łączne wpływy brutto na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ceny 

emisyjnej Akcji Oferowanych z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000 euro i 

mniej niż 1.000.000 euro i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu 

takich ofert publicznych akcji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą 

mniejsze niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro. 

3.15. Zmiany i aktualizacje Dokumentu Ofertowego 

Wszelkie ewentualne zmiany lub aktualizacje do niniejszego Dokumentu Ofertowego będą 

zamieszczane w miejscu jego publikacji w formie suplementu lub komunikatu 

aktualizacyjnego. 



Strona 17 z 50 

4. CELE EMISJI, NA KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI UZYSKANE  

Z EMISJI 

Środki pozyskane w ramach Oferty przeznaczone zostaną na: 

1) 2.000.000 zł – rozbudowa projektów uprawowych. Spółka zamierza inwestować w 

nowoczesne tunele uprawowe wyposażone w systemy zaciemniania i kontroli 

klimatu oraz doinwestować uprawy polowe, w tym także zakupić sprzęt do suszenia 

i trymowania kwiatów; 

2) 837.500 zł – rozwój sprzedaży detalicznej, w tym uruchomienie sklepu 

stacjonarnego połączonego z mini plantacją, przygotowanie oferty franczyzowej, 

finalizacja przeniesienia praw do sklepu internetowego na Spółkę i jego rozbudowa; 

3) 500.000 zł – zatrudnienie nowych członków personelu, w szczególności rozbudowa 

działu handlowego; 

4) 500.000 zł koszty operacyjne, w tym związane z bieżącą działalnością oraz 

przeprowadzeniem oferty Akcji Oferowanych; 

5) 200.000 zł – działania marketingowe, w tym udział w targach branżowych w 

Europie; 

6) 200.000 zł – koszty przygotowania do wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku 

zorganizowanym; 

7) 200.000 zł – prace badawczo rozwojowe, w tym związane z rozwojem metod 

produkcji i przetwórstwa kwiatów konopnych. 

5. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA 

5.1. Uwagi ogólne 

Inwestorzy, którzy zamierzają nabyć Akcje Oferowane, powinni mieć na uwadze ryzyka 

związane z działalnością Emitenta, w tym ryzyka właściwe dla Emitenta, specyfikę rynków, 

na których działa Emitent oraz ryzyka właściwe dla instrumentów rynku kapitałowego. 

Poniżej przedstawione zostały zarówno czynniki ryzyka charakterystyczne dla Spółki, jak i 

inne, istotne czynniki ryzyka, na które narażona jest Spółka oraz takie, które są istotne dla 

oceny Oferty.  

Zaprezentowane poniżej czynniki ryzyka wskazane zostały według najlepszej aktualnej 

wiedzy Spółki, jednak nie stanowią wyczerpującej listy wszystkich ryzyk związanych z 

działalnością Emitenta i inwestowaniem w Akcje Oferowane. Potencjalni inwestorzy, 

dokonując analizy informacji zawartych w Dokumencie Ofertowym, powinni za każdym 

razem uwzględniać wszystkie wymienione w nim czynniki ryzyka oraz ewentualne inne, 

dodatkowe, o charakterze losowym lub niezależne od Emitenta czynniki związane z 

działalnością Emitenta, akcjonariuszami, osobami zarządzającymi i nadzorującymi, 

środowiskiem ekonomicznym, w jakim Emitent prowadzi działalność, oraz z rynkiem 

kapitałowym. Kolejność, w jakiej ryzyka zostały przedstawione poniżej, nie odzwierciedla 

prawdopodobieństwa ich wystąpienia ani ich potencjalnego wpływu na działalność Spółki. 

Strategia rozwoju Emitenta oparta jest na założeniach przyjętych zgodnie z najlepszą 

wiedzą Zarządu i przy uwzględnieniu prawdopodobnych scenariuszy rozwoju sytuacji 

gospodarczej. Ze względu na fakt, że wiele elementów strategii uwzględniać musi 

okoliczności niezależne od Emitenta lub trudne do precyzyjnego przewidzenia, mimo 

dołożenia przez Zarząd należytej staranności i maksymalnego zaangażowania w realizację 
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założonej strategii, należy mieć na uwadze ewentualne trudności przy realizacji jej 

wszystkich elementów, co nie może pozostawać bez wpływu na działalność, sytuację 

finansową, wyniki lub perspektywy Emitenta.  

Inwestorzy zamierzający nabyć Akcje Oferowane powinni zdawać sobie sprawę, że ryzyko 

bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest zdecydowanie większe 

od inwestycji w obligacje skarbowe oraz jednostki uczestnictwa w funduszach 

inwestycyjnych, co związane jest m.in. z nieprzewidywalnością zmian ceny akcji, tak w 

krótkim, jak i w długim okresie.  

Ziszczenie się któregokolwiek ze wskazanych poniżej czynników ryzyka może potencjalnie 

mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy 

Emitenta. Należy zatem wziąć pod uwagę, że jeden lub więcej czynników ryzyka może 

spowodować utratę przez Inwestorów części lub nawet całości środków finansowych 

zainwestowanych w Akcje Oferowane. 

RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I OTOCZENIEM RYNKOWYM 

5.2. Ryzyko nieosiągnięcia przez Emitenta celów strategicznych, w tym celów 

emisji 

Strategia Emitenta została opisana w Dokumencie Ofertowym. Emitent dołoży wszelkich 

starań dla realizacji najważniejszych celów strategicznych w najbliższych latach. Niemniej 

jednak Emitent nie może zagwarantować, że wszystkie jego cele strategiczne zostaną 

osiągnięte. Przyszła pozycja Emitenta na rynku, mająca bezpośredni wpływ na przychody 

i zyski, uzależniona jest od zdolności wypracowania i wdrożenia strategii rozwoju 

skutecznej w długim horyzoncie czasowym. Ryzyko podjęcia nietrafnych decyzji 

wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji bądź niezdolność Emitenta do dostosowania się 

do zmieniających się warunków rynkowych oznaczać może pogorszenie jego wyników 

finansowych. Nie można również wykluczyć, że na skutek zmian w otoczeniu zewnętrznym 

(np. zmiana oczekiwań klientów, zmian w przepisach prawa, nasilenie konkurencji) Spółka 

będzie musiała dostosować lub zmienić swoje cele i swoją strategię.  

Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację strategii Spółki i jej sytuację 

finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji. 

Ponadto, przyszłe przychody Emitenta oraz stopień realizacji celów zakładanych przez 

Emitenta uzależnione są w znacznej mierze od poziomu zainteresowania produktami, które 

Emitent zamierza zaoferować docelowej grupie klientów. Wszelkie czynniki mogące 

wpłynąć na zainteresowanie oraz satysfakcję klientów Emitenta, jak również czynniki 

skutkujące ograniczeniem lub niemożliwością prowadzenia działalności Emitenta, w tym 

również czynniki niezależne od Emitenta, mogą mieć istotny wpływ na realizację celów 

Emitenta, w tym również tych opisanych w niniejszym dokumencie oraz w materiałach 

dotyczących oferty Akcji Oferowanych. Brak realizacji zakładanych celów rozwojowych 

może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.  

Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez dokonywanie analiz sytuacji Spółki, jej 

otoczenia rynkowego oraz bieżących preferencji docelowej grupy klientów Spółki, w tym 

również analizy najnowszych trendów w branży konopnej w celu podjęcia możliwie szybkiej 

reakcji w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk lub zmiany preferencji 

konsumenckich. 

5.3. Ryzyko związane z krótką historią działalności Spółki, w tym brakiem historii 

finansowej Spółki  
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Spółka została zawiązana 31 marca 2021 roku i wpisana do rejestru przedsiębiorców 11 

czerwca 2021 roku.  

Ze względu na powyższe, Spółka nie posiada jakichkolwiek danych dotyczących historii jej 

działalności lub wyników finansowych osiąganych przez Spółkę. Wiąże się to z brakiem 

możliwości porównania jakichkolwiek prognoz finansowych lub potencjalnych przychodów 

Spółki z jej historycznymi danymi finansowymi.  

Emitent dokłada wszelkich starań, aby przedstawiane założenia sprzedażowe Spółki były 

adekwatne do uwarunkowań rynkowych oraz możliwości Spółki. Emitent nie może jednak 

zagwarantować osiągnięcia konkretnych wyników finansowych ani konkretnej wartości 

akcji w przyszłości lub wypłaty dywidendy.  

Dodatkowo, w obecnym etapie Emitent co do zasady ponosi i ponosić będzie koszty, które 

nie będą równoważone przychodami do czasu uruchomienia sprzedaży produktów Spółki. 

Zarząd Emitenta stara się ograniczyć przedmiotowe ryzyko poprzez staranne 

przygotowywanie nowych aktywności, szczegółowe ich planowanie oraz zaangażowanie 

doświadczonych partnerów, o szerokiej wiedzy i doświadczeniu w obszarze działania Spółki. 

5.4. Ryzyko związane z możliwością wprowadzenia obowiązku uzyskania 

dodatkowych zezwoleń na produkcje produktów konopnych, w tym również 

możliwość jego nieuzyskania lub utraty 

Planowana działalność Spółki opierać się będzie m.in. na produkcji i dystrybucji produktów 

konopnych w tym suszu konopnego i olejków konopnych. Zgodnie z obecnie 

obowiązującymi regulacjami prawnymi, działalność w zakresie uprawy konopi włóknistych 

nie wymaga wcześniejszego uzyskania innych zezwoleń organów państwowych, niż 

wskazane w punkcie 5.5 poniżej. Nie można natomiast wykluczyć sytuacji, w której 

zostanie wprowadzony obowiązek uzyskania dodatkowych zezwoleń, co będzie wiązało się 

z koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań określonych odpowiednim przepisami 

prawa. Brak uzyskania takiego zezwolenia lub jego późniejsza utrata związane będzie z 

brakiem możliwości realizacji znacznej części zakładanych celów Emitenta oraz 

koniecznością ich zmiany, co może wiązać się ze znacznymi, nieprzewidzianymi dotychczas 

kosztami. Ryzyko to może mieć istotnie negatywny wpływ na wynik finansowy Spółki.  

5.5. Ryzyko związane z nieuzyskaniem zezwolenia na uprawę konopi włóknistych 

oraz ryzyko nałożenia innych kar administracyjnych 

Uprawa konopi włóknistych wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Spółka 

zamierza ubiegać się o uzyskanie zezwoleń na skup oraz uprawę konopi włóknistych, 

których Spółka może nie uzyskać. Sposób prowadzenie upraw konopi włóknistych na 

podstawie wydanego zezwolenia podlega kontroli. Stwierdzenie nieprawidłowości w 

prowadzonej uprawie (tj. niezgodności z przepisami) może skutkować nakazem zniszczenia 

upraw. Jednocześnie może to się wiązać z cofnięciem zezwolenia na uprawę konopi 

włóknistych. Aktualizacja opisywanego ryzyka wiązać się będzie z istotnymi trudnościami 

w realizacji celów emisji, a w skrajnych przypadkach, z brakiem możliwości realizacji części 

lub całości celów emisji. Może to mieć istotny skutek na wyniki finansowe osiągane przez 

Spółkę.  

5.6. Ryzyko wprowadzenia dalszych ograniczeń związanych z obrotem ziemią 

rolną  

Działalność Emitenta związana jest z koniecznością dysponowania ziemią rolną, na której 

możliwa byłaby uprawa konopi włóknistych. Tendencja legislacyjna związana z 
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ograniczaniem obrotu ziemią rolną może stanowić istotne ryzyko trudności w zakupie 

nieruchomości rolnej przez Spółkę. Obecnie Spółka ma zabezpieczone prawo korzystania z 

nieruchomości, na których prowadzi uprawę konopi włóknistych. Emitent stale monitoruje 

zmiany w prawie w zakresie dotyczącym ograniczeń w obrocie ziemią rolną w celu możliwie 

najszybszego dostosowania swojej działalności oraz planów jej rozwoju do zmieniających 

się uregulowań prawnych.  

5.7. Ryzyko wprowadzenie ograniczeń w produkcji oraz dystrybucji tzw. 

suplementów diety  

Działalność Emitenta związana jest z produkcją oraz dystrybucją produktów, które mogą 

zostać uznane za tzw. suplementy diety. Obecnie wprowadzenie do obrotu suplementów 

diety wymaga zawiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego w drodze elektronicznej. 

Ryzykiem dla działalności Emitenta jest wprowadzenie dalszych ograniczeń w produkcji lub 

dystrybucji suplementów diety, takich jak przykładowo konieczność uzyskiwania 

dodatkowych zezwoleń lub ograniczenia w możliwości sprzedaży internetowej tego rodzaju 

produktów.  

Wprowadzenie dalszych ograniczeń może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe 

Spółki oraz może pociągać za sobą konieczność dostosowania modelu biznesowego.  

5.8. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników  

Realizacja celów emisji i dalszy rozwój Spółki związany będzie z koniecznością zatrudnienia 

dodatkowych pracowników. Proces poszukiwania pracowników, ich rekrutacji oraz 

przeszkolenia będzie wymagał zarówno nakładów finansowych, jak i czasowych, co może 

mieć przejściowy wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Pomimo najlepszych 

starań, nie można wykluczyć ryzyka związanego z trudnościami w pozyskaniu 

doświadczonych specjalistów, jak również ryzyko zatrudnienia osób nieposiadających 

pełnych kompetencji do powierzonej im roli. Innym ryzykiem związanym z zatrudnieniem 

jest również możliwość utarty w krótkim okresie kluczowych pracowników, co mogłoby w 

istotny, negatywny sposób wpłynąć na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta w 

przyszłości.  

W celu minimalizacji opisanego ryzyka Emitent planuje natężone działania rekrutacyjne, 

których głównym celem będzie poszukiwanie specjalistów posiadających odpowiednie 

kompetencje do realizowania powierzonych im zadań. 

5.9. Ryzyko konkurencji  

Wpływ na działalność Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe może mieć 

pojawienie się nowych podmiotów w branży, w której działa Spółka. Pomimo istotnych 

barier wejścia w postaci obowiązku uzyskania zezwoleń oraz zaawansowanego procesu 

produkcji, wymagającego szczególnej wiedzy i doświadczenia, nie można wykluczyć 

istotnego zainteresowania branżą konopną przez kolejne podmioty.  

Emitent stale analizuje rynek konopny, co pozwoli Spółce wyjść naprzeciw rosnącemu 

zainteresowaniu konsumentów. Wysoka konkurencyjność produktów Spółki powinna 

wynikać z zaawansowanego procesu produkcji istotnie zwiększającego jego efektywność, 

przystępnej ceny oraz składu produktów bogatego w kannabinoidy i terpeny. 

5.10. Ryzyko związane z czynnikami atmosferycznymi i innymi mającymi wpływ 

na uprawny 

Przyszłe przychody i wyniki finansowe Emitenta zależne będą w dużej mierze od wielkości 

i jakości plonu. Uprawy prowadzone na wolnym powietrzu są szczególnie narażone na 
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działanie czynników atmosferycznych, w tym gwałtownych zjawisk pogodowych, które 

mogą prowadzić do ich zniszczenia. Ponadto, długotrwałe występowanie niekorzystnych 

warunków atmosferycznych może mieć negatywny wpływ na wielkości jakość plonów, 

podobnie jak działanie szkodników czy patogenów roślin. 

Wystąpienie powyższych zjawisk w zwiększonym natężeniu może skutkować 

ograniczeniem możliwości uzyskiwania przychodów przez Emitenta lub zwiększeniem 

kosztów jego działania. 

Emitent ogranicza wpływ ryzyka na jego działalność poprzez zadaszenie części upraw, jak 

również szczególną dbałość o ich efektywność i jakość, a także dywersyfikację 

wykorzystywanego areału w ujęciu geograficznym. 

5.11. Nieobjęcie wszystkich Akcji Oferowanych 

W sytuacji, gdy Akcje Oferowane nie zostaną objęte w całości, Emitent będzie dysponował 

mniejszą ilością środków niż pierwotnie zakładano, co może skutkować niemożnością 

osiągnięcia opisanych powyżej celów emisji. Brak realizacji opisanych powyżej celów emisji 

może mieć istotny negatywny wpływ na prognozowane wyniki finansowe Emitenta, a w 

skrajnych przypadkach doprowadzić do jego upadłości.   

W takim przypadku Emitent będzie w pierwszej kolejności realizował następujące cele 

emisji Akcji Oferowanych: rozbudowa projektów uprawowych, rozwój sprzedaży 

detalicznej i zatrudnienie nowych członków personelu oraz poszukiwał dodatkowych 

sposobów finansowania dalszego rozwoju, w tym w granicach dopuszczonych przepisami 

prawa rozważy przeprowadzenie dodatkowej emisji akcji. 

5.12. Ryzyko związane z rozwodnieniem udziału  

Spółka nie może wykluczyć przeprowadzenia kolejnych ofert akcji w przyszłości. 

Dodatkowo nowe akcje mogą zostać uprzywilejowane co do głosu, dywidendy lub podziału 

majątku Spółki w razie likwidacji w granicach określonych przepisami prawa, co doprowadzi 

do dalszego faktycznego rozwodnienia udziału Inwestora, odpowiednio, w zysku, ogólnej 

liczbie głosów Emitenta lub co do udziału w majątku przeznaczonym do podziału po 

likwidacji Spółki.   

5.13. Ryzyko pogorszenia się lub utraty płynności finansowej  

Ryzykiem, które może mieć istotny wpływ na płynność finansową Emitenta jest pojawienie 

się znacznych nieprzewidzianych dotychczas kosztów lub znaczne wydłużenie się 

harmonogramu realizacji zakładanych prac. Nagły oraz znaczny wzrost kosztów działalność 

Spółki, przy braku jednoczesnego zapewnienia źródeł ich finansowania, może doprowadzić 

do braku możliwości terminowego regulowania wcześniej powstałych oraz bieżących 

zobowiązań Emitenta.  

Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez szczegółowe opracowanie planu realizacji 

poszczególnych działań, z uwzględnieniem finansowania potrzeb w poszczególnych 

obszarach działalności Emitenta. 

5.14. Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta  

Emitent może stać się niewypłacalny, jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich 

wymagalnych zobowiązań pieniężnych albo gdy jego zobowiązania pieniężne będą 

przekraczać wartość jego majątku. Taka sytuacja może nastąpić w przypadku, gdy pomimo 

poniesienia istotnych kosztów, Spółka nie będzie generować zakładanych przychodów. W 

takich przypadkach może zostać ogłoszona upadłość Emitenta. W przypadku ogłoszenia 
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upadłości Emitenta, jego wierzyciele będą zaspokajani w kolejności wskazanej w 

przepisach prawa upadłościowego. Pomimo niewypłacalności Emitenta, wniosek o 

ogłoszenie upadłości może zostać oddalony lub postępowanie upadłościowe może zostać 

umorzone z braku majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. W razie 

niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością Emitenta jego zobowiązania mogą 

również podlegać restrukturyzacji na mocy przepisów prawa restrukturyzacyjnego. W 

przypadku upadłości, restrukturyzacji lub niewypłacalności Emitenta akcjonariusze mogą 

nie odzyskać istotnej części zainwestowanych środków lub nie odzyskać ich wcale, a zbycie 

Akcji Oferowanych może być utrudnione albo niemożliwe. 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego nie ma podstaw do ziszczenia 

się tego ryzyka w odniesieniu do Spółki. Należy jednak mieć na uwadze krótki okres 

istnienia Spółki, co może utrudniać ocenę w tym zakresie.  

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA 

5.15. Ryzyko związane z pandemią COVID-19 i jej wpływem na działalność i 

otoczenie Emitenta 

Wprowadzony stan epidemii w Polsce, a także aktualna sytuacja związana z pandemią 

wirusa SARS-CoV-2 ma wpływ na wiele obszarów gospodarczych, a także na wyniki 

finansowe podmiotów działających w obszarach wielu branż z uwagi na wprowadzone liczne 

ograniczenia w życiu społecznym i gospodarczym. Działalność prowadzona przez Emitenta 

nie należy do branż szczególnie narażonych na wprowadzane ograniczenia, z wyłączeniem 

ewentualnych ograniczeń w przemieszczaniu się. widoczna jest ponadto tendencja do 

luzowania wprowadzanych uprzednio obostrzeń, w związku z istotnym spadkiem 

zachorowań oraz zwiększeniem skali realizowanych szczepień. 

Emitent dostrzega jednak, że zapotrzebowanie na produkty oferowane przez Spółkę jest 

niezależne od pandemii.  

Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawnych i sposobie ich 

interpretacji związane ze stanem epidemii oraz dokłada najwyższej staranności, aby 

dostosować z odpowiednim wyprzedzeniem strategię oraz plan realizacji projektu 

opisanego w niniejszym dokumencie do aktualnej sytuacji ekonomicznej i epidemicznej w 

Polsce i na świecie.  

5.16. Ryzyko walutowe 

W przypadku poszerzenia działalności o rynki zagraniczne Emitent może osiągać część 

przychodów lub ponosić część kosztów w walutach obcych, w stopniu powodującym brak 

dopasowania płatności i przychodów w danej walucie. Powstaje więc ryzyko związane ze 

zmianą kursów walutowych.  

Zarząd nie podejmował dotychczas żadnych działań związanych z ograniczeniem ryzyka 

różnic kursowych. 

5.17. Ryzyko podlegania umów prawu obcemu 

W ramach swojej działalności Spółka zawierać będzie umowy z podmiotami zagranicznymi, 

co wiąże się często z podleganiem określonej umowy obcemu prawu i jurysdykcji sądów 

państw trzecich. Istnieje zatem ryzyko powstania pomiędzy Spółką a jej kontrahentem 

sporu, dla którego prawem właściwym będzie prawo państwa innego, niż Polska lub sądem 

właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd państwa trzeciego. 
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Wystąpienie powyższych zdarzeń może spowodować powstanie po stronie Spółki istotnych 

kosztów związanych z występowaniem lub obroną przed roszczeniami kierowanymi 

przeciwko Spółce. 

5.18. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

Wyniki finansowe Emitenta będą uzależnione od globalnej koniunktury i sytuacji 

makroekonomicznej na rynkach, na których oferowane będą produkty Spółki, a w 

szczególności od: stopy wzrostu PKB, poziomu inwestycji, stopy inflacji, stopy bezrobocia 

i wysokości deficytu budżetowego. Negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej na 

poszczególnych rynkach mogą generować ryzyko dla prowadzonej przez Emitenta 

działalności gospodarczej oraz mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez 

Emitenta. Emitent zwraca uwagę, że negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej 

mogą odbić się na prognozowanych przychodach Spółki.  

Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację 

gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię oraz plan 

działalności Spółki. 

5.19. Ryzyko zmian regulacji prawnych 

Działalność Emitenta podlega wielu regulacjom prawnym, w szczególności przepisom z 

zakresu prawa spółek i dotyczących uprawy oraz obrotu produktami pochodzenia 

konopnego. Zmiany przepisów prawa lub jego interpretacje mogą stanowić znaczące 

zagrożenie dla działalności Emitenta. Nowelizacje przepisów prawa, wprowadzenia nowych 

regulacji oraz ich niejednolita interpretacja mogą znacząco wpłynąć na poziom ryzyka 

prowadzenia działalności przez Spółkę, w tym znacząco ograniczyć możliwość działania 

Emitenta na rynku. Nie można wykluczyć wprowadzenia nowych przepisów, które mogłyby 

mieć istotny wpływ na warunki produkcji oraz dystrybucji produktów Spółki. 

Każda zmiana przepisów prawa może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, w 

tym na zmniejszenie dynamiki działań oraz niekorzystną zmianę kondycji finansowej, a 

tym samym spadek wartości aktywów i przychodów Emitenta. Możliwe jest również 

wprowadzenie regulacji, które ograniczą lub uniemożliwią prowadzenie istotnej części 

działalności Spółki.  

W celu minimalizacji wskazanego ryzyka, Emitent na bieżąco monitoruje zmiany w 

przepisach prawnych i sposobie ich interpretacji, w tym również na poziomie prac 

sejmowych, jak również orzecznictwo dotyczące branży będącej obszarem działań 

Emitenta. Emitent dokłada najwyższej staranności, aby dostosować z odpowiednim 

wyprzedzeniem strategię Emitenta do występujących zmian.  

5.20. Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego  

Polski system podatkowy cechuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką 

częstotliwością zmian. Niejednokrotnie brak jest ich klarownej wykładni, co może 

powodować sytuację odmiennej ich interpretacji przez Spółkę i organy skarbowe. W 

przypadku zaistnienia takiej sytuacji organy skarbowe mogą nałożyć na Spółkę karę 

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

organy skarbowe mają możliwość weryfikowania poprawności deklaracji podatkowych 

określających wysokość zobowiązania podatkowego w ciągu pięcioletniego okresu od końca 

roku, w którym minął termin płatności podatku. W przypadku przyjęcia przez organy 

podatkowe odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez 

Emitenta interpretacji przepisów podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny negatywny 

wpływ na sytuację finansową Spółki.  
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Istnieje ponadto ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost 

efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników 

finansowych Emitenta. Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności 

polskich przepisów podatkowych jest harmonizacja przepisów prawa podatkowego w 

państwach należących do Unii Europejskiej. Spółka nie może wykluczyć zmian w przepisach 

podatkowych mogących mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta. 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z AKCJAMI OFEROWANYMI 

5.21. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Oferowane 

Inwestowanie w akcje na rynku kapitałowym jest obarczone istotnie wyższym ryzykiem, 

niż to związane z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w 

funduszach inwestycyjnych, m.in. ze względu na potencjalnie ograniczoną płynność akcji 

oraz trudną do przewidzenia zmienność wartości akcji zarówno w krótkim, jak i długim 

terminie.  

Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, inwestor 

powinien rozważyć ryzyka dotyczące działalności Spółki oraz rynku, na którym ona 

funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny 

być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi, z punktu widzenia Emitenta 

elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy 

być świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności 

gospodarczej również inne, nieujęte w Dokumencie Ofertowym czynniki mogą wpływać na 

działalność Spółki. Inwestor powinien rozumieć, że zrealizowanie ryzyk związanych z 

działalnością Emitenta może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję 

rynkową i może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału.  

5.22. Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Akcje Oferowane 

Każdy podmiot rozważający inwestycję w Akcje Oferowane powinien ustalić, czy inwestycja 

jest dla niego odpowiednią w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy 

potencjalny inwestor powinien: (i) posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do 

dokonania właściwej oceny Akcji Oferowanych oraz korzyści i ryzyka związane z 

inwestowaniem w akcje; (ii) posiadać znajomość oraz dostęp do odpowiednich narzędzi 

analitycznych umożliwiających dokonanie oceny, w kontekście jego sytuacji finansowej, 

inwestycji w Akcje Oferowane oraz wpływu inwestycji na jego ogólny portfel inwestycyjny; 

(iii) posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich 

rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w Akcje Oferowane; (iv) w pełni rozumieć 

warunki Oferty oraz posiadać znajomość rynków finansowych; (v) posiadać umiejętność 

oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych scenariuszy 

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

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

5.23. Ryzyko niedojścia Oferty do skutku 

Oferta może nie dojść do skutku w przypadku odwołania jej przez Emitenta lub odstąpienia 

przez niego od jej przeprowadzenia. W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków 

wpłaconych tytułem nabycia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i 

odszkodowań.  

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji nie dojdzie do skutku, 

jeżeli: 

1) nie zostanie subskrybowana co najmniej jedna Akcja Oferowana albo 
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2) Emitent nie dokona przydziału subskrybowanych Akcji Oferowanych, albo 

3) nastąpią inne przeszkody prawne lub faktyczne uniemożliwiające zamknięcie 

emisji Akcji Oferowanych. 

W przypadku wystąpienia ww. sytuacji może dojść do zamrożenia środków finansowych na 

pewien czas i utraty potencjalnych korzyści przez Inwestorów – wpłacone kwoty na Akcje 

Oferowane zostaną zwrócone bez żadnych odsetek i odszkodowań. 

5.24. Ryzyko zawieszenia lub odstąpienia od Oferty 

Zarząd Emitenta może podjąć decyzję o zawieszeniu lub odwołaniu Oferty po jej 

rozpoczęciu. Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje, Emitent może podjąć 

decyzję o zawieszeniu albo odstąpieniu od Oferty bez podawania przyczyn. Po rozpoczęciu 

przyjmowania zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu albo odwołaniu Oferty, 

gdy zaistnieją przesłanki, które w jego opinii wskazywać będą na zasadność zawieszenia 

Oferty lub jej odwołania. 

Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta to informacja o zawieszeniu Oferty 

zostanie przekazana do publicznej wiadomości w ten sam sposób, co niniejszy Dokument 

Ofertowy. 

Zawieszenie Oferty Publicznej spowoduje przesunięcie terminów Oferty, w tym terminu 

przydziału Akcji Oferowanych. 

Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania 

nowych terminów Oferty, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej 

wiadomości w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem, że jeżeli zawieszenie Oferty 

nastąpiło po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, nowe terminy nie mogą być dłuższe, niż 

trzy miesiące od dnia otwarcia publicznej subskrypcji. 

Informacja o odwołaniu Oferty zostanie podana niezwłocznie do publicznej wiadomości w 

trybie, w jakim został opublikowany Dokument Ofertowy. 

W przypadku wycofania Oferty Akcji Oferowanych w trakcie trwania subskrypcji, 

inwestorzy przestają być związani złożonymi zapisami na Akcje Oferowane, a środki 

pieniężne przekazane tytułem wpłaty na Akcje Oferowane podlegają zwrotowi. 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia, odwołania lub zawieszenia przez Emitenta 

Oferty, czego konsekwencją byłby brak możliwości nabycia przez inwestorów Akcji 

Oferowanych, mimo zaangażowania czasu i środków w podjęcie decyzji inwestycyjnej, 

Inwestorzy będą narażeni na potencjalne zamrożenie na pewien czas środków wpłaconych 

na nabycie Akcji Oferowanych. 

5.25. Ryzyko zmiany harmonogramu Oferty lub możliwości wystąpienia 

nieprzewidzianych opóźnień w jego realizacji 

Nie można wykluczyć, że harmonogram Oferty nie ulegnie zmianie. Emitent może podjąć 

decyzję o zmianie terminów Oferty, w tym wydłużenia lub skrócenia terminu przyjmowania 

zapisów, przy czym skrócenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić tylko w 

przypadku subskrybowania wszystkich Akcji Oferowanych. 

W przypadku zmiany terminu składania zapisów na Akcje Oferowane informacja ta zostanie 

podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Dokument 

Ofertowy. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia 

terminów przyjmowania zapisów, w sytuacji, gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych 
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złożonymi zapisami będzie mniejsza niż liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty. Termin 

ten, stosownie do 438 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie może być dłuższy niż trzy 

miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. W przypadku wydłużenia terminów zapisów do 

publicznej wiadomości zostanie podana stosowna informacja w sposób w jaki zostało 

opublikowany niniejszy Dokument Ofertowy. 

5.26. Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane  

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na 

Akcje Oferowane ponosi osoba składająca zapis. 

Niedokonanie wpłaty na Akcje Oferowane w określonym terminie oraz na warunkach 

określonych w Dokumencie Ofertowym skutkuje nieważnością zapisu. 

5.27. Ryzyko związane z brakiem wypłaty dywidendy 

Wypłata dywidendy zależy od wielu czynników. Nie ma gwarancji, że w danym roku Spółka 

będzie w stanie wypłacić dywidendę swoim akcjonariuszom. Wypłata dywidendy oraz jej 

wysokość będzie zależeć w szczególności od osiągniętego zysku oraz sytuacji finansowej 

Spółki, potrzeby zabezpieczenia środków na realizację zobowiązań związanych z bieżącą 

działalnością Spółki i jej potrzeb finansowych w kolejnych okresach, w tym związanych z 

ewentualnymi przyszłymi inwestycjami dotyczącymi działalności Spółki i jej rozwoju. 

Kolejnym warunkiem wypłaty dywidendy jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia o 

przeznaczeniu wypracowanego przez Spółkę zysku na wypłatę dywidendy. Istnieje ryzyko, 

że Zarząd nie przedstawi Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w sprawie wypłaty 

dywidendy lub ryzyko, że Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały o jej wypłacie 

niezależnie od rekomendacji Zarządu. Akcjonariusze Akcji Oferowanych nie będą posiadać 

większości umożliwiającej podjęcie uchwały w tym przedmiocie. W przypadku niepodjęcia 

uchwały o wypłacie dywidendy inwestorom nie będzie przysługiwać roszczenie o wypłatę 

udziału w zysku Emitenta. 

5.28. Ryzyko związane z niezarejestrowaniem przez sąd podwyższenia kapitału 

zakładowego 

Inwestorzy powinni być świadomi istnienia ryzyka niedokonania przez sąd rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Oferowanych. Emitent 

dołoży należytej staranności w zakresie sporządzenia i złożenia do sądu stosownego 

wniosku we właściwym terminie. Jednakże nie można wykluczyć niepodjęcia przez sąd 

postanowienia w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału. W takim przypadku 

Emitent zwróci osobom, którym zostaną przydzielone Akcje Oferowane kwotę równą 

wartości wpłaty na poczet objęcia Akcji Oferowanych jednak bez żadnych odsetek i 

odszkodowań. 

5.29. Ryzyko związane ze sformalizowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta 

Uprawnione osoby mogą skorzystać z uprawienia do wytoczenia powództwa przeciwko 

Spółce o uchylenie Uchwały Emisyjnej lub powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwały 

Emisyjnej w razie przekonania, że Uchwała Emisyjna narusza dobre obyczaje, godzi w 

interes Spółki lub krzywdzi akcjonariuszy albo że Uchwała Emisyjna jest sprzeczna z ustawą 

lub Statutem Spółki. Na dzień sporządzania Dokumentu Ofertowego, Zarząd Emitenta nie 

ma wiedzy o tym, by takie postępowanie zostało wszczęte lub żeby miało zostać wszczęte. 

Ryzyko to ma charakter częściowo niezależny od Emitenta, dlatego nie można go całkowicie 

wykluczyć.  
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Nie można wykluczyć, że sąd rejestrowy przyjmując inną interpretację przepisów, 

zakwestionuje Uchwałę Emisyjną bądź prawidłowość przeprowadzonego procesu 

subskrypcji i akcji promocyjnej, co może skutkować oddaleniem wniosku o rejestracje 

podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji 

Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań. 

5.30. Ryzyko sankcji w związku z Ofertą 

Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku  

z ofertą publiczną dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przez Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej Ofercie,  

w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego lub uzasadnionego podejrzenia takiego 

naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo  

w przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa poniżej, KNF może: 

1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo przerwanie jej 

przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 

2) zakazać rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo dalszego jej prowadzenia, lub 

3) opublikować na koszt Emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem 

działaniu w związku z Ofertą lub subskrypcją. 

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą lub subskrypcją 

dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie lub subskrypcji  

w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego jest niewielka, KNF może wydać 

zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia Emitent lub 

oferujący powstrzymuje się od rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji albo przerywa 

jej przebieg, do czasu usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne 

do usunięcia tych naruszeń. 

W związku z daną ofertą publiczną lub subskrypcją KNF może wielokrotnie zastosować 

środki przewidziane powyżej. 

W przypadku niewykonania nakazu, o którym mowa w pkt 1 powyżej albo naruszenia 

zakazu wskazanego w pkt 2 KNF może - na podstawie art. 96 ust. 1b Ustawy o Ofercie - 

nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5.000.000 zł. 

Art. 18. Ustawy o Ofercie upoważnia KNF do zastosowania środków, o których mowa w 

art. 16 także w przypadku, gdy: 

1) oferta publiczna lub subskrypcja papierów wartościowych, dokonywane na 

podstawie tej Oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów; 

2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania 

bytu prawnego Emitenta; 

3) działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów 

prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów 

wartościowych Emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do 

ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta, lub 
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4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa,  

i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za 

nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. 

Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16 i 18 

Ustawy o Ofercie komunikat o ich zastosowaniu zamieszcza się - zgodnie z art. 18a ust. 3 

na stronie internetowej KNF. 

5.31. Ryzyko sankcji związanych z reklamą oferty 

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 22 ust. 

2-4 rozporządzenia Prospektowego przez Emitenta, Oferującego, podmiot, o którym mowa 

w art. 11a ust. 2 Ustawy o Ofercie, lub inne podmioty działające w ich imieniu lub na ich 

zlecenie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może: 

1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia prowadzenia reklamy lub przerwanie jej 

prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, wskazując 

nieprawidłowości, które należy usunąć w tym okresie, lub 

2) zakazać udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania, w 

szczególności w przypadku, gdy wskazane przez Komisję nieprawidłowości nie 

zostały usunięte w terminie określonym w pkt 1, lub 

3) opublikować, na koszt emitenta, oferującego lub podmiotu, o którym mowa w art. 

11a ust. 2, informację o niezgodnym z prawem rozpowszechnianiu reklamy, 

wskazując naruszenia prawa. 

W związku z udostępnianiem informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, KNF może 

wielokrotnie zastosować środki przewidziane powyżej. 

5.32. Inne ryzyka związane z tzw. crowdfundingiem udziałowym 

Akcja promocyjna dotycząca Oferty odbywa się w ramach tzw. crowdfundingu udziałowego 

(ang. equity crowdfunding). Poza regulacjami dotyczącymi publicznej oferty papierów 

wartościowych, crowdfunding udziałowy nie został kompleksowo uregulowany prawnie. 

Tym samym istnieje ryzyko związane z pojawieniem się nowych przepisów, które mogą 

utrudnić lub uniemożliwić zakończenie Oferty, co może przesądzić o niedojściu Oferty do 

skutku. W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem objęcia 

Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań. 

Negatywny wpływ na Ofertę może również mieć zmiana interpretacji przepisów prawa 

dotyczących Oferty. Zmianie ulec mogą także stanowiska, opinie lub zalecenia organów 

publicznych, w tym organów nadzoru, dotyczące sposobu prowadzenia Oferty i jej 

promocji.  

5.33. Ryzyko ograniczonej płynności Akcji Oferowanych 

Akcje Oferowane nie są obecnie przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu lub o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym. Ograniczona płynność Akcji Oferowanych może w szczególności wypłynąć 

na możliwą do uzyskania cenę sprzedaży Akcji Oferowanych, która może być istotnie niższa 

od ceny, po której zostały nabyte. Ryzyko ograniczonej płynności Akcji Oferowanych wiąże 

się również z brakiem łatwo dostępnych instrumentów umożliwiających obrót Akcjami 

Oferowanymi. Oznacza to, że sprzedaż Akcji Oferowanych może wiązać się z koniecznością 

samodzielnego poszukiwania przez Inwestora nabywcy Akcji Oferowanych. 

5.34. Ryzyko związane z brakiem gwarancji zysku  
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Finansowanie udziałowe, w tym poprzez objęcie Akcji Oferowanych nie może być 

utożsamiane z produktem oszczędnościowym gwarantującym pewny zysk. Zainwestowane 

środki nie są objęte żadnymi gwarancjami. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia konkretnych 

wyników finansowych ani konkretnej ceny akcji w przyszłości, ani wypłaty dywidendy w 

przyszłości, ani wpłaty konkretnej kwoty z majątku zlikwidowanej Spółki. W przypadku 

niepowodzenie projektu realizowanego przez Spółkę lub w przypadku braku możliwości 

likwidacji Spółki Inwestor może utracić całość lub część zainwestowanych środków. 

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie inwestowanie w akcje, a ich decyzje 

inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą uwzględniającą różne czynniki 

ryzyka oraz okoliczności, w tym również te ryzyka nie wymienione w niniejszym 

Dokumencie Ofertowym.  
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ZAŁĄCZNIKI 

1) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS Emitenta; 

2) Treść Uchwały Emisyjnej;  

3) Statut Spółki.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – INFORMACJA ODPOWIADAJĄCA ODPISOWI AKTUALNEMU Z 

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – TREŚĆ UCHWAŁY EMISYJNEJ 

Uchwała nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

pod firmą 

FREEDOM FARMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 18 czerwca 2021 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki 

 

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 3, art. 432 i art. 433 § 2 i 

art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 3 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 

r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów 

wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia 

dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 

§ 1 

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 

100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 

100.000,10 zł (słownie: sto tysięcy złotych 10/100) i nie wyższej niż 112.500,00 zł 

(słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą niż 

0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 12.500,00 zł (słownie: dwanaście 

tysięcy pięćset złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i 

nie więcej niż 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda 

akcja, oznaczonych numerami od 000001 do nie większego, niż 125000 („Akcje Serii 

D”).  

2. Akcje Serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 

obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku, będący pierwszym rokiem obrotowym 

Spółki, tj. od dnia jej zawiązania – 31 marca 2021 roku.  

3. Cena emisyjna jednej akcji Serii D wynosi 35,50 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych 

50/100).  

4. Akcje Serii D będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, 

wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.  

5. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Serii D, ponad wartość 

nominalną Akcji Serii D zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki. 

6. Wszystkie Akcje Serii D zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji otwartej, o której 

mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej 

w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego.  
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7. W związku z faktem, że łączna wartość oferty publicznej Akcji Serii D na terytorium 

Unii Europejskiej będzie mniejsza, niż 1 000 000 euro, a Spółka nie przeprowadzała 

wcześniej oferty publicznej jakichkolwiek instrumentów finansowych, do oferty 

publicznej Akcji Serii D nie ma zastosowania Rozporządzenie Prospektowe. Jednakże 

jako, że zakładane wpływy brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej z tytułu 

emisji Akcji Serii D, liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowić będą 

nie mniej niż 100 000 euro i mniej  niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które 

Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów 

wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze 

niż 100 000 euro i będą mniejsze niż 1 000 000 euro, wymaga ona udostępnienia do 

publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, o którym 

mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych.  

 

§ 2 

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU 

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości 

prawa poboru Akcji Serii D.   

2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą 

powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D oraz 

sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D. Walne Zgromadzenie przyjmuje do 

wiadomości treść tej opinii.  

 

§ 3 

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich 

czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakłado-

wego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia oferty publicznej Ak-

cji Serii D.  

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenie szczegółowych warun-

ków emisji Akcji Serii D, w szczególności do:  

1) określenia szczegółowych zasad dokonywania wpłat na Akcje Serii D;  

2) wskazywania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D;  

3) ustalenia treści i ogłoszenia wezwania do zapisywania się na Akcje Serii D;  

4) określenia zasad przydziału Akcji Serii D;  

5) dokonania przydziału Akcji Serii D albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przy-

działu z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wyko-

nania niniejszej uchwały;  

6) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku pod-

wyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do 

art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;  
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7) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego 

informacje o ofercie publicznej Akcji Serii D, o którym mowa w art. 37a ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instru-

mentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach pu-

blicznych. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o 

odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii D, o jej zawieszeniu lub 

wznowieniu. Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia 

oferty publicznej Akcji Serii D, który to termin może zostać ustalony oraz udostęp-

niony do publicznej wiadomości później.  

§ 4 

ZMIANA STATUTU 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, 

że § 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„§4 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 100.000,10 zł (słownie: sto tysięcy zło-

tych 10/100) i nie wyższej niż 112.500,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset 

złotych 00/100) i dzieli się na nie mniej niż 1.000.001 (jeden milion jedna) akcję i nie 

więcej, niż 1.125.000 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o war-

tości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:  

a) 236.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, 

że każda akcja serii A uprawnia do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu, o 

numerach od 000001 do 236000;  

b) 719.000 akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 000001 do 719000;

  

c) 45.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00001 do 45000;

  

d) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 125.000 (słownie: sto 

dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 

000001 do nie większego niż 125000.  

2. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji serii A, B i C zostanie pokryty w całości przed 

zarejestrowaniem Spółki.  

3. Na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem akcji 

imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu.”  

§ 5 

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ 

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do 

ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do 

Statutu na podstawie niniejszej Uchwały nr 3, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd 

oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek 

handlowych.  

§ 6 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że 

podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania 

wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego.  

 

 

Przemysław Zawadzki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w 

głosowaniu jawnym, za uchwałą oddano 1.236.000 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć 

tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 – STATUT SPÓŁKI W TREŚCI PRZYJĘTEJ UCHWAŁĄ NR 3 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 18 CZERWCA 2021 ROKU 

 

 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

 

ROZDZIAŁ I 

FIRMA, SIEDZIBA 

§ 1 

1. Spółka działa pod firmą Freedom Farms Spółka Akcyjna.  

2. Spółka może używać skróconej nazwy Freedom Farms S.A. oraz wyróżniającego ją 

znaku graficznego. 

§ 2 

Siedzibą Spółki jest Warszawa.  

ROZDZIAŁ II 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

§ 3 

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: 

1) PKD 01.16.Z – Uprawa roślin włóknistych; 

2) PKD 01.19.Z - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie; 

3) PKD 01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzy-

stywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych; 

4) PKD 10.89.Z – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie-

sklasyfikowana; 

5) PKD 10.41.Z – Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych; 

6) PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowa-

nych sklepach; 

7) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 

lub internet; 

8) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; 

9) PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; 

10) PKD 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach; 

11) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie in-

dziej niesklasyfikowana; 

12) PKD 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;  

13) PKD 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyro-

bów tytoniowych;  
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14) PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;  

15) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wy-

specjalizowanych sklepach;  

16) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 

straganami i targowiskami; 

17) PKD 10.83.Z - Przetwórstwo herbaty i kawy;  

18) PKD 10.86.Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności 

dietetycznej;  

19) PKD 46.37.Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw; 

20) PKD 46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków; 

21) PKD 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowa-

dzona w wyspecjalizowanych sklepach;  

22) PKD 46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych; 

23) PKD 20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych. 

2. Działalność, dla podjęcia której wymagana jest koncesja, zezwolenie lub pozwolenie, 

podjęta zostanie po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub pozwolenia. 

3. Spółka może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

jak poza jej granicami. 

4. Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jed-

nostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, 

a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz in-

nych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych. 

5. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, 

o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte więk-

szością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę 

kapitału zakładowego.  

 

ROZDZIAŁ III 

KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI 

§ 4 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 

1.000.000 (jeden milion) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,  

w tym: 

1)  236.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że 

każda akcja serii A uprawnia do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu, o numerach 

od 000001 do 236000; 

2) 719.000 akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 000001 do 719000; 

3) 45.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00001 do 45000. 

2. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji serii A, B i C zostanie pokryty w całości przed 

zarejestrowaniem Spółki. 

3. Na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem akcji 

imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu. 
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§ 5 

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze 

emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych 

akcji w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel środ-

ków Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym. 

§ 6 

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, zapasowe oraz inne fundusze. 

2. Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, a regu-

laminy ich wykorzystania uchwala Zarząd. 

 

ROZDZIAŁ IV 

AKCJE 

§ 7 

1. Akcje są zbywalne. 

2. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. 

3. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje 

z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. 

4. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finanso-

wymi. 

5. Niezależnie od postanowień ust. 4 zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i 

odwrotnie może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowa-

dzana na podstawie uchwały Zarządu Spółki z tym zastrzeżeniem, że zamiana akcji 

imiennych na akcje na okaziciela wymaga dodatkowo jednomyślnej uchwały Rady Nad-

zorczej. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od, 

odpowiednio, dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany 

akcji, a w przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela – od dnia wyra-

żenia zgody przez Radę Nadzorczą. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imien-

nych objętych żądaniem zamiany wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku 

dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgro-

madzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści. Zamiana 

akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na oka-

ziciela Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym. 

§ 8 

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) na zasa-

dach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie. 

Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

2. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury: 

1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do 

nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi liczbę i rodzaj 

akcji, które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną 

lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za 

nabywane akcje lub sposób jego określenia bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez 
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wynagrodzenia oraz warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnie-

nie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), w tym kapitał służący sfi-

nansowaniu nabycia i umorzenia akcji;  

2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;  

3) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem 

umorzenia oraz o obniżeniu kapitału zakładowego, jeśli w związku umorzeniem 

akcji dochodzi do obniżenia kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu 

Spółki; 

4) jeśli w związku z umorzeniem akcji dochodzi do obniżenia kapitału zakładowego - 

przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewi-

dzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych. 

§ 9 

1. Przeniesienie akcji imiennych wymaga jednomyślnej uchwały Rady Nadzorczej. 

2. Akcjonariusz zamierzający dokonać rozporządzenia lub ustanowić obciążenie na ak-

cjach imiennych Spółki („Akcjonariusz Zbywający”) zobowiązany jest zawiadomić 

Zarząd Spółki („Zawiadomienie”) na piśmie o zamiarze rozporządzenia akcjami 

imiennymi Spółki („Akcje Zbywane”) określając: 

1) liczbę, serię i numery Akcji Zbywanych; 

2) identyfikację proponowanego nabywcy Akcji Zbywanych; 

3) proponowaną cenę sprzedaży lub wartość innego świadczenia na-

leżnego Akcjonariuszowi Zbywającemu w zamian za przeniesienie 

Akcji Zbywanych. 

4) charakter zakładanego obciążenia akcji; 

3. Zarząd Spółki zobowiązany jest przekazać członkom Rady Nadzorczej otrzymane Za-

wiadomienie w terminie 7 dni od jego otrzymania. 

4. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na przeniesienie Akcji Zbywanych w terminie 

30 dni od otrzymania Zawiadomienia przez Spółkę, powinna wskazać innego nabywcę 

w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia.  

5. Zawarcie umowy sprzedaży Akcji Zbywanych na rzecz wskazanego przez Radę Nad-

zorczą nabywcy i zapłata ceny powinna nastąpić w terminie 30 dni od jego wskazania. 

6. Cena sprzedaży Akcji Zbywanych na rzecz nabywcy wskazanego przez Radę Nadzorczą 

będzie równa wskazanej w Zawiadomieniu, a w przypadku zamiaru przeniesienia Akcji 

Zbywanych na podstawie innej, niż sprzedaż – równa aktywom netto Spółki według 

ostatniego sporządzonego sprawozdania finansowego przypadającym na Akcje Zby-

wane. 

7. Zbycie akcji imiennych w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody Rady Nad-

zorczej. 

8. Przepisy § 9 stosuje się odpowiednio do rozporządzenia częścią ułamkową akcji. 

9. Rozporządzenie akcjami imiennymi Spółki z naruszeniem postanowień niniejszego pa-

ragrafu jest bezskuteczne w stosunku do Spółki. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

AKCJONARIUSZE 
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§ 10 

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finanso-

wym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne 

Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Walne Zgromadzenie może jednakże zade-

cydować o innym podziale zysku, w szczególności przeznaczając go, w całości lub w 

części, na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe albo na inne cele określone 

uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

2. Walne Zgromadzenie określi, w uchwale o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjona-

riuszom, dzień, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do 

dywidendy za dany rok obrotowy. W przypadku, gdy data taka nie zostanie określona 

w uchwale Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, dywidenda przysługuje akcjona-

riuszom, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku. 

3. Na warunkach i w granicach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Za-

rząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki 

na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posia-

dać będzie wystarczające środki na wypłatę. 

4. Spółka będzie samodzielnie i bezpośrednio spełniać zobowiązania pieniężne Spółki wo-

bec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji. Wyłączone zostaje stosowanie z 

art. 32810 Kodeksu spółek handlowych. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

WŁADZE SPÓŁKI 

§ 11 

Władzami Spółki są: 

1) Zarząd; 

2) Rada Nadzorcza; 

3) Walne Zgromadzenie. 

ZARZĄD 

§ 12 

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków. 

2. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 3 - 5 poniżej.  

3. Akcjonariuszowi Przemysławowi Zawadzkiemu przysługuje prawo powoływania i od-

woływania dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. 

4. Członek Zarządu powołany zgodnie z ust. 3 powyżej może być odwołany jedynie przez 

akcjonariusza, który go powołał. 

5. Uprawnienie osobiste do powoływania członka Zarządu wykonuje się poprzez pisemne, 

pod rygorem nieważności, oświadczenie skierowane do Spółki ze wskazaniem osoby 

powoływanej na członka Zarządu.  

6. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani na kadencję trwającą 5 (słownie: pięć) lat. 
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Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.  

7. Członek Zarządu może być w każdym czasie zawieszony w czynnościach przez Radę 

Nadzorczą. 

8. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia 

funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, 

rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. 

9. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę w sądzie 

i poza sądem. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do 

kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

10. Tryb działania Zarządu może zostać określony szczegółowo w Regulaminie Zarządu. 

Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. 

11. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, 

nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszcze-

gólne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu. 

12. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy Członek Zarządu. Uchwały mogą być po-

wzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Za-

rządu. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środ-

ków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, 

13. Zarząd Spółki może podejmować uchwały w głosowaniu pisemnym lub przy wykorzy-

staniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, w szczególności za 

pomocą telefonu, videofonu lub poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w powyższy 

sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni 

o treści projektu uchwały. 

14. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki 

wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu 

łącznie z prokurentem. 

15. Nie stanowi naruszenia zakazu działalności konkurencyjnej pełnienie przez członka Za-

rządu Spółki funkcji w organach spółki zależnej od Spółki. 

 

RADA NADZORCZA 

§ 13 

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od trzech do siedmiu członków. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej kadencji. Członkowie 

Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje 

3. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgro-

madzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy peł-

nienia funkcji członka Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek 

śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. 

4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 5-7 poniżej. 

5. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej wy-

maganej przepisów prawa liczby w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków 

Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady 
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Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do minimalnego wymaganego 

przepisami prawa składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzor-

czej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba 

członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.  

6. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego 

oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzor-

czej.  

7. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 5-6 powyżej w drodze kooptacji 

będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powo-

łania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po 

dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliż-

szym Walnym Zgromadzenie umieści punkt w porządku obrad dotyczący zatwierdzenia 

członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy. 

8. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wice-

przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

9. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest powstrzymać się od przyjmowania jakichkol-

wiek korzyści w związku z pełnieniem tej funkcji, z zastrzeżeniem wynagrodzenia przy-

znanego uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 14 

1. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej może regulować przyjęty przez Radę Nad-

zorczą regulamin. 

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego niepowołania członek Rady Nadzor-

czej, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wnio-

sek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w 

ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia przedmiotowego wniosku. Jeżeli Przewodni-

czący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch ty-

godni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie poda-

jąc datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 

3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności - Czło-

nek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, zwołuje i otwiera pierwsze posie-

dzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się od-

być co najmniej trzy razy w roku obrotowym. 

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomie-

niem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na 

odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. 

Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i 

przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Jeżeli 

wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest 

ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwoła-

nia, nadto uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad. 

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 4 

powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest, co najmniej połowa jej członków. W posie-

dzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków 
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bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

6. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w powyż-

szy sposób będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiado-

mieni o treści projektów uchwał. 

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając 

swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże od-

danie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na 

posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

8. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie 

wszystkich członków Rady.  

9. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna 

większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzor-

czej, o ile postanowienia Statutu nie przewidują warunków surowszych. 

10. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły z posiedzenia podpi-

sują obecni członkowie Rady. Protokoły z głosowań przeprowadzonych w trybie okre-

ślonym w ust. 6 powyżej podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady 

Nadzorczej zarządzający głosowanie. 

11. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obec-

nych na posiedzeniu.  

 

§ 15 

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w zakresie ustalonym prze-

pisami Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu. Do kompetencji Rady Nad-

zorczej, oprócz spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy: 

1) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem uprawnienia oso-

bistego przysługującego akcjonariuszowi Spółki; 

2) czasowe zawieszenie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynno-

ściach; 

3) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu; 

4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki; 

5) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konku-

rencyjną; 

6) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki; 

7) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy; 

8) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych 

spółkach; 

9) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej; 

10) rozporządzenie prawem i zaciąganie wszelkich zobowiązań w wysokości przekra-

czającej jednorazowo lub, w przypadku umów przewidujących świadczenia okre-

sowe – w ciągu kolejnych 12 miesięcy, kwoty 500.000 zł, o ile nie dotyczy to 

kategorii zobowiązań, w takim zakresie, w jakim zostaną ujęte w budżecie zaak-

ceptowanym przez Radę Nadzorczą; 

11) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości lub 

udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości lub udziale w 
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nieruchomości prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w pra-

wie użytkowania wieczystego nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego. 

 

§ 16 

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

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 

3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować 

do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd, w terminie czternastu dni od daty 

otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić 

Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub zgłoszonej inicja-

tywy Rady Nadzorczej. 

4. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wy-

konywania poszczególnych czynności nadzorczych.  

5. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czyn-

ności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przy-

czyn nie mogą sprawować swoich czynności. 

6. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania 

i kompetencje. 

 

WALNE ZGROMADZENIE 

§ 17 

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą zawiadomień prze-

słanych listem poleconym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, 

na co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres 

akcjonariuszy uwidoczniony w rejestrze akcjonariuszy. Zamiast listu lub przesyłki za-

wiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, na adres wska-

zany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany 

przez niego inny adres poczty elektronicznej. 

3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, 

jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprze-

ciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych 

spraw do porządku obrad. 

§ 18 

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu 

roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgroma-

dzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go  

w terminie określonym w niniejszym paragrafie oraz nadzwyczajnego Walnego Zgro-

madzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 

3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co naj-

mniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadze-

nie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.  
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4. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umiesz-

czenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o któ-

rym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych 

w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o 

zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Wal-

nego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 

5. We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać 

sprawy, które powinny być wniesione pod obrady. 

§ 19 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porząd-

kiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, 

a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. 

2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.  

3. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę 

reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statutu nie sta-

nowi inaczej.  

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów od-

danych przez akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub ob-

owiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. 

5. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie 

jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności 

zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek 

Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź - w razie 

nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzor-

czej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej – Członek Zarządu. 

§ 20 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:  

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz spra-

wozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obo-

wiązków,  

3) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego 

zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczo-

wego, 

4) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, określenie 

daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 

dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, 

5) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, 

6) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 

7) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z człon-

kiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki albo na rzecz 

którejkolwiek z tych osób,  

8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; 

9) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emi-

sja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych,  
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10) z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 5 i 6 niniejszego Statutu, powoływanie i 

odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki, 

11) zmiana Statutu Spółki,  

12) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,  

13) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, 

14) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariu-

szy.  

2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 

nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgroma-

dzenia.  

3. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne 

sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie. 

§ 21 

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia może 

zostać określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego 

Zgromadzenia. 

 

ROZDZIAŁ VII 

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI 

§ 22 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2021 roku. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 23 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

§ 24 

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod 

firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że 

Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Uchwała taka zapada większością trzech 

czwartych głosów z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach Kodeksu 

spółek handlowych oraz z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Statutu. 

§ 25 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

spółek handlowych 

 

 

 

 

 


