
 

         

 

 
    

 

 

Dokument Informacyjny 

sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako 
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Wstęp  

 

Dane o emitencie  

 
Firma Spółki:                      Robinson Europe Spółka Akcyjna 
Siedziba, adres:                                ul. Lajkonika 34, 43-382 Bielsko-Biała 
Oddział w Warszawie:                                   05-082 Babice Stare k/Warszawy, ul. Warszawska 253   
Numer telefonu:    +48 33 816 05 74 
Numer faksu:     +48 33 810 08 33 
Adres strony internetowej:   www.robinson.pl 
Adres poczty elektronicznej:   biuro@robinson.pl 
                                          Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział     
                                                                      Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS:     0000364613 
REGON:     002429322 
NIP:      547-004-60-25 
 

 

Dane autoryzowanego doradcy 

 
Firma Spółki:     Rubicon Partners Dom Maklerski SA 
Siedziba, adres:                                         ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa 
Numer telefonu:    +48 22 630 33 93 
Numer faksu:     + 48 22 630 33 70 
Adres strony internetowej:   www.rubiconpartners.pl 
Adres poczty elektronicznej:   biuro@rubiconpartners.pl 
 

 

Liczba, rodzaj oraz jednostkowa wartość nominalna instrumentów finansowych wprowadzanych do 
obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

 

Do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadza się: 
� 187.500 (sto osiemdziesiat siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 1,00 zł każda; 

 

 

Tabela 1. Kapitał zakładowy Emitenta  
Udział w kapitale Udział w ogólnej 

Seria Liczba akcji (szt.) 
zakładowym (%) 

Liczba głosów 
liczbie głosów (%) 

Seria A 1.000 000 84,21% 1.000.000 84,21% 
Seria B 187.500 15,79% 187.500 15,79% 

SUMA 1.187.500 100,00% 1.187.500 100,00% 
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Informacja o trybie i sposobie, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w dokumencie 
informacyjnym, w terminie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości 

 

Zmiany danych, zawartych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym, w terminie jego ważności, będą 
publikowane na stronach internetowych: 

� Emitenta (Robinson Europe S.A.) – www.robinson.pl 
� Autoryzowanego Doradcy – www.rubiconpartners.pl  
� Organizatora Rynku NewConnect – www.newconnect.pl 

Informacje aktualizujące Dokument Informacyjny, będą publikowane w trybie przewidzianym do publikacji 
Dokumentu Informacyjnego 
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1. Czynniki ryzyka  
 

Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, Inwestor powinien rozważyć 
ryzyka dotyczące działalności Spółki i rynku, na którym ona funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie są 
jedynymi, które mogą dotyczyć Emitenta i prowadzonej przez niego działalności. 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 niniejszym Dokumencie Informacyjnym czynniki mogą wpływać na działalność Spółki. 
Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich 
zaistnienia ani oceną ich ważności. Inwestycja w akcje Spółki jest odpowiednia dla inwestorów rozumiejących 
ryzyka związane z taką inwestycją i będących w stanie ponieść stratę części lub całości zainwestowanych 
środków. 
 

1.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz z otoczeniem, w którym działa Emitent 
 
1.1.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski 

 

Rozwój Emitenta jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą Polski, na terenie której Emitent oferuje 
swoje produkty i będących jednocześnie głównym rejonem aktywności gospodarczej klientów Emitenta. Emitent 
musi jednak monitorować i analizować również sytuację gospodarczą krajów Europy Środkowo-Wschodniej z 
uwagi na fakt, iż średnio 25% obrotów spółki związane jest z eksportem produktów na rynki CEE oraz do 
Niemiec. Do głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym, wpływających na działalność Emitenta, 
można zaliczyć: poziom PKB, poziom średniego wynagrodzenia brutto, poziom inflacji, poziom inwestycji 
podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych. Istnieje 
ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw czy wzrost 
zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową spółki, 
poprzez obniżenie popytu na produkty Emitenta, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników 
finansowych spółki. 
 
 
1.1.2. Ryzyko związane z koniunkturą w branży, w której działa Emitent 

 

Działalność Emitenta w istotnym stopniu uzależniona jest od bieżącej i przyszłej koniunktury w sektorze produkcji 
i dystrybucji sprzętu wędkarskiego. 
W przemyśle wędkarskim w coraz szybszym tempie postępuje proces globalizacji. Jego przyspieszenie jest 
wynikiem wzrostu pozycji państw azjatyckich, w tym przede wszystkim Chin w produkcji sprzętu wędkarskiego. 
Istotny postęp w jakości produkcji wyrobów z Dalekiego Wschodu przyczynił się do istotnego obniżenia pozycji 
konkurencyjnej wielu lokalnych europejskich i, w mniejszym stopniu, również amerykańskich firm. Ta sytuacja w 
konsekwencji mogłaby wpłynąć na ograniczenie portfela zamówień spółki w przyszłości. 
W związku z tym, w przypadku zdynamizowania się powyższego procesu, zaistniałoby ryzyko, iż prognozowane 
wyniki finansowe oraz planowany przebieg rozwoju Emitenta byłby mocno utrudniony. 
Powyższy czynnik ryzyka jest jednak skutecznie minimalizowany poprzez rezygnację z przedstawicielstwa innych 
brendów, a jednocześnie rosnącym importem z Chin, co w konsekwencji pozwoli zając rynek po wielu lokalnych 
firmach.  
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1.1.3. Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym 

 

Polski rynek sprzętu wędkarskiego ze średniej i niższej półki cenowej zdominowały krajowe firmy. Emitent należy 
do grona pięciu największych firm, do których należy blisko 50% polskiego rynku wędkarskiego. Stosowana przez 
krajowych dystrybutorów sprzętu wędkarskiego, w tym także przez Emitenta, strategia omijania 
zachodnioeupejskich pośredników doprowadziła do istotnego umocnienia pozycji tych firm na rynku krajowym. W 
konsekwencji jednak odbiła się ona na jakości oferowanego sprzętu. Ze względu na konieczność systematycznej 
walki o klienta ze średniej i niższej półki cenowej, firmy te, aby utrzymać odpowiednią rentowność działalności w 
zakresie dużego sprzętu wędkarskiego nie są zainteresowane wysokonakładowymi inwestycjami zmierzającymi 
do wprowadzania nowych innowacyjnych produktów. Wynika to, zarówno z niedużej wielkości krajowego rynku, 
braku odpowiedniej renomy na Zachodzie Europy oraz w Stanach Zjednoczonych, jak również relatywnie dużych 
nakładów i wysokiego ryzyka niepowodzenia komercyjnego innowacji. Emitent może być zmuszony do podjęcia 
kroków w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu sprzedaży, poprzez np. obniżenie cen świadczonych usług. 
Działania tego typu mogą wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych osiąganych przez Emitenta i jego 
perspektywy rozwoju. 
Emitent nie zamierza brać udziału w rywalizacji z konkurentami poprzez obniżanie cen poniżej poziomów 
rentowności. Strategia spółki koncentruje się na zdobywaniu korzystniejszej pozycji rynkowej i budowaniu 
przewag konkurencyjnych poprzez zapewnienie kompleksowej oferty i oferowaniu wysokiej jakości produktów, 
elastycznie dostosowanych do potrzeb klienta. 
 

1.1.4. Ryzyko związane z regulacjami prawnymi 

 

Otoczenie prawne działalności spółki charakteryzuje się wysoką dynamiką zmian, przede wszystkim w kontekście 
dostosowywania prawa krajowego do standardów Unii Europejskiej. W związku z prowadzoną polityką 
legislacyjną niejednokrotnie pojawiają się wątpliwości interpretacyjne danych zmian. Niejednoznaczność 
przepisów może rodzić ryzyko nałożenia kar administracyjnych lub finansowych w przypadku przyjęcia 
niewłaściwej wykładni prawnej. 
W celu minimalizacji powyższego ryzyka Emitent przeprowadza audyty wewnętrzne, ukierunkowane na zgodność 
z bieżącymi regulacjami prawnymi. W ostatnim czasie w wyniku przeprowadzonych przez spółkę kontroli, pod 
względem zgodności stosowanego prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych, podatku od towarów i usług, 
prawa pracy, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. 
 

1.1.5. Ryzyko związane z utratą głównych odbiorców 

 

Większość odbiorców Emietenta jest związana ze spółką na zasadach gentelman agreement. Szczegółowe 
warunki dostaw typu incoterms, termin płatności są zapisywane każdorazowo na fakturze. 
 
Firma posiada zawartą umowę z największym odbiorcą – jedną z najwiekszych sieci handlowych obecnych w 
Polsce. Jej udział w ogóle odbiorców wynosi ok. 20%.  
Emitent systematycznie redukuje liczbę mniejszych kontrahentów na rzecz podmiotów realizujących większe 
zamówienia. Pozwala to na poprawę efektywności działania oraz skoncentrowanie się na bardziej dochodowej i 
perspektywicznej grupie klientów.  
 

1.1.6. Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców 

 

Firma przez kilka lat kontaktów z dostawcami wypracowała sobie dobrą pozycję handlową. Obecnie firma 
zamawia sprzęt przede wszystkim w Chinach, a także we Włoszech, w Koreii, Belgii, na Węgrzech, w Holandii, 
Indiach oraz Singapurze. 
Nagłe wycofanie się któregokolwiek z kontrahentów bądź niewywiązanie się przez nich z postanowień zawartych 
umów może spowodować konieczność poszukiwania nowych kontrahentów, co w konieczności może wiązać się 
ze zwiększeniem kosztów działalności. 
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Dla zdywersyfikowania ryzyka dostaw Emitent na rynku dostawców stara się współpracować z kilkudzieisęcioma  
przedsiębiorstwami. W Chinach firma kooperuje zazwyczaj z 31 przedsiębiorstwami. 
Większość dostawców jest związana z firmą na zasadach gentelman agreement. Szczegółowe warunki dostaw, 
typu incoterms, termin płatności są zapisywane każdorazowo na fakturze.  
 
W celu minimalizacji tego rodzaju ryzyka spółka stara się zawierać umowy z kontrahentami, którzy w 
dotychczasowej historii prowadzenia działalności przez Emitenta wykazywali się rzetelnością oraz terminowością 
realizacji dostaw. Ponadto współpraca ze sprawdzonymi grupami kontrahentów umożliwia spółce ograniczyć 
nieprzewidziane koszty (np. kary za nieterminowe dostaczenie sprzętu), terminowo wykonywać zlecenia, 
sprzedawać produkty najwyższej jakości podwykonawców i dostawców. 

 
1.1.7. Ryzyko związane z celami strategicznymi 
 

Spółka w pierwszym etapie realizacji swojej strategii rozwoju zakłada rozszerzenie oferty, w szczególności na 
sprzęt wyczynowy, przy współpracy z producentem z Europy Zachodniej. Sprzedaż tych towarów odbywać się 
będzie pod wspólnym brendem. Ponadto strategia przewiduje rozwój asortymentu w zakresie akcesoriów 
wędkarskich, jak również rozwój asortymentu w zakresie wędkarstwa karpiowego. Drugi etap realizacji strategii 
obejmie rozwój branży sportowej, w szczególności oferty zimowej. Możliwe jest tu przejęcie firmy dystrybucyjnej.  
.   
Realizacja założeń strategii rozwoju Emitenta uzależniona jest od zdolności spółki do adaptacji do warunków 
sektora produkcji i dystrybucji sprzętu wędkarskiego, w ramach którego spółka prowadzi działalność. Do 
najważniejszych czynników wpływających na branżę wędkarską można zaliczyć: ilość wędkarzy w Polsce, ilość 
sklepów oraz hurtowni ze sprzętem wędkarskim w Polsce oraz docelowych krajach eksportowych oraz przepisy 
prawa. Działania spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego 
dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, 
sytuację finansowo-majątkową oraz na wyniki Emitenta. Istnieje zatem ryzyko nieosiągnięcia części lub 
wszystkich założonych celów strategicznych. W związku z tym przychody i zyski osiągane w przyszłości przez 
Emitenta zależą od jego zdolności do skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii. W celu 
ograniczenia niniejszego ryzyka Zarząd na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny 
wpływ na działalność i wyniki spółki, a w razie potrzeby podejmuje niezbędne decyzje i działania. 
 

1.1.8. Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych 

 

Emitent, podobnie jak wszystkie podmioty gospodarcze, jest narażony na nieprecyzyjne zapisy w uregulowaniach 
prawno-podatkowych, które mogą spowodować powstanie rozbieżności interpretacyjnych, w szczególności w 
odniesieniu do operacji związanych z podatkiem dochodowym, podatkiem od czynności cywilnoprawnych i 
podatkiem VAT w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności. W związku z powyższym istnieje ryzyko, iż 
mimo stosowania przez Emitenta aktualnych standardów rachunkowości, interpretacja Urzędu Skarbowego 
odpowiedniego dla Emitenta może różnić się od przyjętej przez Spółkę, co w konsekwencji może wpłynąć na 
nałożenie na Emitenta kary finansowej, która może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. 
 

1.1.9. Ryzyko niedojścia do skutku planowanych akwizycji  

 

Jednym z założeń strategii Emitenta (punkt 5.7.1.) jest zwiększanie udziału w rynku pozwalające na uzupełnienie 
asortymentowe oraz uszczelnienie sieci dystrybucji poprzez akwizycję lub konsolidację konkurencji (zwłaszcza tej 
niewielkiej). W związku z tym istnieje ryzyko, że nie znajdą się podmioty na rynku, które zgodzą się na warunki 
przejęcia postawione im przez spółkę. Brak zakładanych akwizycji może spowodować nieosiągnięcie założonych 
celów strategicznych, co w konsekwencji może niekorzystnie wypłynąć na poziom planowanych przychodów ze 
sprzedaży oraz zysku netto spółki w kolejnych latach. 
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1.2 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

 

1.2.1. Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji Emitenta 

 

Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie 
obrotu. Nie ma więc pewności, że instrumenty finansowe Emitenta będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich 
wprowadzeniu do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. Istnieje ryzyko, że obrót akcjami na 
tym rynku będzie się charakteryzował małą płynnością. Tym samym mogą występować trudności w sprzedaży 
dużej ilości akcji w krótkim okresie, co może powodować dodatkowo znaczne obniżenie cen akcji będących 
przedmiotem obrotu, a nawet czasami brak możliwości sprzedaży akcji. 
 

1.2.2. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami 

 

Zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może 
zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w następujących przypadkach:  

� na wniosek emitenta,  
� jeśli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  
� jeśli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.  

Ponadto, w innych przypadkach określonych przepisami prawa, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu 
zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  
Ewentualne wystąpienie wyżej wymienionych sytuacji spowoduje zawieszenie notowań akcji Emitenta. 
§ 16 ust. 1 Regulaminu ASO stanowi, że jeśli Emitent nie wykonuje obowiązków, określonych w rozdziale V 
Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może: 

� Upomnieć Emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie internetowej, 
� Zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w Alternatywnym Systemie, 
� Wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. 

Do terminu zawieszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1 (czas 
zawieszenia może przekraczać 3 miesiące). 
Jeżeli informacje przekazane przez Emitenta mogą mieć istotny wpływ na notowanie jego instrumentów 
finansowych w Alternatywnym Systemie, ich przekazanie może stanowić podstawę czasowego zawieszenia 
przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu tymi instrumentami w alternatywnym systemie. 
Zgodnie z § 16 ust. 3 Regulaminu ASO, jeżeli informacje przekazane przez emitenta mogą mieć istotny wpływ na 
notowanie jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, ich przekazanie może stanowić podstawę 
czasowego zawieszenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu tymi instrumentami w 
alternatywnym systemie obrotu.  
Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowi, że w przypadku, gdy wymaga tego 
bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, firma 
inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu, na żądanie Komisji wstrzymuje wprowadzenie 
instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu 
wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.  
Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku, gdy obrót określonymi 
instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia 
prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym 
alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, firma inwestycyjna 
organizująca alternatywny system obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy 
niż miesiąc.  
Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na żądanie Komisji firma inwestycyjna 
organizująca alternatywny system obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w 
przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu 
obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, albo powoduje 
naruszenie interesów inwestorów. 
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1.2.3. Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect 

 

Zgodnie z § 12 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 
� na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia 

przez emitenta dodatkowych warunków, 
� jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
� wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie 

upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 
� wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: 
� w przypadkach określonych przepisami prawa, 
� jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 
� w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 
� po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta 

obejmującej likwidację jego majątku lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej 
upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na 

       zaspokojenie kosztów postępowania. 
 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu 
może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. 
Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 3 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może wykluczyć z obrotu instrumenty 
finansowe Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku 
NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie, to w szczególności obowiązki informacyjne. 
Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do 
Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect. 
 

1.2.4. Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za 
niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 

 

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie obowiązków 
wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej, 
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wspomniane sankcje wynikają z art. 96 i 97 Ustawy o ofercie 
publicznej oraz z art. 169 – 174 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W przypadku nałożenia takiej kary 
obrót instrumentami finansowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź niemożliwy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROBINSON EUROPE S.A.  

 

 
D O K U M E N T  I N F O R M A C Y J N Y   

12 

2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym 

 

2.1. Emitent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROBINSON EUROPE S.A.  

 

 
D O K U M E N T  I N F O R M A C Y J N Y   

13 

2.2. Autoryzowany Doradca 

 

. 
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3. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do Alternatywnego 
Systemu Obrotu 
 

3.1 Rodzaj, liczba oraz łączna wartość instrumentów finansowych z wyszczególnieniem 
rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów 
finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 
 

3.1.1. Typ i rodzaj instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu 

 
Do obrotu w systemie Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” wprowadzane są: 

� 187.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda; 
.  

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łączna wartość nominalna akcji serii B wynosi 187 500 zł (sto 
osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).  
 
Akcje serii B wyemitowane zostały przez Robinson Europe S.A., zgodnie z Uchwałą Zarządu Robinson Europe S.A. 
z siedzibą w Bielsku-Białej zawartą w akcie notarialnym Repertorium A numer 5954/2010 r. z dnia 20.12.2010 r. 
Objęcie akcji serii B nastąpiło w zamian za wkłady pieniężne w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia oferty 
objęcia akcji oraz zawarcia umów na objęcie akcji w podwyższonym kapitale. Podwyższenie kapitału nie zostało 
jednak zarejestrowane przez sąd z uwagi na uchybienia formalne. Powodem był konflikt pomiędzy treścią § 8 statutu 
a podjętą pierwotnie uchwałą o podwyższeniu kapitału w drodze emisji akcji serii B. Zarząd Robinson Europe S.A 
nadał uchwałą z dnia 14 lutego 2011 r. zawartą w Repertorium A nr 602/2011 treść § 8 statutu, która umożliwia 
emisję zarówno akcji imiennych na okaziciela, jak również akcji zwykłych na okaziciela. W konsekwencji Zarząd 
Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej podjął w dniu 8 marca 2011 r. nową Uchwałę o podwyższeniu 
kapitału w drodze niepublicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B zawartą w Repertorium A nr 602/2011. W 
efekcie obejmujący akcje serii B podpisali w dniu 9 marca 2011 r. aneksy do umów na objęcie akcji w podwyższonym 
kapitale. Akcje wpisane zostały do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 5.04.2011 r.  
Cena nominalna jednej akcji wynosi 1,00 zł, natomiast cena emisyjna akcji serii B ustalona została na poziomie 4,00 
PLN za jedną akcję. Akcje serii B objęte zostały przez 5 osób fizycznych –którzy objęli 75.000 akcji oraz 5 osób 
prawnych, którzy objęli 112.500 akcji. Łączna wartość emisji obejmowanych akcji zwykłych na okaziciela wyniosła 
187.500,00 PLN. 
 
 
3.1.2. Ograniczenia w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych 

 

Statut Emitenta nie zawiera żadnych ograniczeń w zakresie możliwości przenoszenia akcji serii B.  
Ograniczenia w zakresie możliwości przenoszenia praw z akcji Emitenta wynikają z obowiązujących przepisów 
prawa, w szczególności z Ustawy o obrocie, Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o ochronie konkurencji         
i konsumentów.  
 

3.1.2.1. Ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi  
 

Obrót akcjami emitenta, jako akcjami spółki publicznej, podlega regulacjom przewidzianym dla takich spółek w 
Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. 
Zgodnie z art. 154 tej ustawy informacją poufną w rozumieniu ustawy jest określona w sposób precyzyjny 
informacja, dotycząca bezpośrednio lub pośrednio jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, 
jednego lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została 
przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę 
tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, przy 
czym:  
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1) Dana informacja jest określona w sposób precyzyjny, gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które 
wystąpiły lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu 
umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartości 
instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych. 

2) Po przekazaniu do publicznej wiadomości dana informacja mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę 
lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów 
finansowych, wtedy gdy mogłaby zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez 
racjonalnie działającego inwestora.  

3) Dana informacja w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących 
instrumentów finansowych ma charakter informacji poufnej również wtedy, gdy została przekazana tej 
osobie przez inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich dyspozycjach i dotyczy składanych przez 
inwestora dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek 
określonych w pkt 1 i 2.  

Zgodnie z art. 161a ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 
183, poz. 1538 z późn. zm.) opisane poniżej zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156–160 tejże ustawy, mają 
zastosowanie między innymi do instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 39 ust. 4 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). 
 
Zgodnie z art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, osoby:  

1) posiadające informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach Spółki, posiadaniem w 
Spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, 
wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym 
charakterze, a w szczególności:  
a) członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego 

pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z emitentem lub wystawcą w stosunku 
zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub  

b) akcjonariusze spółki publicznej, lub  
c) osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w lit. a, w podmiocie zależnym lub 

dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu 
na rynku regulowanym, lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na 
takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o 
podobnym charakterze, lub  

d) maklerzy lub doradcy, lub  
2) osoby posiadające informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo  
3) osoby posiadające informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2, jeżeli wiedział 

lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że jest to informacja poufna  
nie mogą:  

- ujawniać informacji poufnej, 
- udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.  
Zgodnie z art. 156 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku uzyskania 
informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej, zakaz, o którym mowa w ust. 1 (zakaz ujawniania informacji poufnej), dotyczy również 
osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz 
tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 
Zgodnie z art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wykorzystywaniem informacji poufnej jest 
nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych w oparciu o 
informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, 
innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, 
jeżeli instrumenty te są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od 
tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie 
obrotu.  
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Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ujawnieniem informacji poufnej jest 
przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej 
dotyczącej: 
1) jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, które są dopuszczone do obrotu na 
rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych państw członkowskich, 
lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, 
której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku; 
2) jednego lub kilku instrumentów finansowych, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem 
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem 
jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku; 
3) nabywania albo zbywania instrumentów finansowych, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem 
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem 
jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku. 
Art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w okresie zamkniętym (definicja poniżej) mówi, że 
członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci, pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli 
rewidenci albo inne osoby pozostające z emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku 
prawnym o podobnym charakterze, nie mogą:  

- nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych 
dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, albo dokonywać, 
na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, innych czynności prawnych, powodujących lub 
mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi podczas okresu zamkniętego, 

- działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do 
nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw 
pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, 
albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi 
instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej,  

z zastrzeżeniem, iż powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych:  
1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba objęta ww. ograniczeniami z art. 159 

Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w 
sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne, albo  

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

3) w wyniku złożenia przez osobę objętą ww. ograniczeniami z art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę 
akcji zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo 

4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę objętą ww. ograniczeniami z art. 159 Ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji 
zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo 

5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo  
6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów 

emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed 
rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.  

Okresem zamkniętym, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jest:  
- okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej emitenta lub 

instrumentów finansowych spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, do momentu przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,  

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

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

- w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości 
lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej 
wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie 
posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport.  

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące prokurentami, inne 
osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do 
informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio emitenta oraz kompetencje w zakresie 
podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności 
gospodarczej, są obowiązane do przekazywania KNF informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z 
nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny 
rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz 
innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu 
obrotu.  
Podstawę prawną obowiązywania w alternatywnym systemie obrotu przepisów dotyczących okresów 
zamkniętych stanowi art. 161a w zw. z art. 39 ust. 4 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.  
 
Zgodnie z art. 174 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Komisja Nadzoru Finansowego może 
nałożyć karę pieniężną do wysokości 200 000 PLN (dwieście tysięcy złotych) na członka Zarządu, Rady 
Nadzorczej, prokurenta, pełnomocnika emitenta, wystawcy, jego pracownika, biegłego rewidenta albo inną osobę 
pozostającą z emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 
charakterze, który w czasie trwania okresu zamkniętego:  

- nabywa lub zbywa, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcje emitenta, prawa pochodne dotyczące 
akcji emitenta oraz inne instrumenty finansowe z nimi powiązane, albo dokonuje, na rachunek własny 
lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie 
takimi instrumentami finansowymi,  

- działając jako organ osoby prawnej, podejmuje czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia 
lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw 
pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, 
albo podejmuje czynności powodujące lub mogące powodować rozporządzenie takimi instrumentami 
finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej,  

 
Nie dotyczy to czynności dokonywanych:  

- przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu wyżej wskazana osoba zleciła zarządzanie 
portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej 
rachunek decyzje inwestycyjne, albo  

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

- w wyniku złożenia przez wyżej wskazaną osobę zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo  

- w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez wyżej wskazaną osobę wezwania do zapisywania się na 
sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo  

- w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo  
- w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów 

emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed 
rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.  

 
 
Na podstawie art. 16 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi do instrumentów finansowych 
wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu znajdują zastosowanie postanowienia art. 78 ust. 2–4 Ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi. Przepisy te określają sytuacje, w których ze względu na bezpieczeństwo 
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obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub interes inwestorów wprowadzenie lub rozpoczęcie obrotu 
instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu może zostać wstrzymane, oraz wskazują 
przypadki, gdy obrót instrumentami finansowymi może zostać zawieszony lub instrumenty finansowe mogą 
zostać wykluczone z obrotu w alternatywnym systemie obrotu.  
 
Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu 
lub jest zagrożony interes inwestorów, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu wstrzymuje 
na żądanie KNF wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu, w tym alternatywnym systemie obrotu, lub 
wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.  
 
W przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach 
wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub 
bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów 
inwestorów na żądanie KNF firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu, na podstawie art. 78 
ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie 
dłuższy niż miesiąc.  
 
Na mocy art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przewiduje się wykluczenie z obrotu, na 
żądanie KNF, instrumentów finansowych, jeśli obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu 
funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym 
systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. 
 

 

3.1.2.2. Ograniczenia wynikające z Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw 
 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z regulacji zawartych w 
Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji). 
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji o wymiarze 
wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone 
progi obrotu towarami i usługami. 
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany 
struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji 
Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

a) zawarciu umowy, 
b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub 
c) przejęciu większościowego udziału. 

 
Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można również 
dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o 
wymiarze wspólnotowym. 
Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja przedsiębiorstw 
posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: 

a) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, wynosi 
więcej niż 5 mld EUR, oraz 

b) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln EUR, chyba że każde z 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych 
obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 
Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy; 

a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2,5 
mld EUR, 
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b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, 

c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, z czego łączny obrót co najmniej dwóch 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 mln EUR, oraz łączny obrót, 
przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących 
w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w 
koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w 
jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 
 
3.1.2.3. Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
 
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorców obowiązek zgłoszenia Prezesowi 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zamiaru koncentracji, o ile łączny obrót przedsiębiorców 
uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 
000 000 EUR (pięćdziesiąt milionów euro). Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno 
przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do 
grup przedsiębiorcy, nad którym ma być przejęta kontrola, a także jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).  
 
Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru:  

- połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,  
- przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek 

inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez 
jednego lub więcej przedsiębiorców,  

- utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,  
- nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), 

jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 EUR (dziesięć 
milionów euro). 

 
Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dokonanie koncentracji przez 
przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. Zamiar koncentracji 
nie podlega zgłoszeniu:  

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy: 
-  nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli,  
- którego akcje lub udziały będą objęte lub nabyte,  
- z którego akcji lub udziałów ma nastąpić wykonywanie praw,  
nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych      
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 EUR (dziesięć milionów euro).  
Zwolnienia tego nie stosuje się w przypadku koncentracji, w których wyniku powstanie lub umocni się 
pozycja dominująca na rynku, na którym następuje koncentracja (a contrario art. 18 Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów).  

 
2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży, 

jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy 
rachunek inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed 
upływem roku od dnia nabycia, oraz że:  
- instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub  
- wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji.  
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek instytucji finansowej może      
przedłużyć w drodze decyzji termin, jeżeli udowodni ona, że odsprzedaż akcji nie była w praktyce 
możliwa lub uzasadniona ekonomicznie przed upływem roku od dnia ich nabycia.  
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3) polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod 

warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży, 
 

4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający 
przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci 
przedsiębiorcy przejmowanego, 
 

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.  
 
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy 
biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę lub przedsiębiorca 
nabywający część mienia innego przedsiębiorcy.  
Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż 2 miesiące od 
dnia jego wszczęcia.  
 
Sposób wyliczenia wysokości obrotu decydującego o konieczności zgłoszenia koncentracji do urzędu 
antymonopolowego (Prezesa Urzędu Ochrony i Konkurencji) określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lipca 
2007 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących koncentracji (Dz. U. z 2007 r. Nr 
134, poz. 935). Rozporządzenie to w § 3 wskazuje, iż obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji 
oblicza się jako sumę przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym ze sprzedaży produktów oraz sprzedaży 
towarów i materiałów, składających się na operacyjną działalność przedsiębiorców, po odliczeniu udzielonych 
rabatów, upustów i innych zmniejszeń oraz podatku od towarów i usług, a także innych podatków związanych z 
obrotem, jeżeli nie zostały odliczone, wykazanych w rachunku zysków i strat sporządzonym na podstawie 
przepisów o rachunkowości. Sumę przychodów powiększa się o wartość uzyskanych dotacji przedmiotowych.  
 
Do podjęcia decyzji przez Prezesa UOKiK lub do upływu terminu, w którym decyzja ta powinna zostać wydana, 
przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są zobowiązani do wstrzymania się od 
dokonania koncentracji.  
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w oparciu o art. 19 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której – po spełnieniu przez 
przedsiębiorców zmierzających dokonać koncentracji warunków określonych w art. 19 ust. 2 powyższej ustawy – 
konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji 
dominującej na rynku.  
Ponadto na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK może, w 
drodze decyzji, nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji obowiązek 
lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 

- zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,  
- wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez 

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

- udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.  
 
Na mocy art. 20 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK zakazuje, w drodze decyzji, 
dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności 
przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Jednak w przypadku, gdy odstąpienie od zakazu 
koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu 
technicznego albo będzie mogła wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie 
takiej koncentracji.  
 
Na mocy art. 21 ust. 1 przywoływanej ustawy Prezes UOKiK może uchylić powyższe decyzje, jeżeli zostały one 
oparte na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, 
lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają określonych w decyzji warunków.  
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Jeśli jednak koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny 
sposób, Prezes UOKiK może na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy, w drodze decyzji, określając termin jej 
wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności:  

- podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji,  
- zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy,  
- zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub 

rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę z zastrzeżeniem, że decyzja 
taka nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 

 
Z powodu niedopełnienia obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną 
w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia 
kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody (art. 106 ust. 
1 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).  
 
W oparciu o art. 106 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 
stanowiącej równowartość od 1 000 EUR do 50 000 000 EUR, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym 
mowa w art. 22 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał on 
nieprawdziwe dane, a także jeśli nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów na podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę 
karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość od 500 EUR do 10 000 EUR za każdy dzień zwłoki w 
wykonaniu m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji (art. 107 Ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów). 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję 
kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców, karę 
pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, 
gdy osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji (art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów).  
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach 
określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub 
przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie 
może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy.  
W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do 
podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528–550 Kodeksu spółek handlowych. Prezesowi UOKiK 
przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. 
Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjecie innych środków prawnych 
zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz 
okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 
 
 

3.1.2.4. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy: 
� kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%,15 %, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów 

w spółce publicznej, 
� kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w 

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



ROBINSON EUROPE S.A.  

 

 
D O K U M E N T  I N F O R M A C Y J N Y   

22 

� kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 
1% ogólnej liczby głosów,  

jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych 
od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej 
staranności mógł się o niej dowiedzieć. Obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który 
osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

� zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 
� nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 

obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej; 
� pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

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

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

b) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie 
przez: 
� inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
� inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez 

ten sam podmiot; 
c) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 

głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 
� przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem 

akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi, 

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

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

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

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

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

 
W przypadkach, o których mowa w lit. e) oraz f), obowiązki określone w tym rozdziale mogą być wykonywane 
przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 
Istnienie porozumienia, o którym mowa w lit. e), domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej 
przez: 

� małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak 
również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 
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� osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 
� mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania 

na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych; 
� jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

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

� liczbę głosów posiadanych przez podmioty zależne – po stronie podmiotu dominującego; 
� liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem – po stronie pełnomocnika, który został upoważniony 

do wykonywania prawa głosu zgodnie z lit. d), 
� liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub 

wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 
 
Obowiązki określone w zapisach powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z 
papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać 
według własnego uznania. Na podstawie art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać 
prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego 
powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub 
przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69. 
W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej prawo głosu wykonane z akcji spółki publicznej nie jest 
uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem 
przepisów innych ustaw. Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być 
akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji 
następuje w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 2 
kwietnia 2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871). 
Z instrumentami będącymi przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu nie wiążą się żadne 
inne, niż wskazane powyżej, ograniczenia w obrocie instrumentami finansowymi Emitenta. 
 
 
3.1.2.5. Ograniczenia wynikające z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
Obrót akcjami emitenta podlega zasadom i ograniczeniom zawartym w Regulaminie Alternatywnego Systemu 
Obrotu. 
Do obrotu na ASO, zgodnie z § 3 Regulaminu ASO mogą być wprowadzone instrumenty finansowe spełniające 
następujące wymogi: 

- został dla nich sporządzony publiczny dokument informacyjny (zatwierdzony przez właściwy organ 
nadzoru), 

- zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona, 
- w stosunku do emitenta tych instrumentów nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. 

Jeżeli regulamin nie przewiduje konieczności sporządzania publicznego dokumentu informacyjnego lub upłynął 
termin ważności takiego dokumentu sporządzonego w związku ofertą publiczną lub ubieganiem się o 
dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, wprowadzenie instrumentów 
finansowych do ASO wymaga: 

- sporządzenia przez emitenta właściwego dokumentu informacyjnego, 
przedstawienia przez emitenta oświadczenia Autoryzowanego Doradcy, o którym jest mowa w § 3 ust. 2 
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
 
 
3.2. Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych 
  

3.2.1. Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych 

 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, na mocy 
art. 430-432 k.s.h. jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. 
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3.2.2. Data i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem ich treści  

 

 
Na podstawie art. 446 Kodeksu spółek handlowych w dniu 20 grudnia 2010 r. Zarząd Robinson Europe S.A. w 
Bielsku-Białej podjął Uchwałę będącą podstawą prawną emisji akcji zwykłych zwykłych na okaziciela serii B. 
Akcje serii B zostały zarejestrowane 05.04.2011 r.   
 
 

UCHWAŁA ZARZĄDU   
ROBINSON EUROPE S.A. 

W BIELSKU-BIAŁEJ 
z dnia 8 marca 2011 r.  

 
§1 

“Działając na podstawie  art. 446 Kodeksu spółek handlowych, § 8 ust. 1  Statutu Spółki oraz uchwały Rady 
Nadzorczej nr 1 z dnia 3 grudnia 2010 roku, Zarząd ROBINSON EUROPE SA, uchwala  niepubliczną emisję 
akcji, na następujących zasadach : 
 
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 187.500 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych)  
w drodze niepublicznej emisji 187.500 nowych zwykłych akcji na okaziciela serii “B” o wartości nominalnej 1 zł 
(jeden  złoty) każda. 
 
2. Cena emisyjna akcji wynosi 4 zł ( cztery złote) za jedną akcję. 

 
3. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii „B”. Akcje te zostaną 
zaoferowane osobom wybranym przez Zarząd w ramach subskrypcji prywatnej. 

 

4. Osoby, które będą chciały skorzystać z oferty zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie o jej przyjęciu w 
terminie od dnia otrzymania oferty do dnia 30 marca 2011 roku. 

 
5. Akcje serii “B” mogą zostać pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, przy czym w momencie składania 
oświadczenia o przyjęciu oferty subskrybenci zobowiązani są do opłacenia akcji w pełnej wysokości. 
 
6. Akcje serii “B” będą uczestniczyć w dywidendzie od roku obrotowego rozpoczynającego się z dniem 1 
listopada 2010 roku. 
 
7. Zmienia się brzmienie § 6 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:  
 
                                                                                        „§ 6. 
Kapitał zakładowy wynosi 1.187.500 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się 
na: 
 - 1.000.000 (jeden milion) zwykłych akcji imiennych serii „A” o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda 
- 187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1,00 zł 
(jeden złoty) każda.” 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 3 grudnia 2010 r. dokonano wyłączenia prawa poboru oraz ustalono cenę 
emisyjną na poziomie 4 zł.    
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Uchwała nr 1 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
Działając na podstawie § 8 ust. 4 Statutu Spółki Rada Nadzorczej Robinson Europe S.A. uchwala, co następuje:  
1. Wyraża zgodę na wyłączenie prawa poboru w stosunku nowej emisji akcji Spółki w ramach kapitału 
docelowego w ilości nie przekraczającej 300.000 sztuk, po cenie emisyjnej nie niższej niż 4 zł za jedną akcję. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
 
Pisemna oferta objęcia akcji serii B skierowana została do 10 podmiotów. Przyjęta została przez wszystkie 10 
podmiotów.   
Wszystkie 10 podmiotów, które ofertę przyjęły, objęły akcje.  
Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umów o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej 
nastąpiło zgodnie z okresem wskazanym w uchwale zarządu Robinson Europe Spółka Akcyjna o podwyższeniu 
kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa 
poboru tych akcji, zawartej w Akcie Notarialnym Repertorium A nr 602/2011 z dnia 8.03.2011.  
 
3.2.3. Oznaczenie dat, od których akcje Emitenta uczestniczą w dywidendzie 

 
Akcje serii A i serii B są równoważne do uczestnictwa w dywidendzie. 
Zgodnie z zapisami K.s.h. i Statutu Spółki akcje serii A są uprawnione do uczestniczenia w dywidendzie od chwili 
objęcia ich przez akcjonariuszy, z zastrzeżeniem, że zostały objęte przed wydaniem uchwały o podziale zysku. 
Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w okresie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia 
uchwały o podziale zysku. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu.  
Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie od roku obrotowego rozpoczynającego się z dniem 1 listopada 
2010 roku.  
 
Na mocy Art. 348 § 3 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest upoważnione do ustalania terminu wypłaty 
dywidendy, który następnie ogłasza Rada Nadzorcza. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień 
powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia, stosownie do postanowień 
Kodeksu spółek handlowych. 
Zgodnie z § 36 stautu Emitenta zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet 
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a 
Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na dokonanie przez Zarząd wypłaty zaliczki.  
 
W wypadku podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy, będzie ona wypłacana w złotych polskich. 
Na mocy uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Robinson Europe S.A. z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie 
pokrycia strat została ona pokryta w całości z kapitału zapasowego Emitenta.  
 
 

3.3. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 
 

3.3.1. Prawa majątkowe związane z akcjami Emitenta 

 
Prawo do udział w zyskach spółki 
 
Zgodnie z art. 347–348 K.s.h. każdy akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku w stosunku do liczby 
posiadanych przez niego akcji bądź – w przypadku, gdy akcje nie są opłacone w całości – w stosunku do 
dokonanych wpłat na akcje. Dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie na podstawie stosownej 
uchwały, a jeżeli uchwała takiego dnia nie określa – w dniu wyznaczonym przez Radę Nadzorczą. 
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 
biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. 
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Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru) 
Zgodnie z art. 433 K.s.h. akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby 
posiadanych akcji. Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w 
części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej 4/5 (czterech piątych głosów). 
Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w 
porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię 
uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej 
ustalenia. 
 
Większość 4/5 (czterech piątych) głosów nie jest wymagana w przypadku, gdy:  

- uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję 
finansową (subemitenta) z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia 
im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale,  

- uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, 
którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.  

 
Prawo do udziału w majątku Emitenta pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w 
przypadku likwidacji Emitenta 
 
Na podstawie art. 474 § 2 K.s.h. po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki może nastąpić podział 
pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu, ale nie wcześniej 
niż po upływie roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Majątek pozostały 
po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do 
dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. Wielkość wpłat na kapitał 
zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego 
akcji. 
 
 
Prawo do zbywania akcji Emitenta 
Zgodnie z art. 337 § 1 K.s.h. akcje Emitenta są zbywalne. 
 
Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach 
Według art. 340 § 3 K.s.h. w okresie gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, 
są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z 
przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. 
 
3.3.2. Prawa korporacyjne związane z akcjami Emitenta 

 
Prawo do głosu 
Na podstawie art. 411 § 1 K.s.h. akcjonariusz uprawniony jest do jednego głosu z akcji na Walnym 
Zgromadzeniu. Prawo głosu występuje od dnia pełnego pokrycia akcji. Akcjonariusz może głosować odmiennie z 
każdej z posiadanych akcji (art. 411 § 2). 
 
Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
Na podstawie art. 4061–4063 K.s.h. akcjonariusz spółki publicznej jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Prawo to przysługuje tylko podmiotom będącym akcjonariuszami spółki na 16 dni 
przed datą Walnego Zgromadzenia (data rejestracji uczestnika w Walnym Zgromadzeniu). 
 
 
 
Prawo do zwołania oraz prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Na podstawie art. 399–401 K.s.h. akcjonariusz ma prawo do zwołania oraz żądania zwołania Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz do zgłaszania spraw i projektów uchwał w porządku obrad. 
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Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało przyznane akcjonariuszom reprezentującym 
co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze 
wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. (art. 399 § 3 K.s.h.).  
Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom 
posiadającym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego spółki (art. 400 § 1 K.s.h.). We wniosku o 
zwołanie Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady.  
Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 3 
K.s.h).  
Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom posiadającym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego 
spółki przysługuje prawo do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego 
Walnego Zgromadzenia (art. 401 § 1 K.s.h.). W spółce publicznej żądanie to powinno zostać zgłoszone 
Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. We wniosku o zwołanie 
Walnego Zgromadzenia należy zamieścić uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu 
porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 K.s.h.).  
 
Prawo do zgłaszania projektów uchwał 
Zgodnie z art. 401 § 4 K.s.h.) akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej, reprezentujący co najmniej 1/20 

(jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty 
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają 
zostać wprowadzone do porządku obrad.  
Art. 401 § 5 4 K.s.h upoważnia natomiast każdego akcjonariusza, bez względu na liczbę posiadanych akcji do 
zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku 
obrad. 
 
Prawo do żądania wydania odpisu wniosków 
Na podstawie art. 407 § 2 K.s.h. akcjonariusz ma prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach 
objętych porządkiem obrad w terminie 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem. 
 
Prawo do zaskarżania uchwał 
W przypadku, gdy uchwała jest sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami, godzi w interes spółki lub ma 
na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, zgodnie z art. 422–427 K.s.h. prawo do wytoczenia powództwa o 
uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje: 

a) Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,  
b) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania 

sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemych,  
c) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu,  
d) akcjonariuszowi, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego 

zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 
W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o 
uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 2 K.s.h.). 
Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie 
nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności 
uchwały Walnego Zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie 30 dni od dnia jej 
ogłoszenia, nie później jednak, niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały (art. 425 K.s.h.). 
  
Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami 
Zgodnie z art. 385 § 3 K.s.h. na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/5 (jedną piątą) wysokości 
kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w 
drodze głosowania oddzielnymi grupami. W tej sytuacji każdej akcji, z wyjątkiem akcji niemych, przysługuje 1 
głos. 
Prawo do uzyskania informacji o spółce 
Zgodnie z art. 428–429 K.s.h. podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia 
akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy 



ROBINSON EUROPE S.A.  

 

 
D O K U M E N T  I N F O R M A C Y J N Y   

28 

objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad 
Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o 
zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji. 
 
Prawo do imiennego świadectwa depozytowego 
Zgodnie z art. 328 § 6 K.s.h. na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot prowadzący ten 
rachunek wystawia mu na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo 
depozytowe. Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych 
wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na 
rachunku papierów wartościowych (art. 9 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).  
 
Świadectwo takie zawiera: 
 
1. firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa, 
2. liczbę papierów wartościowych, 
3. rodzaj i kod papieru wartościowego, 
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta, 
5. wartość nominalną papieru wartościowego, 
6. imię i nazwisko lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów wartościowych, 
7. informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o ustanowionych na nich 

obciążeniach, 
8. datę i miejsce wystawienia świadectwa, 
9. cel wystawienia świadectwa, 
10. termin ważności świadectwa, 
11. w przypadku, gdy poprzednio wystawione świadectwo dotyczące tych samych papierów wartościowych było 

nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed upływem terminu ważności – wskazanie, że jest to 
nowy dokument świadectwa, 

12. podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwa, opatrzony pieczęcią 
wystawiającego. 

 
Prawo do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
Na podstawie art. 328 § 6 K.s.h. oraz art. 4063 § 2–4 K.s.h. na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych 
akcji na okaziciela spółki publicznej, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego 
Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o 
prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 
Zaświadczenie to zawiera: 
 
1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,  
2. liczbę akcji,  
3. rodzaj i kod akcji,  
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,  
5. wartość nominalną akcji,  
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,  
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,  
8. cel wystawienia zaświadczenia,  
9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,  
10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. 
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać 
wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. 
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Prawo do wydania odpisów sprawozdań 
Na podstawie art. 395 § 4 K.s.h. akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów sprawozdania Zarządu z 
działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii 
biegłego rewidenta najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem. 
 
Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy 
Na podstawie art. 407 § 1 K.s.h. akcjonariusz spółki publicznej ma prawo przeglądać listę akcjonariuszy 
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem 
jego sporządzenia bądź przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną.  
 
Lista powinna zawierać: 
1. nazwiska i imiona albo nazwy firm uprawnionych, 
2. miejsce zamieszkania bądź siedzibę firmy, 
3. liczbę, rodzaj i numery akcji, 
4. liczbę przysługujących im głosów. 
Lista powinna być dostępna w lokalu Zarządu na 3 dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem. 
 
 
Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności 
Zgodnie z art. 410 § 2 K.s.h. akcjonariusze posiadający 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego 
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu mają prawo złożyć wniosek o sprawdzenie listy obecności na tym 
Walnym Zgromadzeniu przez wybraną komisję złożoną co najmniej z trzech osób, gdzie wnioskodawcom 
przysługuje prawo wyboru jednego członka komisji. 
 
Prawo do przeglądania księgi protokołów 
Na podstawie art. 421 § 3 K.s.h. akcjonariusz spółki publicznej ma prawo do przeglądania księgi protokołów oraz 
żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania 
Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi 
protokołów.  
W protokole należy:  
- stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał,  
- wymienić powzięte uchwały,  
- wskazać liczbę głosów oddanych na każdą uchwałę, 
- zamieścić zgłoszone sprzeciwy.  
Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody 
zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.  
 
Prawo do wniesienia pozwu 
Na podstawie art. 486 i 487 K.s.h. akcjonariusz lub inna osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub 
podziale majątku, ma prawo wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce, jeżeli spółka nie wytoczy 
powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego 
szkodę. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się 
rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu. 
 
Prawo do przeglądania dokumentów oraz udostępnienia odpisów dokumentów 
Akcjonariusz lub inne osoby, którym przysługują jakiekolwiek tytuły uczestnictwa w zyskach lub majątku spółki, 
mają prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia bezpłatnie w lokalu spółki odpisów 
dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 K.s.h. (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 K.s.h. (w 
przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 § 1 K.s.h. (w przypadku przekształcenia spółki). 
Prawo do przeglądania księgi akcyjnej 
Zgodnie z art. 341 § 1, 7–8 K.s.h. każdy akcjonariusz ma prawo przeglądać księgę akcyjną i żądać odpisu za 
zwrotem kosztów jego sporządzenia. Księga akcyjna może być prowadzona w formie zapisu elektronicznego. 
Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do której 
należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, 
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wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę 
wraz z datą wpisu. 
 
Prawo do informacji o dominacji lub zależności 
Zgodnie z art. 6 § 4 i 6 K.s.h. akcjonariusz może żądać, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem 
Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki 
handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta, albo czy taki sam stosunek dominacji lub 
zależności ustał. Podmiot ten ma również prawo ujawnienia liczby akcji lub głosów, albo liczby udziałów lub 
głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień 
z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. 
 
Prawo do dobrowolnego umorzenia akcji 
Zgodnie z art. 359 § 1 K.s.h. akcje Spółki mogą być umarzane na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki. Akcje 
Spółki mogą być umarzane za zgodą Wspólnika w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem, a na 
wniosek Wspólnika także bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody Wspólnika (umorzenie 
przymusowe). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością 3/4 

(trzech czwartych) oddanych głosów oraz obniżenia kapitału zakładowego, chyba że prawo nie wymaga w 
danym przypadku obniżenia kapitału zakładowego. 
 
3.3.3. Uprawnienia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi i Statutu Spółki 
 
Prawo do zbadania zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw 
Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz ma prawo złożyć projekt uchwały dotyczącej 
zbadania przez biegłego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw. 
Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy 
posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli Walne Zgromadzenie 
oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie 
takiego rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia uchwały.  
 
Prawo żądania przymusowego wykupu akcji 
Zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub 
wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami 
zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby 
głosów w tej spółce, przysługuje prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych 
przez nich akcji. 
 
Prawo żądania wykupu posiadanych akcji 
Zgodnie z art. 83 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariuszowi spółki publicznej przysługuje prawo żądania 
wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej 
liczby głosów w tej spółce. Takiemu żądaniu są zobowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który 
osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzenia, jak również podmioty wobec 
niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza 
spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o 
ofercie publicznej, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i 
dominującymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów. 
 
 
 
Prawo do zamiany akcji 
Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela wyłącznie na 
wniosek akcjonariusza i za zgodą wyrażoną przez Radę Nadzorczą. Akcje na okaziciela podlegają zamianie na 
akcje imienne wyłącznie na wniosek akcjonariusza i za zgodą Rady Nadzorczej. Wydanie akcji imiennych w 
zamian za akcje na okaziciela, jak też akcji na okaziciela w zamian za akcje imienne następuje za pośrednictwem 
depozytu. 



ROBINSON EUROPE S.A.  

 

 
D O K U M E N T  I N F O R M A C Y J N Y   

31 

3.4. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości 
 
Zasadą polityki Zarządu odnośnie dywidendy, jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego 
zysku i możliwości Spółki. Zarząd zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się 
koniecznością zapewnienia Spółce płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności. 
 
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez 
biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk 
rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Zgodnie z art. 347 § 2 K.s.h., jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk 
rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy 
nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o 
kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone 
na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które 
zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy 
lub rezerwowe. 
 
Na podstawie § 124 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 
Emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do dywidendy 
(określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz terminie jej wypłaty. 
Zgodnie z § 124 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW między dniem ustalenia prawa do dywidendy a 
dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy będzie następować za 
pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Zgodnie z § 130 Szczegółowych Zasad Działania KDPW wypłata 
dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej następuje 
poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na 
wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW 
środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy przekażą je na poszczególne 
rachunki akcjonariuszy.  
Ustalenie terminów wypłaty dywidendy oraz operacja jej wypłaty będą przeprowadzane zgodnie z regulacjami 
KDPW (§ 124–133 Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Załącznik do 
uchwały Zarządu KDPW S.A. Nr 179/09 z dnia 15 maja 2009 r. z późn. zm.).  
Zgodnie z § 15 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (Uchwała Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm.) emitenci instrumentów finansowych 
wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie zobowiązani są informować niezwłocznie Organizatora 
Alternatywnego Systemu o planach związanych z emitowaniem instrumentów finansowych, o których 
wprowadzenie do obrotu zamierzają się ubiegać, lub o planach związanych z wykonywaniem praw z 
instrumentów już notowanych, jak również o podjętych w tym zakresie decyzjach, oraz uzgadniać z 
Organizatorem Alternatywnego Systemu te decyzje w zakresie, w których mogą mieć wpływ na organizację i 
sposób dokonywania obrotu w alternatywnym systemie. 
 
O ile spełnione zostaną wymagania określone dla wypłaty zaliczki na poczet dywidendy określone w przepisach 
Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet 
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a 
Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na dokonanie przez Zarząd wypłaty zaliczki. Wypłata zaliczki odbywa się na 
podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. 
 

3.5. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem 
instrumentami finansowymi objętymi 
 

3.5.1. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych 

 

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne 
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się według 
następujących zasad, określonych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: 
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� podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy, 
� przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w 

art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych), 

� podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt.. 4 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych), 

� płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku z przypadającej 
do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu skarbowego. Zgodnie ze 
stanowiskiem Ministerstwa Finansów, sformułowanym w piśmie z dnia 5 lutego 2002 r. skierowanym do 
KDPW, płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów wartościowych osoby 
fizycznej, której wypłacana jest dywidenda. 

 
 
 
Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie papierów 
wartościowych 
Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia 
udziałów w spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu 
(art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest 
odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich 
wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). 
Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na 
zasadach ogólnych. 
 
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest: 

� różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a 
kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 
pkt. 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 

� różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, 
o których mowa w art. 3 pkt. 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania 
przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

� różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi 
na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

� różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających 
osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, kreślonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt. 1 lub 
art. 23 ust. 1 pkt. 38, 

� różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość 
prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na 
podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym. 

 
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 
ust. 1a pkt. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku 
podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych 
instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia 
udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających 
osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 ustawie o 
podatku dochodowym od osób fizycznych). 
Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, 
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 
pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie 
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za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 
podatkowej. 
 
 
3.5.2. Opodatkowanie dochodów osób prawnych 

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w przepisie art. 10 ust. 1 definiuje pojęcie „dochodu z udziału 
w zyskach osób prawnych”. Stosownie do zawartej tam regulacji dochodem z udziału w zyskach osób prawnych, 
z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest dochód 
faktycznie uzyskany z akcji, w tym także: dochód z umorzenia akcji, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji 
na rzecz spółki – w celu umorzenia tych akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby 
prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość 
kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. 
Należy wskazać, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do 
przychodów z tytułu umorzenia akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki 
w celu umorzenia tych akcji oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, nie 
zalicza się kwot w tej części, która stanowi koszt nabycia bądź objęcia, odpowiednio, umarzanych lub 
unicestwianych w związku z likwidacją akcji. Dochody (przychody) z powyższych źródeł, ewentualnie po 
pomniejszeniu o kwoty nie stanowiące przychodów, określone w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, opodatkowane są, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19% uzyskanego przychodu. 
 
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne 
Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, określonych w 
Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych: 

� podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w 
zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się 
w wysokości 19% uzyskanego przychodu 

� zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek, 
które łącznie spełniają następujące warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych): 

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

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

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

o odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w 
zyskach osób prawnych jest: 
- spółka, o której mowa w pkt. 2, albo 
- zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2. 

 
Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne 
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której 
mowa w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów 
(akcji), w wysokości określonej w pkt. 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku 
osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania 
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tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości 
określonej w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt. 2, jest obowiązana do 
zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych powyżej w wysokości 
19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do 
zwolnienia. 
Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 
Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę ryczałtowanego podatku 
dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika urzędu 
skarbowego (art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 
 
 
Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie papierów 
wartościowych 
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę 
pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania 
przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze sprzedaży 
papierów wartościowych łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 
Zgodnie z art. 25 Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały papiery 
wartościowe, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji 
podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na 
rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku 
roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego 
od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku. 
Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, 
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 
pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie 
za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 
podatkowej.  
 
 
3.5.3. Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów zagranicznych 

 

Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa na podmiocie 
prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu zagranicznego w przypadku, gdy kwoty związane z 
udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych, którzy podlegają w 
Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli: 

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

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

 
Jednak zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów 
w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione postanowieniami umów o 
unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub 
zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej. 
W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania dochodów 
osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia tej umowy i 
wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych. 
Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie stawki 
podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niedobranie 
podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do 
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celów podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ 
administracji podatkowej. W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia 
podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest możliwe, pod warunkiem uzyskania od podatnika 
certyfikatu rezydencji. 
Artykuł 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego 
dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione 
są łącznie następujące warunki: 

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

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

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

� odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych jest: 

o spółka, o której mowa w pkt. 2, albo 
o zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2. 

 
Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz 
inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której 
mowa w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów 
(akcji), w wysokości określonej w pkt. 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku 
osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania 
tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości 
określonej w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt. 2, jest obowiązana do 
zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych powyżej w wysokości 
19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do 
zwolnienia. 
Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. Emitent 
bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane przez niego na rzecz inwestorów 
zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegają 
opodatkowaniu w Polsce. 
 
 
3.5.4. Podatek od spadków i darowizn 

 

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub 
darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega 
opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli: 

� w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem 
polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

� prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
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Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub 
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy 
darczyńcą i obdarowanym. 
 
 
3.5.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych 

 

Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalania się od podatku sprzedaż praw 
majątkowych będących instrumentami finansowymi:  
a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,  
b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,  
c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,  
d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne,  
jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.  
Zgodnie z definicją obrotu zorganizowanego zawartą w art. 3 pkt 9 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
przez obrót zorganizowany rozumie się obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi 
dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie 
obrotu. W świetle tej definicji obrót instrumentami finansowymi emitenta jest zwolniony z podatku od czynności 
cywilnoprawnych.  
W innych przypadkach zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności 
cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b 
Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt 1 Ustawy o podatku od 
czynności cywilnoprawnych, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. 
 
3.5.6. Odpowiedzialność płatnika podatku 

 

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

4.1 Dane teleadresowe 

 

Firma Spółki:                                        Robinson Europe Spółka Akcyjna 
Siedziba, adres:                           ul. Lajkonika 34, 43-382 Bielsko-Biała  
Numer telefonu:     +48 33 816 05 74 
Numer faksu:                   +48 33 810 08 33 
Adres strony internetowej:                 www.robinson.pl 
Adres poczty elektronicznej:                 biuro@robinson.pl 
 
                                                                                    Sąd Rejestrowy:  Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII                 
                                                                                    Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS:                   0000364613 
REGON:                   002429322 
NIP:                    547-004-60-25 
 

 

4.2 Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony 

 

Czas trwania Emitenta jest nieograniczony.  
 
 
4.3. Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 

 

Emitent został utworzony jako spółka akcyjna na podstawie przepisów Kodeks spółek handlowych i innych 
obowiązujących przepisów prawa. 
 

4.4. Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru 

 

Postanowienie w przedmiocie wpisu Emitenta do Krajowego Rejestru Sądowego zostało wydane w dniu 
19.10.2010 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
Emitent został wpisany do KRS pod numerem 0000364613 (sygn. BB.VIII NS-REJ.KRS/5533/10/27). 
 
4.5. Opis historii Emitenta 

 
Robinson Europe S.A. powstała z przekształcenia Robinson Europe Sp. z o.o. zawiązanej umową spółki z dnia 
20.01.2006 roku. Robinson Europe Sp. z o.o. była z kolei następczynią spółki jawnej działającej pod firmą „BIS 
Busz, Pszczoła, Starko Spółka Jawna”, zawiązanej umowa spółki w dniu 31 października 2001 roku. Wcześniej, 
od roku 1991, działalność prowadzona była jako „BIS” Spółka Cywilna Paweł Busz i Janusz Starko.   
Przekształcenie nastąpiło na mocy uchwały podjętej przez wszystkich wspólników spółki jawnej 20 stycznia 2006 
roku.  
Zdobyte doświadczenie pozwala spółce osiągnąć jedną z najważniejszych pozycji na rynku polskim oraz 
umacniać wizerunek marki Robinson na rynkach zagranicznych.       
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Tabela 1. Najważniejsze wydarzenia w historii Robinson Europe S.A.   
 

1991 
Rozpoczęcie działalności pod nazwą BIS spółka cywilna Paweł Busz i Janusz Starko, od 1992 w obecnym do dnia 

dzisiejszego składzie (współwłaściciele)-do spółki dołączył Sławomir Pszczoła 

  Pierwsze kontakty biznesowe: 

  
Kontrakt  na dystrybucję w Polsce  z Norweską firmą produkcyjną Mustad ( lider na rynku światowym), od 1996/7-

kontrakt na wyłączność na obszarze Polski  

  

Kolejne kontrakty w odstępie 2-3 lat z firmą OKUMA - wiodącym producentem kołowrotków dobrej jakości z Tajwanu 

(wyłączność), Fladen (wyłączność) - hurtownia sprzętu wędkarskiego ze Szwecji, Ron Thompson (wyłączność), Scierra 

(wyłączność) – sprzęt wędkarski  Dania,  Rapala-dystrybucja wiodącego producenta akcesoriów wędkarskich-bez 

wyłączności. 

1992/1993 
Budowa sieci sprzedaży na terenie większości terytorium w kraju, „van –selling”, budowa rozpoznawalności firmy BIS 

poprzez nawiązanie współpracy z prasą wędkarską oraz coroczną obecnością na krajowych targach wędkarskich. 

1994 Wprowadzenie marki ROBINSON. Pierwsze dostawy z Chin pod własną marką pokazały się na rynku w 1995. 

1995 Pierwsza filia w Krakowie, kolejne w okresie 1-2 lat to: Lublin, Warszawa, Szczecin. 

1996 
Po pierwszych sukcesach sprzedaży produktów „Robinson” - rejestracja marki w większości krajów europejskich, z czasem 

także USA. 

  Poszerzenie grona dostawców o : Koreę Południową, Tajwan, Indonezję, Filipiny, Indie i USA. 

1997 Pierwszy eksport do Rosji i Czech. 

1998 Przynależność do EFTTA i pierwsze targi miedzynarodowe EFTTEX, udział w kolejnych edycjach i poszerzenie eksportu  : 

  
Litwę, Chorwację, Węgry, Słowację, Serbię, Bułgarię, Słowenię, Łotwę, Szwecję, Grecję, Ukrainę, Białoruś, Bośnię, 

Holandię, Niemcy  

1998 pierwsza produkcja katalogu, jezyk polski, później w kilku językach , obecnie polski i angielski. 

1999 Budowa własnego magazynu, biur oraz składu celnego 

  

Koncentracja na budowie marki Robinson poprzez sukcesywne  rozszerzanie oferty, wprowadzanie kolejnych 

„wewnętrznych” znaków handlowych i ich rejestracja w większości krajów europejskich. Sukcesywne ograniczenie 

dystrybucji innych marek, poza Marcel Van den Eynde. 

  
Intensywna reklama  prasowa w kraju i współudział w reklamach zagranicą, uczestnictwo w targach krajowych i 

zagranicznych. 

2001 Przekształcenie w Spółkę Jawną 

2003-
2006 

Reorganizacja kanałów dystrybucji (ograniczenie kosztów) poprzez redukcję oddziałów na rzecz lokalnych dystrybutorów. 

Progresywna likwidacja van-sellingu na rzecz lokalnych  przedstawicieli handlowych. Wdrożenie nowego oprogramowania 

komputerowego pozwalajacego na obsługę dystrybucji z magazynu głównego w siedzibie firmy. 

2004 Kontrakt z Auchan - artykuły wędkarskie i akcesoria sportowe. Coroczne renegocjowanie i podpisywanie kolejnych umów. 

2006 Przekształcenie w Robinson Europe Sp.  z o.o. 

2006-
2009 

Stabilna pozycja na rynku. Obecnie w toku są przygotowania do rozbudowy oferty (uzupełnienie w akcesoriach, program 

wyczynowy, program karpiowy). Reorganizacja i rozbudowa zaplecza magazynowego, serwisu, rozszerzenia oferty 

zimowej   (w trakcie realizacji)., 

2010 Przekształcenie w Robinson Europe S.A.  

 
 
Źródło: Emitent 
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5. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu 
obrotu 

 
5.1. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich 
tworzenia 

 
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych kapitał zakładowy (podstawowy) spółki akcyjnej powinien wynosić co 
najmniej 100 000 zł. 
Zgodnie ze Statutem Spółki, Emitent tworzy następujące kapitały: 

a. kapitał zakładowy, 
b. kapitał zapasowy, 
c. kapitał rezerwowy, 
d. inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

 
Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta na dzień 30.04.2011 r. wynosi 1 187 500 zł i dzieli się na 1 187 500 
równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym: 

� 1.000.000 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 
�  187.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominlanej 1,00 zł każda. 

 
Kapitał podstawowy jest wskazywany w bilansie w wysokości wartości nominalnej objętych i zarejestrowanych 
akcji. 
W kapitale zapasowym ujmowane są nadwyżki środków pozyskanych z emisji ponad wartość nominalną akcji 
objętych w drodze emisji, bądź mogą na niego składać się środki finansowe przeznaczone z zysku z lat 
poprzednich. 
Ponadto na kapitał własny Emitenta mogą się składać: 

� Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – ujmowane są tu różnice kapitałowe powstałe w wyniku zbycia 
� lub nabycia składników majątku trwałego. 
� Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – gromadzone są tu specjalne środki, najczęściej 

przeznaczone z zysku, na inwestycje bądź inne cele ustalone przez Walne Zgromadzenie Spółki 
� Zysk (strata) z lat ubiegłych – w tej pozycji wykazuje się wysokość niepokrytych strat bądź wysokość 

niepodzielonego zysku z lat poprzednich 
� Zysk (strata) netto – jest to wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy. 

 
Tabela 2. Kapitał własny Emitenta (stan na dzień 30.04.2011 r., w tys. PLN). 
 

Wyszczególnienie 30.04.2011 

Kapitał (Fundusz) własny                                                                      3 152,5 

Kapitał (Fundusz ) podstawowy                                                                                    1 187,5 
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość 
ujemna)                                                  (-) - 
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                                                                           (-) - 
Kapitał (Fundusz) zapasowy                                                                                           2 397,0 
Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny                                                                              (-) - 
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                                                                              (-) -   
Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                                                  -296,6 
Zysk (strata) netto                                                                                                 -135,4 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego                                                                   (-) - 

 
Źródło: Emitent 
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5.2. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego. 
 

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. Do Spółki nie wniesiono żadnych wkładów niepieniężnych. 
5.3. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez 
obligatariuszy uprawnień z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych 
emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz 
terminu wyjaśnienia praw obligataruszy do nabycia tych akcji. 
 

Emitent nie wyemitował żadnych obligacji zamiennych ani obligacji dających prawo pierwszeństwa do objęcia w 
przyszłości nowych emisji akcji. 
 
 

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

Statut Emitenta przewiduje upoważnienie dla Zarządu Spółki w materii podwyższenia kapitału zakładowego w 
granicach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 750.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 750.000 akcji na 
okaziciela przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Upoważnienie 
zostało udzielone na okres 3 lat od dnia rejestracji statutu w KRS.  
W ramach kapitału docelowego Zarząd ma prawo wydawać akcje imienne lub na okaziciela w zamian za wkłady 
pieniężne oraz niepieniężne, a także warranty subskrypcyjne 
 
 

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

Instrumenty finansowe Emitenta dotychczas nie były i nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku papierów 
wartościowych. Emitent również nie wystawił kwitów depozytowych. 
 
 

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

W stosunku do Emitenta nie występuje podmiot dominujący. Emitent również nie jest podmiotem dominującym w 
stosunku do żadnego podmiotu. 
 
Pan Paweł Busz, będacy członkiem zarzadu, posiada 375.000 akcji Emitenta, co stanowi 31,58 % udział w 
akcjonariacie.  
 
Pan Jacek Starko,będacy członkiem zarządu, posiada 375.000 akcji Emitenta, co stanowi 31,58 % udział w 
akcjonariacie.  
 
Pan Sławomir Pszczoła, będacy członkiem zarządu, posiada 250.000 akcji Emitenta, co stanowi 21,05 % udział 
w akcjonariacie.  
 
Pan Adam Busz (Członek Rady Nadzorczej Emitenta) jest synem Pana Pawła Busza (członka zarządu, 
posiadającego 31,58 % udział w akcjonariacie Emitenta) 
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Pan Bartosz Starko (Członek Rady Nadzorczej Emitenta) jest synem Pana Janusza Starko (członka zarządu, 
posiadającego 31,58 % udział w akcjonariacie Emitenta) 
Pani Anna Pszczoła (Członek Rady Nadzorczej Emitenta) jest córką Pana Sławomira Pszczoły (członka zarządu, 
posiadającego 21,05 % udział w akcjonariacie Emitenta) 
 
Pan Robert Jaruga (Członek Rady Nadzorczej Emitenta) jest jednocześnie pracownikiem Autoryzowanego 
Doradcy (Rubicon Partners Dom Maklerski Spółka Akcyjna). Pan Robert Jaruga nie brał udziału w pracach przy 
procedurze wprowadzania Emitenta na ASO.    
 
Autoryzowany Doradca (Rubicon Partners Dom Maklerski Spółka Akcyjna) posiada 2,1 % udział w akcjonariacie 
Emitenta.  
 
 
 
5.7. Niezbędne informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich 
określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, 
towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w 
podziale na segmenty działalności. 
 
 
5.7.1. Przedmiot działalności 

 

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż sprzętu wędkarskiego oraz pokrewnego.  
Firma sprzedaje swoje towary posługując się własnym znakiem towarowym ROBINSON, sygnującym pełną 
ofertę przedsiębiorstwa.  
Oferowany sprzęt to produkty wysokiej jakości, wytwarzane ze znakiem Robinson według projektów firmy przez 
kilkudziesięciu czołowych producentów sprzętu wędkarskiego na świecie. Firma posiada około czterdziestu 
dostawców z całego świata oferujących pełny i komplementarny wobec siebie pakiet produktów.  
 
Na rynku krajowym sprzedaż odbywa się za pośrednictwem 10 przedstawicieli handlowych (na terenie całego 
kraju), bezpośredniej sprzedaży z magazynu głownego w Bielsku-Białej, oddziału k. Warszawy oraz kilku 
współpracujących hurtowni  zaopatrując w sumie  około 800 sklepów wędkarskich, rozlokowanych na terenie 
całej Polski. 
 
Na rynku polskim funkcjononuje grupa 5-6 dużych producentów i dystrybutorów sprzętu wędkarskiego o 
zbliżonym profilu dzialalności jak firma ROBINSON. Ich łączny udział w rynku wynosi ok 45%. Pozostałą grupę 
uczestników rynku stanowią - marki z segmentu top brends (RAPALA,. SHIMANO, DAIWA) o ok. 30% udziale w 
branży;  międzynarodowi dystrybutorzy z średniego przedziału cenowego  o ok. 15% udziale w rynku oraz tanie 
marki lokalne oraz firmy azjatyckie z ok. 10% udziałem w rynku.  
Emtent posiada ok. 5% udział w całości rynku polskiego oraz 10-12,5% rynku dystrybutorów polskich marek.  
 
 
Sprzedaż na rynkach zagranicznych odbywa się poprzez firmy handlowe działające na zasadach wyłącznych 
krajowych dystrybutorów sprzętu ROBINSON. Firma sprzedaje swój sprzęt do następujących krajów: Niemcy, 
Czechy, Węgry, Słowacja, Łotwa, Litwa, Słowenia, Irlandia, Grecja, Rumunia, Szwecja, Holandia, Bułgaria,  a 
także Rosja, Ukraina, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria i Białoruś. 
Duża część oferowanego sprzętu jest testowana przez europejskich i polskich wędkarzy wyczynowych, co jest 
metodą promocji marki Robinson, a także daje możliwość doskonalenia sprzętu dzięki informacjom uzyskiwanym 
od tych doświadczonych wędkarzy.  
Od lat firma przywiązuje wagę do prowadzenia drużyn i klubów wędkarskich, które systematycznie i z sukcesami 
startują w zawodach. 
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Również wieloletnia współpraca handlowa i kontakty z wędkarzami z większości krajów Europy Środkowo-
Wschodniej oraz Irlandii, wpływają na wiedzę o potrzebach współczesnego wędkarstwa, budując jednocześnie 
wizerunek marki. Bezpośrednio przekłada się to na atrakcyjność i jakość oferty. 
Zdobyte doświadczenie pozwala spółce osiągnąć jedną z najważniejszych pozycji na rynku polskim oraz 
umacniać wizerunek marki Robinson na rynkach zagranicznych. 
Wykres 1 . Wielkość przychodów netto ze sprzedaży w latach 1995-2010  
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Źródło: Emitent  
 
Główną marką spółki jest znak towarowy ROBINSON, sygnujący pełną ofertę produktową przedsiębiorstwa. 
Oferta produkcyjna obejmuje również sprzedaż sprzętu innych uznanych producentów sprzętu wędkarskiego. 
Wnioskodawca jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę firm: Okuma, Marcel Van Den Eynde, Tubertini, 
Mustad i Banax. 
Robinson Europe kieruje większość swojej oferty na rynek krajowy. W związku z tym struktura produktowa w 
znaczącej części odzwierciedla zapotrzebowanie na poszczególne rodzaje produktów, które są sprzedawane na 
krajowym rynku. 
Poniższy wykres ilustruje sprzedaż Emitenta w podziale na rodzaje wędkarstwa.  
 
Wykres 2. Struktura sprzedaży firmy w podziale na rodzaje wędkarstwa 
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Żródło:  Emitent  
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Tabela 1. Wartość sprzedaży wg rodzaju wędkarstwa Robinson Europe S.A. za okres 2008-2010 w tys. PLN 
 

L.p. Grupa produktowa 2008 2009 2010 

1 Gruntowe 2 886 941 2 982 711 2 538 124 

2 Spławikowe 3 121 657 2 965 998 3 325 512 

3 Spinningowe 2 845 719 2 860 154 2 447 600 

4 Wyczynowe 437 653 412 361 610 647 

5 Morskie 260 324 342 624 330 743 

6 Inne  230 903 234 440 289 803 

7 Sport  647 886 923 627 1 744 117 

Źródło: Emitent 
 

Wędkarstwo spinningowe 
Linie produktowe przeznaczone do uprawiania wędkarstwa spinningowego stanowią ok. 22% całej oferty firmy. 
Ten rodzaj wędkarstwa jest popularny w Polsce i w całej Europie (za wyjątkiem południa Europy).   
Ten rodzaj wędkarstwa jest popularny zarówno w ramach zawodów sportowych jak i w formie rekreacyjnej i 
hobbystycznej.  
 
Wędkarstwo spławikowe 
Ten rodzaj wędkarstwa jest bardzo popularny w formie rekreacyjnej i hobbystycznej w Polsce i innych częściach 
Europy.  
Robinson Europe posiada bardzo dużą ofertę sprzętu i akcesoriów dla wędkarzy spławikowych, która stanowi 
blisko 30% całej oferty firmy. 
 
Wędkarstwo gruntowe 
Wędkarstwo gruntowe jest bardzo popularne zarówno w Polsce jak i w innych częściach Europy, w formie 
rekreacyjnej, jaki i sportowej. Wędkarstwo karpiowe, bardzo popularne w całej Europie Środkowej cały czas 
zyskuje na popularności i jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającym się typem wędkarstwa.  
Ta kategoria produktowa stanowi około 22% całkowitej oferty handlowej spółki Robinson Europe.  
 
Wędkarstwo wyczynowe 
Typowe wędkarstwo wyczynowe typu włoskiego jest popularne wśród członków Polskiego Związku 
Wędkarskiego, a także drużyn poszczególnych producentów.  
Aż do roku 2005 Robinson nie oferował sprzętu wyczynowego pod własną marką, będąc dystrybutorem znanego 
włoskiego producenta, firmy Tubertini. Sprzęt ten, posiadający 5% udział w całości sprzedaży był promowany 
przez drużynę wędkarską Robinson-Tubertini. Od 2008 – w zakresie sprzetu wyczynowego- spółka koncentruje 
się na współpracy z belgijska firmą VDE, stworzyła wspólny brand VDE-Robinson Team.  
 
Wędkarstwo morskie 
Wędkarstwo morskie jest popularne w wielu częściach Europy i zyskuje popularność również w Polsce.  
Sprzęt służący do uprawiania wędkarstwa morskiego stanowi około  3% całej oferty produktowej, co odpowiada 
mniej więcej rozmiarowi rynku w Polsce. 
 
Inne 
Inne kategorie stanowią do 2% całości oferty. Obejmuje to mniej więcej wędkarstwo muchowe, uważane za sport 
elitarny. 
 
Na rynku polskim funkcjononuje grupa 5-6 dużych producentów i dystrybutorów sprzętu wędkarskiego o 
zbliżonym profilu dzialalności do profilu Emitenta. Ich łączny udział w rynku wynosi ok 40-50%. Pozostałą grupę 
uczestników rynku stanowią w:  

o 30-35% marki z segmentu top brends (RAPALA,. SHIMANO, DAIWA)  
o 15-20% miedzynarodowi dystrybutorzy z średniego przedziału cenowego  
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o 10-15% tanie marki lokalne oraz firmy azjatyckie 
 
Emitent posiada ok 10-12,5% udział w swojej grupie oraz ok. 5% udział w całości rynku. 
 
Dzięki prowadzonej w latach poprzednich restrukturyzacji organizacyjnej spółka zmniejszyła zatrudnienie 
utrzymując podobny poziom sprzedaży. Jednocześnie nastąpiło zwiększenie liczby przedstawicieli handlowych. 
Obecnie firma zatrudnia 22 pracowników. Poziom zatrudnienia jest od czterech lat stabilny 
 
5.7.2. Segmentacja przychodów  

 
Strukturę sprzedaży w 2010 roku w rozbiciu na główne grupy produktowe prezentuje poniższy wykres. 
 
Wykres 3. Struktura sprzedaży w ujęciu asortymentowym w roku 2010  

 
 
Źródło: Opracowanie Beskidzkie Biuro Consultingowe SA na podstawie sprawozdań finansowych Emitenta 
Powyższą strukturę dla lat 2008-2010 w ujęciu wartościowym prezentuje natomiast poniższa tabela. 
 
Tabela 2. Sprzedaż wg grup produktowych Robinson Europe S.A. za okres 2008-2010 w PLN 
 

L.p. Grupa produktowa 2008 2009 2010 

1 wędki 3 422 111   3 709 490   3 191 945   

2 kołowrotki 1 842 740   1 706 514   1 802 935   

3 zanęta 1 470 401   1 333 585   1 372 259   

4 żyłka 1 021 082   922 800   794 674   

5 haczyki 155 387   139 869   103 972   

6 przynęty sztuczne 478 404   476 219   413 513   

7 akcesoria 664 408   693 388   973 716   

8 ubrania , pokrowce 299 577   274 576   336 640   

9 pozostałe 445 349   555 274   559 029   

10 sport 647 886   923 627   1 744 117   

RAZEM 10 447 345 10 735 342 11 292 800 

   Źródło: Emitent 
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W analizowanym okresie księgowym 2008-2010, podobnie jak w całym okresie działalności Emitenta, pierwsze 
trzy grupy asortymentu wędkarskiego (wędki, kołowrotki i zanęty) stanowią podstawę przychodu (65-63% w 
latach 2008 – 2009). W roku obrotowym 2010 udział tej grupy spadł do 56% w związku ze wzrastającym 
udziałem nowej grupy towarów, czyli artykułów sportowych.  
 
 
 
Wykres 4. Struktura sprzedaży według obszaru geograficznego w latach 2008-2010  
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Źródło: Opracowanie Beskidzkie Biuro Consultingowe na podstawie sprawozdań finansowych Emitenta 
Na poniższym wykresie zauważyć można wyraźnie zaznaczoną sezonowość sprzedaży. Największa wartość 
sprzedaży przypada na II kw. roku obrachunkowego, zaś najmniejsza na I kw. Wyjątek stanowi II kw. roku 
obrachunkowego 2010, kiedy to można zauważyć wyraźny wzrost sprzedaży w stosunku do analogicznego 
okresu lat 2008-2009. Był to ofekt odłożonego popytu z okresu zimowego.   
 
Wykres 5. Sezonowość sprzedaży Emitenta   
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5.7.3. Działalność eksportowa  

 
Marka Robinson bardzo dobrze przyjęła się na rynku polskim, stając się jednym z najbardziej wartościowych 
aktywów spółki. Zastosowany przez Emitenta model działania polegajacy na zarządzaniu brendem przy pełnym 
outsourcingu produkcji pozwala spółce skupić swoją działalność na procesach sprzedażowych. Trafnie wybrana 
marka oraz umiejętnie prowadzona strategia promocji marki pozwoliła Emitentowi na zaistnienie na szeregu 
rynkach zagranicznych bez konieczności rebrendingu bądź tworzenia osobnych linii produktowych. Pozwala to w 
zdecydowanie prostszy sposób prowadzić działania promocyjne. Wielkość eksportu spółki w perspektywie 
ostatnich czterech lat należy uznać za stabilną z lekką tendencją wzrostową. Biorąc pod uwagę jednak 
systematyczny rozwój gospodarek, do których Emitent eksportuje swoje wyroby należy powyższe wyniki uznać 
za nie satysfakcjonujące. Jednym z istotniejszych elementów takiej sytuacji jest narastająca konkurencja w 
sektorze, wynikająca z procesów globalizacji branży i ekonomizacji  oferty (wiele kluczowych firm wedkarskich 
oferuje produkty w niższym segmencie cenowym, co w latach poprzednich nie było częstą praktyką).  
Za drugi istotny element zastoju wzrostu sprzedaży eksportowej należy uznać model prowadzenia dystrybucji 
oparty o pojedycznych, wyłącznych przedstawicieli na danym rynku zagranicznym. Ze względu na brak 
konkurencji pomiędzy szerszym gronem dealerów działania poszczególnych przedstawicieli należy uznać za zbyt 
zachowawcze. 
 
Wielkość rynku polskiego oraz jego niska dynamika wzrostu powoduje, że spółka nie jest w stanie w sposób 
istotny zmienić swojej pozycji rynkowej na krajowym rynku bez dużych wydaktów marketingowych bądź 
kapitałowych. Tak więc rozwój działalności eksportowej stanowi jeden elementów pozwalajacych na rozwój 
działalności. Aktualna sytuacja gospodarcza w krajach regionu oraz idący za tym wzrost popytu na wyroby 
przemysłu wędkarskiego pozwalają spółce powziąć działania zmierzające do zintesyfikowania działalności 
eksportowej.  
 
Wykres 6. Struktura przychodów ze sprzedaży według lokalizacji sprzedawanych produktów w latach 2007-2010 w mln 
PLN.    
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Strategia eksportowa zakłada rozwój sprzedaży oraz wszelkiego rodzaju działań reklamowych na rynkach 
zagranicznych poprzez udział w targach wędkarskich, reklamę w pismach branżowych, sponsoring zawodów 
wędkarskich oraz wspólne planowanie zamówień wraz z partnerami Emitenta. 
Również w kwestii oferty spółka co roku aktualizuje asortyment, dostosowując go do aktualnych potrzeb 
poszczególnych krajów oraz stale zmieniających się trendów na rynkach. 

Spośród czynników makroekonomicznych istotny wpływ na spółkę miał stały wzrost cen surowców w Chinach, 
które są głównym producentem sprzętu wędkarskiego. Odczuwalny był także spadek siły nabywczej ludności na 
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wszystkich rynkach, na których funkcjonuje Emitent. Był on spowodowany wzrostem bezrobocia. Skutki 
globalnego kryzysu wpłynęły na wzrost awersji do ryzyka zakupów. 

Dodatkowo, jeśli chodzi o rynki wschodnie, w Rosji wprowadzone zostały od stycznia 2010 r. wyższe cła na 
import sprzętu wędkarskiego z UE. 

5.7.4. Finanse spółki  

 
 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 
Rokiem obrotowym Emitenta jest okres od 1 listopada do 31 pażdziernika.  
Przychody spółki za rok obrotowy 2010 ukształtowały się na poziomie 11 288,1 tys. PLN i były o 6,2% wyższe niż 
za rok obrotowy zakończony 31.10.2009. Koszty działalności operacyjnej za 2010 rok wyniosły 11 390,0 tys. PLN 
i były wyższe niż w roku 2009, gdy wyniosły 10 728,6 tys. PLN. Wyższa dynamika wzrostu kosztów niż 
przychodów w roku obrotowym zakończonym 31.10.2010 roku spowodowała ujemny wynik na sprzedaży w 
wysokości 101,8 tys. PLN.  
 
Wykres 7. Przychody ze sprzedaży, zysk operacyjny, zysk netto oraz marża operacyjna i marża netto w latach 2006-2010  
(w mln PLN). 
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W 2010 roku Emitent zanotował okresowy spadek efektywności działania mierzony wartością osiąganej marży na 
sprzedaży oraz końcowego wyniku finansowego. Ujemna rentowność spółki za rok obrotowy 2010 miała 
charakter epizodyczny. Ujemny wynik na każdym poziomie działalności był spowodowany czynnikami 
nadzwyczajnymi, które były związane z warunkami atmosferycznymi. Najważniejszymi z nich była wyjątkowo 
długa zima, która opóźniła rozpoczęcie sezonu wędkarskiego oraz wiosenna i letnia powódź, która spowodowała 
trzymiesięczny zastój w handlu artykułami wędkarskimi w najlepszym okresie handlowym. Istotnym czynnikiem 
wpływającym negatywnie na wyniki finansowe spółki był mocno rozchwiany kurs walutowy PLN w relacji do USD, 
który przypadł na okres największego natężenia w płatnościach i w konsekwencji spowodował niekorzystne 
rozliczenie w różnicach kursowych.  
 
Ponadto na wynik finansowy wpływ miały następujące zdarzenia nadzwyczajne: 
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a) wynik na sprzedaży: 
 
- Dodatkowe koszty wynikające głównie ze zmiany proporcji struktury sprzedaży wyniosły 400 tys. PLN. W 2010 
roku nastąpił spadek wysokomarżowej sprzedaży w sklepach wędkarskich, który częściowo Emitent nadrobił 
zwiększeniem sprzedaży w hipermarketach, jednak obciążonej wysokimi kosztami marketingowymi.  
 
- Zwiększony koszt reklamy na wyjątkowo trudnym rynku wyniósł 130 tys. PLN. Były to niezbędne działania 
mające na celu utrzymanie pozycji na rynkach i założonego poziomu sprzedaży, co uznane zostało przez 
Emitenta za konieczne celem uniknięcia nadmiernego wzrostu zapasów (towar z Chin kupowany jest z 4-6 
miesięcznym wyprzedzeniem). 
- Pomimo świadomości spadającej marży, wynikającej z gwałtownie wzrastającego kursu dolara, sytuacja na 
rynku uniemożliwiła wprowadzenie adekwatnej podwyżki cen na towary. Wpływ tego czynnika na wynik na 
sprzedaży zarząd Emitenta szacuje na poziomie 600 tys. PLN.  
  
b) wynik operacyjny: 
 
- Emitent szacuje, iż stracił 45 tys. PLN na zastosowaniu nieplanowanych rabatów celem wymuszenia sprzedaży 
na wyjątkowo trudnym rynku.  
 
W roku 2010 rok koszty działalności operacyjnej w porównaniu do wykonania za 2009 rok wzrosły o 15% 
kształtując się na poziomie 11 366,5 tys. PLN.  
 
Wykres 8. Koszty operacyjne w latach 2006-2010. 
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Na przestrzeni analizowanego okresu obejmującego lata 2006-2010 Emitent zwiększył wartość generowanych 
przychodów ze sprzedaży o 67,3%. Wartościowo wzrost ten wyniósł ponad 4,5 mln PLN. Rachunek zysków i 
strat w latach 2008-2010 w wariancie porównawczym prezentuje kolejna tabela. 
 
Tabela 3. Rachunek zysków i strat w latach 2008-2010 w tys. PLN 
 

   Za okres  2008   2009   2010 

 A.   Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:  10 426,4   10 728,6   11 288,1 

 I.   Przychody netto ze sprzedaży produktów  18,0   22,8             41,58    
 IV.   Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów.  10 408,4   10 705,8     11 246,57    

 B.   Koszty działalności operacyjnej  9 781,6   9 868,9   11 366,5 

 I.   Amortyzacja  98,7   101,0   105,92 
 II.   Zużycie materiałów i energii  141,6   157,0   139,42 
 III.   Usługi obce  1 885,5   1 780,1   2 312,61 

 IV.   Podatki i opłaty, w tym  49,8   38,0   49,95 
 V.   Wynagrodzenia  1 156,9   1 131,0   1 321,61 
 VI.   Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  284,1   295,7   308,20 
 VII.   Pozostałe koszty rodzajowe  611,4   505,4   801,16 
 VIII.   Wartość sprzedanych towarów i materiałów  5 553,5   5 860,7   6 351,08 

 C.   Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)  644,8   859,6   -101,8 

 D.   Pozostałe przychody operacyjne  36,2   0,0   5,3 

 E.   Pozostałe koszty operacyjne  176,0   130,6   191,8 

 F.   Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)  505,0   729,1   -288,3 

 G.   Przychody finansowe   535,7   458,9   475,0 

 H.   Koszty finansowe  544,0   1 040,1   385,5 

 I.   Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)  496,7   147,8   -198,8 

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

 K.   Zysk (strata) brutto (I+/- J)  496,7   147,8   -198,8 

 L.   Podatek dochodowy  126,8   43,1   0,0 
 M.   Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   0,0    0,0   0,0 

 N.   Zysk (strata) netto (K-L-M)  369,9   104,7   -198,8 
Źródło: Emitent  
 
 
BILANS 
 
W latach 2008-2010 suma bilansowa wzrosła o blisko 46% z 7 195,8 tys. PLN do 10 503,4 tys. PLN.  W 
przypadku aktywów główny wzrost wartości sumy bilansowej jest wynikiem wzrostu aktywów trwałych, które 
zarówno wartościowo jak i procentowo /w strukturze aktywów/ zanotowały większą dynamikę niż aktywa 
obrotowe. Dynamika wzrostu aktywów trwałych wyniosła 62,1% przy wzroście aktywów obrotowych o 36,8%.  
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Tabela 4. Bilans -aktywa w latach 2008-2010 w tys. PLN. 

  Treść 2008   2009   2010 

A. AKTYWA TRWAŁE 2 609,8   4 178,2   4 230,8 

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

II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 609,8   4 178,2   4 230,8 

III. Należności długoterminowe 0,0   0,0   0,0 

IV. Inwestycje długoterminowe 0,0   0,0   0,0 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,0   0,0   0,0 

B. AKTYWA OBROTOWE 4 585,9   6 103,3   6 272,6 

I. Zapasy 2 812,4   3 731,0   4 272,3 

II. Należności  krótkoterminowe 1 686,1   2 076,2   1 936,5 

III. Inwestycje krótkoterminowe 45,3   21,3   25,7 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 42,1   274,8   38,2 

  Suma aktywów 7 195,8   10 281,6   10 503,4 

Źródło: Emitent  
 
 
Wzrost aktywów został sfinansowany poprzez wzrost: 

� zobowiązań – na przestrzeni analizowanego okresu ich wartość wzrosła o 1 982,6 tys. PLN  
� kapitałów własnych /zysk zatrzymany/ w kwocie 1 325,1 tys. PLN.  

 
Tabela 5. Bilans - pasywa w latach 2008-2010 w tys. PLN. 

  Treść 2008   2009   2010 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 705,2   3 451,6   3 030,3 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 000,0   1 000,0   1 000,0 

II. Należne wpłaty na  kapitał podstawowy (wielkość ujemna)           

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)           

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 335,3   705,2   366,1 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny     1 641,7   1 641,7 

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe           

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych           

VIII. Zysk (strata) netto 369,9   104,7   22,5 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)           

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 5 490,6   6 830,0   7 473,2 

I. Rezerwy na zobowiązania  0,0   0,0   0,0 

II. Zobowiązania długoterminowe 1 092,1   1 011,2   1 800,1 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 4 398,5   5 818,8   5 661,2 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,0   0,0   11,9 

  Suma pasywów 7 195,8   10 281,6   10 503,4 

Źródło: Emitent  
 
 
Pozytywnym zjawiskiem w strukturze finansowania majątku jest wyższa dynamika wzrostu wartości kapitałów 
własnych niż zobowiązań, co  przyczyniło się do wzrostu wartości kapitałów własnych w strukturze pasywów z 
24,9% w 2008 roku do 29% na koniec roku obrotowego 2010. Uproszczony bilans za lata 2008-2010 został 
zaprezentowany w kolejnych tabelach.   
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5.7.5. Dostawcy i odbiorcy   

 
Spółka przez kilkanaście lat kontaktów z dostawcami wypracowała sobie dobrą pozycję handlową. Obecnie 
Emitent zamawia sprzęt przede wszystkim w Chinach, a także we Włoszech oraz Koreii. 
 
Dla zdywersyfikowania ryzyka dostaw spółka na rynku dostawców stara się współpracować z kilkudziesięcioma  
przedsiębiorstwami. W Chinach spółka kooperuje zazwyczaj z 30 przedsiębiorstwami. 
Większość dostawców jest związana z Emitentem na zasadach „gentelman agreement”. Szczegółowe warunki 
dostaw, typu incoterms, termin płatności są zapisywane każdorazowo na fakturze.  
 
 
Podstawowym odbiorcą na rynku krajowym są detaliczne sklepy wędkarskie. Za pośrednictwem dziesięciu 
przedstawicieli handlowych (oraz centrali w Bielsku-Białej i filii w Warszawie) Emitent obsługuje średniorocznie 
około 720-740 sklepów detalicznych we wszystkich regionach naszego kraju. Przedstawiciele są związani z 
Emitentem Umową Agencyjną.  
Struktura wielkościowa sklepów jest bardzo zróżnicowana – od małych, rodzinnych sklepików po najlepsze w 
kraju salony wędkarskie.  Dokładne zestawienie, czyli ilość sklepów o określonym obrocie netto oraz ich udział w 
całym obrocie generowanym przez krajowe sklepy detaliczne przedstawiono poniżej. 
 
 
Wykres 9. Udział sklepów o określonym obrocie w strukturze odbiorców Emitenta     
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Źródło: Emitent 
 
 
Większość odbiorców jest związana ze spółką na zasadach „gentelman agreement”, szczegółowe warunki 
dostaw typu incoterms, termin płatności są zapisywane każdorazowo na fakturze. 
 
Spółka posiada zawartą umowę z jedną z największych sieci handlowych w Polsce.  
Umowa określa: 

� Przedmiot umowy (nabywane towary przez sieć handlową i partnerów towarów od Emitenta) 
� Czas obowiązywania (podpisywana corocznie na okres roku) 
� Warunki płatności (termin, właściwe dokumenty) 
� Premie pieniężne dla sieci handlowej za wynikające obroty 
� Warunki świadczenia usług marketingowych przez sieć handlową na rzecz spółki 
� Zasady dostarczania towaru do sieci handlowej 
� Zasady rozstrzygania sporów i rozwiązywania umowy 
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Spółka systematycznie redukuje liczbę mniejszych kontrahentów na rzecz podmiotów realizujących większe 
zamówienia. Pozwala to na poprawę efektywności działania oraz skoncentrowanie się na bardziej dochodowej i 
perspektywicznej grupie klientów.  
 
5.7.5. Lokalizacja prowadzonej działalności  

 
Firma prowadzi działalność w dwóch lokalizacjach: 
- Bielsku-Białej 
- Stare Babice k. Warszawy 
 
Bielsko-Biała  
Obiekt stanowi własność spółki. 
Wycena nieruchomości na podstawie Operatu Szacunkowego. 
 
Wyciąg z operatu szacunkowego (aktualizacji) z 28 lipca 2010 roku przeprowadzonego przez Biuro 
Consultingowe Inż Wiesław Niebudek. 

� Nieruchomości objęte KW 76753 
� Działki gruntowe o powierzchni 5289 m2 
� Powierzchnia zabudowy 1216 m2 
� Powierzchnia użytkowa 1316 m2 

 
Stare Babice 
Obiekt najmowany 
Umowa najmu z dnia 01.03.2004 pomiędzy Panem Władysławem Łuczakiem a spółką BIS BUSZ PSZCZOŁA 
Spółka Jawna 
 
Wynajem pomieszczeń gospodarczych w budynku przy ulicy 05-082 Stare Babice ul. Warszawska 253  

� Powierzchnia 90m2 - przeznaczona dla celów sprzedaży hurtowej. 
� Zgodnie z zapisami umowy hurtownia może być czynna zgodnie z zapisami umowy w godzinach 7-17 

od poniedziałku do soboty 
� Miesięczny czynsz brutto wynosi 800 PLN 
� Czynsz płatny z góry 

 
 
5.7.6. Kadra 

 
Kadra zatrudniona w spółce posiada bogate doświadczenie zawodowe w prowadzeniu wielu specjalistycznych 
projektów, co pozwala na podejmowanie realizacji różnorodnych zadań. Pracownicy mają możliwość poszerzenia 
i doskonalenia umiejętności oraz zdobywania nowych kwalifikacji dzięki systemowi doskonalenia kadr oraz 
kontroli osiągania ustalonych wzorców kwalifikacyjnych. Zatrudnienie Emitenta na koniec roku obrotowego 2010 
liczone w etatach wyniosło 20,58. Jest to wzrost w stosunku do roku 2009 o 12,3%. W strukturze organizacyjnej 
trzy osoby stanowi zarząd spółki. Pięc osób stanowią pracownicy na stanowiskach kierowniczych.  
Wśród całego personelu liczba osób z wyższym wykształceniem wynosi cztery.      
Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa Emitenta przedstawia poniższy schemat. 
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Schemat 1. Struktura organizacyjna spółki Robinson Europe S.A.  

 
Źródło: Emitent 
 
5.7.7.Strategia rynkowa 

 
Strategią działania Emitenta jest stałe poszerzanie oferty w zakresie sprzetu wędkarskiego zarówno o nowe 
wyroby, jak i całe segmenty oferty np. wędkarstwo spinningowe, spławikowe, gruntowe, muchowe, wyczynowe, 
karpiowe itp. Jednocześnie niezbędnym elementem uzupełniającym ofertę wędkarską będzie rozwój oferty w 
zakresie wędkarskiego sprzętu zimowego. Dobre postrzeganie marki ROBINSON na rynkach europejskich – 
szczególnie na terenie Europy Centralnej - pozwala na efektywne wprowadzenie nowych linii produktów przy 
racjonalnym poziomie kosztów na promocję i poszerzenie sieci dystrybucji.  
 
Strategia Emitenta podzielona została na dwa etapy. Pierwszy z nich realizowany będzie bezpośrednio po 
wejściu na rynek alternatywny NewConnect. Jego realizacja oparta będzie na następujacych założeniach: 
 

- Inwestycje w majątek obrotowy, co spowoduje większą elastyczność ofertową spółki oraz znaczną 
poprawę płynności dostaw,   

- Rozszerzenie asortymentu, 
- Wprowadzenie nowych grup towarów, 
- Rozwój branży zimowej (kaski i inne akcesoria narciarskie), 
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Drugi etap strategii realizowany będzie po przeprowadzeniu kolejnej emisji akcji. Jego realizacja polegać będzie 
na: 
 

- Rozwoju asortymentowym z głównym naciskiem na akcesoria wędkarskie, 
- Przejęcia w kraju pozwalające na uzupełnienie asortymentowe oraz umocnienie sieci dystrybucji, 
- Ewentualne przejęcie firmy zajmującej się dystrybucją zimowego sprzętu,  
- Dokończenie prac inwestycyjnych pozwalających na lepszą organizację biura, magazynu oraz 

ekspozycji towarów dla klientów. W efekcie powstanie baza do realizacji szkoleń i spotkań z 
przedstawicielami handlowymi z kraju i zagranicy. 

 
 
5.8 Otoczenie rynkowe Emitenta 
 
5.8.1. Sytuacja makroekonomiczna w Polsce  

 
Sytuacja gospodarcza Polski jest dobrze odzwierciedlana poprzez wskaźniki makroekonomiczne. Do 
najważniejszych z nich można zaliczyć: 

� dynamikę Produktu Krajowego Brutto; 
� wskaźnik inflacji; 
� wzrost realny wynagrodzeń brutto; 
� stopę bezrobocia. 

 
W 2009 roku mieliśmy do czynienia ze znacznym spowolnieniem tempa wzrostu gospodarki Polski. Rodzima 
gospodarka nie rosła już w tak szybkim tempie jak w latach 2006-2008. Według Głównego Urzędu 
Statystycznego w 2009 r. dynamika PKB wyniosła 1,7%. Jednak według prognoz Komisji Europejskiej oraz 
Ministerstwa Finansów w 2010 roku dynamika wzrostu Produktu Krajowego Brutto Polski wyniesie od 3,5 do 
3,8%.  
 
 
Wykres 10. Dynamika produktu krajowego brutto w latach 2001-2009 oraz prognoza na lata 2010-2011  
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Źródło: Komisja Europejska, 2010 
 
Tak znaczne spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarki Polski w 2009 roku wyniknęło przede wszystkim z 
kryzysu na światowych rynkach finansowych oraz niepewności co do kształtowania się sytuacji gospodarczej 
Polski i świata w nadchodzących okresach. 
Jednakże solidne fundamenty polskiej gospodarki sprawiły, iż wzrost gospodarczy w 2010 roku silnie odreagował 
ubiegłoroczny spadek dynamiki i według prognoz Ministerstwa Finansów za cały 2010 rok wynieisie 3,8%. 
Prognozy te potwierdzać może wzrost PKB za III kw. o 4,2% r/r.  
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Głównym czynnikiem wpływającym na prognozowany na 2010 rok wzrost PKB na poziomie 3,8% jest popyt 
konsumpcyjny, który utrzymywał się na wysokim poziomie, głównie za sprawą wciąż rosnących wynagrodzeń. 
Realny wzrost wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej wyniósł w 2010 r. wg szacunków 3%. Rosnące 
wynagrodzenia wraz z silnym popytem konsumpcyjnym przełożyły się również na wzrost wskaźnika cen towarów 
i usług konsumpcyjnych w 2010 r., który wg prognoz wyniesie 2,5 %tj. dokładanie tyle, ile wynosi górny poziom 
pasma inflacyjnego. 
 
 
 
Wykres 11. Dynamika przeciętnego realnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w latach 2001-2008 
oraz prognoza na lata 2010-2011  
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Źródło: Komisja Europejska, 2010 
 
W październiku 2010 roku stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do 9,7% (wg definicji Eurostatu), tj. była o 1 pp. 
wyższa w porównaniu z październikiem 2009 r. Wzrost stopy bezrobocia stanowi opóźniony wynik reakcji rynku 
pracy na spowolnienie gospodarcze obserwowane przede wszystkim w 2009 roku. Wzrostowi stopy bezrobocia 
towarzyszył wzrost liczby pracujących.  
Liczba osób pracujących w III kwartale 2010 r. wyniosła 16 199 tys. i wzrosła o 205 tys. (tj., o 1,3%) w 
porównaniu z II kwartałem 2010, a w ujęciu rocznym - o 173 tys. tj., o 1,1% (wobec wzrostu o 0,2% przed 
rokiem). 
 
W roku 2010 sytuację ekonomiczną w Polsce określały następujące czynniki:  

� dynamicznie rośnący wzrost gospodarczy w kraju  
� ożywienie w gospodarkach krajów inwestujących w Polsce  
� ożywienie na rynkach finansowych  
� rosnąca skłonność do inwestycji. 

 
Zgodnie z ogłoszonym Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2010-2013 PKB ma wzrosnąć w Polsce 
w 2010 roku o 3,0 proc., w 2011 o 3,5 proc., 4,8 proc. w 2012 oraz 4,1 proc. w 2013. Bazą dla przygotowania 
prognozy makroekonomicznej na potrzeby Planu Wieloletniego jest scenariusz wzrostu gospodarczego z założeń 
Projektu Budżetu Państwa na rok 2011. Scenariusz ten zakłada, że wzrost PKB strefy euro wyniesie w latach 
2010-2011 odpowiednio 0,9 proc. I 1,5 proc. Dla kolejnych lat przyjęto, że realne tempo wzrostu PKB w strefie 
euro przyspieszy i ustabilizuje się na poziomie ok. 2,0 proc., czyli nieco niżej niż średnia w okresie 1996-2008. 
Przyjęty scenariusz wzrostu gospodarczego naszego głównego partnera handlowego – Niemiec - oznacza 
kontynuację w Polsce tendencji założonych dla 2011 r., z pewnym dodatkowym przyspieszeniem wzrostu PKB w 
2012 r., głównie w związku z organizacją EURO 2012.  
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Zgodnie z WPFP oczekuje się, że w 2011 roku w dalszym ciągu głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w 
Polsce będzie popyt krajowy, w tym inwestycje sektora publicznego związane z realizacją projektów 
infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków UE. 
Obserwowane tendencje na rynku pracy i utrzymująca się wysoka stopa bezrobocia wskazują, że realny wzrost 
popytu konsumpcyjnego gospodarstw domowych w roku 2011 będzie nieco niższy niż tempo zanotowane w 2010 
r. Tempo wzrostu popytu krajowego ogółem będzie jednak wyższe. Skutkować to będzie przyspieszeniem 
realnego tempa wzrostu importu, który - zgodnie z prognozą – w 2011 r. wzrośnie szybciej niż eksport. W 
związku z tym oczekuje się pogłębienia nierównowagi handlowej i pogorszenia salda obrotów towarowych 
bilansu płatniczego oraz ujemnego wkładu we wzrost PKB ze strony eksportu netto. 
Zgodnie z dokumentem, w roku kolejnym, wraz z oczekiwaną poprawą sytuacji gospodarczej na świecie, również 
w Polsce powinniśmy obserwować wyraźne sygnały poprawy koniunktury.  
W przyszłym roku wyraźnie przyspieszą też inwestycje ogółem, na co złoży się utrzymanie wysokiego, choć 
niższego niż w latach 2008-2010, tempa wzrostu inwestycji publicznych i stopniowa odbudowa inwestycji sektora 
prywatnego. Rosnący popyt krajowy, w tym importochłonne inwestycje prywatne, będzie prowadzić do 
pogłębiania się nierównowagi w wymianie handlowej. 
 
Wiosenne prognozy Komisji Europejskiej ponownie wskazują, że w latach 2010-2011 Polska, obok Słowacji, 
będzie najszybciej rozwijającym się krajem regionu. Dobre wyniki polskiej gospodarki w II połowie 2009 r. i w I 
połowie 2010 r. doprowadziły do podwyższenia prognoz wzrostu na bieżący i przyszły rok w porównaniu z tymi 
prezentowanymi jesienią 2009 r. Za przyspieszenie wzrostu gospodarczego w 2010 i 2011 r. odpowiadać ma 
przede wszystkim umacniający się popyt krajowy. W 2010 r. jego wzrost nie powinien jeszcze szybko 
przyspieszyć w wyniku słabej konsumpcji prywatnej odzwierciedlającej niską aktywność na rynku pracy. Komisja 
Europejska przewiduje, że stabilizacja sytuacji na rynku pracy będzie miała miejsce w 2011 r., co przełożyć się 
ma również na wzrost konsumpcji. 
Jednocześnie prognozy wskazują, że zarówno w 2010, jak i w 2011 r. ma mieć miejsce szybki wzrost nakładów 
inwestycyjnych oraz odbudowa zapasów. Wzrost popytu wewnętrznego w najbliższych latach pociągnie za sobą 
wzrost importu, co doprowadzić ma do wzrostu deficytu w handlu zagranicznym i tym samym ujemnego wkładu 
eksportu netto do dynamiki PKB zarówno w bieżącym, jak i przyszłym roku. 
Według prognoz Komisji Europejskiej inflacja w Polsce w najbliższych latach będzie zdecydowanie niższa niż w 
2009 r., za co odpowiadać ma przede wszystkim spadek inflacji bazowej. W ciągu 2010 r. ma się ona obniżać do 
poziomu 2% pod koniec roku. W 2011 r., wraz z odbudową popytu wewnętrznego i stabilizacją na rynku pracy, 
presja inflacyjna ma wzrosnąć i dynamika cen powinna przyspieszyć. 
Deficyt na rachunku obrotów bieżących, który wyraźnie obniżył się w 2009 r. (do 1,6% PKB wobec 5% PKB w 
2008 r.) w najbliższych dwóch latach ma ponownie wzrastać. Wzrost ten ma być wynikiem pogłębiającego się 
deficytu w handlu zagranicznym w wyniku rosnącego importu, a także zwiększonych zysków przedsiębiorstw 
zagranicznych działających w Polsce. 
 

5.8.2. Rynek sprzętu wędkarskiego 
 
5.8.2.1. Otoczenie międzynarodowe    

 
W przemyśle wędkarskim w coraz szybszym tempie postępuje proces globalizacji. Jego przyspieszenie jest 
wynikiem wzrostu pozycji państw azjatyckich, w tym przede wszystkim Chin w produkcji sprzętu wędkarskiego. 
Istotny postęp w jakości produkcji wyrobów z Dalekiego Wschodu przyczynił się do istotnego obniżenia pozycji 
konkurencyjnej wielu lokalnych europejskich oraz, w mniejszym stopniu, również amerykańskich firm.  
Obecnie głównym producentem sprzętu wędkarskiego na świecie jest Daleki Wschód, a głównym rynkiem 
dyktującym nowe trendy w branży jest rynek brytyjski. Pogłębiający się proces globalizacji spowodował, że wiele 
znanych firm europejskich upadło bądź zdecydowanie zmniejszyło skalę działalności. 
Wśród liderów produkcji sprzętu wędkarskiego należy wymienić w pierwszej kolejności takie firmy, jak: 
amerykański PURE FISHING, skandynawska RAPALA, japońskie DAIWA oraz SHIMANO. 
W grupie mniejszych firm przewodzą europejskie firmy: Svendsen Sport,D.A.M., Kormoran, Browning oraz 
szereg małych firm amerykańskich. Większa część tych podmiotów to przedsiębiorstwa działające w ramach 
dużych inwestujących w szereg sektorów koncernów amerykańskich takich jak K2, 3M, Jarden. 
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Istotnym elementem procesów globalizacji jest spadek cen produktów z wyższej półki. Szybki wzrost 
technologiczny producentów azjatyckich powoduje bardzo silną presję na obniżanie marż i systematyczne 
wprowadzanie nowych wyrobów. Niestety nie wszystkie firmy mogą sobie na to pozwolić, co dodatkowo 
przyspiesza działania konsolidacyjne. 
Obecnie, aby być liderem, a jednocześnie dyktować wysoką cenę, trzeba mieć najnowocześniejszą technologię, 
trzeba w nią inwestować ogromne pieniądze. 
Rapala, Pure Fishing -  są typowymi przykładami obecnych gigantów na rynku wędkarskim, które rosną poprzez 
przejęcia konkurentów. 
Co najważniejsze, takie działania przynoszą korzyści, także dla wędkarzy. Zarówno Pure Fishing jak i Rapala 
doskonale pokazują, na czym obecnie polega postęp na polu sprzętu wędkarskiego. Ich wyroby są nowatorskie, 
doskonałe jakościowo, a ceny utrzymywane na przystępnym pułapie.  
 
Mniejsze firmy łączą się, szukają dostępu do znaczącego kapitału, starają się zabezpieczać swoją rynkową 
przyszłość. Doskonałym przykładem jest niezwykle prężny tandem amerykański Orvis - Redington. 
Ponadto rynkiem poruszyło także niedawne przejęcie przez lidera rynku – fińską RAPALĘ - Dynamite Baits za 
6,5 mln EUR. 
   
Technologia plus dostęp do kapitału to obecnie najlepsza recepta na utrzymanie pozycji w branży wędkarskiej. 
Najlepszym przykładem jest grupa firm amerykańskich reprezentowanych przez korporację Hirschfelda - St.Croix, 
Lamiglas, Penn. Ich pozycja na światowym rynku uległa bardzo wyraźnemu wzmocnieniu. Wszystkie wymienione 
firmy oferują nowoczesny, dopracowany sprzęt, w zakresie przystępnych cen. 
Gorzej jest z konkurencyjnością ze strony firm o korzeniach europejskich. Ogólnie, globalizacja w Europie 
zachodzi wolniej i stąd jej efekty pozostają w tyle za Ameryką i Dalekim Wschodem.  
Szczególnie dotkliwie odczuły to przede wszystkim firmy niemieckie.  
Symptomatyczny jest krach niemieckiego sektora zajmującego się produkcją żyłek. Na tym polu wyrosła potęga, 
o której głośno w całym wędkarskim światku – chińska firma oferująca produkt pod marką Sufix.  
Obecnie, aby nabyć dobrą, niedrogą żyłkę, o najlepszych parametrach technicznych, należy złożyć zamówienie 
w Sufixie.  
Należy jednak zauważyć dużą prężność młodych firm skandynawskich takich, jak Vision, Svendsen, Guideline, 
Scierra, Solvkrokken. Firmy te mają nowoczesną technologię, dobre produkty i atrakcyjne ceny. 
 
5.8.2.2. Rynek krajowy 

 
Liczba zarejestrowanych w Polsce wędkarzy jest zgodna z oficjalnymi statystykami międzynarodowymi, jednakże 
faktyczna liczba wędkujących w Polsce osób jest znacznie większa. 
W Polsce wędkarstwo uprawia aktywnie i w miarę systematycznie ok. 1,5 mln osób, w tym 600 tys. członków 
Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW), skupionych w 2700 kołach objętych działaniem 47 okręgów, 
posiadających osobowość prawnąi. Zdaniem specjalistów z branży, wędkarze odławiają rocznie 40-50 tys. ton 
ryb o wartości ok. 220 mln zł, a jednocześnie podejmują się zarybienia wód materiałem zarybieniowym o wartości 
25 mln zł (w tym PZW 17 mln zł), i łożą na ochronę wód 8 mln zł (w tym PZW 7,3 mln zł); środki te pochodzą ze 
składek wędkarskich. 
O znaczeniu wędkarstwa i jego otoczenia społecznego i gospodarczego świadczy także to, iż wydatki na udział w 
wędkarskich imprezach i zawodach wędkarskich dla ponad 440 tys. osób przeznacza się 30 mln zł. Wartość 
produkcji sprzętu wędkarskiego, handlu i usług w sferze wędkarstwa szacuje się na ok. 300 mln zł.  
Jeśli do tego dodać wartość sprzedaży prasy wędkarskiej – 2 mln zl oraz ogólne koszty własne przeznaczone 
przez wędkarzy na rzecz infrastruktury związanej z funkcjonowaniem wędkarstwa, które szacuje się na 450 mln 
zł – to można przyjąć, iż całkowita wartość ekonomiczna wędkarstwa w Polsce wynosi 1,125 mld zł. 
Jednocześnie liczbę ludzi zatrudnionych na stanowiskach pracy, które mają bezpośredni związek z wędkarstwem 
szacuje się na 15 tys. osób. 
 
Polski rynek sprzętu wędkarskiego ze średniej i niższej półki cenowej zdominowały krajowe firmy. W segmencie 
premium dominują marki zagraniczne, w tym przede wszystkim SHIMANO, DAIWA oraz RAPALA. Największe 
szanse rynkowe w polskim sektorze wędkarskim miała firma ABRAMIS i JAXON, które jako pierwsze w Polsce 
ominęły zachodnich pośredników, nawiązując bezpośrednie kontakty handlowe z dalekowschodnimi 
producentami. 
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Dzisiejsza rzeczywistość potwierdza kierunek działania. Aktualni potentaci, czyli polskie firmy handlowe: 
ABRAMIS-MIKADO, JAXON, DRAGON, KONGER, ROBINSON, do których należy blisko 80% polskiego rynku 
wędkarskiego, poszły zdecydowanie tą właśnie drogą. Powyższe decyzje przyczyniły się do istotnego umocnienia 
pozycji tych firm na rynku krajowym. 
Powyższa strategia odbiła się jednak generalnie na jakości oferowanego sprzętu. Ze względu na konieczność 
systematycznej walki o klienta ze średniej i niższej półki cenowej, firmy te, aby utrzymać odpowiednią rentowność 
działalności w zakresie dużego sprzętu wędkarskiego, nie są zainteresowane wysokonakładowymi inwestycjami 
zmierzającymi do wprowadzania nowych innowacyjnych produktów. Wynika to zarówno z niedużej wielkości 
krajowego rynku, braku odpowiedniej renomy na Zachodzie Europy oraz w Stanach Zjednoczonych, jak również 
z relatywnie dużych nakładów i wysokiego ryzyka niepowodzenia komercyjnego nowych innowacji. 
Znacznie lepiej sytuacja wygląda w segmencie sprzętu drobniejszego np. w zakresie przynęt i zanęt, spławików 
oraz innych akcesorii. Tu w znacznej mierze polskie , tylko handlowe, ale przede wszystkim produkcyjne, w 
niczym nie ustępują światowym liderom. 
 
Wraz z rozwojem gospodarczym i wzrostem zamożności społeczeństw wzrasta ranga aktywnych form 
wypoczynku. Wędkarstwo stanowi popularną formę aktywnego spędzania wolnego czasu. 
Tym samym wzrost zainteresowania wędkarstwem wpływa na zwiększenie zapotrzebowania na wysokiej jakości 
usługi związane z sektorem turystyki wędkarskiej, w tym także zapotrzebowanie na niezawodny sprzęt 
wędkarski, co bezpośrednio przekłada się na inwestycje i wzrost produkcji w przemyśle wędkarskim. 
Sprzęt wędkarski cechuje wysoka specjalizacja oraz bardzo duży udział pracy ręcznej. Taka sytuacja pozwala 
zaistnieć na rynku, zarówno małym firmom, które do perfekcji opanowały produkcję poszczególnych produktów, 
jak i dużym podmiotom bardziej zainteresowanym obsługą masowego klienta. Postęp w technologii produkcji 
sprzętu wędkarskiego spodował jednak zdecydowany wzrost konkurencji w skali globalnej. Dużą rolę w 
przyspieszeniu procesów konsolidacyjnych na bardzo rozdrobnionym rynku wędkarskim wymusiła konkurencja 
producentów azjatyckich, przede wszystkim chińskich. Wzrost konkurencji przyczynił się do zmiany modelu 
biznesowego wielu producentów sprzętu. Obecni liderzy branżowi, by utrzymać swoja pozycję rynkową, muszą 
prowadzić bardzo ekspansywną politykę produktową i sprzedażową. Wiąże się to, zarówno z wchodzeniem w 
dziedziny pokrewne nie związane bezpośrednio z produkcją sprzętu wędkarskiego (np. produkcją odzieży 
sportowej), tworzeniem sojuszy sprzedażowych na wybranych rynkach eksportowych (na linii producent- 
producent), jak również z przejmowaniem konkurentów w tych obszarach, które mogą stworzyć dodatkowe efekty 
synergii. Powyższe działania dotyczą także w coraz większym stopniu rynku polskiego, na którym obecni są 
wszyscy najważniejsi uczestnicy rynku światowego. 
 
5.9. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za 
okres objęty sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w dokumencie informacyjnym 

 
Do dnia 31.10.2010 r. łączna wartość inwestycji zrealizowanych przez Emitenta wyniosła 152 953,50 zł. Wartość 
inwestycji w całości stanowiła budowa obiektu. Inwestycja zrealizowana przez Emitenta w całości finansowana 
była ze środków własnych. W skład nieruchomości wchodzi część magazynowa o powierzchni użytkowej 324 m2 
i kubaturze 1710 m3.  
Do nowo oddanego budynku został w całości przeniesiony skład celny. Całość nieruchomości (część stara i 
nowa) objęta jest jedną KW o nr BB1B/00076753/3. 
 
Emitent nie prowadził w 2009 roku, jak i do dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego inwestycji 
zagranicznych oraz inwestycji kapitałowych.  
 
5.10. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub 
likwidacyjnym 

 
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie jest podmiotem postępowania upadłościowego, 
układowego lub likwidacyjnego.  
 
5.11. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub 
egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności 
Emitenta 
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W stosunku do Emitenta nie toczyły się i nie toczą się postępowania ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne. 
Ponadto Emitentowi nie są znane żadne przesłanki pozwalające stwierdzić, iż w najbliższej przyszłości Spółka 
może stać się podmiotem postępowań przed organami rządowymi.  
 
 
 
5.12. Informacja na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań 
sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co 
najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to 
postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację 
finansową Emitenta 

 
Emitent nie był i nie jest podmiotem postępowań przed organami rządowymi oraz postępowań arbitrażowych w 
ciągu ostatnich 12 miesięcy.  
 
Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie uważa, aby miał stać się w przyszłości na podstawie dotychczas 
prowadzonej działalności gospodarczej podmiotem postępowań, które to postępowania mogłyby mieć istotny 
wpływ na sytuację finansową Emitenta. 
 

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

Emitent posiada następujące umowy kredytowe (w PLN): 

UMOWA 
Obowi ązywanie 
umowy 

Kwota 
udzielonego 
kredytu 

Kwota do 
zapłaty 

Rata 
miesi ęczna 

BANK BPS 
Umowa o kredyt w rachunku bieżącym do 

23.09.2011 2011-09-23 1 500 000,00  1 500 000,00    
BANK BPS Umowa kredytowej linii hipotecznej  2019-10-22 2 000 000,00  1 716 780,00  16 660,00  

BANK 
PEKAO SA Umowa kredytu w rachunku bieżącym 2011-09-01 200 000,00  170 000,00  10 000,00  

Emitent posiada również następujace umowy leasingowe (w PLN): 

UMOWA 
Obowi ązywanie 
umowy 

Kwota 
udzielonego 
kredytu 

Kwota do 
zapłaty 

Rata 
miesi ęczna 

PEKAO 
LEASING Samochód ciężarowy RENAULT MASTER 2013-07-09 67 000,00  46 893,00  1 664,00  
PEKAO 
LEASING Samochód ciężarowy OPEL INSIGNIA 2012-07-02 87 442,62 29 511,00  2 100,78  
PEKAO 
LEASING Samochód osobowy SKODA FABIA 2012-07-02 31 147,54  15 300,00  898,15  

 Emitent posiada ponadto następujące polisy ubezpieczeniowe (w PLN): 

UMOWA 
Obowi ązywanie 
umowy 

Suma 
ubezpieczenia  

Kwota do 
zapłaty 

Rata 
miesi ęczna 

UNIQUA 
Ubezpieczenie mienia,sprzętu 
elektronicznego,odpowiedzielności         2011-10-15   13 359,00 3 339,75 

  cywilnej, towarów w transporcie krajowym i międzynarodowym,         
       
  budynki i budowle wtym budynek nr 1   2 772 100,00     
  część magazynowa budynku nr 2   1 336 447,00     
  budynek w czasie budowy część biurowa w budynku nr 2   1 326 553,00     
  maszyny urządzenia i wyposażenie    923 382,93     
  środki obrotowe   4 200 000,00     
  pozostałe   90 000,00     
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EULER 
HERMES Polisa ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego          2011-02-28     27 300,00      6 825,00 
 max.suma ubezpieczenia 30-krotność zapłaconej składki     
 stawka składki 0,22% od przewidywanego obrotu      

 
 
 
5.14. Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności 
gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym, lub skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym 
 
W opinii Emitenta nie nastąpiły żadne nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z 
działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonymi w Dokumencie 
Informacyjnym. 
 
5.15. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta i 
jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu 
danych finansowych 

 
Po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w Rozdziale 5, nie miały miejsca żadne istotne zdarzenia 
wpływające na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. 

 

5.16. Dane o osobach zarządzających i osobach nadzorujących Emitenta 

5.16.1. Dane o członkach Zarządu Emitenta 
 
Zgodnie ze statutem Emitenta Zarząd Spółki może być jedno lub wieloosobowy i jest powoływany i odwoływany 
przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu jest określana przez Radę Nadzorczą, jednak nie może być dłuższa 
niż 5 lat. 
 
Tabela 14. Skład zarządu Emitenta 
 

kadencja 
Imię i nazwisko stanowisko 

Od Do 

Paweł Busz  Członek Zarządu  10.08.2010 obecnie 

Janusz Starko Członek Zarządu  10.08.2010 obecnie 

Sławomir Pszczoła Członek Zarządu   10.08.2010 obecnie 

 
 
 
 
Paweł Busz – Członek Zarządu  
 
Urodzony w 1961 roku. W roku 1980 -1982 – Politechnika Krakowska na Wydziale Gospodarki Wodnej i Inżynierii 
Sanitarnej- studia nieukończone. 1983-1984 kontynuacja nauki w pomaturalnym studium ,1984-uzyskanie 
dyplomu technika  telekomunikacji ze specjalnością telekomutacja.  
Po ukończeniu nauki w latach 1985-1990 był właścicielem kilku firm usługowo- produkcyjnych.  
W roku 1991 założył, wspólnie z Januszem Starko, firmę „BIS” S.C., która była protoplastą Emitenta ( w 1992 
roku do spółki dołączył Sławomir Pszczoła). W roku 2001 spółka cywilna została przekształcona w  „BIS Busz, 
Pszczoła, Starko” Spółka Jawna. Przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzilanością nastąpiło na mocy 
uchwały podjętej przez wszystkich wspólników spółki jawnej 20 stycznia 2006 roku. Od 10.08.2010 jest członkiem 
zarządu Emitenta. W zarządzie Emitenta odpowiedzialny jest za sprzedaż, zarządzanie kadrami, administracje, 
zarządzaniem relacjami z głównymi klientami  oraz wdrażanie  nowych projektów w zakresie administracji.  
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Janusz Starko – Członek Zarządu  
 
Urodzony w roku 1958. W roku 1984 ukończył Politechnikę Krakowską na Wydziale Gospodarki Wodnej i 
Inżynierii Sanitarnej z tytułem magistra inzyniera.  
Przed założeniem w 1991 firmy „BIS” S.C., pracował w Krakowie w firmie Instal, działającej w branży instalacji 
przemysłowych, jako specjalista, a następnie starszy specjalista ds. produkcji.  
Od 10.08.2010 zajmuje stanowisko członka zarządu Emitenta i jest odpowiedzialny za zarządzanie finansami i 
rachunkowość, planowanie strategiczne oraz zakupy.  Jest ponadto odpowiedzialny za relacje z kluczowymi 
dostawcami i producentami sprzętu wędkarskiego z całego świata oraz  działalność reklamowo- promocyjną 
firmy.    
 
Sławomir Pszczoła – Członek Zarządu  
 
Urodzony w 1956 roku. Ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie w 1984 roku z tytułem magister inzynier.  
W latach 1984-1992 pracował w Teatrze Muzycznym w Krakowie jako pracownik techniczny. W 1992 roku 
przyłączył się jako wspólnik do „BIS” S.C. 
Jako członek zarządu Emitenta nadzoruje sieć sprzedaży w Krakowie i Warszawie , jest odpowiedzialny za 
marketing produktów wędkarskich oraz drużyn i klubów sportowych należących do Emitenta.   Organizator wielu 
zawodów wędkarskich, pełni społecznie funkcję kierownika kadry narodowej w sekcji wędkarstwa spławikowego. 
 
5.17. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 
5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
 
Tabela 15. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego jest 
następująca: 
 

 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów 
Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów 

Paweł Busz A 375 000 375 000 31,58% 31,58% 

Jacek Starko A 375 000 375 000 31,58% 31,58% 

Sławomir Pszczoła  A 250 000 250 000 21,05% 21,05% 

Pozostali  B 187 500 187 500 15,79% 15,79% 

SUMA 
 

1 187 500 1 187 500  100,00% 100,00% 



ROBINSON EUROPE S.A.  

 

 
D O K U M E N T  I N F O R M A C Y J N Y   

                                                                                                                                                         

62 

 

6. Sprawozdania finansowe  

6.1 Sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej za okres od 06.09.2010 r. do 31.10.2010 r. wraz z danymi 
porównawczymi sp. z o.o. za rok obrotowy 01.11.2009 – 5.09.2010 r.    
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6.2 Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 
06.09.2010 r. do 31.10.2010 r.  
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6.3 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.11.2010 r. do 30.04.2011 r.  
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7. Załączniki 

7.1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 
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7.2  Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta 
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7.3 Definicje i objaśnienia skrótów 

Akcje serii A 1.000.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN 
Akcje serii B 187.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN 
Akcjonariusz Uprawniony z Akcji Spółki 
ASO Alternatywny System Obrotu (alternatywny system obrotu), o którym mowa w art. 3 pkt 2 

Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
Autoryzowany 
Doradca 

Rubicon Partners Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie 

BIEC Bureau for Investments and Economic Cycles 
Dokument 
Informacyjny 

Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i finansowej 
Emitenta oraz o instrumentach finansowych, związany z akcjami serii A i B w związku z 
wprowadzeniem ich do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym 
przez GPW. 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polski 
Emitent Robinson Europe  S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 
EUR, EURO, Euro Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 
Giełda, GPW, GPW 
S.A. 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

GUS Główny Urząd Statystyczny 
IBnGR Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 
KDPW, KDPW S.A., 
Depozyt 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

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

Kodeks spółek 
handlowych, K.s.h. 

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

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 
KRS Krajowy Rejestr Sądowy 
MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 
NBP Narodowy Bank Polski 
Ordynacja 
podatkowa 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, 
poz. 60) 

Organizator ASO, 
Organizator 
Alternatywnego 
Systemu Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

PKB Produkt Krajowy Brutto 
PKD Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 

stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 289) 
PLN, zł, złoty Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 
Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 202 r. Nr 141, poz. 1178 z późn. 

zmianami) 
Rada Nadzorcza, 
RN 

Rada Nadzorcza Spółki Robinson Europe  S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

Regulamin ASO, 
Regulamin 
Alternatywnego 
Systemu Obrotu 

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

Spółka Robinson Europe  S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 
UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
USD Dolar amerykański, waluta obowiązująca na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Północnej, prawny środek płatniczy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 
Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (jednolity tekst Dz. U. z 

2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) 
Ustawa o obrocie 
instrumentami 
finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 
2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późn. zmianami) 
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Ustawa o ochronie 
konkurencji i 
konsumentów 

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

Ustawa o ochronie 
niektórych praw 
konsumentów 

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.) 

Ustawa o ofercie 
publicznej 

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

Ustawa o opłacie 
skarbowej 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późń. zm.) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od 
osób fizycznych 

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

Ustawa o podatku 
dochodowym od 
osób prawnych 

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

Ustawa o podatku 
od czynności 
cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649) 

Ustawa o podatku 
od spadków i 
darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. 
Nr 93 poz. 768 z późń. zm.) 

Ustawa o 
rachunkowości, 
UoR 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późń. zm.) 

Ustawa o swobodzie 
Działalności 
gospodarczej 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 
2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późń. zm.) 

WZ, Walne 
Zgromadzenie 

Walne Zgromadzenie Spółki Robinson Europe  S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

Zarząd, Zarząd 
Spółki, 
Zarząd Emitenta 

Zarząd Spółki Robinson Europe  S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
Złoty, zł, PLN Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od dnia 1 

stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 
r. Nr 84, poz. 386 z późń. zm.) 

 


