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JEDNOSTKOWY BILANS                                                                                                                             

w tys. zł 

stan na                  

31.12.2009        

niebadane 

stan na                  

30.09.2009        

niebadane 

stan na                  

31.12.2008 

zbadane 

A k t y w a       

I. Aktywa trwałe 4 572 4 665 4 886 

     1. Wartości niematerialne i prawne       

     2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 540 4 580 4 518 

     3. Długoterminowe aktywa finansowe 32 85 368 

II. Aktywa obrotowe 753 679 1 805 

     1. Zapasy     254 

     2. Należności krótkoterminowe 671 630 1 532 

     3. Inwestycje krótkoterminowe 1   1 

     4. środki pieniężne i ich ekwiwalenty 79 4 13 

     5. Krótkoterminowe  rozliczenia 

międzyokresowe 2 45 5 

III. Aktywa długoterminowe przeznaczone 

do sprzedaży       

A k t y w a  r a z e m 5 325 5 344 6 691 

        

P a s y w a       

I. Kapitał własny 4 140 3 962 5 191 

     1. Kapitał zakładowy 3 274 3 274 16 370 

     2. Kapitał zapasowy  7 422 7 422 7 422 

     3. Kapitał  z aktualizacji wyceny     50 

     4. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 096 13 096   

     5. Straty z lat ubiegłych i roku bieżącego -19 652 -19 830 -18 651 

II. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 185 1 382 1 500 

     3.1. Kredyty i pożyczki 33 52 52 

     3.2. Zobowiązania z tytułu podatku 

dochodowego       

     3.3 Zobowiązania handlowe 277 183 329 

     3.4  Zobowiązania pozostałe 875 1 147 1 086 

     3.5 Rezerwy na zobowiązania       

     3.6.Zobowiązania z tytułu leasingu     33 

     3.7.Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe       

P a s y w a  r a z e m 5 325 5 344 6 691 

        

Wartość księgowa 4 140 3 962 5 191 

Liczba akcji 32 740 807 32 740 807 1 637 040 350 

Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) 0,13 0,12 0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FON SA  Skrócone śródroczne  sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2009 r.                                               w tys. .zł 

str. 3 

 

 

    JEDNOSTKOWY RACHUNEK 

ZYSKÓW I STRAT 

Trzy miesiące 

zakończone      31 

grudnia 2009r.   

niebadane                             

Dwanaście 

miesięcy 

zakończone      

31 grudnia 

2009r.    

niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone      

31 grudnia 

2008r.    

niebadane                            

Dwanaście 

miesięcy 

zakończone      

31 grudnia 

2008r.     

zbadane                            

I. Przychody  ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów 
450 738 302 4 245 

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów 

i materiałów 
483 843 254 4 540 

III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) -33 -105 48 -295 

IV. Koszty sprzedaży         

V. Koszty ogólnego zarządu 173 593 178 643 

VII. Pozostałe przychody operacyjne 5 129 25 134 

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 13 492 72 128 

IX Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej -214 -1 061 -177 -932 

X. Przychody finansowe 114 114 17 137 

XI. Koszty finansowe -279 103 142 227 

XII. Zysk przed opodatkowaniem 179 -1 050 -302 -1 022 

XV. Podatek dochodowy         

XVI. Zysk (strata) netto 179 -1 050 -302 -1 022 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych    410 740 151   1 529 336 240 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)   -0,01   -0,01 

      

      

JEDNOSTKOWE  

SPRAWOZDANIE   Z 

CAŁKOWITYCH 

DOCHODÓW  

Trzy miesiące 

zakończone        

31 grudnia 2009r.   

niebadane                             

Dwanaście 

miesięcy 

zakończone      

31 grudnia 

2009r.    

niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone      

31 grudnia 

2008r.    

niebadane                            

Dwanaście 

miesięcy 

zakończone      

31 grudnia 

2009r.     

zbadane                            

Zysk/strata netto za okres  
179 -1 050 -302 -1 022 

Inne całkowite dochody: 0 0 0 0 

Całkowity dochód za okres  179 -1 050 -302 -1 022 
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JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN 

W  KAPITALE WŁASNYM 

Trzy miesiące 

zakończone        

31 grudnia 2009r.   

niebadane                             

Dwanaście 

miesięcy 

zakończone      

31 grudnia 

2009r.    

niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone      

31 grudnia 

2008r.    

niebadane                            

Dwanaście 

miesięcy 

zakończone      

31 grudnia 

2008r.     

zbadane                            

I. Stan kapitału  własnego na początek 

okresu (BO) 3 962 5 191 5 492 4 772 

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości         

b) korekty błędów  podstawowych         

I.a. Stan kapitału  własnego na początek 

okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych 

porównywalnych 3 985 5 191 5 492 4 772 

1. Stan kapitału zakładowego na początek 

okresu 16 370 16 370 16 370 14 930 

1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego -13 096 -13 096   1 440 

a) zwiększenia (z tytułu)       1 440 

    - emisji akcji       1 440 

b) zmniejszenia (z tytułu) 13 096 13 096     

    - obniżenie kapitału 13 096 13 096     

1.2. Stan kapitału zakładowego na koniec 

okresu 3 274 3 274 16 370 16 370 

2. Stan kapitału  zapasowego  7 422 7 422 7 422 7 422 

2.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego         

a) zwiększenie (z tytułu)         

b) zmniejszenie (z tytułu)         

2.2. Stan kapitału zapasowego  7 422 7 422 7 422 7 422 

3. Stan kapitałów rezerwowych z 

aktualizacji wyceny na początek okresu   50 50 50 

3.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów 

rezerwowych         

a) zwiększenie (z tytułu)         

b) zmniejszenie (z tytułu)   50     

  -  sprzedaż aktywów objętych aktualizacją   50     

3.2. Stan pozostałych kapitałów 

rezerwowych z aktualizacji wyceny na 

koniec okresu     50 50 

4. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych  

na początek okresu         

4.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów 

rezerwowych 13 096 13 096     

a) zwiększenie (z tytułu) 13 096 13 096     

   - obniżenie kapitału zakładowego 13 096 13 096     

4.2. Stan pozostałych kapitałów 

rezerwowych  na koniec okresu 13 096 13 096     

5. Straty/ Zyski zatrzymane na początek 

okresu -19 831 -18 602 -18 349 -17 629 

a) zwiększenie (z tytułu) 179 -1 050 -302 -1 022 

    - zysk/strata za okres 179 -1 050 -302 -1 022 

b) zmniejszenie (z tytułu)         

   - pokrycie straty z kapitału zapasowego         

5.1 Zyski zatrzymane na koniec okresu -19 652 -19 652 -18 651 -18 651 

II. Stan kapitału własnego na koniec okresu 

(BZ ) 4 140 4 140 5 191 5 191 
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RACHUNEK PRZEPŁYWU 

ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  

Trzy miesiące 

zakończone        

31 grudnia 2009r.   

niebadane                             

Dwanaście 

miesięcy 

zakończone      

31 grudnia 

2009r.    

niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone      

31 grudnia 

2008r.    

niebadane                            

Dwanaście 

miesięcy 

zakończone      

31 grudnia 

2008r.     

zbadane                            

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA 
        

I. Zysk (strata) netto 179 -1 050 -302 -1 022 

II. Korekty razem -593 832 240 -466 

      1. Amortyzacja  40 149 35 168 

      2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych         

      3. Odsetki i dywidendy         

     4. (Zysk) strata z tytułu działalności 

inwestycyjnej -437 -120 -1 -1 

      5. Zmiana stanu pozostałych rezerw       -36 

      6. Zmiana stanu zapasów   254 197 436 

      7. Zmiana stanu należności i czynnych 

rozliczeń międzyokresowych 2 864 547 -166 

      8. Zmiana stanu zobowiązań  -198 -315 -521 -713 

     9. Zmiana stanu biernych rozliczeń 

międzyokresowych         

     10. Inne korekty     -17 -154 

 I. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej -414 -218 -62 -1 488 

 Działalność inwestycyjna         

I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 489 490 51 51 

      1. Sprzedaż składników wartości 

niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych         

      2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz 

wartości niematerialne i prawne          

      3. Zbycie aktywów finansowych 489 490 51 51 

      4. Dywidendy otrzymane         

      5. Odsetki otrzymane         

      6. Sprzedaż krótkoterminowych papierów 

wartościowych         

      7. Inne wpływy         

II. Wydatki z tytułu działalności 

inwestycyjnej   206     

      1. Nabycie składników wartości 

niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych   171     

      2. Wydatki na nabycie podmiotów 

zależnych i stowarzyszonych    35     

      3. Wydatki na nabycie krótkoterminowych 

aktywów finansowych         

      4. Udzielone pożyczki         

      5. Inne wydatki         

II. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 489 284 51 51 
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 Działalność finansowa         

I. Wpływy        1 440 

      1. Wpływy netto z emisji akcji i innych 

instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 

kapitału       1 440 

      2. Kredyty i pożyczki         

      3. Emisja dłużnych papierów 

wartościowych          

      4. Inne         

II. Wydatki z tytułu działalności finansowej       163 

      1. Nabycie akcji własnych         

      2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz 

właścicieli         

      3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, 

wydatki z tytułu podziału zysku         

      2. Spłaty kredytów i pożyczek       143 

      3. Wykup dłużnych papierów 

wartościowych          

      6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych         

      7. Płatności zobowiązań z tytułu umów 

leasingu finansowego       20 

      8. Odsetki         

      9. Inne wydatki finansowe         

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej     0 1 277 

Przepływy pieniężne netto, razem (I+/-II+/-

III) 75 66 -11 -160 

Bilansowa zmiana stanu środków 

pieniężnych 75 66 -11 -160 

Środki pieniężne na początek okresu 4 13 24 173 

Środki pieniężne na koniec okresu  79 79 13 13 
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KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI FON SPÓŁKA AKCYJNA 

do wyników finansowych za IV kwartał 2009 roku 

 
Wstęp 

  

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w 

Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie 

będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259). 

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, 

poz. 259) Zarząd Spółki podaje do wiadomości publicznej jednostkowy raport kwartalny Spółki FON 

S.A. za IV kwartał 2009 roku. Jednostkowy raport kwartalny zawiera w szczególności następujące 

pozycje: 

 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki FON S.A. w tym: bilans, rachunek zysków i strat, 

zestawienie całkowitych dochodów, zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym oraz 

rachunek przepływów pieniężnych na dzień 31 grudnia 2009 roku, 

  informacje dodatkowe oraz inne informacje o zakresie określonym w treści Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie 

będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).  

 

Według oświadczenia Zarządu Spółki, niniejsze jednostkowe kwartalne sprawozdanie 

finansowe Spółki FON S.A. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz zgodnie z odpowiednimi MSSF przyjętymi 

przez UE. 
 

FON S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, zarejestrowana jest w 

Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028913. Podstawowym 

przedmiotem działalności Spółki na dzień 31.12.2009r. jest wynajem hal produkcyjnych. 

Według klasyfikacji przyjętej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka 

jest klasyfikowana w sektorze: Usługi inne. Czas trwania spółki jest nieoznaczony. 
 

Spółka FON SA na dzień 31 grudnia 2009r. posiadała 32% akcji Spółki FON ECOLOGY SA. 

FON ECOLOGY SA. z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock – jednostka 

stowarzyszona. Spółka FON ECOLOGY SA jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w 

Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000336818.  
 

W IV kwartale 2009r. struktura Spółki FON S.A. uległa zmianie w porównaniu do III 

kwartału 2009r.: - Spółka dokonała sprzedaży 100 % udziałów Spółki FON Development Sp. 

z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy.  Po sprzedaży udziałów FON Development Spółka nie 

posiada żadnej spółki zależnej. 
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1. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w szczególności 

informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje 

o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów.  

 

Sprawozdanie finansowe  

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki FON SA za IV kwartał 2009 roku zakończony 

31 grudnia 2009 roku oraz porównywalne sprawozdanie za IV kwartał 2008 roku zakończony 

31 grudnia 2008 roku zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).  

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu                  

1 marca 2010 roku.  

 

Istotne zasady rachunkowości  

Oświadczenie o zgodności  

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki FON SA zostało sporządzone zgodnie z 

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) przyjętymi przez 

Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz interpretacjami wydanymi przez 

Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF).  

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki FON SA zostało przygotowane zgodnie z 

wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, 

poz. 259).  

 

Stosowane zasady rachunkowości (polityka rachunkowości)  

W przedstawionym jednostkowym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych 

zasad rachunkowości co opisane w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym na dzień      

31 grudnia 2008r.  

 

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego  

Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w tysiącach złotych. Sprawozdanie zostało 

sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę w dającej 

się przewidzieć przyszłości.  

 

Nowe standardy rachunkowości i interpretacje KIMSF  

Spółka FON SA nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania nowych 

standardów i interpretacji, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a które 

wchodzą w życie po dniu bilansowym.  

MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych – standard wprowadził sprawozdanie z 

całkowitych dochodów, przy czym możliwe jest prezentowanie  wszystkich pozycji w jednym 

sprawozdaniu lub sporządzenie dwóch sprawozdań. Spółka prezentuje dwa powiązane ze 

sobą sprawozdania. 

 

Rezerwy i odpisy aktualizujące aktywa  
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku dokonano odpisów aktualizujących należności w 

wysokości 514 tys.zł.  Zostały one ujęte w pozostałych kosztach operacyjnych.  W IV kwartale 2009 

nie dokonywano odpisów aktualizujących aktywa i nie tworzono rezerw. 
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2. Planowane nakłady inwestycyjne  

Nie planuje się nakładów inwestycyjnych.  

 

3. Informacje o sprawach spornych  

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Spółka FON S.A była stroną niżej wymienionych postępowań 

przed Sądem lub innymi organami : 

 

Przed Sądem w Bydgoszczy toczyły się następujące postępowania z powództwa FON SA: 

1) FACTUM Sp.zo.o. VIII Ga 132/09 Sąd Okręgowy – apelacja powoda od wyroku IX GC 

114/09, 

2) Arkadiusz Małobłocki I KM 1584/09 Komornik Sądowy – 6.496,00zł należność główna z 

odsetkami i kosztami sądowymi, 

3) ELATON Sp.zo.o. sygn. akt IX GNc 421/09 Sąd Rejonowy – 24.444,38zł, 

4) Metal-Trans Sp.zo.o. sygn. akt I KM 162/09 Komornik Sądowy 5.850,00zł – należność 

główna i koszty sądowe, 

5) Andrzej Pioch – sygn.akt VII Pm 320/08 Sąd Rejonowy – 91.175,53zł, 

       - sygn. akt III K 404/09 Sąd Rejonowy, 

6) przed Prokuraturą Rejonową Warszawa Mokotów postępowanie z powództwa FON SA: 

sygn. akt. V Ds. 2417/09 w sprawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu oraz osoby je 

statutowo reprezentujące przestępstw pomówienia oraz fałszywego oskarżenia. 

 

Przeciwko Spółce FON SA toczą się następujące postępowania: 

1)  z powództwa Artura Zielińskiego o zapłatę 10.000,00zł sygn. akt IC 1072/07, 

2) przed Prokuraturą Okręgową w Warszawie postępowania przeciwko FON SA syg. Akt. 

VI Ds. 218/09 z powództwa Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we 

Wrocławiu w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi emisji akcji serii F z 2007 

roku. 

3) przed Sądem Okręgowym Warszawa Praga toczyło się postępowanie przeciwko FON SA 

syg. Akt. X GC 22/09 z powództwa Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych z 

siedzibą we Wrocławiu w sprawie uchylenia uchwały 26/2008 Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej FON SA zwołanego na dzień 3 grudnia 2008r. na godz. 

11:00, podjętych po przerwie w dniu 23 grudnia 2008r. oraz uchwał nr 5/2008 oraz 

6/2008 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej FON SA zwołanego na 

dzień 3 grudnia 2008r. na godz. 14:00, podjętych po przerwie w dniu 23 grudnia 2008r. 

4) przed Komisją Nadzoru Finansowego postępowanie przeciwko FON SA syg. Akt. 

DPO/AI/476/50/14/09/AD w sprawie nałożenia kary administracyjnej ze względu na 

podejrzenie naruszenia obowiązków informacyjnych przez Spółkę FON SA w sprawie 

rozwiązania współpracy z Lemna Int. Inc. 

 

4. Transakcje z podmiotami powiązanymi.  

 

Wynagrodzenie Zarządu Spółki. 

Za dwanaście miesięcy 2009 roku Zarząd Spółki FON SA otrzymał 125 780,38zł brutto 

wynagrodzenia. 

 

Inne jednostki powiązane 
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1) Spółka FON SA zawarła w dniu 19 października 2009r. umowę pożyczki z Mariuszem 

Patrowiczem – członkiem Rady Nadzorczej FON SA na kwotę 300 tys.zł. Na dzień 31 

grudnia 2009 roku zobowiązanie z tego tytułu wynosi 33 tys.zł. 

2) Spółka FON SA w dniu 8 grudnia 2009r. dokonała spłaty pożyczki udzielonej jej w 

grudniu 2007r. w wys. 49,5 tys.zł od Spółki FON Development Sp.z o.o. - Spółki zależnej 

od Emitenta. Dnia 9 grudnia 2009r. Spółka FON SA zbyła skutecznie 100% udziałów 

Spółki FON Development Sp.zo.o. 

 

5. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy 

raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń, ich dotyczących. Istotne zdarzenia po 

dniu 1 stycznia 2010 roku. 

 

1) Zakwalifikowanie akcji Spółki FON SA przez Giełdę Papierów Wartościowych do 

segmentu 5 PLUS. 

W dniu 1 października 2009r. Spółka otrzymała komunikat Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie SA z dnia 30 września 2009r. w sprawie wyodrębnienia 

segmentów rynku regulowanego, zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów oraz 

zasad obliczania wartości rynkowej emitentów giełdowych i ustalania liczby akcji w 

wolnym obrocie. Giełda na podstawie Uchwały Nr 159/2007 Zarządu GPW z dnia 

7.03.2007r. dokonała okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji emitentów giełdowych do 

odpowiednich segmentów rynku regulowanego, w tym akcje Spółki FON SA 

zakwalifikowano z segmentu MINUS 5 do segmentu 5 PLUS. 

 

2) Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nowej wartości 

nominalnej akcji Spółki FON SA. 

W dniu 5 października 2009r. Spółka otrzymała uchwałę Nr 385/09 Zarządu Krajowego 

Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 5 października 2009 roku. Na podstawie 

par. 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Zarząd 

Depozytu stwierdził, że po dokonanej zmianie wartości nominalnej akcji spółki FON S.A. 

przeprowadzonej w związku z obniżeniem kapitału zakładowego spółki, wartość 

nominalna akcji spółki FON S.A., oznaczonych kodem PLCASPL00019 wyniosła 0,10 zł. 

 

3) Podpisanie przez spółkę stowarzyszoną - FON Ecology SA umowy z Autoryzowanym 

Doradcą Alternatywnego Systemu Obrotu GPW S.A w Warszawie  

W dniu 7 października 2009r. Spółka stowarzyszona – FON Ecology S.A podpisała z 

Kancelarią Prawną Łuczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie 

występującej jako Autoryzowany Doradca Alternatywnego Systemu Obrotu GPW S.A w 

Warszawie Umowę przedmiotem której jest sporządzenie dokumentu informacyjnego, 

bieżące doradztwo związane z wprowadzeniem oraz obecnością spółki na rynku New 

Connect i wsparcie w wypełnianiu obowiązków informacyjnych. Powyższe związane jest 

z zamierzeniem wprowadzenia Spółki FON Ecology SA do Alternatywnego Systemu 

Obrotu GPW S.A, pozyskanie kapitału oraz rozpoczęcie działalności operacyjnej 

związanej z realizacją projektów energetycznych na terenie Polski. 

 

4) Zerwanie współpracy z Lemna International Inc.w ramach strategii inwestycyjnej w 

branży związanej z ochroną środowiska. 

Dnia 22 października 2009r. Zarząd Spółki FON S.A. podjął decyzję o odstąpieniu od 

współpracy z firmą Lemna Int. Inc. w ramach podpisanego i obowiązującego do 

31.12.2009 roku Listu Intencyjnego. Powodem nn. była negatywna ocena danych 
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otrzymanych w dokumentach (w tym biznes planu) związanych z realizacją projektów 

Eko-Centrów, w szczególności dotyczących takich zagadnień jak: 

- wielkość wydatków na poszczególne etapy realizacji projektów, 

- różnice zakładanych rentowności przedstawianych przez Lemna Int. Inc. na kolejnych 

etapach współpracy, 

- struktura zarządcza Eko-Centrum uwzględniająca pracowników ze Stanów 

Zjednoczonych otrzymujących niczym nie uzasadniające bardzo wysokie wynagrodzenie, 

- zakup urządzeń niezbędnych do funkcjonowania zakładu i ich wymiana w okresie kilku 

lat z jednoczesnym dwukrotnym wzrostem ich kosztów zakupu i montażu, 

- brak Biznes Planu dla projektu w Białogardzie, 

- opóźnień w realizacji prac związanych z pozyskaniem PnB 

oraz innych kluczowych dla skutecznego przeprowadzenia procesu realizacji projektów. 

Powyższe powodowało szereg niejasności oraz ryzyk związanych z przedmiotowymi 

projektami i w przypadku dalszego zaangażowania się Spółki w projekt, narazić ją mogło, 

a przede wszystkim jej akcjonariuszy na znaczne szkody, stąd podjęto decyzję o 

odstąpieniu współpracy z Lemna International Inc. 

 

5) Podpisanie listu intencyjnego z Investment Friends SA i ERG SA. 

Dnia 18 listopada 2009r. Spółka FON S.A. podpisała list intencyjny z Investment Friends 

S.A. z siedzibą w Płocku oraz ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Spółka FON 

S.A. oraz Investment Friends S.A. zadeklarowały wolę objęcia pakietu 20% akcji ERG 

S.A. Celem zaangażowania w spółkę ERG SA będzie przede wszystkim rozwój jej 

dotychczasowej działalności jak i wspieranie rozbudowy grupy kapitałowej w charakterze 

inwestora finansowego.  

W związku z powyższym dnia 15 stycznia 2010r. Spółka FON S.A. wraz z Investment 

Friends S.A. z siedzibą w Płocku oraz ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 

podpisała porozumienie inwestycyjne w którym Investment Friends S.A. oraz FON S.A., 

zobowiązały się do objęcia akcji ERG S.A. na następujących warunkach:  

- Investment Friends S.A. obejmie 2 985 000 akcji serii E za cenę 0,60 zł/akcję; 

- FON S.A. obejmie 950 000 akcji serii E za cenę 0,60 zł/akcję; 

ERG S.A. na podstawie zawartego porozumienia zobowiązał się do podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1 574 000 zł do łącznej wartości 17 322 000 zł. 

Strony uzgodniły, że podwyższenie kapitału zakładowego ERG S.A. oraz emisja akcji 

serii E, o których mowa, odbędzie się z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy, w drodze subskrypcji prywatnej. Na mocy podpisanego porozumienia 

Inwestorzy (Spółka FON SA i Investment Friends S.A) zobowiązały się do objęcia i 

opłacenia w całości akcji określonych dla każdego z Inwestorów, w terminie nie 

późniejszym niż 30 dni od podjęcia przez Walne Zgromadzenie ERG S.A. uchwały o 

emisji akcji. W razie nie opłacenia ww. akcji nowej emisji w terminie określonym wyżej, 

każdy z Inwestorów zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz ERG S.A. kary umownej w 

wysokości 25 % wartości nieobjętych przez danego Inwestora akcji. W razie nie opłacenia 

ww. akcji nowej emisji w terminie określonym wyżej z przyczyn leżących po stronie ERG 

S.A. kara nie obowiązuje. Strony ustaliły, że obejmujący akcje ERG S.A. zobowiązani są 

do ich niezbywania (lock-up) przez okres 18 miesięcy liczony od dnia objęcia przez 

Inwestorów ostatniej akcji. Zakaz powyższy nie będzie obowiązywał: 

a) w razie gdy cena akcji spółki ERG S.A. na rynku regulowanym w okresie o którym 

mowa wyżej osiągnie cenę docelową 3,5 złotych za akcję. Osiągnięcie ceny docelowej 

oznacza, że średni kurs akcji z 20 kolejnych sesji będzie równy lub wyższy od ceny 

docelowej,  
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b) w razie wniesienia ww. akcji do podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej 

inwestorów, pod warunkiem uprzedniego złożenia oświadczenia na piśmie wobec ERG 

S.A. przez ten podmiot i Inwestorów o przejęciu wszelkich zobowiązań oraz solidarnej 

odpowiedzialności wraz z Inwestorami z tytułu niniejszej umowy.  

W przypadku zbycia akcji przez Inwestorów wbrew zakazowi, o którym mowa wyżej, 

każdy z nich zapłaci na rzecz ERG S.A. karę w wysokości 5 000 000 zł. Podwyższenie 

kapitału zakładowego ERG S.A. oraz emisja akcji ERG S.A., o których mowa w 

porozumieniu inwestycyjnym odbędzie się w terminie do dnia 30.06.2010 roku. 

Realizacja postanowień niniejszego porozumienia nastąpi pod warunkiem podjęcia 

uchwały przez Walne Zgromadzenie ERG S.A. w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego ERG S.A. oraz emisji akcji serii E. 

 

6) Zbycie 100% udziałów Spółki FON Development Sp.zo.o. 

W dniu 9 grudnia 2009 roku Spółka FON S.A. skutecznie zbyła wszystkie posiadane 

przez siebie udziały spółki FON Development Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w ilości 

100 za kwotę 60 300 złotych. Spółka FON S.A. zbyła 100 udziałów FON Development 

Sp. zo.o. (cena nominalna 1 udziału to 500 złotych) o łącznej wartości nominalnej 

50.000,00 zł, za łączną cenę 60.300,00 zł, tj. 603 zł za udział. Powyższe udziały stanowiły 

100% kapitału zakładowego Spółki FON Development Sp. z.o.o. oraz uprawniały do 

wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników 

 

7) Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży akcji spółki stowarzyszonej - FON 

Ecology SA. 

Dnia 9 grudnia 2009r. Spółka zawarła umowę sprzedaży 300.000 akcji o wartości 

nominalnej 0,01 zł spółki FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 

18C, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział 

Gospodarczy pod nr KRS 0000336818, za cenę 1,40 zł za każdą akcję tj. za łączną kwotę 

420.000,00 zł. Kupującym jest Spółka Stark Development S.A. z siedzibą w Katowicach 

(40-568) przy ul. Ligocka 103 wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS 0000259873. Cena sprzedaży za akcję posiada dyskonto 

w stosunku do planowanej ceny emisyjnej akcji spółki FON Ecology S.A. w wysokości 

3,20 złotych, będącej wynikiem między innymi nn. transakcji. Decyzja sprzedaży akcji 

spółki FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku uzasadniona jest realizacją przyjętej 

polityki rozwoju spółki w zakresie sektora energii odnawialnej. Spółka FON Ecology S.A. 

charakteryzuje się dużym potencjałem rozwojowym oraz prowadzi już działalność w tej 

branży. Sprzedaż udziałów spółki FON Ecology S.A. ma na celu zbudowanie silnej grupy 

kapitałowej działającej aktywnie w sektorze energii odnawialnej. Spółka STARK 

Development S.A. planuje czynnie zaangażować się w przygotowanie i realizację 

projektów z zakresu energii odnawialnych, a kapitałowe zaangażowanie w spółkę z tego 

sektora jest pierwszym jej krokiem w procesie głębokiej transformacji branżowej. 

Inwestycja spółki Stark Development S.A. będzie miała charakter długoterminowy, w 

związku z nn. Spółka zobowiązała się, że do dnia pierwszego notowania akcji spółki FON 

Ecology S.A. w Alternatywnym Systemie obrotu NewConnect organizowanego przez 

GPW oraz następnie przez okres 1 roku nie obciąży, nie zbędzie ani w inny sposób nie 

przeniesie własności, jak również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, chyba 

że uzyska zgodę FON S.A. i FON Ecology S.A.. 

W dniu 8 lutego 2010r. Spółka FON SA zawarła Aneks nr 1 do umowy sprzedaży akcji z 

dnia 9 grudnia 2009r., której przedmiotem była sprzedaż 300.000 akcji spółki FON 
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Ecology S.A. z siedzibą w Płocku za łączną cenę 420.000 zł. Aneks zawarty został z 

kupującym spółką Stark Development S.A. z siedzibą w Katowicach (40-568) przy 

ul.Ligockiej 103 wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285403. 

Zgodnie z postanowieniami Aneksu nr 1 z dnia 8.02.2010r. do umowy sprzedaży akcji z 

dnia 9.12.2009r. aktualnie przedmiotem umowy jest 1.000.000 akcji spółki FON Ecology 

S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, wpisanej do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 

0000336818 o wartości nominalnej 0,01 zł których cenę strony ustaliły w wysokości 0,42 

za jedną akcję tj. za łączną cenę 420.000 zł. Dotychczasowe postanowienia umowy z dnia 

09.12.2009r. przewidywały zakup przez Stark Development S.A. 300.000 akcji spółki Fon 

Ecology S.A.o wartości nominalnej 0,01 zł, za cenę 1,40 zł za każdą akcję tj. za łączną 

kwotę 420.000,00 zł. Strony postanowiły dokonać powyższych zmian w łączącej je 

umowie sprzedaży akcji z dnia 9.12.2009r. w związku ze zmianą przewidywanej ceny 

emisyjnej akcji spółki Fon Ecology S.A. na rynku NewConnect, która z planowanych 3,20 

zł o której to prognozie Spółka informowała raportem nr 63/2009 z dnia 10.12.2009r. 

została ostatecznie ustalona na 0,96 zł. Jednocześnie zmianie nie uległy pozostałe 

postanowienia umowy z dnia 9.12.2009r. w tym również czasowe zobowiązanie Stark 

Development S.A. do nie zbywania i nie obciążania, akcji będących przedmiotem umowy 

z dnia 9.12.2009r. przez okres do dnia pierwszego notowania nabytych przez Spółkę akcji 

na rynku NewConnect oraz przez okres jednego roku od tej daty. 

 

8) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki FON SA w drodze prywatnej emisji akcji 

serii H z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.  

Dnia 13 stycznia 2010r. podczas posiedzenia Zarządu Spółki podjęto uchwałę nr 1/2010 

Zarządu Spółki pod firmą FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 13 stycznia 

2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej emisji 

akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd 

Spółki pod firmą FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku podwyższył kapitał 

zakładowy Spółki z kwoty 3.274.080,70zł o kwotę nie wyższą niż 327.000,00 złotych, w 

drodze emisji nie więcej niż 3.270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości 

nominalnej 0,10 złotych każda akcja. Cena emisyjna akcji serii H wyniosła 0,50 złotych 

za każdą akcję. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2009 

roku. Akcje serii H zostały pokryte w całości gotówką. Wpłata nastąpiła najpóźniej w 

dniu podpisania umowy o objęciu akcji. Akcje zostały zaoferowane w drodze subskrypcji 

prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców. Zarząd Spółki wyłączył prawo 

poboru akcji serii H w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje serii H zostały 

objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców. 

Wobec powyższego w wyniku emisji akcji serii H kapitał zakładowy spółki zostanie 

zwiększony o kwotę 327.000,00 zł tj. z kwoty 3.274.080,70 zł do kwoty 3 601.080,70zł. 

Aktualnie trwa rejestracja w sądzie akcji serii H. Po rejestracji akcje te będą stanowić 

9,08% kapitału zakładowego Spółki. 

 

9) Zawarcie przez spółkę stowarzyszoną – FON Ecology SA umowy zakupu akcji 

Spółki K_Protos a.s. z siedzibą w Kralupy nad Vltavou. 

W dniu 18 stycznia 2010r. Spółka stowarzyszona FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku 

(KRS 0000336818), zawarła umowę zakupu łącznie 21% akcji (tj. 8.280 sztuk akcji) 

spółki K-Protos a.s. z siedzibą w Kralupy nad VItavou zarejestrowanej w Rejestrze 
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Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze w Sekcji B, wpis 4999 Republika 

Czeska po cenie za akcję 2649,45 CZK (wartość nominalna 1 akcji wynosi 1.000 CZK) 

równej 21 937 500 CZK (wartość nominalna 8.280.000 CZK). Kwota transakcji ustalona 

została na 3.510.000 złotych (wartość za akcję 423,91 złotych). Sprzedającymi są Spółki: 

PetroEltech Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (KRS 0000129262), PetroMechanika S.A. z 

siedzibą w Płocku (KRS 0000323897) oraz PetroRemont Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku 

(KRS 0000131532), które każda w jednakowej ilości sprzedała po 2.760 (dwa tysiące 

siedemset sześćdziesiąt) akcji spółki K-Protos a.s., a wartość każdej transakcji wyniosła 

1.170.000 złotych. Ustalona cena została zapłacona w ten sposób, że każda ze spółek 

sprzedających objęła nieodpłatnie emisje obligacji z 12 miesięcznym terminem wykupu 

skierowanej przez FON Ecology S.A. (kupującego) powiększoną o WIBOR 3M + 1,5%. 

Decyzja zakupu akcji przez spółkę FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku uzasadniona 

jest realizacją przyjętej polityki rozwoju spółki w zakresie sektora energii odnawialnej 

oraz rozpoczęciem współpracy i budowaniem grupy kapitałowej z przedsiębiorstwami z 

branży przemysłowej. Przychody spółki K-Protos za 11 miesięcy 2009 roku wyniosły 

357.231.000 CZK, co stanowi kwotę około 57 mln złotych i dynamicznie rosną, wynik 

gospodarczy (zysk netto) wyniósł 13.726.000 CZK co stanowi kwotę około 2,2 mln 

złotych (kurs 0,16 pln za 1 CZK). W związku z powyższym Zarząd Spółki FON Ecology 

S.A. ocenił zakup akcji spółki K-Protos a.s. jako bardzo korzystny. 

 

10) Podjęcie przez Spółkę stowarzyszoną – FON Ecology SA uchwały o wyemitowaniu 

nowej emisji akcji serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy 

W dniu 2 lutego 2010r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FON Ecology 

SA, podjęło uchwałę o wyemitowaniu nowej emisji akcji serii B z wyłączeniem w całości 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 

 

11) Kontynuowanie działań zmierzających do sprzedaży nieruchomości w Koronowie. 

Innym ważnym zadaniem, do jakiego zmierzał Zarząd Spółki FON SA w IV kwartale 

2009r. była sprzedaż nieruchomości w Koronowie (KW 80236 oraz KW 65343) przy Al. 

Wolności 1. Środki pozyskane ze sprzedaży pozwoliłyby na uregulowanie roszczeń 

ciążących na hipotekach przedmiotowej nieruchomości, jak i poprawiłyby bieżącą 

płynność finansową Spółki. Aktualnie trwają negocjacje z kilkoma kontrahentami w 

sprawie sprzedaży ww. nieruchomości. 

 

6. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających 

znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 

W IV kwartale 2009 roku nie wystąpiły nietypowe czynniki mające znaczący wpływ na 

osiągnięte wyniki finansowe. 

 

7. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działania emitenta w 

prezentowanym okresie. W działalności FON S.A. nie występuje sezonowość działania.  

 

8. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów 

wartościowych. W okresie IV kwartału 2008r. i w okresie IV kwartału 2009r. FON S.A. nie 

dokonywała emisji, wykupu i spłat dłużnych papierów wartościowych.  

 

9. Wykaz udzielonych poręczeń kredytu lub udzielenia gwarancji. 

FON S.A. nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji.  
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10. Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie w 

przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 

W okresie 2009 roku oraz w IV kwartale 2009 r. FON S.A. nie wypłacała dywidendy. 

 

11. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku 

połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy 

kapitałowej, inwestycji długoterminowych, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 

W stosunku do danych zawartych w raporcie obejmującym III kwartał 2009 roku, 

opublikowanym w dniu 16 listopada 2009r. nastąpiły następujące zmiany w strukturze 

jednostki gospodarczej FON S.A: 

- Spółka FON SA dokonała sprzedaży 100% udziałów Spółki FON Development Sp.zo.o., 

- Spółka FON SA w dniu 9.12.2009r. sprzedała 300.000 akcji Spółki FON Ecology SA. 

W dniu 8.02.2010r. Spółka FON SA podpisała aneks nr 1 do umowy sprzedaży z dnia 

9.12.2009r., na podstawie którego zmieniono ilość sprzedanych akcji z 300.000 akcji na 

1.000.000 akcji Spółki FON Ecology SA (w związku z powyższym na dzień publikowania 

raportu za IV kwartał 2009r. Spółka FON SA posiada 25% akcji Spółki FON ECOLOGY 

SA), 

- Spółka stowarzyszona – FON Ecology SA dokonała zakupu 8.280 akcji imiennych Spółki 

K-Protos a.s. z siedzibą w Kralupy nad Vltavou. 

 

12. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono jednostkowe 

kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w 

znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe. 

Istotne zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe a 

mogące mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe opisano wyżej w istotnych zdarzeniach 

zaistniałych w FON S.A. po 1 stycznia 2010 roku.  

 

13. Stanowisko Zarządu w odniesieniu do możliwości zrealizowania wcześniej 

publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w 

raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. FON S.A. nie 

publikowała prognozy wyników finansowych na rok 2009.  

 

14. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, 

które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrachunkowego. Na koniec IV 

kwartału 2009r. w FON S.A. nie nastąpiły żadne zmiany w zobowiązaniach warunkowych.  

 

15. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty 

zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu emitenta na 

dzień przekazywania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych 

przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby 

głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych 

pakietów akcji emitenta w okresie od poprzedniego raportu kwartalnego. 

Według wiedzy Zarządu FON S.A. na dzień publikacji raportu tj. na dzień 1 marca 2010r. 

żaden z akcjonariuszy nie posiadał co najmniej 5 % akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

 

16. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) 

przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta 

informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 
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Według wiedzy Zarządu Spółki – członkowie Rady Nadzorczej (osoby nadzorujące FON 

S.A.) posiadają następujące ilości akcji:  

 

Wojciech Hetkowski     Na dzień 16 listopada 2009r.     2.000 akcji 

      Na dzień 1 marca 2010r.       2.000 akcji 

Mariusz Patrowicz z Investment Friends  Na dzień 16 listopada 2009r.   544.222 akcji 

(Członek RN Pan Mariusz Patrowicz Na dzień 1 marca 2010r.   645.810 akcji 

jest większościowym akcjonariuszem 

Investment Friends S.A.)  

 

Grzegorz Leonarski     Na dzień 16 listopada 2009r.  150.000 akcji 

      Na dzień 1 marca 2010r.  170.000 akcji 

 

Statut FON Spółka Akcyjna nie przewiduje żadnych uprawnień (opcji) na rzecz Zarządu i 

Rady Nadzorczej w obejmowaniu akcji.  

Powyższe dane, dotyczące liczby posiadanych akcji przez członków organów Spółki zostały 

przedstawione z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Zarządu Spółki 

według stanu na dzień 1 marca 2010 roku i informacji, jakie przez Spółkę zostały uzyskane.  

 

 

17. Informacja o postępowaniach sądowych wobec emitenta.  

Toczące się przeciwko FON S.A. postępowania sądowe zostały opisane w punkcie 3.  

 

18. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub 

wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne 

i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, z wyjątkiem transakcji 

zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze 

wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji 

mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na 

temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację 

majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta wraz z przedstawieniem: 

 

 

1) Informacja o przedmiocie transakcji dotyczącej umowy pożyczki z dnia 19.10.2009r. 

Informacji o podmiocie, z którym zawarta 

została transakcja 

1)Mariusz Patrowicz 

Ul. Bielska 26/27, 09-400 Płock 

Informacji o powiązaniach emitenta lub 

jednostki od niego zależnej z podmiotem 

będącym stroną transakcji 

Członek Rady Nadzorczej FON SA 

Informacji o przedmiocie transakcji Umowa pożyczki z dnia 19.10.2009r. 

Istotnych warunków transakcji, ze szczególnym 

uwzględnieniem warunków finansowych oraz 

wskazaniem określonych przez strony 

specyficznych warunków, charakterystycznych 

dla tej umowy, w szczególności odbiegających od 

warunków powszechnie stosowanych dla danego 

typu umów 

Umowa pożyczki zawarta na okres dwunastu 

miesięcy o oprocentowaniu w wysokości 5% w 

stosunku rocznym z możliwością wcześniejszej 

spłaty pożyczki .  

Inne informacje dotyczące tych transakcji, jeżeli 

są niezbędne do zrozumienia sytuacji 

majątkowej, finansowej i wyniku finansowego 

emitenta 

Głównym celem pożyczki było dokonanie 

niezbędnych opłat na rzecz Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, związanych z 

zawarciem układu ratalnego. 

Wszelkich zmian transakcji z podmiotami Nie dotyczy 
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powiązanymi, opisanych w ostatnim 

sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny 

wpływ na sytuację majątkową, finansową i 

wynik finansowy emitenta 

 

2) Informacja o przedmiocie transakcji dotyczącej umowy sprzedaży akcji z dnia 9.12.2009r. 

Informacji o podmiocie, z którym zawarta 

została transakcja 

2) Stark Development SA, ul. Ligocka 103, 40-568 

Katowice 

Informacji o powiązaniach emitenta lub 

jednostki od niego zależnej z podmiotem 

będącym stroną transakcji 

Piotr Żołyński pełniący funkcję Prezesa Zarządu 

FON SA i jednocześnie Prezes Zarządu  Stark 

Development SA oraz Małgorzata i Mariusz 

Patrowicz – członkowie Rady Nadzorczej FON SA i 

Stark Development SA 

Informacji o przedmiocie transakcji Umowa sprzedaży akcji z dnia 09.12.2009r. 

Istotnych warunków transakcji, ze 

szczególnym uwzględnieniem warunków 

finansowych oraz wskazaniem określonych 

przez strony specyficznych warunków, 

charakterystycznych dla tej umowy, w 

szczególności odbiegających od warunków 

powszechnie stosowanych dla danego typu 

umów 

Umowa sprzedaży 300.000 akcji Spółki FON 

Ecology SA po cenie 1,40zł za akcję tj. łącznie za 

cenę 420.000,00zł, z przysługującym Kupującemu 

prawem do całości dywidendy za rok 2009 z akcji 

stanowiących przedmiot sprzedaży. Kupujący 

jednocześnie zobowiązał się, że przez okres roku nie 

obciąży, nie zastawi, nie zbędzie ani w inny sposób 

nie przeniesie własności, jak również nie zobowiąże 

się do dokonania takich czynności, co do całości lub 

części akcji, w żaden sposób, na rzecz 

jakiegokolwiek podmiotu, chyba, że uzyska zgodę 

FON Ecology SA i Sprzedającego w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, na taką czynność.  

Inne informacje dotyczące tych transakcji, 

jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji 

majątkowej, finansowej i wyniku 

finansowego emitenta 

 

Wszelkich zmian transakcji z podmiotami 

powiązanymi, opisanych w ostatnim 

sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć 

istotny wpływ na sytuację majątkową, 

finansową i wynik finansowy emitenta 

Nie dotyczy 

 

 

19. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń 

kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub 

jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość poręczeń lub gwarancji 

stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. W okresie IV 

kwartału 2009r. FON S.A. nie udzielała żadnych poręczeń lub gwarancji.  

 

20. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, 

majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są 

istotne dla oceny realizacji zobowiązań przez emitenta.   
W IV kwartale 2009r. w Spółce występowały problemy z terminowym regulowaniem 

zobowiązań. Ze względu na opóźniony cykl płatności ze strony jednego ze znaczących 

odbiorców usług Emitent z pewnym opóźnieniem regulował swoje zobowiązania handlowe. 

W celu poprawy bieżącej płynności finansowej Emitent zawarł umowę pożyczki w wys. 

300.000zł.  
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21. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte 

przez niego wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału.  

Wpływ na wyniki FON S.A. w najbliższym czasie, jak i w roku 2010 będą miały następujące 

czynniki:  

 sprawy dotyczące nieruchomości w Koronowie, która została zakupiona w 2006r z 

obciążonymi hipotekami od firmy Stalprod Sp.zo.o.  

 problem z odzyskaniem należności od firmy wynajmującej nieruchomość w Koronowie, 

 kontynuacja spłaty składek ZUS, 

 powodzenie wprowadzenia do realizacji planów inwestycyjnych związanych z energią 

odnawialną  m.in. dotyczących MEW i budowy Centrów Ekologicznych. 

 

22. Informacje na temat przychodów i wyników segmentów branżowych.  
W Spółce FON SA nie występuje podział na segmenty branżowe. 

Za IV kwartały 2009 roku FON S.A. generowała przychody ze sprzedaży materiałów i 

towarów, które wyniosły 738 tys.zł  z tego w IV kwartale 2009 450 tys.zł.  

 

Kursy EURO użyte do przeliczenia danych finansowych 

 
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę 

Euro w następujący sposób: 

- Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za 

IV kwartały 2009 r. (za IV kwartał 2008 r.) przeliczono według kursu stanowiącego 

średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na 

ostatni dzień każdego miesiąca.  
- 30.01. -  kurs 4,4392 – Tabela nr 21/A/NBP/2009 z dnia 2009-01-31  

- 27.02. -  kurs 4,6578 – Tabela nr 41/A/NBP/2009 z dnia 2009-02-29 

- 31.03. -  kurs 4,7013 – Tabela nr 63/A/NBP/2009 z dnia 2009-03-31 

- 30.04. -  kurs 4.3838 – Tabela nr 84/A/NBP/2009 z dnia 2009-04-30  

- 29.05. -  kurs 4.4588 – Tabela nr 104/A/NBP/2009 z dnia 2009-05-29 

- 30.06. -  kurs 4.4696 – Tabela nr 125/A/NBP/2009 z dnia 2009-06-30 

- 31.07. -  kurs 4.1605 – Tabela nr 148/A/NBP/2009 z dnia 2009-07-31  

- 31.08. -  kurs 4.0998 – Tabela nr 169/A/NBP/2009 z dnia 2009-08-31 

- 30.09. -  kurs 4.2226 – Tabela nr 191/A/NBP/2009 z dnia 2009-09-30 

- 30.10. -  kurs 4,2430 – Tabela nr 213/A/NBP/2009 z dnia 2009-10-30 

- 30.11. -  kurs 4,1431 – Tabela nr 233/A/NBP/2009 z dnia 2009-11-30 

- 31.12. -  kurs 4,1082 – Tabela nr 255/A/NBP/2009 z dnia 2009-12-31 

- Średnia kursów za IV kwartały 2009 – 1 EURO= 4,3406                                                                

                             (IV kwartały 2008 – 1 EURO=3,5321) 

 Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, 

obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł: 1 EURO = 4,1082 na 31 grudnia 

2009r. (na dzień 31 grudnia 2008 r. 1 EURO= 4,1724) 
 

   Wybrane dane finansowe w EURO 

 w tys. zł w tys. EURO 

 

Dwanaście 

miesięcy 

zakończone 

31 grudnia 

Dwanaście 

miesięcy 

zakończone 

31 grudnia 

Dwanaście 

miesięcy 

zakończone 

31 grudnia 

Dwanaście 

miesięcy 

zakończone 

31 grudnia 

 2009  2008  2009  2008  

      

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i 738 4 245 170 1 202            
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materiałów 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1061 -932 -244 -265         

Zysk (strata) brutto -1050 -1 022 -242 -289 

Przepływy środków pieniężnych netto 

z działalności operacyjnej -218 -1 488 -50           -421 

Przepływy środków pieniężnych netto 

z działalności inwestycyjnej 284 51 65         14  

Przepływy środków pieniężnych netto 

z działalności finansowej 0 1 277 0 361 

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich 

ekwiwalentów 66 -160             15 -46 

Aktywa razem 4 572 4 886  1  113  1 171 

Zobowiązania długoterminowe 0  0 0  0  

Zobowiązania krótkoterminowe 1 185 1 500  288 359 

Kapitał własny   4 140  5 191  1 008  1 244 

Kapitał zakładowy 3 274  16 370 797 3 923 

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 410 740 151 1 529 336 240      410 740 151 1 529 336 240 

Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w 

zł / EURO) -0,01  -0,01  -0,01             -0,01 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 

EURO) 0,13  0,01                 0,03            0,01 

Płock, 1 marca 2010r.  

 

Piotr Żołyński – Prezes Zarządu 


