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Wykaz dokumentów udostępnianych potencjalnym inwestorom  

w trakcie badania 
 

 
I Dokumenty dotyczące stanu prawnego Spółki. 

  
Status prawny Spółki 

1.  Informacja dotycząca powstania Spółki i rozwoju jej działalności z uwzględnieniem istotnych aktów 
związanych z powołaniem przedsiębiorstwa państwowego. 

2.  Akt przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego z dnia 24.03.1992 r. zmieniony dnia 9.04.1992 r. 
3.  Aktualny statut Spółki. 
4.  Protokoły Walnych Zgromadzeń za lata 2007-2009. 
5.  Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. 

6.  Uchwały właściwych organów Spółki dotyczące powołania aktualnych członków Zarządu i Rady 
Nadzorczej. 

7.  Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego Spółki jako podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku 
akcyzowego. 

8.  Zaświadczenie GUS o nadaniu numeru REGON. 
9.  Zaświadczenie o nadaniu NIP. 
10.  Sprawozdanie za rok 2008 ze stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego.  
11.  Informacja o umowach o świadczenie usług przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce. 
12.  Informacja o komitetach funkcjonujących w ramach Rady Nadzorczej. 
13.  Informacja i dokumentacja dotycząca emisji akcji serii G. Opis istoty zagadnienia. 

  
Nieruchomości 

14.  Informacja o ogólnej liczbie nieruchomości oraz o stopniu regulacji stanu prawnego nieruchomości. 
15.  Wykaz istotnych nieruchomości będących własnością Spółki lub w wieczystym użytkowaniu Spółki. 

16.  Informacja o nieruchomościach użytkowanych przez Spółkę na podstawie umów najmu, dzierżawy lub 
użyczenia. 

17.  Informacja o umowach najmu, dzierżawy i użytkowaniu przez osoby trzecie nieruchomości Spółki  
18.  Informacja dotycząca istotnych inwestycji rozpoczętych. 

  
Środki trwałe  

19.  Informacja odnośnie majątku trwałego posiadanego przez Spółkę. 

20.  Informacja o umowach najmu, dzierżawy lub użyczenia, których przedmiotem są składniki majątku 
trwałego inne niż nieruchomości.  

  
Udziały w innych podmiotach 

21.  Lista spółek lub podmiotów, w których Spółka posiada akcje, udziały lub uczestniczy w jakikolwiek 
sposób 

22.  Dokumenty dotyczące podmiotów zależnych i powiązanych (w rozumieniu Ustawy o rachunkowości) ze 
Spółką, wypisy z KRS, umowy spółek. 

23.  Informacja o obrotach i wykaz umów zawartych z podmiotami zależnymi i powiązanymi (w rozumieniu 
Ustawy o rachunkowości) 

24.  Informacja o przedstawicielach Spółki we władzach podmiotów zależnych i powiązanych (w rozumieniu 
Ustawy o rachunkowości) 
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Posiadane zezwolenia 

25.  Istotne pozwolenia, wpisy do rejestru, certyfikaty. 

  
Wartości niematerialne  

26.  

Wykaz patentów, licencji (bez programów komputerowych) i znaków towarowych. 
Informacja o: licencjach na programy komputerowe, liczbie komputerów funkcjonujących w Spółce, 
umowach informatycznych i serwisowych.  
Wykaz istotnych umów informatycznych i serwisowych (wdrożeniowych, licencyjnych). 

27.  Lista wykorzystywanych znaków towarowych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich 
rejestrację/zgłoszenie. 

28.  Dokumenty dotyczące rejestracji domeny internetowej. 

  
Umowy związane z działalnością gospodarczą  

29.  
Informacja o umowach znaczących oraz umowach istotnych dla działalności Spółki w tym: dostawy, 
sprzedaży, stałej współpracy, dystrybucji etc.  
Przykładowe (typowe) umowy – bez danych identyfikujących i finansowych. 

30.  Informacja o istotnych umowach najmu, dzierżawy i leasingu, użytkowania majątku ruchomego osób 
trzecich.  

31.  
Informacja o umowach ubezpieczenia majątku Spółki 
(aktualne polisy majątkowe oraz od odpowiedzialności cywilnej i inne – w szczególności dotyczące 
ubezpieczeń środków transportu, środków produkcji, ubezpieczeń pracowników etc.). 

32.  Informacja o umowach rachunków bankowych, linii akredytyw, opcji walutowych itp. 

33.  Informacja odnośnie kredytów Spółki i umów kredytowych z uwzględnieniem stanu krótko i 
długoterminowych kredytów i pożyczek na 31.12.2009 r. 

34.  Informacja odnośnie umów pożyczki zawartych przez Spółkę jako pożyczkodawcę albo pożyczkobiorcę.  

35.  

Informacja odnośnie zabezpieczeń ustanowionych przez Spółkę na zabezpieczenie zobowiązań Spółki, 
w tym: 

a. poręczenia cywilne ustanowione przez Spółkę,  
b. poręczenia rzeczowe: zastaw zwykły i zastaw rejestrowy ustanowione na majątku Spółki,  
c. weksle wystawione przez Spółkę (wartość zobowiązań wekslowych na dzień 31.12.2009 r.) 

36.  

Informacja odnośnie zabezpieczania należności Spółki, z uwzględnieniem : 
a. poręczeń cywilnych ustanowionych na rzecz Spółki,  
b. poręczeń rzeczowych (zastaw zwykły i zastaw rejestrowy),  
c. weksli wystawione na rzecz Spółki (łączna wartość na dzień 31.12.2009 r.) 

37.  
Informacja o udzielonych przez Spółkę zabezpieczeniach zobowiązań innych podmiotów na rzecz osób 
trzecich tj. informacja o umowach, w których Spółka jest poręczycielem dla zobowiązań innych 
podmiotów. 

  
Sprawy sądowe 

38.  
Wykaz i opis istotnych (100 tys. zł) spraw sądowych w toku, w których Spółka jest powodem, pozwanym, 
wnioskodawcą lub uczestnikiem, ze wskazaniem wartości przedmiotu sporu i stanu sprawy, rodzaju 
postępowania (gospodarcze, cywilne, pracownicze, karne, upadłościowe, układowe). 

39.  Wykaz istotnych (50 tys. zł) tytułów wykonawczych przeciwko Spółce i uzyskanych przez podmiot wobec 
osób trzecich.  

40.  Wykaz istotnych (50 tys. zł) ugód i porozumień pozasądowych dotyczących spłaty wierzytelności przez 
podmiot i na rzecz Spółki (ilość i ogólna kwota).  

41.  Wykaz postępowań egzekucyjnych prowadzonych wobec Spółki (ilość i ogólna kwota). 
42.  Informacja dotycząca postępowań przez Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
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II 

 
Dokumenty dotyczące spraw organizacyjnych i pracowniczych. 

43.  Schemat organizacyjny Spółki.  
44.  Wykaz i lokalizacja wszystkich jednostek organizacyjnych. 
45.  Regulamin organizacyjny Spółki. 
46.  Regulamin Zarządu i Rady Nadzorczej. 

47.  Zestawienie zatrudnionych pracowników z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne, a także 
według stażu pracy, ze wskazaniem liczby pracowników objętych ochroną przedemerytalną. 

48.  Regulaminy pracy. 
49.  Wzory standardowych umów o pracę. 

50.  Informacja o sposobie funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i regulaminach 
obowiązujących w poszczególnych jednostkach.  

51.  Przeciętne wynagrodzenie w Spółce za rok 2008 i 2009 w podziale na główne grupy pracownicze. 

52.  Informacja o sporach zbiorowych oraz porozumienia z pracownikami z dnia 13.06.2005 r., z dnia 
8.12.2006 r., z dnia 28.06.2007 r. i z dnia 28.02.2008 r. 

53.  Oświadczenie dotyczące wypadków przy pracy, jakie zdarzyły się w Spółce, w ciągu ostatnich 5 lat 
i odszkodowaniach z tego tytułu. 

54.  Informacje dotyczące powołania Rady Pracowników. 
55.  Informacja o działających w Spółce związkach zawodowych. 
56.  Informacja o zwolnieniach grupowych w Spółce. 
57.  Informacja o akcjach Spółki objętych przez pracowników lub spadkobierców pracowników. 
 
III 

 
Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Spółki. 

58.  Sprawozdania finansowe Spółki za lata 2007-2008 wraz z informacjami dodatkowymi. 
59.  Raporty i opinie biegłych rewidentów z badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2007-2008. 
60.  Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za lata 2007-2008. 
61.  Skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009. 

62.  Zestawienie przychodów ze sprzedaży oraz w rozbiciu na poszczególne rodzaje działalności za lata 
2007-2009. 

63.  Zestawienie kosztów w układzie rodzajowym za lata 2007-2008 i wstępne za rok 2009. 
64.  Zestawienie pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w latach 2007-2008 i wstępne za rok 2009.  
65.  Zestawienie przychodów i kosztów finansowych w latach 2007-2008 i wstępne za rok 2009.  

66.  Wstępne zestawienie biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów 
przyszłych okresów wg stanu na 31.12.2009 r. 

67.  Wstępna specyfikacja rezerw wg stanu na 31.12.2009 r. 
68.  Założenia strategii i informacja odnośnie zamierzeń inwestycyjnych Spółki.  
 
IV 

 
Dokumenty związane z ochroną środowiska. 

69.  Informacja o zakresie regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska obowiązujących Spółkę, 
z opisem sposobu realizacji tych obowiązków przez Spółkę.   

 


