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1. INFORMACJA O  SPÓŁCE 
 
Spółka FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18c, jest wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336818. 
 
Spółka zawiązana została w dniu 24 lipca 2009r. Rep. A  nr 4941/2009, uchwałą  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i zarejestrowana w dniu 10 
września 2009r. przez Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy XIV Wydział KRS. 
 
Misję spółki da się ująd w następującym sformułowaniu: 
„uzyskując energię z całkowicie odnawialnych źródeł, budujemy w społeczeostwie 
nowoczesne, a jednocześnie szlachetne podejście do wizerunku świata czystego i w pełni 
zintegrowanego ze środowiskiem.” 
Pozwala to określid podstawową działalnośd jako pozyskiwanie lokalizacji odpowiednich do 
budowy małych elektrowni wodnych lub zakup istniejących już obiektów produkujących 
energię ze źródeł odnawialnych dla celów dalszych ich eksploatacji z możliwością 
podniesienia ich wydajności poprzez techniczną modernizację. 

 
 

2. STRUKTURA AKCJONARIATU 
 
W okresie objętym raportem  nie zaszły w strukturze akcjonariatu istotne zmiany. Poniżej 
zaprezentowano wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w 
kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. Dane na koniec okresu 
sprawozdawczego. 
 

L.p. Nazwa akcjonariusza 
Wartośd nominalna akcji 

[zł] 
Struktura 

[%] 

1.  FON S.A. 0,10 50,71 

2.  Stark Development S.A.  0,10 6,90 

3.  Investment Friends Energy S.A. 0,10 6,21 

 
 
 

3. WYBRANE DANE FINANSOWE 
 

Poniżej przedstawione zostały wybrane dane finansowe za okres opisywany w raporcie. 
Dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy obejmują czwarty kwartał 2009 roku, w 
którym Spółka rozpoczęła  działalnośd. (wszystkie dane finansowe podane są w PLN). 
 
Opis przyjętych zasad rachunkowości  
Niniejsze Sprawozdanie Finansowe FON Ecology SA zostało sporządzone zgodnie z 
przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy założeniu kontynuacji 
działalności gospodarczej w dającej się przewidzied przyszłości. Przy wycenie aktywów i 
pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Emitent będzie kontynuowad 
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działalnośd gospodarczą w dającej się przewidzied przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi 
zaniechad działalności lub istotnie zmniejszyd jej zakresu.  
Przyjęte zasady i metody rachunkowości są takie same jak opisane w Dokumencie 
Informacyjnym opublikowanym w dniu 2 sierpnia 2010r. W okresie objętym niniejszym 
raportem nie dokonano zmian w zakresie polityki rachunkowości.  
Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego raportu okresowego jest złoty polski, a 
wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). 
 

Wybrane dane z bilansu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wybrane dane z rachunku zysków i strat: 
 

Wyszczególnienie  IV kwartał 
2010 
okres od 
01.10.2010-
31.12.2010 

IV kwartał 
2009  
okres od  
01.10.2009-
31.12 2009 

IV kwartały 
2010 
narastająco 
okres od  
01.01.2010-
31.12 2010 

IV kwartały 
2009 
narastająco 
okres od  
01.01.2009-
31.12 2009 

 Przychody netto ze  sprzedaży 
rzedaży  

          82 455,60         130             26 000,00     130 843,40                           26 000,00 

Amortyzacja 1 575,00 0,00 4 199,99 0,00 

Zysk/ strata na  
sprzedaży 

       150 159,39          26 000,00        53 972,31        26 000,00 

Zysk/ strata na  
działalności operacyjnej 

           9 106,17             7 593,30    (-87 080,70)          7 593,30 

Zysk/strata brutto                       5 144 121,22             7 594,94                      7 783 963,67           7 594,94 

Zysk/strata netto     4 067 067,22             6 110,94   6 230 264,67           6 110,94 

 
 

4. ISTOTNE  ZDARZENIA ORAZ  CZYNNIKI  MAJĄCE WPŁYW NA PREZENTOWANE 
WYNIKI FINANSOWE 

 
Na wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w IV kwartale 2010r. miały wpływ 

wycena inwestycji w związku z wniesionym aportem w spółkę zależną Omenix Sp.zo.o. 
oraz wycena zakupionych w I kwartale 2010r. akcji Atlantis Energy SA.  

Wyszczególnienie Stan na        
31. 12.2010  

[zł] 

Stan na        
30. 09.2010  

[zł] 

Stan na        
31. 12.2009  

[zł] 

Kapitał własny 12 097 379,57 6 588 143,39 106 110,94 

Należności długoterminowe  0,00 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe  66 033,44 69 194,65 31 830,00 

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

1 549 947,99 735 742,04 80 396,94 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe  2 790 653,43 3 645 656,32 6 116,00 
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Jednocześnie Zarząd Spółki FON Ecology SA poniżej przekazuje swoje stanowisko 
odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na 2010r. 
zaprezentowanych w Dokumencie Informacyjnym. 

Przy sporządzaniu prognoz Spółka FON Ecology SA nie miała obaw, co do realizacji 
planów finansowych przy ówczesnych założeniach inwestycji kapitałowych Emitenta. W 
publikowanej prognozie finansowej założono, że inwestycja w Atlantis Energy SA będzie 
przynosiła średnioroczny zwrot w wysokości 20%, tj. rok do roku. Istotny wpływ na 
zmianę przychodów finansowych w ramach inwestycji w Atlantis Energy SA miała 
fluktuacja zainwestowanego kapitału. 

W IV kwartale 2010r. dokonano kilku inwestycji krótkoterminowych, dzięki którym 
osiągnięto znaczący zysk, w rezultacie odbiegających od przyjętych prognoz finansowych. 
Korekta prognozy wyników finansowych na 2010r. jest dokonywana z uwagi na 
wcześniejsze zakooczenie transakcji finansowych tj. wykup obligacji wydanych tzw. 
„grupie Petro”. 

Spłacenie zobowiązao z tytułu wykupu obligacji planowane było dopiero na rok 2011, 
jednakże Zarząd Spółki FON Ecology SA podjął decyzję o wcześniejszym ich wykupie, co 
pozwoliło na dalsze inwestycje przynoszące  spółce zysk. 

Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż nie zamieścił w  raporcie kwartalnym za III 
Q/2010 komentarza odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników, albowiem 
nieopatrznie uznał, że nieodniesienie się do opublikowanych w Dokumencie 
Informacyjnym prognoz finansowych na rok 2010 w sposób dorozumiany implikowad 
będzie ich aktualnośd.  

Zarząd Emitenta uznał tym samym, że prognozy te były również niezagrożone. W 
momencie, w którym Zarząd Emitenta powziął wiedzę, że spełnienie założonych prognoz 
finansowych na rok 2010 nie będzie możliwe opublikował niezwłocznie raporty bieżące nr 
3 i 4/2011.  

 
 

5. STOPIEO REALIZACJI STRATEGII W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ 
DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ PODEJMOWANE DZIAŁANIA 
INNOWACYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE  

 
5.1. Emisja 14.500.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10zł każda z zachowaniem 

prawa poboru. 
 
Główne zadania realizowane przez Zarząd Spółki FON Ecology SA w IV kwartale 2010r. 

nakreślone zostały przez jej akcjonariuszy podczas walnego zgromadzenia odbytego 
jeszcze w III kwartale 2010r. Zarząd na podstawie Uchwały Nr 3/2010 NWZA z dnia 15 
września 2010r. dokonał podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.450.000 zł  
do kwoty 2.900.000zł, to jest o kwotę 1.450.000zł poprzez emisję akcji zwykłych na 
okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10zł każda, z zachowaniem prawa poboru. Dzieo 
ustalenia prawa poboru określono na dzieo 14 października 2010r. Akcje serii C 
zaoferowano dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby 
posiadanych przez nich akcji Spółki serii A i B o wartości nominalnej 0,10zł każda w taki 
sposób, że na każdą posiadaną nową akcję Spółki serii A i B przypadła 1 nowa Akcja serii C. 
Dnia 31 grudnia 2010r. Spółka FON Ecology SA powzięła informację o dokonaniu 30 
grudnia 2010r. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki FON Ecology SA 
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zawierającego emisje akcji zwykłych na okaziciela serii C w ilości 14.500.000 akcji o 
wartości nominalnej 0,10zł każda. Nowa wysokośd kapitału zakładowego na dzieo 31 
grudnia 2010r. wynosiła 2.900.000 zł i dzieliła się na 29.000.000 akcji. 

 
5.2. Inwestycja w akcje spółki MAXIMUS S.A. 

 
Na początku IV kwartału Zarząd Spółki FON Ecology SA podjął inwestycje o 

charakterze finansowym w akcje Spółki MAXIMUS S.A. poprzez zakup 20,40% udziałów w 
kapitale zakładowym tej Spółki. Następnie na podstawie art. 400 § 1 ksh w dniu 4 
października 2010r. Spółka wystąpiła z wnioskiem do MAXIMUS SA o zwołanie 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAXIMUS S.A. w obradach, 
którego zawarto projekt uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki MAXIMUS 
SA w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa 
poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej, zmiany 
Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie prawa poboru akcji serii D, 
praw do akcji serii D i akcji serii D do obrotu w zorganizowanym alternatywnym systemie 
obrotu NewConnect, dematerializacji akcji serii D, a także upoważnienia Zarządu Spółki do 
zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji 
przedmiotowych papierów wartościowych. Proponowany dzieo prawa poboru określono 
na dzieo 30 listopada 2010r.  

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki MAXIMUS SA w wyniku 
warrantów subskrypcyjnych, na dzieo 7 października 2010r. udział Spółki FON Ecology SA 
w kapitale zakładowym MAXIMUS S.A. obniżył się do poniżej 10% ogólnej liczby głosów na 
WZA. 

W związku z otrzymaniem w dniu 13 października 2010r. korzystnej propozycji od 
osoby fizycznej Spółka Fon Ecology SA zbyła akcje Spółki MAXIMUS SA w drodze umowy 
cywilno-prawnej i zmniejszyła swoje zaangażowanie do progu poniżej 5% w kapitale 
zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZA MAXIMUS SA. 

 
5.3. Zwiększenie zaangażowania w Spółkę Atlantis Energy SA. 

 
Zgodnie z przyjętą polityką rozwoju Spółki FON Ecology SA w zakresie sektora energii 

odnawialnej, Zarząd w dniu 8 października 2010r. nabył 5,65% akcji Spółki Atlantis Energy 
SA, stanowiących 19,57% udziałów w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na WZA 
Atlantis Energy SA. 

Dnia 14 października 2010r. Zarząd Spółki FON Ecology SA zbył 800.000 akcji Spółki 
Atlantis Energy SA. Po dokonaniu ww. sprzedaży akcji udział procentowy Spółki FON 
Ecology SA w kapitale zakładowym i głosach na WZA Atlantis Energy SA wynosił 23,32%. 

W związku z zarejestrowaniem na początku grudnia 2010r. przez Sąd Rejonowy w 
Warszawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Atlantis Energy SA poprzez emisję 
126.048.000 akcji zwykłych serii D z zachowaniem prawa poboru, z których 24.668.514 
akcji zostały objęte przez FON Ecology SA w ramach przysługującego prawa poboru, 
zwiększył się udział Spółki FON Ecology SA w ogólnej liczbie akcji Atlantis Energy SA i 
wyniósł 20,51% ogólnej liczby akcji tej spółki (FON Ecology SA posiadała 34.466.352 akcji 
Spółki Atlantis Energy SA). 

Dnia 14 grudnia 2010r. na mocy porozumienia zawartego ze Spółkami Atlantis SA, 
Urlopy.pl SA oraz Stark Development SA, Zarząd Spółki FON Ecology SA rozwiązał łączące 



 

 

 

str. 7 

 

 

 

je porozumienie o współpracy w zakresie wspólnego wykonywania uprawnieo 
właścicielskich z akcji spółki Atlantis Energy SA z dnia 20 sierpnia 2010r. 

 
5.4. Uporządkowanie działalności inwestycyjnej FON Ecology SA. 

 
Dnia 13 października 2010r. Spółka FON Ecology SA nabyła 100 udziałów zwykłych 

(100% kapitału zakładowego) o wartości nominalnej 50zł każdy w spółce Omenix Sp.zo.o. 
z siedzibą w Warszawie. W dniu 20 października 2010r. NZW  Omenix Sp.zo.o. 
podwyższyło kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.000zł do kwoty 3.505.000zł tj. o kwotę 
3.500.000zł. Podwyższenie kapitału zakładowego przeprowadzono w drodze emisji 
nowych udziałów w liczbie 70.000 o wartości 50zł każdy. Nowe udziały zostały pokryte 
wkładami niepieniężnymi w postaci: 8.280 akcji imiennych Spółki K-Protos a.s. z siedzibą 
w Kralupy nad Vltavou o wartości nominalnej 1.000 CZK za każdą akcję oraz 12.500.950 
szt. warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę Chemoservis-Dwory SA 
uprawniających do objęcia 12.500.950 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 
nominalnej 0,10zł każda akcja. Przedmiotowe zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym 
Omenix Sp. zo.o. dotyczące zmiany wielkości kapitału zakładowego z kwoty 5.000zł do 
3.505.000zł zostały zarejestrowane dnia 30 listopada 2010r. 

Dnia 21 października 2010r. Spółka Omenix Sp.zo.o. – spółka w 100% zależna od 
Emitenta dokonała sprzedaży 8.280 akcji imiennych Spółki K-Protos a.s. z siedzibą w 
Kralupach nad Vltavou wyemitowanych w postaci jednego odcinka zbiorowego akcji nr 7 
o wartości nominalnej 1.000,00 CZK za każdą akcję i łącznej wartości nominalnej 
8.280.000 CZK. Ze sprzedaży akcji Spółka Omenix Sp.zo.o. otrzymała cenę w wysokości 
5.000.380,00zł. 

Zarząd Spółki FON Ecology SA uzyskał informację w dniu 8 grudnia 2010r. od spółki 
zależnej – Omenix Sp.zo.o. o zrealizowaniu uprawnieo wynikających z 12.500.950 szt. 
warrantów subskrypcyjnych Spółki Chemoservis-Dwory SA z siedzibą w Oświęcimiu, w 
cenie emisyjnej równej i wynoszącej 0,40zł. W dniach od 8 grudnia do 10 grudnia 2010r. 
spółka zależna Omenix Sp.zo.o. dokonała  zbycia 12.500.950 szt. akcji zwykłych Spółki 
Chemoservis-Dwory SA i tym samym zakooczyła inwestycje w akcje spółki Chemoservis-
Dwory. 

Dnia 23 grudnia 2010r. spółka zależna Omenix Sp.zo.o. dokonała zakupu 110.000 
szt.akcji zwykłych na okaziciela Spółki FON Ecology SA po cenie równej i wynoszącej 
0,42zł, stanowiące 0,76% kapitału zakładowego Spółki FON Ecology SA i tyle samo głosów 
na WZA. 

 
5.5. Zawiązanie spółki Elkop Energy SA. 

 
W związku z przyjętą polityką rozwoju Spółki w zakresie sektora energii odnawialnej, 

Zarząd Spółki FON Ecology SA wraz z podmiotem dominującym tj. Spółką FON SA oraz 
Spółkami Atlantis SA, Atlantis Energy SA, Investment Friends Energy SA, 
Przedsiębiorstwem Elektromontażowym ELKOP  SA dnia 18 października 2010r. zawiązał 
spółkę akcyjną pod firmą Elkop Energy SA. Emitent objął 160 akcji zwykłych na okaziciela 
Spółki Elkop Energy SA, stanowiących 5,33% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na 
WZA. 
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5.6. Skup akcji własnych w celu ich umorzenia. 
 
Dnia 18 listopada 2010r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FON 

Ecology SA podjęło uchwałę nr 3/18/11/2010 w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu 
nie więcej niż 9.000.000 akcji własnych do dnia 18 listopada 2013r. w celu ich umorzenia. 
Skupione przez Zarząd akcje, zgodnie z postanowieniami akcjonariuszy zostaną umorzone 
w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 

 
5.7. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Ecology SA w sprawie 

emisji akcji serii D z prawem poboru. 
 
Dnia 30 grudnia 2010r. Zarząd Spółki FON Ecology SA opublikował ogłoszenie o 

zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Ecology SA na dzieo 27 
stycznia 2011r. w obradach którego znalazła się uchwała w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D 
z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji 
zamkniętej, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie prawa 
poboru akcji serii D, praw do akcji serii D i akcji serii D do obrotu do obrotu w 
zorganizowanym alternatywnym systemie obrotu NewConnect, dematerializacji akcji serii 
D, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem 
Papierów wartościowych w sprawie rejestracji przedmiotowych papierów wartościowych. 
Proponowany dzieo prawa poboru określony zostaje jako 18 marca 2011r. 

 
 

6. PLANY I PRZEWIDYWANIA NA KOLEJNY KWARTAŁ. 
 

Spółka FON Ecology SA podobnie, jak w okresach poprzednich nadal zamierza 
prowadzid w swojej działalności szereg działao związanych z rozszerzeniem oraz 
zwiększeniem działalności spółki o kolejne projekty energetyczne. 

W opinii Zarządu FON Ecology SA przychody i zyski spółki powinny rosnąd z wysoką 
dynamiką, gdyż efekt wzrostu przychodów i zysków dzięki kapitale pozyskanemu w 
ostatnim kwartale 2010r. zacznie byd wyraźnie widoczny w wyniku finansowym spółki w 
roku 2011. 

Priorytetowym zadaniem Zarządu Spółki FON Ecology SA w następnych kwartałach 
2011r. będzie przede wszystkim zapewnienie stabilności finansowej i organizacyjnej 
Spółki. FON Ecology S.A. będzie kontynuował współpracę z podmiotami zewnętrznymi 
oferującymi wartościowe treści i atrakcyjne koncepcje z zakresu energii odnawialnej.   

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Spółki na najbliższe lata, Zarząd w następnych 
kwartałach tego roku zamierza kontynuowad działania zmierzające do nabycia następnych 
elektrowni wodnych i jednocześnie prowadzid działalnośd produkcyjną polegającą na 
wytwarzaniu energii elektrycznej w posiadanych przez Spółkę odnawialnych źródłach 
energii MEW Bąkowski Młyn i MEW Miłosna w Kwidzynie. 

 
7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. 

 
Zarząd FON Ecology SA oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione 

wybrane informacje finansowe Spółki za IV kwartał 2010 roku, narastająco za I-IV 
kwartały 2010 roku oraz dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy obejmujący 
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czwarty kwartał 2009 (w którym spółka rozpoczęła działalnośd) sporządzone zostały 
zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że informacje dotyczące działalności 
Spółki w okresie objętym raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięd 
oraz sytuacji FON Ecology SA. 

 
 
 
 
        Prezes Zarządu FON Ecology S.A. 
 
                                                                                                       Sylwia Szwed 


