
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie Zarządu 

z działalności „GREEN TECHNOLOGY” S.A.  

 za rok 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 12.06.2012 r 



 2

. 

 

Sprawozdanie Zarządu 

z działalności „GREEN TECHNOLOGY” S.A.  

 za rok 2011 

 

 

Spółka działająca pod firmą „GREEN TECHNOLOGY” S.A. została zawiązana w dniu 

16 stycznia 2008r. aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Piotra 

Maciejko, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Puławskiej 14, 

za rep. A nr 160/2008 i zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300427.  

 

W 2011 roku w Spółce nastąpiło szereg zmian organizacyjno prawnych. 31 

stycznia 2011 na NWZA Spółki, akcjonariusze podjęli decyzję o przyjęciu nowej 

strategii , która zakłada działanie w sektorze oszczędzania energii, energetyki 

odnawialnej i samochodów elektrycznych a także realizację projektów związanych z 

oszczędzaniem energii. Spółka zmieniła nazwę na Green Technology S.A. siedzibę, 

zakres działalności oraz rozpoczęła działalność jako centrum zarządzania dla grupy 

spółek. Zmiany te zostały zarejestrowane 24 lutego 2011r. 

 

Green Technology S.A. w 2011 roku rozpoczęła działania, które mają na celu 

rozwój biznesu w obszarach zielonej energii i oszczędzania energii: 

− Budowa grupy holdingowej. Wzrost organiczny Spółki poprzez analizę 

strategiczną, akwizycję nowych projektów z dziedziny energii 

odnawialnych, oszczędzania i redukcji zużycia energii. 

− Realizacja planów strategicznych związanych z zarządzanymi projektami. 

Osiągnięcie planowanej rentowności i wzrostu przychodów. Uzyskanie 

efektu synergii, w odniesieniu do budowania wartości, sprawności 

organizacyjnej i operacyjnej a także efektywności, kosztów, marketingu i 

promocji. 
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− Pozyskiwanie finansowania oraz dystrybucja  środków na zarządzane 

projekty. Zarządzanie finansowe i strategiczne, w odniesieniu do 

prowadzonych projektów, w celu osiągania jak najlepszych wyników 

finansowych i realizowania możliwości dostępnych na rynku kapitałowym. 

Współpraca z największymi funduszami światowymi, finansującymi 

przedsięwzięcia z  dziedziny energii odnawialnej. 

− Rozwój współpracy z przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami oraz 

organizacjami branżowymi, w celu promowania inicjatyw, na rzecz 

wprowadzania regulacji prawnych, w odniesieniu do energii odnawialnej i 

oszczędzania energii w Polsce. Aktywne wspieranie oraz podejmowanie 

działań mających na celu wzrost świadomości społeczeństwa oraz 

środowiska biznesu, w zakresie konieczności oszczędzania energii, zasobów 

naturalnych a także ochrony środowiska. 

 

Na NWZA Spółki które odbyło się w dniu 31.01.2011r. podjęto również uchwały w 

przedmiocie: 

1. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu - zmiana firmy Spółki na Green 

Technology S.A. 

 

2. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu – rozszerzenie przedmiotu 

działalności o : 

PKD 33.12.Z naprawa i konserwacja maszyn 

PKD 33.13.Z naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 

PKD 33.14.Z naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 

PKD 35.1 wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią 

elektryczną  

PKD 42.2 roboty związane z budową rurociągów, linii 

telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 

PKD 43.2 wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i 

pozostałych instalacji budowlanych 

PKD 43.99.Z pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, 
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PKD 68 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

PKD 71.11.Z działalność w zakresie architektury 

PKD 71.20.B pozostałe badania i analizy techniczne 

PKD 72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych 

nauk przyrodniczych i technicznych 

PKD 74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, 

gdzie indziej niesklasyfikowana 

 

3. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze 

emisji akcji nowej serii R z pozbawieniem w całości prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy o treści: 

§ 1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie wyższej niż 2 875 000 

zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych , to jest o 

kwotę nie wyższą niż 2 000 000 zł (dwa miliony złotych).  

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji do 40 

000 000 (czterdzieści milionów) sztuk akcji serii R. 

3. Każda akcja serii R ma wartość nominalną 0,05 zł (pięć groszy).  

4. Akcje serii R będą akcjami imiennymi zaoferowanymi do objęcia za wkłady 

niepieniężne, i zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, 

poprzez zawarcie umów z podmiotami, którym zostaną zaoferowane przez 

Zarząd Spółki. 

5. W interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości 

prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii R w stosunku do liczby posiadanych 

akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca 

pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

6. Akcje serii R będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2010. 

7. Wszystkie akcje serii R zostaną pokryte wkładem niepieniężnym (aportem) w 

postaci 100 (stu) udziałów w spółce pod firmą: ELECTRIC CARS PL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie, wpisanej 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
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KRS 0000344328, o wartości tego wkładu niepieniężnego (aportu) 

wynoszącej 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych). 

§ 2 

Upoważnia się Zarząd Spółki do:  

1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z 

przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji serii R;  

2) określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii R nie niższej niż 20 

groszy (dwadzieścia groszy);  

3) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym terminów otwarcia i 

zamknięcia subskrypcji, szczegółowych warunków oferty, zasad płatności 

oraz zasad przydziału akcji;  

4) zaoferowania akcji serii R wybranym przez Zarząd podmiotom;  

5) dokonania przydziału akcji serii R , zawarcie umów objęcia akcji;  

6) określenia zasad odstąpienia od emisji lub jej zawieszenia;  

7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego 

kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu 

spółek handlowych;  

8) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki 

w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.  

 

4. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze 

emisji akcji nowej serii S z pozbawieniem w całości prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy o treści: 

§ 1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie wyższej niż 4 875 

000 złotych, to jest o kwotę nie wyższą niż 2 000 000 zł (dwa miliony) 

złotych. 

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie 

więcej niż 40 000 000 (czterdzieści milionów) sztuk akcji serii S. 

3. Każda akcja serii S ma wartość nominalną 0,05 zł (pięć groszy). 

4. Akcje serii S będą akcjami na okaziciela zaoferowanymi do objęcia za 

wkłady pieniężne i zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, 
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poprzez zawarcie umów z podmiotami, którym zostaną zaoferowane przez 

Zarząd Spółki. 

5. W interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości 

prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii S w stosunku do liczby 

posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki 

uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

6. Akcje serii S będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2010. 

§ 2 

Upoważnia się Zarząd Spółki do: 

1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z 

przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji serii R; 

2) określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii S na nie niższą niż 80% 

ceny zamknięcia w notowaniach w ASO NewConnect z ostatniego dnia 

sesyjnego poprzedzającego otwarcie emisji akcji serii S; 

3) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym terminów otwarcia i 

zamknięcia subskrypcji, szczegółowych warunków oferty, zasad płatności 

oraz zasad przydziału akcji; 

4) zaoferowania akcji serii S wybranym przez Zarząd podmiotom; 

5) dokonania przydziału akcji serii S , zawarcie umów objęcia akcji; 

6) określenia zasad odstąpienia od emisji lub jej zawieszenia; 

7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego 

kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu 

spółek handlowych; 

8) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki 

w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych 

 

5. Podjęcie uchwał w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii R, S oraz akcji serii 

P, R, S, do publicznego obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect 

oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii R, S i akcji serii P, R i S. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia akcji serii A i B, do publicznego obrotu 

w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz zgody na dematerializację 

akcji serii A i B. 

7. Dokonanie wyboru Członka Rady Nadzorczej: Pana Andrzeja Pawła 

ŚNIEŻYŃSKIEGO 

8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu – podwyższenia kapitału o treści: 

§ 1. 

Paragraf 8 Statutu, otrzymuje następujące, nowe brzmienie:  

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 875.000,00 zł (osiemset 

siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 4 875 000 zł (cztery 

miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).  

2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została 

wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 

3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5gr (pięć groszy). 

4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 17 500.000 

(siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji i nie więcej niż 97 500 000 

(dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy) akcji, o wartości 

nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja, a mianowicie na:  

1) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych 

serii A, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; akcje 

serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną 

akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki; wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym pokrywa się 

wkładami pieniężnymi. 

2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji imiennych 

uprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) 

każda akcja; akcje serii B są uprzywilejowane co do głosu, w ten 

sposób, że na jedną akcję serii B przypadają 2 (dwa) głosy na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki; wszystkie akcje serii B w kapitale 

zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi. 

3) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji imiennych zwykłych serii C, o 

wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje 
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serii C w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

  

4) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji imiennych zwykłych serii D, o 

wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje 

serii D w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

  

5) 800.000 (osiemset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela zwykłych serii E, 

o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje 

serii E w kapitale zakładowym pokryto wkładami pieniężnymi. 

6) 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela zwykłych serii F, o 

wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje 

serii F w kapitale zakładowym pokryto wkładami pieniężnymi.  

7) 400.000 (czterysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela zwykłych serii G, 

o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje 

serii G w kapitale zakładowym pokryto wkładami pieniężnymi. 

8) 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela zwykłych 

serii H, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; 

wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokryto wkładami 

pieniężnymi. 

9) 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela 

zwykłych serii J, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; 

wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokryto wkładami 

pieniężnymi. 

10) 100.000 (sto tysięcy) sztuk akcji na okaziciela zwykłych serii K, o 

wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje 

serii K w kapitale zakładowym pokryto wkładami pieniężnymi. 

11) 73000 (siedemdziesiąt trzy tysiące) sztuk akcji na okaziciela zwykłych 

serii L, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; 

wszystkie akcje serii L w kapitale zakładowym pokryto wkładami 

pieniężnymi. 

12) 84000 (osiemdziesiąt cztery tysiące) sztuk akcji na okaziciela 

zwykłych serii I, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; 
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wszystkie akcje serii I w kapitale zakładowym pokryto wkładami 

pieniężnymi. 

13) 35352 (trzydzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwie) sztuk akcji 

na okaziciela zwykłych serii M, o wartości nominalnej 5gr (pięć 

groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii M w kapitale 

zakładowympokryto wkładami pieniężnymi. 

14) 63800 (sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset) sztuk akcji na okaziciela 

zwykłych serii N, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda 

akcja; wszystkie akcje serii N w kapitale zakładowym pokryto 

wkładami pieniężnymi. 

15) 3200 (trzy tysiące dwieście) sztuk akcji na okaziciela zwykłych serii O, 

o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje 

serii O w kapitale zakładowym pokryto wkładami pieniężnymi. 

16) 5005648 (pięć milionów pięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem) 

sztuk akcji na okaziciela zwykłych serii P, o wartości nominalnej 

5gr.(pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii P w kapitale 

zakładowym pokryto wkładami pieniężnymi. 

17) Nie więcej niż 40 000 000 (czterdzieści milionów) sztuk akcji 

imiennych serii R, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda 

akcja; wszystkie akcje serii R w kapitale zakładowym pokrywa się 

wkładami niepieniężnymi. 

18) Nie więcej niż 40 000 000 (czterdzieści milionów) sztuk akcji na 

okaziciela serii S, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda 

akcja; wszystkie akcje serii S w kapitale zakładowym pokrywa się 

wkładami pieniężnymi. 

5. Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z kodeksu 

spółek handlowych. 

§ 2. 

Paragraf 11 Statutu usuwa się. 
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W miesiącu lutym 2011 r. Spółka przeprowadziła emisję akcji serii R liczbie 

40.000.000 szt. akcji. W efekcie przeprowadzonych działań Kapitał własny Spółki 

został powiększony o 8 mln. złotych a Spółka stała się 100% udziałowcem spółki 

ELECTRIC CARS PL Sp. z o.o. Głównym celem zawartej transakcji było przygotowanie 

Spółki do wejścia w nowe atrakcyjne obszary działalności w pierwszej kolejności 

związane z: 

1. Konwersją pojazdów z napędami spalinowymi na elektryczne, 

2. Sprzedażą samochodów elektrycznych,  

3. Tworzeniem krajowej sieci konwersji pojazdów,  

4. Współpracą z podmiotami w zakresie wdrażania najnowszych 

innowacyjnych technologii związanych z energetyką odnawialną i 

oszczędzaniem energii. 

W celu zaprezentowania nowej strategii Spółki, Zarząd zwołał konferencję 

prasową w dniu 2 marca 2011 r. w Hotelu Sheraton. Konferencja była 

transmitowana na żywo w internecie przez spółkę Infoengine.  

 

W dniu 15 marca 2011r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej na której 

rezygnację z członkostwa w Radzie złożył Klaudiusz Wolny, ze względu na 

zakończenie się terminu oddelegowania jego osoby do pełnienia funkcji Prezesa 

Zarządu. Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza powołała do Zarządu i 

powierzyła do pełnienia funkcje Prezesa Zarządu panu Klaudiuszowi Wolnemu. 

W dniu 29 marca 2011r. Spółka przystąpiła kapitałowo do spółki Green Point Sp. z 

o.o. stając się jej udziałowcem posiadającym 50% udziałów i 50% głosów na ZW. 

Głównym celem zakupu działów w Green Point Sp. z o.o. były plany rozszerzenia 

działalności Spółki o produkcję specjalistycznych urządzeń elektronicznych, 

związanych z systemami ładowania samochodów elektrycznych. 

W dniu 19 maja 2011r. Spółka nabyła 65% udziałów w firmie Green Convert Sp. z 

o.o. Zakup udziałów w firmie Green Convert Sp. z o.o. został zrealizowany w celu 

poszerzenia spektrum działalności firmy na rynku samochodów elektrycznych, o 

konwersję samochodów z silnikami spalinowymi na samochody z napędem 

elektrycznym. Firma Green Convert Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie 

konwersji samochodów spalinowych na samochody elektryczne, przy wykorzystaniu 
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innowacyjnych technologii. Technologia ta została opracowana przez firmę we 

własnym zakresie i pozwala ona na przeprowadzenie konwersji praktycznie każdego 

samochodu spalinowego na elektryczny. Spółka Green Convert Sp. z o.o. jest również 

właścicielem sklepu internetowego, który oferuje sprzedaż pojazdów elektrycznych, 

elementów inteligentnej energetyki oraz akcesoriów związanych z konwersją 

samochodów z silnikami spalinowymi na samochody z napędem elektrycznym. Dzięki 

tej transakcji Spółka zrealizowała szereg umów konsultingowo doradczych 

dotyczących branży samochodów elektrycznych związanych z konwersją 

samochodów z silnikami spalinowymi na samochody z napędem elektrycznym 

uzyskując przychód rzędu 165.000 zł. Konwersje te dotyczył samochodów fiat Panda 

będących własnością Grupy ENERGA Gdańsk. 

W dniu 1 czerwca 2011 r., odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy, podczas którego: 

1) Rozpatrzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie 

finansowe za 2010r., 

2) Rozpatrzono Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2010r. 

3) Podjęto pozytywne uchwały w sprawach: 

1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i 

sprawozdania finansowego za 2010 r., 

2. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków 

za 2010 r., 

3. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 

obowiązków w 2010 r. 

Z uwagi na koniec wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, na odbytym WZA, 

przeprowadzono wybór nowych członków. Wszyscy dotychczasowi Członkowie Rady 

Nadzorczej otrzymali absolutorium za rok 2010. W wyniku tajnych głosowań Rada 

Nadzorcza pozostała w niezmienionym składzie osobowym tj. 

 Jan Brykczyński 

 Andrzej Konopczyński 

 Andrzej Śnieżyński 

 Konrad Dzięgałło 

 Longin Śliwecki 
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Kadencja Rady wynosi 3 lata i kończy się w 2014 r. Tego samego dnia odbyło się 

pierwsze posiedzenie Rady na którym Rada ukonstytuowała się i wybrała na 

Przewodniczącego Rady Jana Brykczyńskiego. 

W dniu 11 lipca 2011 r., członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Konrad Dzięgałło 

otrzymał informację od Ambasady RP w Ankarze o zgonie dotychczasowego Prezesa 

Zarządu Pana Kaludiusza Wolnego. W związku z tą informacją przewodniczący Rady 

Nadzorczej Pan Jan Brykczyński zwołał zgromadzenie RN na którym Rada stwierdziła, 

iż mandat Prezesa Zarządu Pana Kaludiusza Wolnego wygasł. W tej sytuacji Rada 

postanowiła przeprowadzić wybory do Zarządu Spółki i w dniu 11 lipca 2011 r. 

uchwałą Rady Nadzorczej Pan Miron Maicki został powołany na Prezesa Zarządu 

Spółki Green Technology S.A. 

W dniu 11 grudzień 2011 r. Pan Andrzej Konopczyński zrezygnował z funkcji 

Członka Rady Nadzorczej z powodu dużej ilości obowiązków zawodowych w innym 

przedsięwzięciu zawodowym. 

 

Ze względu na rosnące zainteresowanie usługami Spółki, została rozpoczęta 

budowa sieci konwersji samochodów spalinowych na samochody elektryczne na 

terenie całej Polski. Rozległa sieć konwersji pozwoli Spółce w dużej mierze 

zmonopolizować rynek, a na pewno stać się istotnym podmiotem, świadczącym tego 

typu usługi. Spółka cały czas poszukuje partnerów zainteresowanych przyłączeniem 

się do sieci konwersji i sprzedaży akcesoriów konwersyjnych. Przystąpienie do sieci 

odbywa się w oparciu o formułę umowy Franchisingu, gdzie firma zapewnia 

przystępującym podmiotom: 

− wykorzystywanie znaku towarowego w celu prowadzenia procesu konwersji; 

− udzielenie licencji na wykorzystywanie technologii konwersji samochodów 

spalinowych na elektryczne; 

− przeprowadzenie szkolenia w zakresie konwersji samochodów spalinowych 

na elektryczne dla instalatorów; 

− dostęp do zamówień na realizację projektów konwersji. 

Spółka zgromadziła już znaczną liczbę zamówień na realizację projektów 

konwersji, zarówno dla klientów korporacyjnych jak również dla osób 

indywidualnych. Każdego dnia napływają do firmy nowe zgłoszenia. 
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Spółka w 2011 r. nawiązała również ścisłą współpracę z Klasterem Green Cars, 

stanowiącym organizację biznesową, która od 2008 roku prowadzi działania związane 

tworzeniem w Polsce rynku samochodów elektrycznych oraz realizacją projektów 

związanych z inteligentną energetyką. Klaster Green Cars powstał jako konsorcjum 

firm z branży samochodowej i energetycznej. Realizowany przez Klaster „Budowa 

rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania– podstawą 

bezpieczeństwa energetycznego”, w 2009 otrzymał dofinansowanie, a w 2010 roku 

otrzymał I miejsce w konkursie PARP pt. „Innowacyjny Projekt”. Klaster zajmuje 

czołową pozycję w dziedzinie rozwoju rynku pojazdów elektrycznych w Polsce, 

współpracując z największymi koncernami światowymi w zakresie wymiany myśli 

technologicznej. 

Kapitał na dzień 31.12.2011 dzielił się na: 

 Seria akcji
RAZEM akcji 

w serii 
RAZEM głosów 

w serii 

A 5 000 000 10 000 000 

B 2 500 000 5 000 000 

C 2 000 000 2 000 000 

D 500 000 500 000 

E 800 000 800 000 

F 600 000 600 000 

G 400 000 400 000 

H 55 000 55 000 

I 84 000 84 000 

J 280 000 280 000 

K 100 000 100 000 

L 73 000 73 000 

M 35 352 35 352 

N 63 800 63 800 

O 3 200 3 200 

Li
cz

ba
 a

kc
ji

 s
er

ii:
 

P 5 005 648 5 005 648 

 R 40 000 000 40 000 000 
Łączna liczba 
akcji 57 500 000  

Łączna liczba głosów 65 000 000 
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W roku 2011 Spółka: 

a) nie nabyła akcji własnych, 

b) nie posiadała ani nie utworzyła nowych oddziałów (zakładów), 

c) nie nabywała instrumentów finansowych, 

d) spółki nie dotyczyły zagadnienia związane z środowiskiem naturalnym. 

 

Bilans za rok 2011 zamyka się stratą w wysokości 366.040,63 PLN i dodatnim 

kapitałem własnym w kwocie 7.254.396,75 zł. W związku tym WZA zatwierdzając 

sprawozdanie finansowe za rok 2011 będzie brało pod uwagę sytuację finansowa na 

dzień 31.12.2011 jak i zdarzenia po dacie bilansowej. 

 

Zarazem w roku 2011: 

a) nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne, 

b) Spółka nie inwestowała w środki trwałe, 

c) na dzień 31.12.2011 r. Spółka nie posiadała istotnych zobowiązań 

pozabilansowych, 

d) Spółka nie zaniechała żadnego rodzaju działalności, 

e) Spółka nie udzieliła pożyczek osobom wchodzącym w skład organów 

zarządzających i nadzorujących. 

 

Istotne zdarzenia po dacie bilansowej kontynuacja działalności 

 

Spółka obecnie prowadzi rozmowy z kilkoma firmami posiadającymi sieć własnych 

warsztatów samochodowych, w celu przyłączenie ich do zakładanej sieci konwersji. 

Sfinalizowanie tych umów spowoduje, że Spółka będzie posiadała sieć kilku placówek 

konwersyjnych, obejmujących swoim zasięgiem znaczną część terytorium Polski. W 

związku z długim procesem negocjacyjnym, planowany termin podpisywania umów 

współpracy w zakresie konwersji aut spalinowych na elektryczne został określony na 

trzeci kwartał 2012 roku. 

Spółka prowadzi również rozmowy z inwestorami w celu zbudowania na terenia 

Polski, zakładu który będzie się zajmował realizacją procesu seryjnej konwersji 

jednego lub kilku wybranych modeli samochodów spalinowych na elektryczne. Z 




