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Oświadczenie Emitenta 

 

W imieniu Emitenta – Green Technology S.A. z siedzibą w Warszawie działa Andrzej 

Śnieżyński – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. 

 

Działając w imieniu Emitenta, jako osoba odpowiedzialna za wszelkie informacje zawarte w 

niniejszej Analizie sporządzonej w związku z Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 605/2012 w sprawie nałożenia obowiązku 

sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia 

działalności przez spółkę Green Technology S.A. oświadczam, iż zgodnie z moją najlepszą 

wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje przekazane 

spółce Agape Group Sp. z o.o. i zawarte w analizie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 

faktycznym i że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

Ponadto oświadczam, że treść publikowanego dokumentu nie była przedmiotem badania 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem jej zgodności ze 

stanem faktycznym lub przepisami prawa. 

 

Spółka Agape Group Sp. z o.o. przeprowadziła niniejszą analizę na podstawie danych 

finansowych i dokumentów dostarczonych przez Zarząd Spółki oraz biuro księgowe 

obsługujące Spółkę. W związku z tym nie przeprowadziła niezależnej weryfikacji informacji 

dotyczących Spółki, ani składników majątku zawartych w niniejszej analizie. 

 

Zarówno Emitent jak i podmiot sporządzający niniejszą analizę nie ponoszą 

odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszej analizy lub 

jakiejkolwiek informacji w niej zawartej. Odpowiedzialność za decyzje podejmowane na 

podstawie niniejszej analizy ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z tego 

materiału, w szczególności dokonujące, na jego podstawie lub na podstawie jakiejkolwiek 

informacji w nim zawartej, inwestycji związanej z dowolnym  instrumentem finansowym lub 

rezygnujące z takiej inwestycji albo wstrzymujące się od dokonania takiej inwestycji.  

 

Niniejsza Analiza Finansowa nie ma charakteru wyceny i nie może być traktowana w ten 

sposób.  
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I. Informacje o Emitencie 

1. Podstawowe dane Emitenta 

Firma:  Green Technology S.A. 

Kraj:  Polska 

Siedziba:  Warszawa 

Adres:  00-724 Warszawa, ul. Chełmska 19/21 

Telefon:  +48 22 424 95 80 

Fax: +48 22 435 64 46 

Poczta e-mail:  biuro@greenev.eu 

Strona www:  www.greenev.eu 

Numer KRS:  0000300427 

Oznaczenie Sądu:  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

KRS 

REGON:  141335168 

NIP:  525 242 23 29 

 

 

Data utworzenia Emitenta i czas, na jaki został utworzony 

Green Technology S.A. powstała na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie utworzenia spółki 

INFINITY Spółka Akcyjna (poprzednia nazwa Emitenta) zgodnie z aktem notarialnym 

sporządzonym w dniu 16 stycznia 2008 roku przez Notariusza Piotra Maciejko, Repertorium 

A Nr 621/2008. Zgodnie z aktem założycielskim czas trwania działalności Spółki jest 

nieograniczony. 

Natomiast zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

INFINITY S.A. z dnia 31 stycznia 2011 roku nazwa Spółki została zmieniona na GREEN 

TECHNOLOGY S.A. Wskazana zmiana została zarejestrowana przez Krajowy Rejestr 

Sądowy w dniu 23 lutego 2011 roku. 
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Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi 

działa Emitent  

Emitent został utworzony i działa zgodnie z przepisami prawa polskiego. Emitent prowadzi 

działalność w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Z chwilą uzyskania statusu 

spółki publicznej Emitent rozpoczął również działalność na podstawie regulacji dotyczących 

funkcjonowania rynku kapitałowego. 

 

Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru 

Spółka została wpisana z dniem 10 marca 2008 roku do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr 0000300427 Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. 

Utworzenie Emitenta nie wymagało uzyskania szczególnych zezwoleń. 

 

2. Struktura grupy kapitałowej 

W skład grupy kapitałowej Emitenta wchodzą następujące podmioty:  

Green Convert  

Sp. z o.o. 

Electric Cars PL  

Sp. z o.o. 
Green Point Sp. z o.o. 

Online Expo 

Polska Sp. z o.o. 

   

65% udziałów 100% udziałów 50% udziałów 100% udziałów 

 

Green Convert sp. z o.o. zajmuje się działalnością w zakresie konwersji pojazdów 

 z napędami spalinowymi na elektryczne. Emitent jest właścicielem 65% udziałów od dnia 19 

maja 2011 roku. 

 

Firma Electric Cars PL sp. z o.o. prowadzi działalność związaną ze sprzedażą samochodów 

elektrycznych oraz punktów służących do ładowania takich pojazdów. Green Technology 

S.A. stała się właścicielem 100% udziałów tej spółki w dniu 18 lutego 2011 roku. 
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Podstawową działalnością Green Point sp. z o.o.  jest produkcja systemów służących do 

tworzenia punktów pozwalających na ładowanie pojazdów elektrycznych. Zamiarem firmy 

jest zbudowanie sieci takich punktów na terenie Polski. Emitent posiada 50% udziałów tej 

spółki od dnia 29 marca 2011 roku. 

 

Online Expo Polska Sp. z o.o. to spółka zajmująca się organizacją elektronicznych targów 

wielobranżowych. Green Technology S.A. posiada w niej 100% udziałów od dnia 5 lipca 

2010 roku. 

 

3. Kapitał zakładowy 

Na dzień sporządzenia niniejszej analizy kapitał zakładowy Green Technology S.A. wynosi 

2 875 000 zł (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się 

na 57 500 000 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy) akcji, o wartości 

nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja, a mianowicie na: 

 5 000 000 (słownie: pięć milionów) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 

o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja: akcje serii A są 

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

2 (słownie: dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 

 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji imiennych 

uprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) 

każda akcja; akcje serii B są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na jedną 

akcję serii B przypadają 2 (słownie: dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 

 2 000 000 (słownie: dwa miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C,  

o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja; 

 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D,  

o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja; 

 800 000 (słownie: osiemset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E,  

o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja; 

 600 000 (słownie: sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F,  

o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja; 
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 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G,  

o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja; 

 55 000 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H, 

o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja; 

 84 000 (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii 

I, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja; 

 280 000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na zwykłych okaziciela serii J,  

o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja; 

 100 000 (słownie: sto tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości 

nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja; 

 73 000 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii 

L, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja; 

 35 352 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwie) sztuki akcji 

zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) 

każda akcja; 

 63 800 (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset) sztuk akcji zwykłych na 

okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja; 

 3 200 (słownie: trzy tysiące dwieście) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii O, o 

wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja; 

 5 005 648 (słownie: pięć milionów pięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem) sztuk 

akcji zwykłych na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć 

groszy) każda akcja; 

 40 000 000 (słownie: czterdzieści milionów) sztuk akcji imiennych serii R, o wartości 

nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja; 

 

Akcje serii A, B, C, i D 

Akcje serii A, B, C i D są akcjami założycielskimi, które zostały wyemitowane na podstawie 

Aktu Zawiązania Spółki Akcyjnej z dnia 16 stycznia 2008 r. Akcje serii C i D na wniosek 

akcjonariuszy i na podstawie Uchwały Zarządu Spółki nr 1/3/2010 z dnia 15 marca 2010 r. 

zostały zamienione z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela. 
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Pozostałe serie akcji 

Nazwa 

serii 
Podstawa emisji 

Liczba 

inwestorów, 

którzy objęli 

akcje 

Cena 

emisyjna 

(w zł) 

Termin 

subskrypcji 

E 
Uchwała Zarządu nr 1/IV/2008 z dnia 14 

kwietnia 2008 r. o podwyższeniu kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego, za 

zgodą Rady Nadzorczej zawartą w uchwałach nr 

1/2/2008 i nr 2/2/2008. 

13 0,35 - 

F 12 0,45 - 

G 

Uchwała Zarządu nr 1 z dnia 18 maja 2009 r. o 

podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach 

kapitału docelowego, za zgodą RN zawartą w 

uchwale nr 1 z dnia 14 maja 2009 r. 

3 0,55 - 

H 

Uchwała Zarządu nr 1/2008 z dnia 11 grudnia 

2008 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego w 

ramach kapitału docelowego, za zgodą RN 

zawartą w uchwale nr 1 z dnia 8 grudnia 2008 r. 

1 0,55 - 

I 

Uchwała Zarządu nr 1 z dnia 13 stycznia 2010  

r. o podwyższeniu kapitału podstawowego w 

ramach kapitału docelowego, za zgodą RN 

zawartą w uchwałach nr 1 i 2 z dnia 12 stycznia 

2010 r. 

5 0,75 
13.01.2010- 

01.02.2010 

J 

Uchwała Zarządu nr 1/2008 z dnia 27 kwietnia 

2009 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego w 

ramach kapitału docelowego, za zgodą RN 

zawartą w uchwale nr 1 z dnia 8 grudnia 2008 r. 

2 0,95 
27.04.2009-

15.10.2009 

K 

Uchwała Zarządu nr 1/2008 z dnia 25 września 

2009 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego w 

ramach kapitału docelowego, za zgodą RN 

zawartą w uchwałach nr 1 i 2 z dnia 25 września 

2009 r. 

1 1,20 

25.09.2009 

- 

15.10.2009 

L 

Uchwała Zarządu nr 1/2009 z dnia 8 grudnia 

2009 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego w 

ramach kapitału docelowego, za zgodą RN 

zawartą w uchwale nr 1 z dnia 8 grudnia 2009 r. 

4 1,50 
08.12.2009-

22.12.2009 

M 

Uchwała Zarządu nr 1 z dnia 13 stycznia 2010 r. 

o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach 

kapitału docelowego, za zgodą RN zawartą w 

uchwałach nr 1 i 2 z dnia 12 stycznia 2010r. 

4 3,00 
13.01.2010-

01.02.2010 

N Uchwała Zarządu z dnia 15 kwietnia 2010 r. o 

podwyższeniu kapitału w drodze subskrypcji 

prywatnej. 

6 3,00 23.02.2010 

- 

15.04.2010 O 1 5,00 

P 
Uchwała Zarządu z dnia 14 grudnia 2010 r. o 

podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w 

ramach kapitału docelowego, za zgodą RN. 
8 0,05 

15.12.2010- 

29.12.2010 

R 

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 stycznia 

2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w drodze emisji akcji 

nowej serii R z pozbawieniem w całości prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 

1 0,20 18.02.2011 
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Ponadto w dniu 31 stycznia 2011 roku, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Emitenta, podjęta została uchwała nr 6 w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 40 000 000 (słownie: czterdzieści milionów) 

akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,05 złotego każda. 

Dotychczasowi akcjonariusze zostali w całości pozbawieni prawa poboru w stosunku do tych 

akcji. Jednak trzeba podkreślić, że w okresie 6 miesięcy od dnia podjęcia przedmiotowej 

uchwały nie doszło do podpisania umów objęcia (zarówno w części, jak i w całości) akcji 

serii S, ani też podwyższenie nie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Zatem uchwała NWZA nie została zrealizowana, a kapitał podstawowy Green Technology 

S.A. pozostał na poziomie 2 875 000 złotych. 

Do dnia sporządzenia niniejszej analizy do obrotu na rynku NewConnect zostały 

wprowadzone akcje następujących serii: 

 na podstawie uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Nr 482/2010 z dnia 

26 maja 2010 roku: E, F, G, H, J, K oraz L; 

 na podstawie uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Nr 621/2010 z dnia  

1 lipca 2010 roku: C, D, I oraz M; 

Dodatkowo należy wskazać, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, 

które odbyło się w dniu 31 stycznia 2011 roku, podjęte zostały istotne decyzje odnośnie 

części z pozostałych akcji Spółki. Na podstawie uchwały nr 7 wyrażona została zgoda na 

ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect m.in. akcji oraz praw do akcji 

serii P oraz R.  

Z kolei na podstawie uchwały nr 8 Walne Zgromadzenie upoważniło i zobowiązało Zarząd do 

podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem do 

obrotu na rynku NewConnect akcji serii A i B. Biorąc pod uwagę fakt, że do dnia dzisiejszego 

wszystkie akcje serii A i B są akcjami imiennymi, należy przyjąć, że uchwała nr 8 wyraziła 

jednocześnie zgodę na podjęcie w przyszłości uchwały przez Zarząd Spółki zamieniającej te 

akcje na akcje na okaziciela. Zgodnie z obowiązującymi przepisami KSH może to nastąpić  

w dowolnym momencie, ponieważ Walne Zgromadzenie zatwierdziło już sprawozdanie 

finansowe za 2011 roku. 
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4. Akcjonariusze posiadający ponad 5% w kapitale zakładowym 

Emitenta 

Lp. Imię i Nazwisko / Firma Liczba akcji Liczba głosów 
% w kapitale 
zakładowym 

% w liczbie 
głosów na WZ 

1 Robert Wilczyński 3 857 434 5 914 868 6,71% 9,10% 

2 EV Capital Invest LLC 40 407 566 45 315 132 70,27% 69,72% 

 RAZEM 44 265 000 51 230 000 76,98% 78,82% 

 

 

 

5. Władze Emitenta 

Zarząd 

Zarząd Emitenta, zgodnie z §15 Statutu, składa się z jednego do dziewięciu członków, w tym 

Prezesa Zarządu, których kadencja jest wspólna i trwa trzy lata. Zarówno o ich powołaniu, jak 

i odwołaniu przed upływem kadencji decyduje Rada Nadzorcza Spółki. 

Na dzień sporządzenia niniejszej analizy obowiązki Prezesa Zarządu Spółki pełni pan Andrzej 

Śnieżyński. Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z dnia 28 czerwca 2012 roku, jako Członek 

Rady Nadzorczej został oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa na okres 1 (słownie: 

jednego) miesiąca, w miejsce pana Mirona Maickiego, który w tym dniu złożył rezygnację. 

Natomiast w dniu 28 lipca 2012 roku Rada Nadzorcza zdecydowała, że pan Andrzej 

Śnieżyński będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu przez kolejny miesiąc, a więc do dnia 28 

sierpnia 2012 roku. 
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Ponadto należy zaznaczyć, że Spółka prowadzi obecnie poszukiwania oraz ocenę zgłoszeń 

kandydatów na Prezesa Zarządu. Brane pod uwagę jest posiadane przez nich doświadczenie 

branżowe, a także biznesowe. 

 

Rada Nadzorcza 

Rada Nadzorcza Emitenta, zgodnie z §20 Statutu, składa się z od trzech do dziewięciu 

członków, których kadencja jest wspólna i trwa trzy lata. Wyboru członków Rady Nadzorczej 

jak i ustalenia ich liczby w danej kadencji dokonuje Wale Zgromadzenie. Jednak w sytuacji 

kiedy liczba członków jest mniejsza niż pięć osób, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej 

mogą w drodze uchwały dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do pięciu członków. 

W chwili obecnej skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco: 

 Marcin Piotr Mościcki – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 Dorota Malinowska-Kucharska 

 Longin Śliwecki 

 Andrzej Paweł Śnieżyński  

 Krzysztof Jakub Zieniewicz 

Kadencja obecnych członków Rady Nadzorczej wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne 

Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.  

 

6. Powiązania osobowe Emitenta 

Na dzień sporządzenia niniejszej analizy jedynym powiązaniem osobowym Emitenta jest 

to występujące pomiędzy Członkiem Rady Nadzorczej, który aktualnie został oddelegowany 

do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta a Prezesem Zarządu spółki EV Capital Invest 

LLC.  

Zgodnie z przedstawionymi przez Green Technology S.A. informacjami Prezes Zarządu EV 

Capital Invest jest ojcem obecnego Prezesa Zarządu Emitenta. 

Inne powiązania osobowe nie występują. 
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7. Historia Emitenta 

Spółka powstała w dniu 16 stycznia 2008 roku jako Infinity Spółka Akcyjna o kapitale 

zakładowym w wysokości 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych. W okresie od powstania 

Spółki do dnia jej debiutu na rynku NewConnect (miało to miejsce 6 lipca 2010 roku) kapitał 

zakładowy został zwiększony w drodze emisji kilku serii akcji do wysokości 624 717,60 

złotych.  

Podstawowym zakresem planowanej działalności były prace nad realizacją autorskiego 

pomysłu pana Piotra Tymochowicza, który polegał na stworzeniu portalu społecznościowego 

o nazwie Solaris Gate. W zamyśle pomysłodawcy portal ten miał umożliwiać korzystanie za 

pomocą poszczególnych modułów z takich możliwości jak: 

 Arka – przechowywanie informacji takich jak np. doświadczenia życiowe; 

 eAkademia – szkolenia pozwalające na rozwój tzw. „umiejętności miękkich”; 

 Rebelia – prowadzenie własnego bloga w celu prezentowania własnych przemyśleń na 

różne tematy; 

 Avatar – skanowanie postaci użytkownika i tworzenie jego cyfrowej wersji; 

 SolarisDrive – bezpieczne przechowywanie danych; 

Jednak po uruchomieniu portalu w roku 2010 dość szybko okazało się, że niestety portal 

Solaris Gate nie przyciąga tak dużo zainteresowanych użytkowników, jak zakładano.  

W międzyczasie doszło do zmian w składzie Rady Nadzorczej, a także zmiany na stanowisku 

Prezesa Zarządu, którym został Waldemar Kurek-Mosakowski. Zmiany te były uzasadniane 

dążeniem do szybkiego uporządkowania aktualnych działań Emitenta, a także opracowania 

nowej strategii funkcjonowania Spółki. Dodatkowo spółka Green Technology S.A. 

poinformowała w dniu 5 lipca 2010 roku, że doszło do transakcji nabycia pakietu 

(stanowiącego 100%) udziałów w spółce Online Expo Polska Sp. z o.o. za kwotę 250 000 

złotych. 

W dniu 14 lipca 2010 roku dwaj Członkowie Rady Nadzorczej i jeden Członek Zarządu 

Spółki udzielili Emitentowi pożyczek na łączną kwotę około 600 000 złotych. Środki te 

pochodziły ze sprzedaży akcji Spółki, której wspomniane osoby dokonały na rynku 

NewConnect. 
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W dniu 27 sierpnia 2010 r. Prezes Kurek-Mosakowski przedstawił nową strategię. Jej 

głównym elementem była koncepcja stworzenia nowego serwisu o nazwie Strefa Korzyści, 

który łączyłby w sobie funkcjonalności istniejących już portali takich jak: serwisy 

społecznościowe, kluby lojalnościowe, e-commerce, a także wirtualne targi. Dodatkowo przy 

budowie nowego serwisu miały być wykorzystywane elementy, które powstały w związku  

z tworzeniem portalu Solaris Gate. 

Ostatnie miesiące roku 2010 przyniosły w Spółce kolejne zmiany w składzie Zarządu. 

Najpierw w październiku rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu złożył Waldemar 

Kurek-Mosakowski. Miało to związek z konfliktem pomiędzy Spółką a jednym z jej 

akcjonariuszy, który domagał się wypłaty odszkodowania w wysokości 100 000 złotych. 

Efektem końcowym sporu było orzeczenie sądu na korzyść Akcjonariusza i zajęcie 

rachunków bankowych Spółki na wyżej wymienioną kwotę. W rezultacie możliwości 

prowadzenia działalności przez Emitenta zostały czasowo mocno ograniczone. Ponadto 

zgodnie z oświadczeniem Zarządu z dnia 21 grudnia 2010 roku powyższa sytuacja 

skutkowała utratą przez Spółkę poważnego kontraktu oraz niemożliwością realizacji jej 

średniookresowych celów, w tym tych dotyczących spółki Online Expo Sp. z o.o. Dodatkowo 

w grudniu z Zarządu odwołany został pan Kacper Szczęśniak. W tym samym czasie do 

pełnienia funkcji Prezesa Zarządu został oddelegowany Członek Rady Nadzorczej – pan 

Klaudiusz Wolny.  

W grudniu 2010 roku Zarząd podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego, dzięki 

czemu Spółka wyemitowała akcje serii P. W rezultacie przeprowadzonej subskrypcji 

prywatnej Emitent pozyskał środki finansowe w wysokości około 250 000 złotych, które 

pozwoliły na spłatę zobowiązań wynikających z opisanego wcześniej sporu i odblokowanie 

rachunków bankowych Spółki, a także wznowienie działalności operacyjnej. 

Pod koniec stycznia 2011 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy, na którym uchwalone zostały zmiany Statutu Spółki obejmujące m.in. zmianę 

nazwy Emitenta oraz zakres prowadzonej działalności.  

Ponadto na wskazanym Walnym Zgromadzeniu podjęta została decyzja o podwyższeniu 

kapitału zakładowego Emitenta o nie więcej niż 4 miliony złotych w drodze emisji akcji serii 

R i S. Akcje serii R o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 (słownie: dwa miliony) złotych 

zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 100 (słownie: stu) udziałów w spółce 
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Electric Cars PL Sp. z o.o. Zostały one wycenione na 8 000 000 (słownie: osiem milionów) 

złotych, dlatego o taką kwotę zwiększyły się kapitały własne Emitenta. Akcje serii R zostały 

objęte przez spółkę EV Capital Invest LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Z kolei 

akcje serii S miały zostać objęte za wkłady pieniężne, a pozyskane środki finansowe miały 

zostać wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Jednak w okresie  

6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o przeprowadzeniu emisji akcji serii S nie doszło do 

podpisania umów ich objęcia, ani rejestracji podwyższenia kapitału w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. W rezultacie Spółka nie pozyskała niezbędnego kapitału. 

W dniu 23 lutego 2011 roku Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował zmiany Statutu Spółki 

uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w styczniu oraz zmiana adresu 

siedziby Emitenta. Od tego momentu Spółka używa nazwy GREEN TECHNOLOGY S.A.,  

a jej działalność związana jest przede wszystkim z branżą pojazdów elektrycznych. 

Na początku marca 2011 roku Spółka zaprezentowała nową strategię działania, która 

zakładała budowę grupy kapitałowej, w której skład wchodziłyby cztery podmioty, z czego 

trzy związane byłyby z nowym zakresem działalności Emitenta. W kolejnych miesiącach 

doszło do przystąpienia Green Technology S.A. do Green Point Sp. z o.o. oraz do nabycia  

(w maju 2011 roku) 65% udziałów Green Convert Sp. z o.o.  

W drugim kwartale 2011 roku Emitent współpracował z Grupą ENERGA Gdańsk w zakresie 

usług konsultingowo-doradczych dotyczących konwersji samochodów Fiat Panda na potrzeby 

Grupy ENERGA. W rezultacie zrealizowana została konwersja 9 sztuk samochodów  

ze spalinowych na elektryczne. Dodatkowo w tym okresie Spółka poszukiwała partnerów 

biznesowych zainteresowanych przystąpieniem do sieci konwersji pojazdów na elektryczne. 

W kolejnych miesiącach, także już w roku 2012, kontynuowane były rozmowy 

z potencjalnymi partnerami, którzy mieliby zajmować się konwersją pojazdów na terenie 

całej Polski. Ponadto Emitent prowadził rozmowy z inwestorami, którzy mogliby 

uczestniczyć w budowie zakładu, w którym odbywałaby się seryjna konwersja wybranych 

modeli samochodów. Jednak jak informował Zarząd Spółki, ze względu na kryzys finansowy 

i gospodarczy panujący w Europie, negocjacje z inwestorami uległy istotnemu wydłużeniu 

w stosunku do początkowo zakładanego okresu. 

Druga połowa 2011 roku i pierwsza połowa roku 2012 przyniosły także sporo zmian 

w składzie Zarządu Emitenta oraz jego Rady Nadzorczej. Zmiany personalne z pewnością nie 
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miały pozytywnego wpływu na prowadzoną przez Spółkę działalność, a w szczególności na 

rozmowy prowadzone z potencjalnymi inwestorami.  

II. Sytuacja gospodarcza Emitenta 

1. Opis rynku, na którym działa Emitent i jego perspektywy 

Emitent oraz jego spółki zależne działają na rynku pojazdów elektrycznych oraz usług im 

towarzyszących. Początki branży pojazdów elektrycznych sięgają jeszcze drugiej połowy 

XIX wieku. Pojawiały się wówczas pierwsze egzemplarze samochodów napędzanych 

silnikami elektrycznymi, które potrafiły rozwijać prędkość przekraczającą nawet 100 km/h. 

Jednak postęp technologiczny związany z rozwiązaniami stosowanymi przy silnikach 

spalinowych doprowadziły do znacznego spadku zainteresowania pojazdami elektrycznymi. 

Od tego czasu prace nad ulepszeniami pojazdów elektrycznych były prowadzone w znacznie 

wolniejszym tempie. Należy jednak zauważyć, że ostatnie dekady, głównie ze względu na 

stale rosnące koszty eksploatacji pojazdów o napędzie spalinowym, a także w wyniku 

wprowadzania coraz większych ograniczeń w emisji różnego rodzaju gazów do atmosfery 

przez poszczególne gospodarki, charakteryzowały się ponownym wzrostem zainteresowania 

rozwiązaniami alternatywnymi. 

Dzięki temu od kilkunastu lat stopniowo zwiększane są pule środków przeznaczanych na 

prowadzenie badań ukierunkowanych na wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii 

(w roku 2010 było to około 154 miliardów dolarów), na czym korzysta m.in. branża 

motoryzacyjna. Pojawia się coraz więcej firm zajmujących się produkcją pojazdów 

elektrycznych oraz hybrydowych, a także przerabianiem pojazdów o napędzie spalinowym na 

pojazdy elektryczne. Dodatkowo rośnie zainteresowanie tego typu pojazdami ze strony 

konsumentów. Z danych prezentowanych przez amerykański związek Electric Drive 

Transportation wynika, że w Stanach Zjednoczonych liczba zarejestrowanych pojazdów 

hybrydowych wyniosła w 2012 roku prawie 2 miliony. Z kolei na całym świecie do kwietnia 

bieżącego roku sprzedaż takich samochodów wyniosła około 4 miliony sztuk. 

Do zalet pojazdów elektrycznych z pewnością można zaliczyć: 

 obniżenie kosztów eksploatacji do 25-30% w porównaniu z pojazdami spalinowymi 

 redukcja emisji gazów cieplarnianych nawet o 32% 
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 pojazdy elektryczne są dużo bardziej ciche 

 stały postęp technologiczny prowadzący do zwiększania zasięgu pojazdów 

elektrycznych 

Wśród wad należy wymienić: 

 w niektórych przypadkach bardzo długi okres ładowania baterii 

 korzystanie z dodatkowych urządzeń podczas jazdy istotnie zmniejsza zasięg pojazdu 

 wysoki koszt zakupu nowych pojazdów 

 mniejszy bagażnik i ładowność 

Mimo wszystko prognozy dla rynku pojazdów elektrycznych na świecie są korzystne. 

Zdecydowane obniżenie eksploatacji w dłuższym okresie czasu sprawiają, że początkowe 

koszty związane z zakupem z czasem się zwracają dzięki osiąganym oszczędnościom. 

Szacunki przedstawiane przez firmę Pike Research wskazują, że pod koniec obecnej dekady 

roczna sprzedaż tego typu samochodów tylko w Stanach Zjednoczonych będzie wynosiła 

około 1,6 miliona sztuk rocznie. Warto jednak pamiętać o innych mocno rozwiniętych 

gospodarkach, gdzie pojazdy elektryczne z pewnością szybko znajdą zastosowanie 

i uzasadnienie ekonomiczne. Duże korporacje takie jak: Ikea, FedEX, Coca-Cola już 

wykorzystują pojazdy elektryczne w swoich flotach, a General Electrics ogłosił, że do końca 

2015 roku będzie posiadał 25 000 takich samochodów.  

Według szacunków firmy doradczej Frost & Sullivan, liczba samochodów elektrycznych 

w Europie wzrośnie w 2015 roku do 470 tys. sztuk. Prawie wszyscy liczący się producenci 

samochodów w Europie w latach 2011-2012 planują poszerzenie swojego portfolio o pojazdy 

hybrydowe typu plug-in (z możliwością podłączenia do sieci elektrycznej) lub o pojazdy 

wyłącznie o napędzie elektrycznym. W ślad za popytem, jaki będą one kreować, liczba stacji 

ładowania w Europie będzie szybko rosnąć, z 4316 obecnie do 360 tys. w 2015 r. - ocenia 

F&S. Rządy krajów UE planują znaczne wydatki na infrastrukturę EV (Electric Vehicle), aby 

wesprzeć wdrażanie usług związanych z ładowaniem oraz przeprowadzeniem projektów 

testowych. 

W Polsce, na chwilę obecną rynek pojazdów elektrycznych jest bardzo niewielki. Z danych 

prezentowanych przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar wynika, że łączna 



Green Technology Spółka Akcyjna  

 

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez 
spółkę Green Technology S.A. 

 Strona | 17  
 

sprzedaż w latach 2009 – 2011 sięgnęła 1739 pojazdów. Warto jednak przy tym zauważyć 

dynamikę wzrostu, która cały czas przekracza 50% rocznie. Dodatkowo należy zwrócić 

uwagę na fakt, że największe firmy produkujące energię elektryczną, takie jak np. RWE 

Polska, także zaczynają dostrzegać potencjał drzemiący w tej branży. Na terenie Warszawy 

istnieje bowiem już 12 punktów, stworzonych przez tę firmę, przeznaczonych do ładowania 

elektrycznych samochodów. 

Należy zatem spodziewać się, że wraz ze spadkiem kosztów początkowych związanych 

z zakupem samochodów elektrycznych, rosnąć będzie zainteresowanie klientów tym 

rozwiązaniem. Ponadto dzięki późniejszym oszczędnościom wielu obecnych właścicieli 

pojazdów spalinowych może decydować się na ich przerobienie na samochody o napędzie 

elektrycznym. Jak pokazują dane statystyczne oraz prognozy ze Stanów Zjednoczonych 

branża pojazdów elektrycznych oraz usług im towarzyszących ma bardzo duży potencjał 

wzrostowy. 

 

2. Opis bieżącej działalności Emitenta i spółek zależnych 

Działalność Spółki od samego początku zmiany profilu działalności (styczeń 2011 roku) 

polega na koordynowaniu i nadzorowaniu prac prowadzonych przez poszczególne spółki 

zależne. Dzięki zgromadzeniu spółek działających w określonych obszarach możliwe będzie 

w odpowiednim momencie uruchomienie działalności na rynku pojazdów elektrycznych. 

Aktualnie Spółka prowadzi nieustanne rozmowy z potencjalnymi partnerami biznesowymi, 

którzy byliby zainteresowani współpracą przy konwersjach pojazdów oraz świadczeniu usług 

związanych z pojazdami elektrycznymi. Spółka wstrzymuje się obecnie z prowadzeniem 

pełnej działalności ze względu na znikome rozmiary polskiego rynku oraz popytu na pojazdy 

elektryczne, co spowodowane jest niewielkimi inwestycjami ze strony Unii Europejskiej 

w Polsce w tym zakresie. W sytuacji, gdy zostaną stworzone w naszym kraju warunki 

umożliwiające dynamiczny rozwój rynku pojazdów elektrycznych, wówczas Emitent będzie 

mógł w krótkim czasie rozpocząć działalność w pełnym zakresie, co będzie miało 

zdecydowany wpływ na jego wyniki finansowe. 

 

Zgodnie z opisaną wcześniej strukturą grupy kapitałowej Emitenta jedną ze spółek od niego 

zależnych jest Green Convert sp. z o.o. W wyniku prac przeprowadzonych przez tę spółkę 
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opracowana została technologia dokonywania konwersji pojazdów o napędzie spalinowym na 

pojazdy o napędzie elektrycznym. Wśród pojazdów, które można przekonwertować znajdują 

się nie tylko samochody, ale także np. autobusy. 

W ostatnim okresie firma Green Convert Sp. z o.o. przeprowadziła dla Spółki ENERGA 

Operator, kompletną konwersję 9 samochodów marki fiat panda na samochody elektryczne,  

w oparciu o własne rozwiązania technologiczne. Proces konwersji samochodów spalinowych 

na elektryczne firma realizuje w oparciu o własne rozwiązania techniczne. 

 

Kolejna spółka, Electric Cars PL sp. z o.o., jest prekursorem na tworzącym się polskim rynku 

pojazdów elektrycznych. Firma powołała zespół badawczo wykonawczy, który od podstaw 

stworzył podstawową technologię konwersji stosowaną przez firmę. Na podstawie 

opracowanych przez zespół założeń został zbudowany prototyp, który następnie był 

poddawany badaniom. W zależności od uzyskanych wyników zastosowana w prototypie 

technologia była poddawana kolejnym modyfikacjom, a następnie były przeprowadzane 

kolejne testy. Po kilkunastokrotnym powtórzeniu tego procesu spółka otrzymała optymalny 

model technologiczny konwersji samochodów spalinowych na elektryczne. Jako pierwszy 

prototyp został wykorzystany Fiat Panda. Uzyskana przez firmę technologia jest skalowalna 

i może zostać wykorzystana praktycznie w każdym modelu samochodu spalinowego. 

Opracowana przez Electric Cars PL Sp. z o.o. technologia pozwala również uwzględnić 

przypadki, w których w konwertowanym pojeździe zostaje pozostawiona oryginalna 

elektronika. W takiej sytuacji następuje dopasowanie mechaniczne technologii. 

 

W grupie kapitałowej Emitenta znajduje się także spółka Green Point sp. z o.o., która 

w wyniku przeprowadzonych prac opracowała technologię związaną z punktami 

i terminalami ładowania pojazdów elektrycznych, a także zbudowała sieć liczącą kilkadziesiąt 

takich punktów, które są gotowe do wykorzystania, jednak w chwili obecnej nie jest to 

ekonomicznie opłacalne ze względu na znikomy popyt. 

Punkt ładowania to określone miejsce wyposażone w urządzenia umożliwiające 

przekazywanie energii elektrycznej z sieci energetycznej do zasobników energii znajdujących 
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się w pojazdach elektrycznych. Punkty ładowania wyposażone są w terminale ładowania 

służące bezpośrednio do przekazywania energii do pojazdu. 

 

Ostatnią spółką zależną od Green Technology S.A. jest Online Expo Polska Sp. z o.o. Spółka 

złożyła wniosek o dofinansowanie projektu  pod nazwą „Wirtualne targi Online Expo 

nowoczesną usługą elektroniczną” ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki 

elektronicznej. Jego celem jest stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie 

elektronicznej (e-usług), a zatem projekt spółki wpisywał się bezpośrednio w ten cel. Spółce 

udało się uzyskać decyzję o przyznaniu dofinansowania i podpisać stosowną umowę w tym 

zakresie. 

Projekt będzie umożliwiał automatyczną, samodzielną budowę wirtualnego stoiska 

wystawienniczego przez klientów firmy. Stoisko to będzie wystawione na konkretnej 

imprezie targowej odbywającej się w środowisku internetowym. Klienci firmy po wykupie 

pakietu będą mogli zaaranżować oraz przygotować drogą elektroniczną stoisko w dogodny 

dla siebie sposób poprzez implementację odpowiednich materiałów w konkretne pola 

platformy. Dzięki temu automatycznie stworzone zostanie wirtualne stoisko (stanowisko) 

wystawiennicze. Wirtualne targi będą dostępne dla wszystkich internautów, którzy 

samodzielnie nawigując między stoiskami będą mogli zwiedzać targi oraz zapoznawać się 

 z ofertą wystawców. Internauci sami wybierać będą pawilony, hale, które chcą zwiedzić, 

a które zostaną przygotowane przez firmę. Oprogramowanie umożliwi Wystawcom 

prezentację oferty produktów i usług w formacie maksymalnie zbliżonym do rzeczywistości. 

Jednak ze względu na pojawiające się trudności techniczne związane ze stworzeniem 

niezbędnego oprogramowania spółka wystąpiła o przesunięcie terminu realizacji projektu na 

rok 2012. Aktualny harmonogram realizacji projektu przewiduje zakończenie wszystkich prac 

i uruchomienie portalu do końca 2012 roku. 
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III. Sytuacja finansowa Emitenta 

1. Wybrane dane finansowe 

Wybrane dane finansowe z bilansu: 

 2010 2011 VI 2012* 

Aktywa ogółem 339 730,17 8 332 270,93 8 316 901,28 

Aktywa trwałe 32 148,57  8 031 161,00 8 031 161,60 

Aktywa obrotowe 307 581,60 301 109,93 285 739,68 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 231 513,31 300 788,57 273 842,05 

Inwestycje długoterminowe 0,00 8 006 500,00 8 006 500,00 

Inwestycje krótkoterminowe 75 285,96 321,36 2 582,53 

Kapitał własny -379 562,62 7 254 396,75 7 169 899,65 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania 

krótkoterminowe 

719 292,79 1 077 874,18 1 147 001,63 

- w tym kredyty i pożyczki 525 384,58 592 896,79 592 623,63 

*Dane finansowe sporządzone na dzień 30 czerwca 2012 roku nie były badane przez biegłego 

rewidenta. 

 

Wybrane dane finanswe z rachunku zysków i strat: 

 2010 2011 VI 2012* 

Przychody ze sprzedaży 

i zrównane z nimi 
40 640,14 102 739,01 1 600,00 

Wynik na sprzedaży -969 823,91 -245 580,50 -84 497,77 

Wynik na działalności 

operacyjnej 
-1 299 147,88 -366 226,97 -84 497,77 

Wynik na działalności 

gospodarczej 
-1 323 755,89 -386 864,63 -84 497,70 

Wynik brutto -1 323 755,89 -386 864,63 -84 497,70 

Wynik netto -1 320 678,89 -366 040,63 -84 497,70 

Amortyzacja 17 008,52 14 126,12 0,00 

*Dane finansowe sporządzone na dzień 30 czerwca 2012 roku nie były badane przez biegłego 

rewidenta. 
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2. Wydarzenia, które miały miejsce po sporządzeniu danych 

finansowych i mające wpływ na przyszłe wyniki finansowe 

Z informacji otrzymanych od Spółki wynika, że po sporządzeniu ostatnich danych 

finansowych, które zostały zamieszczone w niniejszej analizie (czerwiec 2012 roku) doszło 

do zaksięgowania transakcji nabycia udziałów przez Emitenta w spółce Green Point Sp. z o.o.  

Opóźnienie w dokonaniu księgowania powyższego faktu było spowodowane późnym 

dostarczeniem kompletnej dokumentacji przez Spółkę do biura księgowego. Według 

przekazanych informacji ujęcie udziałów spółki Green Point Sp. z o.o. w księgach Emitenta 

nastąpiło w lipcu 2012 roku. W związku z powyższym wartość inwestycji długoterminowych 

zostanie powiększona o wartość tych udziałów. 

3. Metodologia obliczeń wskaźników finansowych 

W niniejszej analizie zastosowano poniższe wskaźniki finansowe charakteryzujące 

działalność Emitenta, jego wynik, rentowność oraz sytuację majątkową,  w tym wypłacalność. 

 

Wskaźniki rentowności 

Return On Sales (ROS) - wskaźnik rentowności sprzedaży 

 

Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS), który jest zwany również rentownością netto, 

informuje o wartości zysku netto przypadającego na każdą złotówkę sprzedanych produktów, 

wyrobów i usług.  

Im wskaźnik ten jest wyższy, tym wyższa jest efektywność dochodów osiąganych przez 

przedsiębiorstwo. Oznacza to, że dla osiągnięcia określonej kwoty zysku firma musi 

zrealizować niższą sprzedaż niż wówczas, gdy rentowność sprzedaży byłaby niższa. Należy 

zatem dążyć do maksymalizacji wskazań tego wskaźnika. 

Return On Equity (ROE) - wskaźnik rentowności kapitałów własnych 

 

ROE = 
zysk netto 

x 100% 
kapitał własny 

 

ROS = 
zysk netto 

x 100% 
przychody ze sprzedaży 
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Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (stopa zwrotu z kapitału własnego) pokazuje jaki 

zysk generuje zaangażowany kapitał własny. Jego wysokość informuje w jakim stopniu 

zwrócił się zainwestowany kapitał w danym okresie. Im wartość tego wskaźnika jest wyższa, 

tym korzystniejsza jest sytuacja firmy. 

Return On Assets (ROA) - wskaźnik rentowności aktywów 

 

Wskaźnik rentowności aktywów informuje o zdolności przedsiębiorstwa do wypracowywania 

zysku. Im wskaźnik ten jest wyższy tym lepsza jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa 

i efektywność gospodarowania jej majątkiem.  

Wskaźnik rentowności operacyjnej (ROP) 

 

Wskaźnik ten mierzy relację między zyskiem (stratą) na całej działalności operacyjnej  

a sprzedażą (wartościowo). Wskaźnik ten, w porównaniu do poprzedniego, uwzględnia 

w ocenie rentowności pozostałą działalność operacyjną, a więc podwyższa lub obniża 

rentowność podstawowej działalności operacyjnej o wynik (cząstkowy) osiągany na 

pozostałej działalności operacyjnej. 

 

Wskaźniki płynności 

Wskaźnik płynności bieżącej 

 

Wskaźnik płynności bieżącej określa zdolność firmy do wywiązywania się 

z krótkoterminowych zobowiązań. W przypadku, gdy jego wartość spada poniżej 1,0, może to 

wskazywać na kłopoty przedsiębiorstwa z regulowaniem zobowiązań w terminie, ale również 

świadczyć o agresywnym, nastawionym na szybkie zwiększanie się zysków, planie rozwoju 

realizowanym przez daną firmę. Wartość wskaźnika powyżej 3,0 wskazuje na złą kondycję 

finansową firmy i problemy z obrotem majątkiem. 

Wskaźnik płynności bieżącej = 
Aktywa obrotowe 

Zobowiązania krótkoterminowe 

 

ROP = 
zysk na działalności operacyjnej 

x 100% 
przychody ze sprzedaży 

 

ROA = 
zysk netto 

x 100% 
aktywa  
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Wskaźniki zadłużenia 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 

 

Powyższy wskaźnik określa udział zobowiązań w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa. 

Wskaźnik ten wyraża stosunek zobowiązań ogółem do majątku ogółem. Wartość tego 

wskaźnika powinna oscylować w przedziale 0,57 - 0,67. Wysoki poziom wskaźnika świadczy 

o wysokim uzależnieniu finansowym przedsiębiorstwa. Natomiast niski poziom wskaźnika 

ogólnego zadłużenia mówi o wzroście samodzielności finansowej jednostki gospodarczej, 

czyli tym samym do zmniejszenia jej stopnia zadłużenia. 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 

 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego opisuje wielkość kapitałów obcych biorących udział 

w finansowaniu przedsiębiorstwa wobec kapitałów własnych.  

Zbyt duża wielkość udziału zobowiązań w finansowaniu firmy może mieć duży wpływ na jej 

wynik finansowy ze względu na koszty obsługi długu. Jednak na odpowiednim etapie 

działalności, wykorzystanie dźwigni finansowej i zaangażowanie kapitałów obcych może 

pozytywnie wpłynąć na rozwój firmy. 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 

 

Wskaźnik ten obrazuje jaka procentowa wielkość kapitałów własnych przedsiębiorstwa jest 

finansowana przez zobowiązania długoterminowe (kredyty, pożyczki i obligacje o terminie 

zapadalności dłuższym niż 1 rok).  

Wartość wskaźnika powinna zawierać się w zakresie od 0,50 do 1,00. Wskaźnik 

przekraczający poziom 1,00 sygnalizuje zwiększone ryzyko niewypłacalności firmy. Oznacza 

wówczas, że wartość zobowiązań długoterminowych jest większa od wartości kapitałów 

własnych przedsiębiorstwa. 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = 
Zobowiązania długoterminowe 

Kapitał własny 
 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = 
zobowiązania ogółem 

kapitał własny 
 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia = 
zobowiązania ogółem 

aktywa 
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Wskaźniki rynkowe 

Wskaźnik P/E (Price/Earnings)  

 

Wskaźnik P/E wskazuje na relację pomiędzy bieżącą ceną rynkową akcji danego 

przedsiębiorstwa a zyskiem spółki za określony okres obrachunkowy przypadającym na jedną 

akcję.  

Wykorzystywany jest przez inwestorów giełdowych do analizowania aktualnej wyceny danej 

firmy w odniesieniu do generowanych przez nią zysków. Im niższa wartość tego wskaźnika, 

tym potencjalna inwestycja w akcje spółki ma szanse szybciej się zwrócić. Z kolei im wyższa 

wartość, tym dłuższy będzie czas, w którym spółka zapracuje na zainwestowany kapitał. 

Wartość tego wskaźnika jest jednak uzależniona również od czynników niezależnych od 

sytuacji w spółce, czyli od nastrojów panujących w danym czasie na rynku kapitałowym. Im 

więcej inwestorów jest gotowych do kupowania akcji w celu osiągnięcia krótkoterminowych 

zysków spekulacyjnych, tym wartość tego wskaźnika może być wyższa. 

 

Wskaźnik P/BV (Price/Book Value) 

 

gdzie: Wartość księgowa przypadająca na 1 akcję = (aktywa-zobowiązania)/liczba akcji 

Powyższy wskaźnik ukazuje stosunek aktualnie notowanej na giełdzie ceny jednej akcji 

i wartości danej spółki przypadającej na jedną akcję, która wynika z wyceny majątku 

przedsiębiorstwa. Daje zatem możliwość dokonania oceny umiejętności Zarządu danej spółki 

do wykorzystywania posiadanego przez nią majątku do generowania zysków. Jeśli bowiem 

wartość wskaźnika jest wyższa niż 1,00, wówczas oznacza to, że inwestorzy wierzą, że 

w przyszłości wartość księgowa spółki wzrośnie dzięki wypracowanemu wynikowi 

finansowemu. Jednak zbyt wysoka wartość tego wskaźnika może sugerować, że akcje 

przedsiębiorstwa są przewartościowane i istnieje duże ryzyko spadku ich ceny. 

 

P/BV = 
cena rynkowa 1 akcji 

Wartość księgowa przypadająca na 1 akcję 
 

P/E = 
cena rynkowa 1 akcji 

zysk netto na 1 akcję 
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4. Analiza sytuacji gospodarczej i finansowej Emitenta 

Analizę sytuacji gospodarczej Emitenta należy rozpocząć od przedstawienia najistotniejszych 

składników majątku będącego w posiadaniu Spółki. Zgodnie z danymi finansowymi 

przygotowanymi na dzień 30 czerwca 2012 roku (są to wstępne dane, które nie były badane 

przez biegłego rewidenta), przedstawionymi przez Zarząd Green Technology S.A. 

najważniejszym (trzeba podkreślić, że w praktyce jedynym) elementem są inwestycje 

długoterminowe, a dokładniej długoterminowe aktywa finansowe w postaci udziałów 

w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością: Electric Cars PL Sp. z o.o. oraz Green 

Convert Sp. z o.o. Ich wartość wyceniana jest łącznie na 8 006 500 (słownie: osiem milionów 

sześć tysięcy pięćset) złotych, przy czym wartość udziałów w Electric Cars PL Sp. z o.o. 

wyceniana jest na 8 000 000 (słownie: osiem milionów) złotych.  

Emitent nabył te udziały dzięki podwyższeniu kapitału podstawowego o kwotę 2 000 000 

(słownie: dwa miliony) złotych i sprzedaży akcji spółce EV Capital Invest LLC z siedzibą 

w Stanach Zjednoczonych. Nowy inwestor wniósł aportem udziały wyceniane na 8 000 000 

złotych w spółce Electric Cars PL Sp. z o.o., która zgodnie z dostępnymi informacjami 

w momencie dokonywania transakcji wyceniana była na 9 639 500 (słownie: dziewięć 

milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset) złotych. W opinii biegłego rewidenta 

z badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2011 rok biegła stwierdziła, że w spółce 

Electric Cars PL Sp. z o.o. nie miały miejsca żadne istotne wydarzenia, dlatego należy 

przyjąć, że wycena udziałów w tej spółce, których właścicielem jest Green Technology S.A., 

nie uległa zmianie.  

Ponadto w 2010 roku Emitent informował o nabyciu udziałów w spółce Online Expo Polska 

Sp. z o.o. za kwotę 250 000 złotych. Jednak ze względu na wstrzymanie realizacji działań 

prowadzących do stworzenia przez tę spółkę planowanego oprogramowania, na koniec 2011 

roku Emitent wyceniał posiadane udziały na 0 złotych. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż 

z informacji przekazanych przez Zarząd Emitenta w roku 2012 spółka Online Expo Polska 

Sp. z o.o. wznowiła prace nad oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji targów 

elektronicznych, co może w przyszłości mieć pozytywny wpływ na wycenę jej udziałów. 

Poza wskazanymi powyżej nie występują żadne inne istotne składniki majątku Emitenta. 

W roku 2011 głównym źródłem przychodów spółki Green Technology S.A. były umowy 

konsultingowo-doradcze zawarte w związku z dokonywaną konwersją samochodów 
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spalinowych na pojazdy o napędzie elektrycznym dla Grupy ENERGA Gdańsk. Zgodnie 

z przekazanym sprawozdaniem finansowym Emitent osiągnął z tego tytułu przychody 

w wysokości 102 739,01 złotych. Dodatkowo Spółka dokonała w ciągu minionego roku 

sprzedaży części niefinansowych aktywów trwałych za kwotę 15 785,97 złotych. 

Z kolei w pierwszym półroczu 2012 roku Spółka osiągnęła praktycznie znikome przychody 

w wysokości 1 600 złotych z tytułu sprzedaży swoich produktów. Biorąc pod uwagę 

trudności z pozyskaniem partnerów biznesowych zainteresowanych nabyciem innowacyjnych 

usług lub produktów oferowanych przez Spółkę, a także założenia przedstawiane przez 

Zarząd należy przyjąć, że do końca 2012 roku Emitentowi nie uda się osiągnąć znacznych 

przychodów.  

Według danych finansowych na dzień 30 czerwca 2012 roku spółka Green Technology S.A. 

posiada zobowiązania w wysokości 1 147 001,63 złotych, przy czym wszystkie są 

zobowiązaniami krótkoterminowymi. Ponad połowę tej kwoty, bo 592 623,63 złotych, 

stanowią kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Emitenta głównie u byłych oraz obecnych 

akcjonariuszy Spółki. Poniżej znajduje się aktualne zestawienie pożyczkodawców: 

 pan Jan Brykczyński, 

 pan Piotr Tymochowicz, 

 pan Andrzej Konopczyński, 

 pan Andrzej Śnieżyński, 

 spółka EV Capital Invest LLC. 

Dodatkowo Emitent posiada zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych na łączną kwotę 105 991,99 złotych w związku z czym 

wystawione zostały tytuły wykonawcze i zawiadomienia o zajęciu wierzytelności na część tej 

kwoty. 

Zgodnie z przedstawionymi przez Spółkę informacjami do końca lutego 2012 roku Emitent 

zatrudniał 3 osoby w pełnym wymiarze godzin na czas nieokreślony, natomiast od marca 

zatrudnienie zmniejszyło się do 2 osób w niezmienionym wymiarze. Zobowiązania Green 

Technology S.A. z tytułu wynagrodzeń wynoszą 94 959,97 złotych.  
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Przeprowadzona analiza struktury majątkowo-kapitałowej Emitenta wykazała, że Spółka nie 

wykorzystuje długoterminowych kapitałów obcych, których koszt (w porównaniu z kapitałem 

krótkoterminowym) jest zdecydowanie niższy. Potwierdza to analiza udziału kapitału 

własnego w sumie bilansowej, który wynosi aż 86,20%, a także praktyczny brak kapitału 

obrotowego. Z kolei stosunkowo wysoka wartość zobowiązań krótkoterminowych 

w porównaniu z poziomem aktywów obrotowych sugeruje, że Spółka nie wykorzystuje 

w sposób efektywny posiadanych środków do generowania przychodów, ponieważ 

przeznacza je przede wszystkim na finansowanie majątku trwałego. Ponadto Spółka posiada 

nieznaczną ilość środków pieniężnych. 

Poniżej przedstawione zostały wartości poszczególnych wskaźników finansowych dla 

wybranych okresów: 

Wskaźnik 
Okres 

2010 2011 VI 2012* 

Return On Sales (ROS) -3249,69% -356,28% -5281,11% 

Return On Equity (ROE) 347,95% -5,05% -1,18% 

Return On Assets (ROA) -388,74% -4,39% -1,02% 

Wskaźnik rentowności 

operacyjnej (ROP) 
-3196,71% -356,46% -5281,11% 

Wskaźnik płynności bieżącej 0,43 0,28 0,25 

Wskaźnik ogólnego 

zadłużenia 
2,12 0,13 0,14 

Wskaźnik zadłużenia 

kapitału własnego 
-1,90 0,15 0,16 

Wskaźnik zadłużenia 

długoterminowego 
0 0 0 

Wskaźnik P/E 

(Price/Earnings) 
-2,39 -17,28 -47,63 

Wskaźnik P/BV (Price/Book 

Value) 
-8,30 0,87 0,56 

*Wartości wskaźników wyliczone zostały w oparciu o dane finansowe sporządzone na dzień 30 

czerwca 2012 roku, które nie były badane przez biegłego rewidenta. 

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że w naszej ocenie nie należy porównywać wartości 

powyższych wskaźników z roku 2010 z okresami kolejnymi, ponieważ jak zostało opisane 

wcześniej na początku roku 2011 doszło do zmiany profilu działalności Spółki, a także 

nabycia aktywów trwałych o istotnej wartości, co miało zdecydowany wpływ na zmianę 

sytuacji majątkowej i finansowej Emitenta. 
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Ponadto należy mieć na uwadze, że wartości niektórych wskaźników wyliczone w oparciu 

o dane za pierwsze półrocze 2012 roku mogą do końca tego roku ulec zmianie ze względu na 

zmianę wartości niektórych pozycji bilansu lub rachunku zysków i strat. Poniższa analiza 

opiera się o wartości wskaźników znajdujące się w tabeli powyżej. 

Pierwsza grupa wskaźników, czyli tych odnoszących się do rentowności spółki Green 

Technology S.A., wyraźnie pokazuje, że Emitent od dłuższego czasu nie jest w stanie 

wypracować pozytywnego wyniku finansowego. Wprawdzie wartość wskaźnika ROE w roku 

2010 osiągnęła znaczną wartość dodatnią, jednak należy podkreślić, że stało się tak jedynie za 

sprawą ujemnych kapitałów własnych Spółki. Dodatkowo znacząca poprawa wartości 

wskaźników ROE i ROA w roku 2011 wynikała w głównej mierze ze znacznego wzrostu 

wartości kapitałów własnych i aktywów Emitenta. Należy jednak zwrócić uwagę, że na 

koniec 2012 roku wskaźniki te mogą wskazać na dalszą poprawę sytuacji, choć w dalszym 

ciągu ich wartość będzie zapewne ujemna.  

Wartość wskaźnika płynności bieżącej jest coraz mniejsza. Warto przy tym zwrócić uwagę na 

fakt, iż dynamika tego spadku w okresie pomiędzy końcem 2011 roku a końcem czerwca 

2012 roku była stosunkowo niewielka. Może to sugerować, że możliwości regulowania 

zobowiązań bieżąych przez Emitenta stabilizują się na zbliżonym poziomie. 

Grupa wskaźników dotyczących zadłużenia generalnie potwierdza wcześniejszą analizę, czyli 

fakt, że Emitent w niewielkim stopniu wykorzystuje finansowanie zewnętrzne. Zdecydowana 

większość działalności finansowana jest przez kapitał własny, a jedynie w nieznacznym 

stopniu przez zobowiązania krótkoterminowe. Spółka w ogóle nie wykorzystuje kapitału 

obcego długoterminowego, którego koszt jest relatywnie niższy od kapitału 

krótkoterminowego. 

Ze względu na ponoszoną przez Green Technology S.A. stratę wskaźnik P/E przyjmuje stale 

wartości ujemne, przez co analiza jego zmienności traci sens. Dopiero w momencie 

wypracowania zysku uzasadnione będzie obserwowanie zmian jego wartości i porównywanie 

jej ze wskaźnikami dla innych spółek. Z kolei wskaźnik P/BV sugeruje, że obecnie 

inwestorzy wyceniają akcje Emitenta na poziomie mniej więcej 56% ich wartości księgowej. 

Należy dodatkowo zwrócić uwagę na spadek wartości tego wskaźnika wyliczonej na koniec 

czerwca 2012 roku w porównaniu do końca roku 2011. 
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IV. Perspektywy dalszego prowadzenia działalności operacyjnej 

1. Plany strategiczne Emitenta 

Spółka na chwilę obecną zajmuje się jedynie prowadzeniem rozmów z kolejnymi 

potencjalnymi partnerami biznesowymi. Opracowane dotychczas przez spółki zależne 

technologie i infrastruktura, a także nawiązane przez Emitenta kontakty biznesowe dają 

jednak możliwość prowadzenia działalności w zakresie produkcji samochodów elektrycznych 

oraz świadczenia usług z tym związanych w wymiarze kompletnym. 

Emitent na początku 2011 roku decydował się na wykonanie przez spółki zależne opisanych 

wcześniej technologii oraz procesów, ponieważ prognozy wskazywały, że w roku 2012 

nastąpi w Polsce szybki rozwój rynku pojazdów elektrycznych. Jednak w wyniku nasilenia się 

objawów kryzysu finansowego i gospodarczego Unia Europejska zdecydowała o wstrzymaniu 

uruchomienia nowych programów dofinansowania, przez co Polska nie otrzymała środków na 

wsparcie rozwoju rynku pojazdów elektrycznych, przez co popyt na te pojazdy pozostaje 

znikomy. 

Rozpoczęcie przez Emitenta seryjnej produkcji takich pojazdów oraz świadczenia usług z tym 

związanych będzie ekonomicznie opłacalne dopiero w momencie, gdy pojawi się znaczny 

popyt, co jest uzależnione od dofinansowania tego rynku ze środków europejskich (np. 

dofinansowanie na zakup przez firmy pojazdów elektrycznych).  

Dlatego na chwilę obecną główny inwestor wstrzymuje się z dokapitalizowaniem Emitenta 

środkami, które pozwolą na uruchomienie produkcji z pełną mocą i wykorzystaniem 

wszystkich technologii, które zostały do tej pory opracowane przez spółki zależne. Zatem na 

obecnym etapie Spółka planuje w dalszym ciągu prowadzić poszukiwania oraz rozmowy 

z nowymi potencjalnymi współpracownikami, a w momencie uzyskania pewności, że rynek 

pojazdów elektrycznych zacznie dynamicznie się rozwijać, planowane jest uruchomienie 

wszystkich dostępnych zasobów do rozpoczęcia produkcji oraz konwersji pojazdów, a także 

świadczenia usług z nimi związanych. 

2. Wnioski z przeprowadzonej analizy 

Z przeprowadzonej analizy wynika przede wszystkim, że obecną sytuację finansową spółki 

Green Technology S.A. należy ocenić jako trudną, jednak ma to związek z charakterystyką 

rynku, na którym działa Spółka i wydaje się naturalnym etapem w rozwoju prowadzonej 

działalności.  
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Emitent w roku 2010 generował znaczne straty, dlatego akcjonariusze Spółki zdecydowali 

o zmianie profilu działalności i przyjęciu nowej strategii rozwoju na rynku pojazdów 

elektrycznych oraz usług z nimi związanych. Jest to bardzo młody rynek, szczególnie 

w naszym kraju, dlatego należy podkreślić, że prowadzenie na nim działalności jest związane 

z ponoszeniem sporych kosztów w początkowym okresie (m.in. stworzenie technologii 

niezbędnej w procesie produkcji i konwersji pojazdów na elektryczne) bez jednoczesnego 

generowania istotnych przychodów. 

Taka sytuacja ma miejsce w przypadku spółki Green Technology S.A. Od momentu zmiany 

profilu działalności, czyli od stycznia 2011 roku, Emitentowi udało się wprawdzie dokonać 

konwersji kilku samochodów ze spalinowych na elektryczne, jednak były to praktycznie 

jedyne znaczne przychody osiągnięte w całym minionym roku. Z kolei w ciągu pierwszych 

6 miesięcy tego roku Green Technology S.A. nie wypracowało prawie żadnych przychodów. 

Jednak przedstawiciele Spółki stale poszukują partnerów biznesowych zainteresowanych 

współpracą w zakresie przeprowadzania konwersji pojazdów dla klientów indywidualnych 

oraz budową zakładu, w którym odbywałaby się konwersja seryjna wybranych modeli 

pojazdów. Należy przy tym pamiętać, że rynek pojazdów o napędzie elektrycznym jest na 

bardzo wczesnym etapie rozwoju i znalezienie długoterminowych partnerów oraz klientów 

nie jest łatwe. Dodatkowo pogłębiający się kryzys finansowy i gospodarczy w krajach strefy 

euro przyczynia się do ograniczania wydatków na projekty obarczone sporym ryzykiem, a do 

takich należy zaliczyć inwestycje na dopiero rodzącym się rynku pojazdów elektrycznych.  

W efekcie wszelkie rozmowy prowadzone przez Emitenta ulegają wydłużeniu, co dodatkowo 

negatywnie wpływa na sytuację finansową Spółki. 

Aktualnie największą część majątku Green Technology S.A. stanowią jej inwestycje 

długoterminowe w postaci udziałów w spółkach zależnych, przez co Spółka ma trudności z 

regulowaniem swoich bieżących zobowiązań (potwierdziły to wskaźniki oceniające płynność 

finansową). Dodatkowo aktualna działalność Emitenta jest w zdecydowanej większości 

finansowana z kapitału własnego, ponieważ Spółka nie korzysta z relatywnie tańszego obcego 

kapitału długoterminowego. Dopóki wartość kapitałów własnych pozostaje wysoka wydaje 

się, że Green Technology będzie w stanie prędzej czy później spłacić swoje wszystkie 

zobowiązania. 

Należy jednak podkreślić, że z informacji przekazanych przez Emitenta wynika, iż otrzymał 

on zapewnienie od głównego akcjonariusza, czyli spółki EV Capital Invest LLC, że w 
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przypadku istotnego pogorszenia sytuacji finansowej spółki Green Technology S.A. zostanie 

ona dokapitalizowana kwotą, która pozwoliłaby na spłatę najważniejszych zobowiązań.  

Plany przedstawione przez Spółkę wskazują, że główny akcjonariusz dysponuje środkami 

finansowymi, które umożliwiłyby Emitentowi prowadzenie działalności w pełnym zakresie, 

jednak ze względu na stopień rozwoju rynku pojazdów elektrycznych (i związany z tym 

znikomy popyt) wstrzymuje się z przekazaniem ich Spółce. W naszej ocenie perspektywy 

dalszej działalności Emitenta są obiecujące, jednak w znacznym stopniu są uzależnione od 

przeprowadzenia nowej emisji akcji w celu pozyskania tych środków. W przypadku 

niepowodzenia takiej emisji można oczekiwać kolejnych trudności natury płynnościowej 

 i dalszego zadłużania się Emitenta, co z dużym prawdopodobieństwem doprowadziłoby do 

przeprowadzenia emisji akcji w celu pozyskania przynajmniej środków niezbędnych do spłaty 

najistotniejszych zobowiązań. 

Jeśli natomiast Spółka pozyska znaczne środki pieniężne od swojego głównego inwestora, 

będzie to oznaczało, że rynek pojazdów elektrycznych zaczyna się rozwijać, co pozwoli na 

realizację planów Emitenta, dzięki czemu działalność Spółki zaczęłaby generować istotne 

przychody. Wówczas sytuacja gospodarcza i finansowa Emitenta powinna ulec wyraźnej 

poprawie, a to powinno przełożyć się na wzrost wyceny Spółki na rynku kapitałowym. 

V. Załączniki 

1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 

Poniżej znajduje się skan aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego spółki Green 

Technology S.A. Należy  zaznaczyć, że na dzień sporządzenia niniejszej analizy informacje w 

nim zawarte w zakresie składu Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie są aktualne. Jednak z 

informacji przekazanych przez Emitenta wynika, że w dniu 23 lipca 2012 roku Spółka złożyła 

wniosek do Sądu Rejestrowego o aktualizację tych danych. Do dnia dzisiejszego nie 

otrzymała jednak postanowienia o dokonaniu rejestracji tych zmian. 
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