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Wstęp 
 

Niniejsza analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia 

działalności przez spółkę Air Market S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent, Spółka) 

została sporządzona w związku z obowiązkiem nałożonym przez Zarząd Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1157/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. 

 

Analiza sporządzona została na podstawie umowy zawartej pomiędzy Emitentem 

a IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. (Sporządzający), który spełnia wymogi §15b 

pkt. 1) ppkt. 1 regulaminu alternatywnego systemu obrotu. Wszelkie informacje zawarte 

w niniejszym opracowaniu pochodzą bezpośrednio od Emitenta i Sporządzający nie ponosi 

odpowiedzialności za ich ewentualną nieprawdziwość. 

 

Opracowanie nie ma charakteru i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia 

Ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących 

rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów i wystawców, nie stanowi 

także porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej 

instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub 

powstania jakiegokolwiek zobowiązania. 

Oświadczenie Emitenta 
 

Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by 

zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe, rzetelne, 

zgodne ze stanem faktycznym i że nie pominięto w nim niczego, co mogłoby wpływać na 

jego znaczenie. 

 

Waldemar Wymiatał – Prezes Zarządu 
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I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 
 

DANE TELEADRESOWE 

 

Nazwa (firma): Air Market Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: 
ul. Jeździecka 20, segment C lok.3 

05-077 Warszawa Wesoła 

Numer telefonu: +48 782 331 020 

Adres internetowy: www.airmarketsa.pl 

E – mail: biuro@airmarketsa.pl 

Oznaczenie Sądu 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 141718320 

NIP: 5222909794 

KRS: 0000354814 

 

ZARZĄD 

 

Waldemar Wymiatał  – Prezes Zarządu 

 

Pan Waldemar Wymiatał – urodzony w Siedlcach, 46 lat. Posiada wieloletnie doświadczenie 

w branży ubezpieczeniowej – pracuje w niej od 1997 r. Pierwsze doświadczenie zdobywał 

w Assurance Générale de France, przejętym następnie przez grupę Allianz. Od 2000 roku 

pracował jako broker ubezpieczeniowy w Akura Sp. z o.o. Współpracując z wiodącymi w 

kraju towarzystwami ubezpieczeń, na bazie ich produktów był odpowiedzialny za 

przygotowanie specyfikacji różnego rodzaju przetargów dla klientów na pakiety ubezpieczeń. 

Jako członek komisji przetargowych kontrolował prawidłowość przebiegu przetargów 

a następnie ich wykonanie zgodnie ze specyfikacją. Pan Waldemar Wymiatał był prezesem 

spółki Akura Sp. z o.o. w latach 2002 – 2009 oraz Aureus Sp. z o.o. w latach 2008 – 2010. 

RADA NADZORCZA 

 

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej złożyli zgodne oświadczenie, że działalność 

podmiotów, w których pełnią oni jakiekolwiek funkcje, nie jest konkurencyjna w stosunku 

do działalności spółki Air Market S.A. Nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz 

art. 585, 587, 590-591 Kodeksu spółek handlowych (jak i za jakiekolwiek inne przestępstwa), 

a sąd upadłościowy nie orzekł wobec nich pozbawienia prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 

reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, 

spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, a ponadto oświadczyli, iż nie figurują w Rejestrze 
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Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 

r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Piotr Derlatka - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 

Pan Piotr Derlatka posiada tytuł radcy prawnego od 2005 roku. Ukończył Wydział Prawa i 

Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Pan Piotr Derlatka jest Członkiem Rady Nadzorczej w IDEA TFI S.A. (od 2006 r.) oraz . 

Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości likwidacyjnej (od 2012 r.). W poprzednich 

latach pełnił również funkcję Członka Rady Nadzorczej m.in. w Gwarant Agencja Ochrony 

S.A. oraz Hardex S.A. 

Od 2008 roku do chwili obecnej Pan Piotr Derlatka pełni funkcję Dyrektora Działu Prawnego 

– radcy prawnego Domu Maklerskiego IDMSA. 

Pan Piotr Derlatka od roku 2004 pełni także funkcję Prezesa Zarządu IDMSA.PL Doradztwo 

Finansowe Sp. z o.o. 

 

Andrzej Rabenda - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

 

Pan Andrzej Rabenda jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na 

kierunku Finanse i Bankowość, specjalność finanse przedsiębiorstw oraz prawa na Wydziale 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  

Od 2005 r. jest zatrudniony w Domu Maklerskim IDM S.A. kolejno jako: asystent specjalisty 

ds. rynku pierwotnego, specjalista ds. rynku pierwotnego, kierownik projektu, zastępca 

dyrektora działu rynku pierwotnego, zastępca dyrektora działu operacji kapitałowych. 

Odpowiadał za przygotowanie kilkudziesięciu projektów z zakresu rynku kapitałowego (pre-

IPO, IPO, SPO, emisje obligacji, wezwania, skup akcji własnych); opracowywanie koncepcji 

pozyskania finansowania dla klientów; przygotowywanie inwestycji realizowanych przez DM 

IDMSA; nadzór nad pracą działu. 

Uczestniczył w wielu seminariach, szkoleniach i konferencjach obejmujących swoją tematyką 

zagadnienia związane z rynkiem kapitałowym i prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

Andrzej Rabenda pełnił lub pełni następujące funkcje w organach spółek kapitałowych: 

16.10.2010-obecnie prokurent 4Archiw Sp. z o.o. (jest także jej udziałowcem), 

18.06.2009-obecnie Członek Rady Nadzorczej INVESTcon GROUP S.A. (wcześniej 

Inwest Consulting S.A.), 

14.12.2009-31.01.2011 Członek Rady Nadzorczej Miraculum S.A. (wcześniej Grupa 

Kolastyna S.A.), 

20.12.2007-18.06.2010 Członek Rady Nadzorczej Profinet S.A. (wcześniej Profinet Sp. 

z o.o.), 

18.04.2008-23.04.2009 Członek Rady Nadzorczej Relpol S.A. 
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Barbara Ludwikowska-Michniak - Członek Rady Nadzorczej 

 

Pani Barbara Ludwikowska Michniak jest absolwentką roku 1991 Wydziału Prawa 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1993 r. do 2005 r. zatrudniona w Deutsche Bank PBC S.A. 

(dawniej Bank Współpracy Regionalnej S.A.) w Departamencie Inwestycji Kredytowych. 

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie bankowości w Szkole Przedsiębiorczości 

i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 2000 roku nadano jej stopnień 

Samodzielnego Pracownika Bankowego przyznawany przez Związek Banków Polskich. 

W 2005 r. uzyskała tytuł radcy prawnego.  

Od 2007 r. do chwili obecnej zatrudniona jest w Domu Maklerskim IDM S.A. na stanowisku 

radcy prawnego, dodatkowo pełniąc funkcję Zastępcy Dyrektora Działu Prawnego. Pani 

Barbara Ludwikowska Michniak od 2010 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej 

Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A. 

 

Paweł Duda - Członek Rady Nadzorczej 

 

Pan Paweł Duda jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University 

w Nowym Sączu na kierunku zarządzanie i marketing. 

 

Od 2009 r. jest zatrudniony w Domu Maklerskim IDM S.A. kolejno jako: asystent specjalisty 

ds. rynku pierwotnego, młodszy specjalista ds. operacji kapitałowych, specjalista ds. operacji 

kapitałowych. Odpowiadał za przygotowanie kilkudziesięciu projektów z zakresu rynku 

kapitałowego (pre-IPO, IPO, emisje obligacji, wezwania). Specjalizuje się w przygotowaniu 

dokumentów informacyjnych, prospektów emisyjnych i pozostałej dokumentacji związanej 

z ofertami, a także w kontaktach z KNF, GPW i KDPW. 

W roku 2011 rozpoczął starania w kierunku uzyskania tytułu Chartered Financial Analyst 

(CFA; dyplomowany analityk finansowy). Obecnie przygotowuje się do ostatniego z trzech 

etapów egzaminacyjnych. 

 

Paweł Duda pełnił lub pełni następujące funkcje w organach spółek kapitałowych: 

 

2005-obecnie członek rady nadzorczej LOGOTEX Sp. z o.o., 

2012-obecnie członek rady nadzorczej BBPT S.A. w upadłości likwidacyjnej 

(wcześniej Triada S.A.), 

2011 członek zarządu K6 Sp. z o.o. (wcześniej Relpol 5 Sp. z o.o.). 

 

Maciej Drogoń - Członek Rady Nadzorczej 

 

Pan Maciej Drogoń jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie. W listopadzie 2012 r. ukończył aplikację radcowską 

prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. 

 

Od 2009 r. Pan Maciej Drogoń jest zatrudniony w Dziale Prawnym spółki IDMSA.PL 

Doradztwo Finansowe sp. z o.o. gdzie do jego obowiązków należy doradztwo prawne m.in. 

w zakresie szeroko pojętych operacji kapitałowych. Dysponuje doświadczeniem 
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w prowadzeniu negocjacji związanych z projektami inwestycyjnymi i restrukturyzacyjnymi. 

Uczestniczył w wielu seminariach, szkoleniach i konferencjach obejmujących swoją tematyką 

zagadnienia związane z rynkiem kapitałowym i prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. (nr 179/2011). 

 

Pan Maciej Drogoń pełnił lub pełni następujące funkcje w organach spółek kapitałowych: 

 

- od kwietnia 2012 r.  Członek Rady Nadzorczej spółki PFH S.A., 

- od stycznia 2010 r. do sierpnia 2012 r.    Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki 

TMB S.A., 

- od lipca 2010 r. do listopada 2011 r.       Członek Rady Nadzorczej spółki Trion S.A., 

- od stycznia 2011 r.   Członek Zarządu spółki 4Archiw sp. z o.o. (jest także jej 

udziałowcem), 

- od listopada 2012 r.  Członek Rady Nadzorczej DSS S.A. w upadłości układowej. 

 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

 

Na dzień sporządzenia niniejszej analizy kapitał zakładowy Air Market S.A. wynosi 

207.725,10 zł (dwieście siedem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i dziesięć groszy) 

i dzieli się na 1.777.251 (jeden milion siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt 

jeden) sztuk akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 

a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A, 

b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na 

okaziciela serii B, 

c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C, 

d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D. 

 

Akcje serii E zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 15/2012 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 8 października 2012 r. i zostały objęte w dniu 21 

grudnia 2012 r. przez Dom Maklerski IDMSA.  

AKCJONARIAT 

 

Na dzień sporządzenia raportu za III kwartały 2012 r. akcjonariat Emitenta przedstawiał się 

w następujący sposób: 

 

Tabela. Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału w zarejestrowanym kapitale 

zakładowym Emitenta.  

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału % głosów 

Probatus Financial Advisers Sp. z o.o. 804.271 45,25% 45,25% 

Projekt Jankowo Sp. z o.o. 804.270 45,25% 45,25% 

Pozostali akcjonariusze 168.710 9,50% 9,50% 

RAZEM 1.777.251 100,00% 100,00% 

Źródło: Air Market S.A. 

 

Struktura akcjonariatu Emitenta przy uwzględnieniu niezarejestrowane w sądzie akcji serii E: 
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Tabela. Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta.  

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału % głosów 

Probatus Financial Advisers Sp. z o.o. 804.271 38,72% 38,72% 

Projekt Jankowo Sp. z o.o. 804.270 38,72% 38,72% 

Dom Maklerski IDM S.A.* 304.828 14,67% 14,67% 

Pozostali akcjonariusze 163.882 7,89% 7,89% 

RAZEM 2.077.251 100,00% 100,00% 

Źródło: Air Market S.A. 

 

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ  

 

W myśl przepisów ustawy o rachunkowości Emitent nie posiada podmiotów zależnych ani 

nie jest podmiotem zależnym względem innych.  

 

HISTORIA EMITENTA 

 

Spółka Air Market Sp. z o.o. została założona w 2009 roku przez Pana Bartłomieja 

Herodeckiego. Z dniem 28 stycznia 2009 roku przedsiębiorstwo zostało wpisane do 

Krajowego Rejestru Sądowego jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na przełomie 

II i III kwartału 2009 udziały Air Market zostały sprzedane do brytyjskiej spółki holdingowej 

AerFinance PLC z siedzibą w Londynie. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 

26 maja 2010 roku Spółka została przekształcona w spółkę akcyjną. Z tym samym dniem 

wartość kapitału zakładowego spółki wyniosła 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

i dzieliła się na 150.000 akcji (sto pięćdziesiąt tysięcy akcji) po 1,00 zł (jeden złoty) każda.  

W dniu 29 czerwca 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę 

dotyczącą obniżenia wartości nominalnej akcji (splitu) z 1,00 zł (jeden złoty) do 0,10 zł 

(dziesięć groszy) oraz uchwałę w sprawię podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 

emisji 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji serii B o 

wartości nominalnej 0,10 zł. 23 lipca 2010 roku do Krajowego Rejestru Sądowego został 

złożony wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego oraz rejestrację splitu 

akcji. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14 września 2010 roku kapitał 

Air Market został podwyższony o 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt 

jeden) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł, a wartość nominalna akcji serii A została 

obniżona z 1,00 zł do 0,10 zł (dziesięciu groszy) przy jednoczesnym proporcjonalnym 

zwiększeniu ich ilości.  

 

W chwili obecnej, po podwyższeniu kapitału i dokonaniu splitu, a także emisji akcji serii C, D 

oraz E, wartość objętego kapitału zakładowego Air Market S.A. wynosi 207.725,10 zł 

(dwieście siedem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na 

2.077.251 (dwa miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji. 
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Zamiarem uchwały nr 9/2011 z dnia 02 listopada 2011 r. NWZA Air Market S.A. w sprawie 

zmiany statutu Emitenta oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu 

statutu Spółki, była zmiana firmy Spółki na Air Tourist S.A. Zmiana łączyła się z planami 

przejęcia spółki Sky Club S.A. oraz rozpoczęcia działalności w branży turystycznej. Po 

ogłoszeniu upadłości przez spółkę Sky Club S.A., Emitent zrezygnował ze zmiany firmy 

Spółki nie zgłaszając zmiany statutu do Sądu Rejestrowego na co zgodnie z art. 430 §2 KSH 

miał trzy miesiące od daty powzięcia uchwały przez NWZA. 

 

EMISJA AKCJI SERII E 

 

Uchwałą nr 6/2012 z 25 stycznia 2012 – NWZA Air Market S.A. podjęło decyzję 

o podwyższeniu, w drodze oferty prywatnej, kapitału zakładowego Spółki z kwoty 

177.725,10 zł do kwoty nie wyższej niż 10.177.725,10 zł, tj. o kwotę nie wyższą niż 

10.000.000,00 zł, poprzez nową emisję akcji serii E. 

Uchwała ta została uchylona uchwałą NWZA Emitenta nr 4/2012 z dnia 17 września 2012 r. 

 

W dniu 8 października 2012 r. NWZA spółki Air Market S.A. podjęło uchwałę nr 15/2012 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze oferty prywatnej akcji 

nowej emisji serii E z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta. 

Akcje serii E zostały wyemitowane w liczbie 300.000 sztuk o wartości nominalnej 0,10 zł 

każda. Wszystkie akcje nowej emisji serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje zostały 

objęte w dniu 21 grudnia 2012 r. przez Dom Maklerski IDMSA po cenie emisyjnej 0,95 zł za 

sztukę. 

 

Emisja akcji serii E stanowi element strategii Spółki mającej na celu pozyskanie przez 

Emitenta środków finansowych umożliwiających zmianę obszaru działalności, co zostało 

opisane w części IV Perspektywy rozwoju Emitenta. 

 

HISTORIA DZIAŁALNOŚCI 

 

Przedsiębiorstwo powstało w celu świadczenia nowych e-usług dla szeroko rozumianego 

lotnictwa i osób korzystających z lotów charterowych. W I kwartale 2009 roku firma 

uczestniczyła jako Wnioskodawca w konkursie organizowanym przez Polską Agencję 

Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach Priorytetu 8 Społeczeństwo informacyjne – 

zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej 

w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

2007-2013, Spółka pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Stworzenie 

inteligentnych wyszukiwarek lotów charterowych, części zamiennych samolotów, pilotów oraz 

samolotów do nabycia/współnabycia”. Projekt dotyczył powstania kompleksowego portalu 

będącego platformą do świadczenia e-usługi dla osób związanych z branżą lotniczą, 

nabywców samolotów, pasjonatów lotnictwa oraz osób korzystających z lotów charterowych. 

Kompleksowość rozwiązań polega na zaoferowaniu e-usług na jednym portalu dla lotnictwa, 

co do tej pory nie było spotykane na rynku europejskim.  
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Niezwłocznie po złożeniu wniosku o dofinansowanie Air Market rozpoczął prace związane 

z wprowadzeniem projektu w życie. W celu jego realizacji została stworzona wewnętrzna 

struktura organizacyjna Spółki. Przedsiębiorstwo zaangażowało się w proces pozyskiwania 

kontaktów handlowych w ramach europejskiej branży lotniczej i tworzenia bazy danych, 

która z czasem będzie się coraz bardziej rozrastała o nowe podmioty. Stworzenie jak 

najobszerniejszych baz danych zapewni maksymalną użyteczność e-usług dla odbiorców, 

korzystających z nowego portalu. W okresie tym rozpoczęto również rekrutację 

profesjonalnych pracowników posiadających doświadczenie nie tylko na rynku lotniczym, ale 

również w branży IT. Kolejne prace, jakie zostały przeprowadzone to sporządzenie studium 

wykonalności oraz analizy przygotowawcze (techniczne i ekonomiczne), których wyniki 

potwierdziły możliwość skutecznej realizacji projektu i jego powodzenia w przyszłości.  

W celu wprowadzenia na rynek nowych e-usług Spółka nabyła:  

 urządzenia niezbędne do uruchomienia i stałej obsługi świadczonych usług, takie jak 

laptopy, serwer, wielofunkcyjne urządzenia biurowe,  

 specjalistyczne usługi informatyczne, takie jak:  

 stworzenie kompletnego systemu złożonego z portalu i wyszukiwarki lotów 

charterowych, 

 stworzenie bazy danych lotnisk europejskich, która jest podstawą świadczenia 

usługi polegającej na wyszukiwaniu lotów charterowych (baza obejmuje dane 

dotyczące infrastruktury lotniska, warunków technicznych, dostępnych tras i 

odległości oraz innych szczegółów przydatnych przy planowaniu lotów),  

 stworzenie bazy danych dotyczącej warunków lotniczych (baza zawiera 

wymogi prawne lotnictwa charterowego uwzględniające wymogi 

transgraniczne oraz planowane zmiany w lotniczym prawie europejskim - baza 

umożliwi wytyczanie nowych tras lotniczych po terenach do tej pory 

niedostępnych dla cywilnego ruchu lotniczego).  

 

Ważnym elementem umożliwiającym rozpoczęcie działalności oraz integrację zakupionych 

środków trwałych z rezultatami usług informatycznych było stworzenie portalu internetowego 

będącego narzędziem do świadczenia e-usług. Ponadto, w ramach realizacji projektu Spółka 

zaplanowała przeprowadzenie kampanii promocyjnej nowych usług, która to zapewni 

rozpoznawalność marki i będzie stopniowo zwiększała krąg jej odbiorców.  

Realizacja powyższych zaplanowanych prac umożliwiła Emitentowi wdrożenie portalu, a tym 

samym rozpoczęcie działalności, która ma możliwość i predyspozycje, aby w bardzo krótkim 

czasie dynamicznie się rozwinąć.  

Działania Spółki były skupione na stworzeniu poszczególnych aplikacji. W kwietniu 2010 

roku uruchomiona i wdrożona w wersji testowej otwartej dla użytkowników została platforma 

Charterly. Spółka podczas testów funkcjonalności platformy uzyskała wiele pozytywnych 

opinii i zapewnień od podmiotów, którzy wyrazili zainteresowanie skorzystaniem 

z udostępnianych aplikacji. Testy platformy zostały zakończone na przełomie sierpnia 

i września 2010 roku. Przeprowadzone testy przyniosły konstruktywne uwagi, które zostały 

wdrożone na przełomie sierpnia i września w wersji BETA.  
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II. SYTUACJA GOSPODARCZA EMITENTA 

OPIS BRANŻY, W KTÓREJ DZIAŁA EMITENT 

 

Dotychczasowa działalność Spółki Air Market koncentrowała się na branży biznesowych 

lotów czarterowych i usług z nimi związanych. Działalność ta jest w pewnym stopniu 

uzależniona od sytuacji i tendencji na rynku usług lotniczych. Niemniej jednak, dzięki 

skierowaniu swojej oferty również do małych firm świadczących usługi przelotów 

czarterowych, sytuacja Spółki nie jest w tak dużym stopniu uzależniona od koniunktury 

gospodarczej, która ma bardzo istotny wpływ na rynek regularnych linii lotniczych. 

Długoterminowy wzrost zamożności społeczeństwa oraz proces globalizacji przyczyniają się 

do tego, że usługi wynajmowania samolotów, wyszukiwania linii czarterowych, a także 

proces nabywania i współnabywania samolotów są coraz bardziej popularne.  

 

Równolegle z rozwojem przewozów lotniczych, coraz większego znaczenia nabiera segment 

usług czarterowych. Polski rynek czarterowych przewozów lotniczych jest rynkiem młodym 

i rozwija się nieporównywalnie szybciej, niż ma to miejsce w innych krajach europejskich.  

Szacuje się, że rok 2012 przyniósł wzrost wartości rynku przewozów czarterowych o 15%. 

Według różnych metod obliczeniowych wzrost rynku w latach 2007-2011 wyniósł od 71% do 

93%. Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że liczba pasażerów obsłużonych 

w ruchu czarterowym w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. wyniosła około 1,6 mln 

pasażerów, podczas gdy w tym samym okresie roku poprzedniego 1,4 mln. Największymi 

podmiotami rynku czarterowego w Polsce są Polskie Linie Lotnicze LOT oraz Enter Air. 

 

Na rynku czarterowym funkcjonują brokerzy lotniczy, którzy są podmiotami 

współpracującymi z firmami lotniczymi. Brokerzy organizują loty samolotami pasażerskimi, 

czartery samolotów na potrzeby firm, biur podróży i klientów indywidualnych, a także loty 

biznesowe oraz dyspozycyjne. Brokerzy lotniczy dobierają lot dla klienta w zależności od 

terminu, miejsca odlotu i przylotu, ilości pasażerów, a także w zależności od rodzaju 

samolotu. Brokerzy dokonują selekcji, starają się najtrafniej dopasować się do potrzeb 

i preferencji zgłaszanych przez Klienta, a także sprawdzają dostępność maszyn. 

 

Aplikacji Charterly kierowana jest w lukę istniejącą na rynku lotniczym – wyszukiwanie 

lotów czarterowych - pozwalając użytkownikom na efektywnie i szybkie znalezienie 

odpowiedniego połączenia. Kompleksowość świadczonych przez platformę usług ułatwiają i 

w dużym stopniu usprawnią organizację tego rynku.  

Rynek usług czarterowych oraz małych firm posiadających samoloty do wynajęcia jest 

obszarem, który ciągle się rozwija i staję się coraz bardziej popularny. W przeciwieństwie do 

rynku lotniczego regularnego, w którym koszty stałe są bardzo wysokie, rynek usług 

czarterowych jest bardziej dostępny, przez co bardziej rozwojowy.  

Branża lotnictwa regularnego charakteryzuje się dużą kapitałochłonnością, wysokimi 

kosztami nakładów na wyszkolenie personelu, wysokimi kosztami eksploatacji sprzętu oraz 

dużymi barierami wejścia. Przewagą rynku usług czarterowych nad rynkiem regularnych 
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lotów są niższe koszty, większe rozdrobnienie rynku i łatwiejszy do niego dostęp dla nowych 

podmiotów. Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowano rosnącą tendencję do dokonywania 

zakupów małych samolotów na własne potrzeby jednej osoby lub grupy ludzi. Samoloty takie 

nie są najczęściej w pełni wykorzystywane. Pojawia się więc miejsce dla platformy, która 

pozwoli w sposób niewymagający żadnego zaangażowania organizacyjnego maksymalizować 

wykorzystanie samolotu, w wyniku czego nastąpi ograniczenie kosztów eksploatacji 

maszyny. Pozwoli to obniżyć koszty przelotów czarterowych i spopularyzować tą metodę 

podróżowania, a w konsekwencji przyczynić się do dalszego rozwoju rynku.  

 

Najważniejszymi konkurentami dla aplikacji Charterly są dwie firmy – szwedzki Avinode 

oraz amerykański CharterX. Obie działają w skali światowej, choć da się wyraźnie zauważyć, 

że dla Avinode priorytetem jest rynek europejski, natomiast dla CharterX – amerykański. 

Dotychczasowy brak konkurencji dla tych podmiotów spowodował zagarnięcie przez nie 

niemal całego rynku, ale z drugiej strony doprowadził także do pewnej stagnacji w Avinode 

i CharterX, czego wyrazem jest promowanie przez nie swoich ofert, które w rzeczywistości 

dostępne są od kilku lat. Obie firmy korzystają z zajmowanych przez nie pozycji na rynku 

i nie poszukują nowych rozwiązań, które pozwoliłyby na wprowadzenie nowych rozwiązań 

i nowych trendów na rynek. Konkurencja to firmy o ugruntowanej pozycji oraz z uwagi na 

posiadanie przez nie niemal całego rynku - silne i stabilne finansowo. 

OPIS BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 

 

Spółka Air Market prowadzi obecnie działalność w branży biznesowych lotów czarterowych 

i usług z nią związanych. Działalność prowadzona jest poprzez platformę „Charterly”.  

 

„Charterly” to zaawansowana aplikacja wspierającą 

kupno i sprzedaż lotów czarterowych pomiędzy 

głównymi uczestnikami tego rynku – operatorami 

lotniczymi, brokerami i agencjami turystycznymi. 

Ideą aplikacji jest, aby dzięki przejrzystemu 

i prostemu procesowi kupna i sprzedaży oraz dzięki zaawansowanym funkcjom 

wyszukiwania, Charterly stał się platformą znacząco wspierającą sprzedaż pomiędzy 

podmiotami rynku lotów czarterowych.  

 

Dodatkowo, Charterly udostępniać będzie swoim klientom unikatową aplikację pozwalającą 

operatorom lotniczym zaimplementować na ich stronach internetowych specjalny widget 

(element interfejsu graficznego), dzięki któremu dostępność ich floty lotniczej będzie zawsze 

widoczna.  

 

Wyszukiwarka lotów czarterowych jest oparta na trzech bazach danych. Dwie z nich 

zawierają szczegółowe informacje o wszystkich lotniskach w Europie, odległościach 

pomiędzy portami, inne informacje techniczne niezbędne do opracowania dostępnych tras 

czarterowych, warunki prawne w konkretnych krajach pozwalające wytyczać nowe trasy. 

Trzecia baza danych stanowi narzędzie udostępnione przez Spółkę, które zostanie 
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zsynchronizowane z ofertą przewoźników czarterowych. Będą oni na bieżąco zamieszczać na 

portalu wszystkie informacje o dostępności swoich samolotów, cenach, trasach, pilotach, 

czasach przelotu itp., które będą przydatne dla użytkowników linii czarterowych. 

Użytkownicy po preferowanych kryteriach wyboru, będą w stanie znaleźć w wyszukiwarce 

interesującą ich ofertę. Przewoźnikom zostanie udostępniona dodatkowo funkcja statystyk, 

aby mogli śledzić kto i po jakich kryteriach wyboru doszedł do ich oferty oraz statystyk 

dotyczących całego rynku lotów czarterowych. 

 

Przygotowana wyszukiwarka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie brokerów i biur 

turystycznych oraz przedsiębiorców, firm i osób prywatnych, które zamierzają korzystać z 

indywidualnych lotów na zamówienie. Do tej pory na rynku nie było odpowiedniego 

narzędzia, które umożliwiłoby przeprowadzenie łatwego i szybkiego procesu wyszukiwania 

odpowiednich lotów, tras, cen i jednocześnie nie wymagało nawiązywania kontaktów 

telefonicznych indywidualnie z każdym z dziesiątek przewoźników w całej Europie. 

Wprowadzenie wyszukiwarki dostępnych lotów oznacza dla wszystkich z niej korzystających 

oszczędność czasu i znaczne ułatwienie pracy. Będzie to wygodny system, gdzie po 

kryteriach wyszukiwania każdy użytkownik wybierze, jaki czynnik jest dla niego 

najważniejszy – dostępność lotu, cena, model samolotu itp. Wprowadzenie usługi oznacza 

usprawnienie pracy nie tylko osobom indywidualnym, ale także biurom podróży, agencjom 

transportowym, które dla swoich klientów będą wyszukiwać najbardziej korzystne, optymalne 

loty za pomocą portalu. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego opracowania aplikacja „Charterly” jest udostępniania w 

wersji BETA, nieodpłatnie, pod adresem: http://www.aerfinance.home.pl/charterly/. 

Dotychczas Spółka nie była w stanie osiągnąć przychodów ze sprzedaży związanych 

z aplikacją „Charterly”, które pozwoliłyby jej pokryć koszty działalności. W przypadku 

rozszerzenia działalności Spółki, o czym mowa w części IV niniejszego opracowania oraz 

braku perspektyw na poprawienie rentowności Spółki w branży biznesowych lotów czarterowych 

i usług z nimi związanych, Spółka Air Market S.A. planuje całkowicie się wycofać z tej branży, 

 

III. SYTUACJA FINANSOWA EMITENTA 
 

WYBRANE DANE FINANSOWE 

W tabeli przedstawiono wybrane dane finansowe Emitenta z trzech kwartałów 2012 roku. 

Tabela. Wybrane dane finansowe Air Market S.A. 

Wybrane dane finansowe    

(dane w PLN) 

1.07.2012  1.07.2011  1.01.2012  1.01.2011  1.01.2011  

30.09.2012 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2011 31.12.2011 

Przychody ze sprzedaży                

i zrównane z nimi                 -            1 838,62         30 500,00          1 988,62          1 988,62     

Zysk (strata) ze sprzedaży   -  72 335,26     -  22 106,66     - 262 691,24     - 212 692,34     - 306 546,04     

Zysk (strata) z działalności 

operacyjnej   -  44 363,61          5 654,30     - 178 777,17     - 129 169,72     - 177 469,95     

http://www.aerfinance.home.pl/charterly/
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Zysk (strata) brutto   -  44 363,61          5 704,26     - 180 083,95     - 128 692,84     - 176 993,06     

Zysk (strata) netto   -  44 363,61         5 704,26     - 180 083,95     - 128 692,84     - 176 993,06     

Amortyzacja       48 580,26         43 580,26       145 740,78       110 740,78       159 321,04     

Aktywa obrotowe     14 406,46          3 732,79         14 406,46          3 732,79          6 870,23     

Aktywa trwałe   615 459,51       809 780,55       615 459,51       809 780,55       761 200,29     

Aktywa razem   629 865,97       813 513,34       629 865,97       813 513,34       768 070,52     

Kapitał własny     117 606,67       345 740,84       117 606,67       345 740,84       297 690,62     

Zobowiązania długoterminowe                 -                     -                     -                     -                     -       

Zobowiązania krótkoterminowe     187 477,48         30 790,44       187 477,48         30 790,44         41 670,44     

Środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne                 -               271,29                   -               271,29          1 484,63     

Należności długoterminowe                 -                     -                     -                     -                     -       

Należności krótkoterminowe       14 406,46          3 461,50         14 406,46          3 461,50          2 949,60     

ROE -0,38 0,02 -1,53 -0,37 -0,59 

ROA -0,07 0,01 -0,29 -0,16 -0,23 

ROS - 3,10 -5,90 -64,71 -89,00 

Wskaźnik płynności bieżącej 0,08 0,12 0,08 0,12 0,16 

 Źródło: Air Market S.A. 

 

Emitent w trzecim kwartale 2012 r. nie osiągnął żadnych przychodów finansowych. 

W analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosły one 1,8 tys. zł. W okresie od 1 stycznia 

do 30 września 2012 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 30,5 tys. zł. W całości 

wypracowane były one w pierwszym kwartale ze sprzedaży produktów. Spółka ponosi koszty 

stałe związane z zatrudnieniem personelu, obecnością na rynku NewConnect czy doradztwem 

prawnym, co w trzech kwartałach 2012 r. wygenerowało stratę ze sprzedaży w kwocie 262,7 

tys. zł. Strata netto w tym samym okresie wyniosła 180,1 tys. zł. Spółka w tym czasie ujęła 

w pozostałych przychodach operacyjnych część otrzymanej w 2011 r. dotacji. Wysokość 

ujętej dotacji w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. wynosi 83,9 tys. zł. Zauważalnie spadł 

kapitał własny Spółki do kwoty 117,6 tys. zł na dzień 30 września 2012 r. Powodem jest 

powiększająca się pozycja straty z lat ubiegłych. Spółka w całym analizowanym okresie nie 

posiadała zobowiązań długoterminowych. Zobowiązania krótkoterminowe na koniec III 

kwartału 2012 r. wyniosły 187,5 tys. zł. Na dzień 30 września 2012 r. brak było w Spółce 

środków pieniężnych. Należności krótkoterminowe wyniosły 14,4 tys. zł i składały się z 

należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 11 tys. zł oraz z tytułu podatków, dotacji, ceł, 

ubezpieczeń w wysokości 3,4 tys. zł. Aktualnie Emitent zatrudnia 3 pracowników. Koszt 

wynagrodzeń za pierwsze trzy kwartały 2012 r. to 40,5 tys. zł. Z uwagi na ujemny wynik 

finansowy, zarówno wskaźnik rentowności kapitału własnego jak i rentowności aktywów na 

dzień 30 września 2012 r. osiągają wartości ujemne, odpowiednio -0,38 oraz -0,07. Wskaźnik 

płynności bieżącej wynosił 0,08.   
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IV. PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 
 

PLAN ROZWOJU EMITENTA 

 

NOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI  

 

W związku z niewypłacalnością oraz złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości przez spółkę 

Sky Club Sp. z o. o., Zarząd Air Market S.A. odstąpił od uruchomienia nowego przedmiotu 

działalności w dziedzinie usług turystycznych, który miał nastąpić poprzez nabycie pakietu 

kontrolnego udziałów w spółce Sky Club Sp. z o. o., zgodnie z podpisanym w dniu 31 

stycznia 2012 r. listem intencyjnym, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 

6/2012. 

 

Pomimo złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez spółkę Sky Club Sp. z o. o., Spółka 

Air Market S.A. nie odstąpiła od uruchomienia nowego przedmiotu działalności. Zarząd Air 

Market S.A. przeprowadza obecnie analizę rynku, w celu znalezienia potencjalnego sektora, 

o który działalność mogłaby być rozszerzona. Spółka oczekuje, iż wyniki analizy pojawią się 

w I kwartale 2013 r. 

 

Spółka poszukuje również inwestora strategicznego, w celu sfinansowania uruchomienia 

nowego przedmiotu działalności, poprzez podniesienie kapitału zakładowego Air Market S.A. 

Obecnie spółka prowadzi rozmowy z Domem Maklerskim IDM S.A., w wyniku których Dom 

Maklerski IDM S.A. objął w grudniu 2012 r. 300.000 akcji serii E, po cenie emisyjnej 0,95 zł 

za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 285.000 zł. Dom Maklerski IDM S.A. wyraził również 

zainteresowanie dalszym finansowaniem spółki Air Market S.A., nie zostały jednak w tym 

zakresie podpisane żadne dokumenty. 
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OPINIA CO DO MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ AIR 

MARKET S.A. DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ORAZ PERSPEKTYW JEJ 

PROWADZENIA W PRZYSZŁOŚCI 

  

Spółka Air Market S.A. prowadzi obecnie działalność operacyjną, polegająca na 

udostępnianiu w wersji BETA, nieodpłatnie, pod adresem: 

http://www.aerfinance.home.pl/charterly/ aplikacji „Charterly”. Działalność ta nie przynosi 

przychodów pozwalających pokryć koszty prowadzenia działalności i w ocenie 

Sporządzającego, sytuacja ta nie ulegnie zmianie. Dodatkowo, Spółka rozważa całkowitą 

rezygnację z prowadzenia działalności w obszarze biznesowych lotów czarterowych. 

Zwrócić uwagę należy natomiast na prowadzone działania w zakresie rozszerzenia obecnego 

przedmiotu działalności. Spółka prowadzi analizę rynku, w szczególności rynków 

wierzytelności oraz rynku usług IT w celu znalezienia atrakcyjnego sektora, o który 

działalność mogłaby być rozszerzona. Spółka dokonała wstępnego wybór i rozpoczęła 

wstępne rozmowy z potencjalnymi podmiotami, we współpracy z którymi lub poprzez 

przejęcie których, rozszerzenie przedmiotu działalności miałoby się odbyć. 

Zarząd Spółki prowadzi również rozmowy z potencjalnym inwestorem – Domem Maklerskim 

IDM S.A. - który wyraził zgodę na dofinansowanie Spółki w celu zapewnienia bieżącego 

funkcjonowania Spółki oraz rozszerzenia obecnego przedmiotu działalności. Nie zostały na 

dzień sporządzenia niniejszej analizy podpisane żadne dokumenty, zobowiązujące Dom 

Maklerski IDM S.A. do finansowania Spółki. Natomiast Dom Maklerski IDM S.A. objął 

300.000 akcji nowej emisji serii E po cenie 0,95 zł za akcję, tj. za łączną cenę 285.000 zł, co 

jest wyraźnym potwierdzeniem deklaracji Domu Maklerskiego IDM S.A. Środki te 

zapewniają pokrycie kosztów funkcjonowania Spółki w najbliższych miesiącach, do czasu 

podjęcia działań mających na celu rozszerzenie prowadzonej działalności. 

Biorąc pod uwagę wszystkie wskazane powyżej czynniki, w ocenie Sporządzającego 

prowadzenie działalności operacyjnej przez Spółkę Air Market S.A. nie jest zagrożone, 

aczkolwiek należy zwrócić uwagę, iż wysoce prawdopodobne jest, że Spółka całkowicie 

zaprzestanie obecnie prowadzonej działalności operacyjnej. W związku z tym, jeśli chodzi 

o perspektywy prowadzenia działalności operacyjnej w przyszłości, w ocenie 

Sporządzającego kluczowym czynnikiem jest przejęcie lub nawiązanie ścisłej współpracy 

z nowym podmiotem. W celu zapewnienia ciągłości działalności operacyjnej, istotne jest, aby 

transakcja przejęcia podmiotu działającego w nowym obszarze nastąpiła w okresie 

najbliższych kilku miesięcy. Czynnikiem działającym na korzyść Spółki jest pozyskanie 

inwestora, który ją dofinansował i który jest skłonny do dalszych inwestycji kapitałowych 

i sfinansowania przejęcia nowego podmiotu. 

  

http://www.aerfinance.home.pl/charterly/
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V. ZAŁĄCZNIKI 

AKTUALNY ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
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JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI 

 

STATUT SPÓŁKI 

„AIR MARKET” S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Firma Spółki brzmi: „AIR MARKET” Spółka Akcyjna 

2. Spółka może używać skrótu firmy „AIR MARKET” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku 

graficznego oznaczającego firmę przedsiębiorstwa. 

 

§ 2 

Siedzibą Spółki jest Warszawa. 

 

§ 3 

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki 

organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także 

uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych. 

3. Czas trwania spółki jest nieograniczony. 

4. Przewidziane przepisami prawa i niniejszego statutu ogłoszenia Spółki będą zamieszczane 

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

 

Dział II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

§ 4 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 

47.91 Z), 

2. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.29), 

3. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01 Z), 

4. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02 Z), 

5. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03 Z), 

6. Pozostałą działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 

(PKD 62.09 Z), 

7. Działalność portali internetowych (PKD 63.12 Z), 

8. Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91 Z), 

9. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowaną 

(PKD 63.99 Z), 

10.Reklama (PKD 73.1), 

11.Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 

(PKD 78.10 Z), 

12.Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20 Z), 

13.Pozostała działalność związaną z udostępnianiem pracowników (PKD 73.30 Z), 
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14.Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (PKD 

79.1), 

15.Pozostałą działalność usługową w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 

(PKD79.90), 

16.Działalność usługową wspomagającą transport lotniczy (PKD 52.23 Z), 

17.Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35 Z), 

18.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

nie sklasyfikowanych (PKD 77.39 Z), 

19.Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, 

statków i samolotów (PKD 46.14.Z). 

 

Dział III. Gospodarka Spółki 

§ 5 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 177.725,10 zł (sto siedemdziesiąt siedem 

tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych dziesięć groszy) i dzieli się na nie więcej niż 1 

777.251 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) 

akcji w tym: 

a/ 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 

0,1 (dziesięć groszy) każda akcja, 

b/ 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii 

B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

c/ nie więcej niż 5 000 (pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda akcja, 

d/ nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości 

nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja” 

2. Akcje te są akcjami objętymi przez jedynego wspólnika w wyniku przekształcenia spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 1 Statutu, i zostają 

objęte w następujący sposób: 

- AerFinance PLC z siedzibą w Londynie obejmuje 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt 

tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda; 

3. Kapitał zakładowy został pokryty w następujący sposób: 

- akcje zostały pokryte majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o 

wartości 113.483,53 (słownie: sto trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy, 53/100) 

złotych oraz gotówką w kwocie 36.516,47 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset 

szesnaście, 47/100) złotych. 

 

§ 6 

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela 

wymaga uprzedniego uzyskania zgody Zarządu. 

2. Spółka może emitować papiery dłużne w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z 

prawem pierwszeństwa do objęcia akcji. 

3. Akcje spółki mogą być umorzone za zgoda akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez 

spółkę. 
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4. W zamian za umarzaną akcję akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości bilansowej akcji w 

terminie miesiąca od dnia zarejestrowania uchwały o umorzeniu. 

 

§ 7 

1. Kapitały Własne Spółki stanowią: 

a) kapitał zakładowy, 

b) kapitał zapasowy, 

c) kapitały rezerwowe. 

2. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały 

rezerwowe w trakcie roku obrotowego. 

 

§ 8 

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem 

rejestracji przekształcenia Spółki i kończy się 31 grudnia 2010 roku. 

2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego 

sporządzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i 

przedstawić je Radzie Nadzorczej nie później niż w terminie czterech miesięcy po 

zakończeniu roku obrotowego. 

 

§ 9 

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, 

zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie 

do wypłaty akcjonariuszom. 

2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy na koniec roku obrotowego z zachowaniem właściwych przepisów kodeksu 

spółek handlowych. 

3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przeznaczeniu całości lub części zysku za 

dany rok obrotowy na utworzenie lub powiększenie kapitału zapasowego spółki. 

 

Dział IV. ORGANY SPÓŁKI 

§ 10 

Organami Spółki są: 

1) Walne Zgromadzenie, 

2) Rada Nadzorcza, 

3) Zarząd. 

 

Walne Zgromadzenie 

§ 11 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek 

handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie. W szczególności do kompetencji Walnego 

Zgromadzenia należy: 

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu straty, 
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c) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

d) wybór lub odwołanie członków Rady Nadzorczej, 

e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 

f) zmiany statutu Spółki, 

g) wyrażanie zgody na połączenie spółek, 

h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub 

udziałów w nieruchomości, 

i) podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa, 

j) rozwiązanie i likwidacja spółki, 

k) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej, 

l) emisja obligacji, 

m) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawieniu szkody 

wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 

n) ustalenie sposobu i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 

o) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy 

za dany rok obrotowy – dzień dywidendy. 

 

§ 12 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu sześciu miesięcy po 

upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się, jeżeli 

organa lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za zasadne. 

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisanym 

terminie. Akcjonariusze lub akcjonariusz posiadający przynajmniej jedną dziesiątą części 

kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia. Żądanie takie muszą oni złożyć pisemnie na ręce Zarządu. 

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że 

przepisy kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne 

warunki ich powzięcia. 

4. Uchwała dotycząca usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objętych 

wcześniej porządkiem dziennym obrad wymaga dla swej ważności bezwzględnej większości 

głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy posiadających przynajmniej 50% kapitału 

zakładowego Spółki. W przypadku, gdy o usunięcie spraw z porządku dziennego wnosi 

Zarząd, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych. 

5. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w 

tej sprawie wymaga dla swej ważności 2/3 głosów oddanych przy obecności osób 

posiadających co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. 

 

 

 

§ 13 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek tej Rady, 

a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.  
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2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb 

organizacji i prowadzenia obrad. 

3. Zaproszenia na Walne Zgromadzenie powinny być przekazywane listem poleconym, 

pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem ich dostarczenia, wysłanymi co 

najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia i powinny zawierać proponowany 

porządek obrad. 

4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 

osobiście lub przez pełnomocników.  

 

Rada Nadzorcza 

§ 14 

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na 

okres trzech lat. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej, na pierwszym posiedzeniu, wybierają ze swego grona 

przewodniczącego i jego zastępcę. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów 

obecnych na posiedzeniu. 

3. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych 

samych osób. 

 

§ 15 

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez 

Przewodniczącego, przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uprawniony, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej 

inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka 

Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać 

złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym 

obowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej z zastrzeżeniem ustępu 6 i 7. 

3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyłączeniem 

posiedzeń dotyczących bezpośrednio członków Zarządu, w szczególności ich odwołania, 

odpowiedzialności i ustalania wynagrodzenia. 

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

raz na kwartał. 

5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co 

najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 

dni roboczych przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne 

również wówczas, kiedy jej członek zawiadomiony w terminie krótszym aniżeli termin, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym oświadczy na piśmie, że wyraża zgodę na podjęcie 

uchwały Rady Nadzorczej lub stawi się na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej 

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod 
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warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić 

Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady 

Nadzorczej lub Zarządu. 

8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych. W przypadku równości 

głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

9. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być przekazywane listem 

poleconym, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem ich dostarczenia, 

wysłanymi co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady i powinny 

zawierać proponowany porządek obrad. 

 

§ 16 

Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje 

Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny członek 

upoważniony przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych 

pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. 

 

§ 17 

Szczegółowe zasady działalności Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej 

uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

 

§ 18 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 

2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 

a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu 

dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu 

corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; 

b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu; 

c) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu 

oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności 

członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności; 

d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; 

e) udzielanie instrukcji Zarządowi w zakresie sposobu wykonywania prawa głosu na 

Zgromadzeniach Wspólników i Walnych Zgromadzeniach spółek zależnych i powiązanych; 

f) ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji; 

g) ustalanie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji; 

h) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe 

Spółki, 

i) zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki rocznych budżetów oraz istotnych 

zmian w tych budżetach; 

j) wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu 

przedsiębiorstwa Spółki; 

k) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań oraz na zbycie przez 

Spółkę istotnych aktywów trwałych lub istotnych aktywów obrotowych, nie uwzględnionych 
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w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie; przez znaczne zobowiązania oraz istotne 

aktywa trwałe i obrotowe rozumie się takie których równowartość stanowi 1/5 kapitałów 

własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego; 

l) tworzenie podmiotów zależnych od Spółki, w rozumieniu przepisów kodeksu spółek 

handlowych; 

m) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki; 

n) upoważnienie Zarządu do otwierania oddziałów Spółki 

 

Zarząd 

§ 19 

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez 

Radę Nadzorczą. 

3. Liczba członków Zarządu określana jest przez Radę Nadzorczą. 

4. Członków Zarządu powołuje się na okres dwuletniej kadencji. 

5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje. 

6. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym 

Radę Nadzorczą. 

7. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami 

konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek 

władz. 

 

§ 20 

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku Zarządu 

jednoosobowego – Prezes Zarządu a w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch 

członków Zarządu działających łącznie bądź jeden członek zarządu wraz z prokurentem 

łącznie. 

 

§ 21 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał 

na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek 

członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej. 

2. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie 

pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści 

projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może 

zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych 

członków Zarządu. 

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym jeśli są 

podejmowane na posiedzeniu Zarządu dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej 

połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

 

§ 22 
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1. Zarząd zobowiązany jest do opracowania i przekazania Radzie Nadzorczej do 30 listopada 

roku poprzedzającego rok którego dotyczy, projektu planu finansowego (budżetu) na 

nadchodzący rok obrotowy. Budżet zawierać powinien plan wydatków oraz przychodów na 

następny rok obrotowy. 

2. Budżet na następny rok obrotowy jest przyjmowany przez Radę Nadzorczą w terminie do 

31 grudnia roku poprzedzającego rok którego dotyczy. 

3. W przypadku nie przedstawienia budżetu przez Zarząd, jak również w wypadku nie 

zatwierdzenia budżetu przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza może określić termin, do 

którego Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć nowy projekt budżetu, uwzględniający 

uwagi Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia budżetu na dany rok obowiązywał będzie 

budżet przyjęty na poprzedni rok kalendarzowy, przy czym każda pozycja powiększona 

zostanie o poziom inflacji w danym roku wyliczony zgodnie z indeksem wzrostu cen towarów 

i usług konsumpcyjnych (CPI). 

 

§ 23 

Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, 

uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. 

 

Dział V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 24 

W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej 

spośród członków Zarządu likwidatorów i określi sposób prowadzenia likwidacji. 

 

§ 25 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy kodeksu spółek 

handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa. 

 


