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  1. Informacje ogólne  

 

  

1.1 Podstawowe informacje   

 

 

Podstawowa działalność  Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 

2007) –wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 

3511Z)  

 

 

  

 

Kapitał zakładowy  

 

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2012 r. wynosił 

9.243.520,00 zł - o wartości nominalnej 0,50 zł 

każda i dzieli się na: 

 

1/ 18.487.040 akcji zwykłych na okaziciela serii A 

 

 

Czas trwania  Nieoznaczony  

 

 

Sąd Rejestrowy  

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział  

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - 

numer KRS 0000331800  
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1.2 Historia działalności Emitenta 

 

   - Zwięzłe przedstawienie historii Emitenta 

Spółka Atlantis Energy została założona dnia 17 kwietnia 2009 roku, na podstawie aktu 

notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Jerzego Folcholca w Głownie, Rep. A 

nr 2421/2009. Założycielami Spółki są: Investment Friends Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Płocku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000280972, Atlantis 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 000033281. Początkowy kapitał założycielski wynosił 100.000 (sto tysięcy) złotych i 

dzielił się na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) 

każda. Akcje zostały objęte w całości za wkład pieniężny. 

Dnia 7 września 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podjęło uchwałę w 

przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej w ramach 

subskrypcji otwartej przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B, z wyłączeniem prawa 

poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 

nastąpiło poprzez emisję obejmującą 504.000 (pięćset cztery tysiące) nowych akcji zwykłych 

na okaziciela serii B o wartości nominalnej wynoszącej 0,01 zł (jeden grosz). Cenę emisyjną 

akcji serii B Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na 3,20 (trzy 20/100) złotych za każdą 

akcję. Akcje Serii B były oferowane przez Emitenta w drodze publicznej subskrypcji od dnia 

17 września 2009 roku. Akcje zostały objęte w dniu 19 września 2009 roku przez 3 (trzech) 

akcjonariuszy. 

Z uwagi na okoliczność, że oferta nabycia akcji serii B była skierowana wyłącznie do osób, z 

których każda mogła nabyć akcje Serii B o wartości liczonej według ceny emisyjnej w 

kwocie nie mniejszej niż 230.400,00 (dwieście trzydzieści tysięcy czterysta) złotych 

(równowartość kwoty 50.000 tysięcy EUR), na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 2 Ustawy o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nie istniał obowiązek sporządzenia, 

zatwierdzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego ani 

memorandum informacyjnego. 

Dnia 17 listopada 2009 roku podwyższenie kapitału obejmujące emisję akcji serii B zostało 

wpisane do rejestru przedsiębiorców Emitenta prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st. 

Warszawy w Warszawie XIV Wydział KRS. 

W dniu 26 stycznia 2010 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

uchwałą nr 50/2010 postanowił wprowadzić do Alternatywnego Systemu Obrotu  na rynku 

NewConnect 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 504.000 akcji zwykłych na 
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okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. Na dzień pierwszego 

notowania akcji serii A i B wyznaczono dzień 9 lutego 2010 roku 

W dniu 12 kwietnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji 

zwykłych na okaziciela serii C z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych 

akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej. Podwyższenie kapitału zakładowego 

nastąpiło poprzez emisję 31.512.000 (trzydzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy) 

nowych akcji serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz). Cenę emisyjną Akcji serii C 

ustalono na 0,01 zł (jeden grosz). Na dzień ustalenia prawa poboru wyznaczono dzień 28 

kwietnia 2010 roku. Przydział Akcji Serii C nastąpił w dniu 28 maja 2010 roku.  

W dniu 12 września 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta przyjęło 

uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej 

akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych 

akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej. Podwyższenie kapitału zakładowego 

nastąpiło poprzez emisję 126.048.000 (sto dwadzieścia sześć milionów czterdzieści osiem 

tysięcy) nowych akcji serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz). Cenę emisyjną Akcji 

serii D ustalono na 0,01 zł (jeden grosz). Na dzień ustalenia prawa poboru wyznaczono dzień 

30 września 2010 roku. Przydział Akcji Serii D nastąpił w dniu 29 października 2010 roku. Akcje 

zostały objęte przez 786 akcjonariuszy. Dnia  17  listopada 2010 roku Zarząd Spółki złożył 

stosowny wniosek o wpis zmiany statutu Emitenta w związku z podwyższeniem  kapitału 

obejmującym emisję akcji serii D do rejestru przedsiębiorców Emitenta prowadzonego w 

Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział KRS. Rejestracja przez Sąd 

podwyższenia kapitału miała miejsce w dniu 7 grudnia 2010 r. natomiast pierwszy dzień 

notowań akcji serii D na rynku NewConnect miał miejsce w dniu 29.12.2010 r. 

W dniu 27 stycznia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę 

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji 

zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych 

akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 

nastąpiło poprzez emisję 756.288.000 (siedemset pięćdziesiąt sześć milionów dwieście 

osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 

(jeden grosz) każda. Cenę emisyjną akcji serii E ustalono na poziomie 0,01 zł (jeden grosz). Na 

dzień prawa ustalenia prawa poboru wyznaczono dzień 18 marca 2011r. Przydział Akcji Serii 

E nastąpił w dniu 12 kwietnia 2011 roku. Na akcje serii E zostało złożonych 999 zapisów 

podstawowych oraz 303 zapisy dodatkowe. Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału 

miała miejsce w dniu 12 maja 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS ENERGY 

S.A z siedzibą w Płocku w dniu 6 lutego 2012 roku bez dokonywania zmiany wysokości 

kapitału zakładowego Spółki postanowiło zwiększyć wartość nominalną wszystkich akcji 
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Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja 

do nowej wartości nominalnej w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, przy 

jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ilości akcji w ten sposób, że dotychczasową 

liczbę akcji Spółki wszystkich serii A, B, C, D oraz E w łącznej liczbie 924.352.000 (dziewięćset 

dwadzieścia cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące) o wartości nominalnej 0,01 zł 

zastępuje się nowymi akcjami jednej serii A w liczbie 18.487.040 (osiemnaście milionów 

czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści akcji) akcji, o wartości nominalnej 0,50zł 

każda (scalenie akcji). 

 

1.3  Przedmiot działalności Emitenta 

 

- Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej z Odnawianych Źródeł Energii – energia wiatru; 

- Przygotowanie i sprzedaż projektów energetycznych. 

 

 

1.4 Charakterystyka najważniejszych usług świadczonych przez Emitenta  

 

 Spółka prowadzi  działalność gospodarczą z zakresu odnawialnych źródeł energii. Jest 

stosunkowo młodym podmiotem gospodarczym realizującym przedsięwzięcie polegające 

na  produkcji/wytwarzaniu energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych położonych w 

miejscowości Zielona oraz działalności polegającej na zarządzaniu projektami z zakresu 

energetyki wiatrowej, kompletnego przygotowania i prowadzenia projektów wiatrowych. 

Mając na uwadze, iż przygotowanie do budowy projektu farmy wiatrowej wymaga dużo 

wysiłku, czasu i pieniędzy a proces przygotowawczy składa się z następujących elementów: 

 

o Pozyskanie prawa do gruntu  

o Pomiar wietrzności  

o Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

o Pozwolenie na budowę  

o Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej  

 

Zarząd Spółki upatruje olbrzymie szanse rozwoju w projektowej obsłudze inwestycji 

począwszy od świadczenia usług komplementarnych poprzez proces inwestycyjny.   
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Sama nieprecyzyjność przepisów utrudnia inwestycje w ten sposób, że jednostki administracji 

publicznej, które są właściwe do przeprowadzania różnych uzgodnień i których opinia wiąże 

inwestycję, niechętnie podejmują tę tematykę. Z drugiej strony podmioty te, nie posiadając 

odpowiedniej wiedzy na temat tego, jak duża ilość obiektów będzie neutralna dla otoczenia 

( np. środowiska naturalnego), przy wzroście zainteresowania tego typu przedsięwzięciami ze 

strony inwestorów, mogą „ na wszelki wypadek” podejmować decyzje negatywne. Dlatego 

też opiniowanie inwestycji ma najczęściej charakter subiektywnych opinii różnych organów, 

które często są kwestionowane. W związku z tym faktem, organy te niechętnie wydają 

jakiekolwiek decyzje, a jeżeli już nie mają odwrotu, to wymagają udokumentowania 

,spełnienia bardzo rygorystycznych warunków. Wydanie decyzji oraz interpretacja prawa jest 

w tej sytuacji bardzo kosztownym przedsięwzięciem. 

Szczęśliwie jednak nowelizacja Prawa energetycznego z 8 stycznia 2010 r. doprowadziła do 

odblokowania pewnej części zdolności przemysłowych sieci w wydanych, a 

nierealizowanych warunkach przyłączenia. Uwolnione moce umożliwiają przyłączenie do 

sieci projektowanych OZE, które są w zaawansowanym stadium przygotowawczym i 

projektowym. Wymogi dotyczące wydania warunków przyłączenia zostały „urealnione” m. 

in. poprzez obowiązek składania wniosków dotyczących odpowiednio zaawansowanych 

projektów, popartych zaliczką na poczet opłaty przyłączeniowej. Sytuację przed i po 

nowelizacji dobrze obrazuje fakt, że przed dniem jej wejścia w życie ogólna moc 

przyłączeniowa procedowanych wniosków o określenie warunków przyłączenia farm 

wiatrowych wynosiła 9188,8 MW. Po nowelizacji niezbędne uzupełnienia zostały wniesione 

dla wniosków o łącznej mocy 710 MW (dane dotyczą sieci WN ENEA Operator Sp. z o.o.). 

Aby energetyka wiatrowa mogła wykorzystać swój potencjał i wnieść znaczący i 

uzasadniony ekonomicznie udział w realizację krajowego celu energetyki odnawialnej do 

2020 r. i redukcji emisji CO2, warunkiem sine qua non jest stworzenie jej stabilnego otoczenia 

formalno-prawnego i instrumentów finansowania, a także konsekwentna poprawa 

uwarunkowań infrastrukturalnych. To jest największa rola rządu w tym obszarze energetyki. 

 

 1.5  Skład osobowy organów Emitenta   

Na dzień 31 grudnia  2012 roku w skład organów wchodziły następujące osoby:  

a/ Skład Zarządu Atlantis Energy S.A.:  

  

  Anna Kajkowska   -  Prezes Zarządu 

  

Skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie w ciągu 2012 r., skład Zarządu pozostał także bez 

zmian na dzień publikacji niniejszego raportu.    
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b/ Rada Nadzorcza Atlantis Energy S.A.:  

  Jacek Koralewski      - Członek Rady Nadzorczej 

  Wojciech Hetkowski   - Przewodniczący  Rady Nadzorczej 

  Małgorzata Patrowicz  - Członek Rady Nadzorczej 

  Marianna Patrowicz   - Członek Rady Nadzorczej    

  Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej                  

 

1.6 Status spółki publicznej  

 

W dniu 9 lutego  2010 r. Atlantis Energy  S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect. W okresie 

od 9 lutego  2010 r.  do dnia 15 sierpnia 2011 roku  notowane na rynku NewConnect  są 

akcje następujących serii :  

1/ 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 

2/  504 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B 

3/  31 512 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C 

4/ 126 048 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D 

5/ 756 288 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E 

 

Od Dnia 30 kwietnia 2012 roku notowane na rynku NewConnect są akcje zwykłe na 

okaziciela serii A w ilości 18. 487.040 . 

 

 

1.7 Struktura akcjonariatu Emitenta  

 

Poniższa tabela przedstawia skład akcjonariatu Atlantis Energy S.A. na dzień publikacji 

niniejszego raportu, wg. liczby akcji i wg. liczby głosów 

 

 

lp. Akcjonariusz l. akcji % akcji l. głosów % głosów  

1  

FON S.A 

 

14 012 811 

 

75,80 

 

14 012 811  

 

75,80 

 

2  

POZOSTALI 

 

 

 

24,20 

  

24,20 
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2.1  Opis przyjętych zasad rachunkowości  

 

Podane wyniki finansowe opierają się na sprawozdaniu finansowym Atlantis Energy S.A. 

sporządzonym zgodnie  z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy 

założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Przy 

wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Emitent będzie 

kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie 

zamierza,  ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Walutą 

sprawozdawczą i prezentacji niniejszego Sprawozdania Finansowego jest złoty polski, a 

wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). W okresie 

objętym niniejszym sprawozdaniem nie dokonano zmian w zakresie polityki rachunkowości.    

    

3. Komentarz zarządu lub osoby zarządzającej Emitentem na temat czynników i 

zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe : 

  

3.1 Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły w  2012 roku  

 

 

Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły w I kwartale 2012 r. 

6.02.2012 roku NWZA podjęło Uchwałę nr 3 z dnia 06.02.2012 roku w sprawie: scalenia 

połączenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki §1 Działając na podstawie art. 430 

Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS ENERGY S.A z 

siedzibą w Płocku ("Spółka"), niniejszym bez dokonywania zmiany wysokości kapitału 

zakładowego Spółki postanawia zwiększyć wartość nominalną wszystkich akcji Spółki z 

dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja do nowej 

wartości nominalnej w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, przy jednoczesnym 

proporcjonalnym zmniejszeniu ilości akcji w ten sposób, że dotychczasową liczbę akcji Spółki 

wszystkich serii A, B, C, D oraz E w łącznej liczbie 924.352.000 (dziewięćset dwadzieścia cztery 

miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące) o wartości nominalnej 0,01 zł zastępuje się nowymi 

akcjami jednej serii A w liczbie 18.487.040 (osiemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt 

siedem tysięcy czterdzieści akcji) akcji, o wartości nominalnej 0,50zł każda (scalenie akcji). 

§2 Celem scalenia akcji, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały jest upłynnienie obrotów 

akcjami spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu Warszawskiej Giełdy Papierów 
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Wartościowych S.A. poprzez zmniejszenie minimalnej możliwej zmiany procentowej notowań 

akcji spółki. 

§3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS ENERGY S.A z siedzibą w Płocku upoważnia i 

zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi 

przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej Uchwale, a 

zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do realizacji postanowień niniejszej Uchwały w tym 

w szczególności postanowień § 1 w zakresie dokonania scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 

pięćdziesiąt akcji każdej serii A, B, C, D i E Spółki o wartości nominalnej 0,01 złotych (jeden 

grosz) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję serii A o wartości nominalnej 0,50 zł 

(pięćdziesiąt groszy) każda. W szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie 

ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 złotych (jeden grosz) każda, zapisanych 

na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, w celu wyliczenia 

liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, które w 

związku ze scaleniem, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom 

tych rachunków papierów wartościowych. §4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS 

ENERGY S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem 

praw akcyjnych posiadanych przez spółkę ATLANTIS S.A. w Płocku, który to akcjonariusz na 

podstawie umowy zawartej ze Spółkę w dniu 09-01-2012 roku zrzekł się swoich praw akcyjnych 

w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w 

zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych 

niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,50 zł 

(pięćdziesiąt groszy), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w 

sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej 

zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej 

wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w 

depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy 

Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości 

nominalnej 0,01 złotych (jeden grosz) każda w liczbie od 1 (jednej) do 49 (czterdziestu 

dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, 

jednej akcji o wartości nominalnej 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy), zaś uprawnienia ATLANTIS 

S.A. do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości 

nominalnej 0,01 złotych (jeden grosz) każda, akcji wartości nominalnej 0,50 złotych 

(pięćdziesiąt groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie 

niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Po stronie akcjonariuszy 

posiadających resztówki scaleniowe, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi 
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obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli 

okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie 

będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku. §5 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS ENERGY S.A. w Płocku wnosi do akcjonariuszy 

Spółki o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów 

wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego 

przez Zarząd Spółki, która to informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie 

raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- 

lub wielokrotność liczby 50 (pięćdziesięciu akcji). Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego 

dnia, przyjmuje się, że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych 

powinno nastąpić do dnia 07-03-2012 roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia 

akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały. §6 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS ENERGY S.A. w Płocku potwierdza niniejszym 

zawarcie ze spółką ATLANTIS S.A. umowy z dnia 09-01-2012 roku, co skutkuje ziszczeniem się 

jednego z zawartych w niej warunków zawieszających oraz dziękuje tym samym 

akcjonariuszowi ATLANTIS S.A. za działania podjęte w celu zapewnienia możności faktycznego 

przeprowadzenia scalenia Spółki. Wynikające z powołanej umowy z dnia 09-01-2012 roku 

czynności rozporządzające ATLANTIS S.A są integralnym elementem procesu scalenia akcji 

Spółki. §7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS ENERGY S.A. w Płocku upoważnia i 

zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i 

prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w 

Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które 

to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych 

rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki co nastąpi to za 

pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy 

Depozyt Papierów Wartościowych S.A. §8 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS 

ENERGY S.A. w Płocku upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu 

przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia notować powinien być 

uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. §9 

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek 

handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 7 pkt.1 Statutu Spółki 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "§ 7. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.243.520 zł 

(dziewięć milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych 00/100) i 

dzieli się na 18.487.040 zł (osiemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy 
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czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt 

groszy) każda." 

7.02.2012 roku –Zarząd Atlantis Energy S.A zawarł Umowy zakupu akcji Spółki Inventi S.A z 

siedzibą w Bydgoszczy .Przedmiotem Umowy jest nabycie 540.000 akcji Spółki . Podstawowym 

obszarem działania INVENTI S.A. jest szeroko rozumiany rynek energii. Aktualnie Spółka ta 

koncentruje swoją działalność na przygotowaniach do handlu i dystrybucji energii elektrycznej 

oraz wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych i produkcji biokomponentów, a także 

przygotowywaniu nowych projektów w tych obszarach. Ważnym elementem działalności 

Spółki Inventi S.A jest doradztwo w zakresie korzystania z uwolnionego rynku energii oraz 

wykonywanie audytów energetycznych. W ciągu kolejnych lat Spółka będzie koncentrować 

swoją działalność w obszarze umożliwiającym ciągły rozwój jej potencjału oraz zajęcie 

trwałego miejsca na elektrycznym rynku Polski. 

 

Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły w II kwartale 2012 r. 

28.05.2012 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 

1.Otwarcie Zgromadzenia, 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał, 

4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 

6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, 

7. Podjęcie uchwał w sprawach 

8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 

2011. 

9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta 

za rok oborowy 2011. 

10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 

obrotowym 2011 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego 

przeznaczenia zysku za rok 2011. 

11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011. 

b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2011 to jest za okres od 01.01.2011 

do 31.12.2011. 

c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011. 
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d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki 

oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011. 

e. przeznaczenia zysku/ spółki za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011. 

f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011. 

g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011. 

h. Ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki 

i. wyboru członków Rady Nadzorczej na następną kadencję. 

j. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z 

jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii B z 

zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji 

zamkniętej o ubieganiu się o dopuszczenie akcji Serii B do obrotu na rynku NewConnect oraz 

zmiany Statutu Spółki. Proponowany dzień prawa poboru to 28.06.2012 r . 

k. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 11.092.224,00 (słownie: jedenaście 

milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia cztery) złote do kwoty 

11.500.000,00 zł (jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych), tj. o kwotę 407.776 zł (czterysta 

siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję 8.155.520 (osiem 

milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C 

o wartości nominalnej po 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja, z wyłączeniem prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz o ubieganiu się o dopuszczenie akcji Serii C do 

obrotu na rynku NewConnect i zmiany Statutu Spółki. 

l. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego 

Statutu Spółki. 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 

Wstrzymanie Emisji Akcji serii B 

Zarząd Atlantis Energy S.A. w Płocku poinformował akcjonariuszy Spółki, że w dniu 19.06.2012 r. 

podjął uchwałę w przedmiocie wstrzymania Emisji akcji serii B. 

Emitent poinformował, że z wnioskiem o wstrzymanie emisji akcji serii B zwróciło się do Emitenta 

5 wiodących akcjonariuszy, tj. spółki którzy łącznie dysponują pakietem 11.950.690 akcji 

Emitenta, które stanowią 64,64 % udziału w kapitale zakładowym oraz które dają prawo 

11.950.690 głosów stanowiących 64,64% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta. 

Wniosek Akcjonariuszy umotywowany został tym, że po dogłębnej analizie sytuacji rynkowej, 

istnieje poważne zagrożenie dla powodzenia emisji akcji serii B z zachowaniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy, zgodnie z treścią uchwały nr 22 z dnia 28.05.2012 r. 

Akcjonariusze Spółki, którzy zwrócili się wnioskiem z dnia 19.06.2012 r., jako podmioty 

profesjonalne, które są uczestnikami rynku kapitałowego ,posiadając odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie są zdania, że warunki emisji oraz jej rozmiar w świetle aktualnej sytuacji 

gospodarczej i wobec odwrotu kapitału z rynków akcji o wyższym stopniu ryzyka mogą być w 
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chwili obecnej nie wystarczająco atrakcyjne dla pozostałych akcjonariuszy Emitenta. 

Wnioskodawcy wskazali, że kontynuacja przez Zarząd Emitenta działań w zakresie emisji akcji 

serii B może w związku z prawdopodobnym jej niepowodzeniem narazić Spółkę na wymierne 

straty finansowe oraz co znacznie dotkliwsze, na poważny uszczerbek wizerunku Spółki, który w 

przyszłości może okazać trudny do odbudowania. Wnioskujący akcjonariusze są zdania, że 

Zarząd wykorzystując wsparcie większościowych akcjonariuszy powinien niezwłocznie 

wstrzymać wszelkie działania związane z emisją akcji serii B. 

Wnioskujący również są zdania, że Spółka poprzez nieudaną emisję akcji nie może pozwolić 

sobie na utratę zaufania aktualnych i potencjalnych inwestorów, wobec szerokich planów 

rozwoju Spółki. 

Zarząd poinformował, że w pełni podziela stanowisko zaprezentowane przez Akcjonariuszy w 

piśmie z dnia 19.06.2012 r., 

Wobec powyższego Zarząd Emitenta zdecydował się przedstawić powyższe stanowisko oraz 

wniosek o wstrzymanie emisji akcji serii B Radzie Nadzorczej Emitenta, która w dniu 19.06.2012r. 

podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na wstrzymanie emisji akcji serii B. 

Wobec powyższego Zarząd Emitenta poinformował , że wstrzymuje emisje akcji serii B oraz, że 

w najbliższym czasie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego 

przedmiotem będzie między innymi uchylenie uchwały nr 22 ZWZ z dnia 28.05.2012 r. 

Nabycie akcji Spółki Stark Development S.A z siedzibą w Chorzowie-w dniu 8 maja 2012 r 

Zarząd Atlantis Energy S.A dokonał objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Stark 

Development S.A z siedzibą w Chorzowie w ilości 358 826 720 sztuk o wartości nominalnej 0,01 

zł równej cenie emisyjnej za cenę 3.588.267,20 zł. Inwestycję w przedmiotowe akcje Zarząd 

traktuje jako długoterminową . 

 

Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły w III kwartale 2012 r. 

W dniu 16 lipca 2012 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy , które 

podjęło Uchwały w następujących sprawach: 

a. Uchylenia uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.05.2012r. 

b. w sprawie zatwierdzenia w trybie art. 17 ust. 2 kodeksu spółek handlowych czynności 

Zarządu Spółki w związku ze wstrzymaniem emisji akcji serii B 

c. Uchylenia uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.05.2012r 

W dniu 24.09.2012 roku Zarząd Spółki Atlantis S.A poinformował Emitenta ,iż w dniu 17.09.2012r. 

w ramach transakcji dokonanych w Alternatywnym Systemie Obrotu Spółka Atlantis S.A 

dokonała nabycia 921.000 akcji Spółki Atlantis Energy S.A, która to ilość stanowi 4,98 % kapitału 

zakładowego Spółki i uprawnia do oddania 921.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Przed zdarzeniem objętym niniejszym zawiadomieniem zawiadamiająca posiadała 6 393 344 

akcji Spółki, stanowiących 34,58 % kapitału zakładowego i uprawniających do oddania 6 393 
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344 ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Aktualnie Zawiadamiająca 

posiada 7 314 344 akcji Spółki która to ilość stanowi 39,56 % akcji Spółki i uprawnia do oddania 

7 314 344 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Jednocześnie zawiadamiająca poinformowała , że w ciągu najbliższych 12 miesięcy 

Zawiadamiająca nie wyklucza zwiększania swojego udziału w Spółce . 

 

Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły w IV kwartale 2012 r. 

W dniu 26.11.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki ATLANTIS S.A w Płocku w sprawie 

nabycia akcji Emitenta w ilości 114.125 akcji stanowiących 0,61% w kapitale zakładowym oraz 

głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy . 

W dniu 03.12.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki ATLANTIS S.A w Płocku z dnia 

30.11.2012r. w sprawie nabycia akcji Emitenta w ilości 56.968 akcji stanowiących 0,31% w 

kapitale zakładowym oraz głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy .Jednocześnie 

Akcjonariusz poinformował ,iż jego zaangażowanie wynosi 40,49% w kapitale zakładowym 

emitenta i głosach na WZA. 

 

 

3.2 Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym  

 

W dniu 08.01.2013r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki ATLANTIS S.A w Płocku z dnia 

08.01.2013r. w sprawie nabycia akcji Emitenta w ilości 68.485 akcji stanowiących 0,37% w 

kapitale zakładowym oraz głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy .Jednocześnie 

Akcjonariusz poinformował ,iż jego zaangażowanie wynosi 40,49% w kapitale zakładowym 

emitenta i głosach na WZA. 

W dniu 15.01.2013r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki ATLANTIS S.A w Płocku z dnia 

15.01.2013r. w sprawie nabycia akcji Emitenta w ilości 1.092.790 akcji stanowiących 5,91% w 

kapitale zakładowym oraz głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy .Jednocześnie 

Akcjonariusz poinformował ,iż jego zaangażowanie wynosi 46,77% w kapitale zakładowym 

emitenta i głosach na WZA. 

W dniu 17.01.2013r wobec dokonania rozliczenia umowy nabycia akcji zawartej z Atlantis SA 

z siedzibą w Płocku , Emitent nabył aktywa znacznej wartości , którymi są akcje spółki STARK 

Development S.A. z siedzibą w Chorzowie w liczbie 286.590.909 akcji , które zostały zakupione 

za łączną cenę 2.865.909,09 zł . Nabyte akcje stanowią 22,05 % udziału w kapitale 

zakładowym Spółki STARK Development S.A. oraz uprawniają do oddania 286.590.909 

głosów stanowiących 22,05 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu . 

W dniu 22.01.2013r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki ATLANTIS S.A w Płocku z dnia 
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22.01.2013r. w sprawie nabycia akcji Emitenta w ilości 66.875 akcji stanowiących 0,36% w 

kapitale zakładowym oraz głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy .Jednocześnie 

Akcjonariusz poinformował ,iż jego zaangażowanie wynosi 47,13% w kapitale zakładowym 

emitenta i głosach na WZA. 

W dniu 28.01.2013 roku , do spółki wpłynęły zawiadomienia przekazane przez Akcjonariuszy : 

FON ECOLOGY S.A z siedzibą w Płocku w sprawie zbycia 3.221.299 akcji Emitenta 

stanowiących 17,42 % w kapitale zakładowym i głosach na WZA. Spółkę Urlopy.pl S.A z 

siedzibą w Płocku w sprawie zbycia 1.302.500 akcji Emitenta stanowiących 7,05% w kapitale 

zakładowym i głosach na WZA. Spółkę FON S.A z siedzibą w Płocku w sprawie pośredniego 

zbycia 3.221.464 akcji Emitenta stanowiących 17,43 % w kapitale zakładowym i głosach na 

WZA . 

W dniu 29.01.2013 r do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Damf Capital Sp.z o.o z 

siedzibą w Płocku o bezpośrednim nabyciu 13.223.799 akcji spółki ATLANTIS ENERGY S.A. w 

Płocku oraz o bezpośrednim zbyciu 13.223.799 akcji spółki ATLANTIS ENERGY S.A. w Płocku. 

Zawiadamiająca w swym zawiadomieniu informuje, że w dniu 22.01.2013r. nabyła jako 

wkład na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego akcje spółki ATLANTIS ENERGY S.A 

w ilości 13.223.799. akcji , która to ilość stanowi 71,53 % udziału w kapitale zakładowym 

ATLANTIS ENERGY S.A. oraz uprawnia do oddania 13.223.799 głosów stanowiących 71,53 % 

udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTIS ENERGY S.A. 

Jednocześnie zawiadamiająca poinformowała, iż wobec zawarcia w dniu 28.01.2013r. przez 

Zawiadamiającą umowy cywilnoprawnej poza obrotem zorganizowanym, Zawiadamiająca 

dokonała bezpośredniego zbycia akcji spółki ATLANTIS ENERGY S.A w ilości 13.223.799, która 

to ilość stanowi 71,53 % udziału w kapitale zakładowym ATLANTIS ENERGY S.A. oraz uprawnia 

do oddania 13.223.799 głosów stanowiących 71,53 % udziału w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu ATLANTIS ENERGY S.A. Wobec powyższego Zawiadamiająca 

informuje, że aktualnie bezpośrednio nie posiada żadnych akcji wyżej wymienionego 

podmiotu. Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza 

pośredniego lub bezpośredniego zwiększenia swojego zaangażowania w wyżej 

wymienionym podmiocie. 

W dniu 01.02.2013 roku do spółki wpłynęło zawiadomienie Akcjonariusza Spółki FON S.A o 

bezpośrednim nabyciu 13.351.337 akcji Emitenta. Zawiadamiająca poinformowała ,iż w dniu 

30.01.2013 roku w ramach Umowy cywilnoprawnej nabyła 13.223.799 akcji Atlantis Energy 

S.A stanowiących 71,53% w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA. Zawiadamiająca 

poinformowała ,iż w dniu 30.01.2013 roku , w ramach Umowy cywilnoprawnej nabyła 94.633 

akcje Spółki stanowiące 0,51% w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA. Jednocześnie 

zawiadamiająca poinformowała ,iż w dniach 30-31.01.2013 roku w ramach transakcji na 

rynku zorganizowanym nabyła 32.905 akcji Emitenta stanowiących 0,18% w kapitale 
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zakładowym oraz głosach na WZA. Wobec powyższego łącznie zawiadamiająca nabyła 

13.351.337 akcji Atlantis Energy S.A stanowiących 72,22 % w kapitale zakładowym oraz 

głosach na WZA .Przed w/w nabyciem akcji zawiadamiająca nie posiadała akcji Emitenta. 

Zawiadamiająca poinformowała ,iż w okresie najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza 

zwiększania lub zmniejszania swojego zaangażowania w spółce ,a inne podmioty od niej 

zależne nie posiadają akcji Atlantis Energy S.A. 

 

w dniu 26.02.2013r. do spółki wpłynęło zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta z dnia 

26.02.2013r. złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) przez FON S.A. w Płocku. Spółka FON S.A 

dokonała nabycia w dniach 19.02.2013r do dnia 25.02.2013r 216.134 akcje stanowiące 1,17% 

w kapitale zakładowym Emitenta i głosach na WZA .Przed nabyciem z dnia 19.02.2013r Fon 

S.A posiadała 13.351.337 akcji Emitenta stanowiących 72,22% w kapitale zakładowym i 

głosach na WZA .Po dokonaniu transakcji Fon S.A posiada 13.567.471 akcji Emitenta 

stanowiących 73,39% w kapitale zakładowym i głosach na WZA. 

 

W dniu 01.03.2013 r do Spółki wpłynęło zawiadomienie Akcjonariusza Spółki FON S.A w 

sprawie nabycia akcji Emitenta .Zgodnie z jego treścią w dniach od 25-02-2013 roku do dnia 

27.02.2013 r Akcjonariusz nabył 445.340 akcji Emitenta stanowiących 2,41% w kapitale 

zakładowym i głosach na WZA .Przed nabyciem akcji z dnia 25-02-2013r Akcjonariusz 

posiadał 13.567.471 akcji stanowiących 73,39% w kapitale zakładowym i głosach na WZA , 

po transakcji nabycia Akcjonariusz posiada 14.012.811 akcji Emitenta stanowiących 75,80% 

w kapitale zakładowym i głosach na WZA. 

 

 

3.3 Opis czynników mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe  

  

Spółka ATLANTIS ENERGY S.A jest firmą z branży energetycznej zajmującą się pozyskaniem 

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - wiatru. Przychody Spółki uzależnione są 

od siły wiatru w danym regionie Polski oraz wydajności elektrowni wiatrowych. Zmiana 

któregoś z czynników  istotnie wpływa na wysokość przychodu osiągniętego w danym 

okresie . Ryzyko z tym związane nie jest możliwe do oszacowania . Zbyt słabe powiewy wiatru 

skutkują znacznym zmniejszeniem produkcji energii . Zbyt mocne podmuchy także są 

niekorzystne. Efektem są zawirowania w dostawach energii, co jest kłopotliwe w okresach 

szczytowych poborów mocy .  
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Opis czynników i ryzyk na jakie narażona jest Spółka . 

 

Ryzyko związane z realizowanymi kontraktami  

 

Kontrakty realizowane przez Spółkę ATLANTIS Energy SA wiążą się z koniecznością 

zatrudnienia podwykonawców i przyjęciem pełnej odpowiedzialności wobec inwestorów za 

ich działania. Spółka stara się minimalizować ten czynnik ryzyka, żądając od 

podwykonawców kaucji lub innych form zabezpieczeń. Nie można jednak wykluczyć 

sytuacji, iż posiadane zabezpieczenia nie pokryją w pełnym zakresie roszczeń inwestorów. 

Istnieje także ryzyko niedoszacowania przez nas ceny za wykonywany projekt, a także ryzyko 

nieukończenia projektu w terminie. Nawet jeżeli Spółka nie ponosi odpowiedzialności za 

przesunięcie terminu realizacji zadania inwestycyjnego, ponosi dodatkowe koszty takiego 

przesunięcia. Nie można zatem wykluczyć, że opisane czynniki będą miały negatywny 

wpływ na działalność, wyniki, sytuację finansową lub  

perspektywy rozwoju Spółki ATLANTIS Energy SA.  

 

Ryzyko wahań kursowych oraz ograniczonej płynności  

 

Immanentną cechą obrotu giełdowego są wahania kursów akcji oraz krótkookresowe 

wahania wartości obrotów. Może to skutkować tym, że ewentualna sprzedaż bądź zakup 

większego pakietu akcji Emitenta wiązać się będzie z koniecznością akceptacji znacznie 

mniej korzystnej ceny niż kurs odniesienia. Nie można także wykluczyć czasowych znacznych 

ograniczeń płynności, co może uniemożliwiać bądź znacznie utrudnić sprzedaż bądź zakup 

akcji Emitenta.  

 

Ryzyko niestabilności polskiego systemu prawnego  

 

Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji prawa, w szczególności 

prawa podatkowego, niosą za sobą istotne ryzyko związane z otoczeniem prawnym, w jakim 

działa Emitent. Przyszłe zmiany przepisów prawa mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ 

na działalność Emitenta i osiągane przez niego wyniki finansowe.  

 

Ryzyko związane z uzależnieniem Emitenta od odbiorców  

 

Istnieje ryzyko wpływu na wyniki osiągane przez Emitenta od podmiotów związanych z 

Emitentem umowami na wynajem hal produkcyjnych. Nieterminowość regulowania 

należności z tytułu zawartych umów ma wpływ na bieżącą płynność finansową. Umowy 
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najmu nieruchomości należy w tym wypadku traktować jako trwałe uzależnienie umowne 

od odbiorców.  

 

Ryzyko związane z przychodami Spółki Atlantis  Energy S.A 

 

Spółka ATLANTIS ENERGY S.A  jest firmą z branży energetycznej zajmującą się pozyskaniem 

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - wiatru. Przychody Spółki uzależnione są 

od  siły wiatru w danym regionie Polski oraz mocy urządzeń elektroenergetycznych –

wydajność elektrowni wiatrowych. Zmiana któregoś z czynników  może istotnie wpłynąć na 

wysokość przychodu osiągniętego w danym roku obrotowym. Ryzyko z tym związane nie jest 

możliwe do oszacowania . Ponad to istnieje ryzyko opóźnienia w czasie realizowanych 

kontraktów. Z budową siłowni wiatrowych wiąże się  kilka problemów. Są one uzależnione od 

dość nieprzewidywalnego źródła energii. Zanim przystąpi się do budowy, muszą być 

przeprowadzone żmudne i kosztowne badania wietrzności. Trwają one minimum dwa lata, a 

w praktyce nawet 3-5 lat. Inny problem, to nieprzewidywalność dostaw energii.  Zbyt słabe 

powiewy wiatru skutkują znacznym zmniejszeniem produkcji energii . Zbyt mocne podmuchy 

także są niekorzystne. Efektem są zawirowania w dostawach energii, co jest kłopotliwe w 

okresach szczytowych poborów mocy . Choć budowa farmy wiatrowej gwarantuje wysoki 

zwrot z kapitału a instytucje finansowe chętnie angażują się w takie inwestycje i akceptują 

wysoką dźwignię finansową to problemem jest jednak duża ilość czasochłonnych 

formalności związanych z budową i uruchomieniem farmy. 

 

 

 

 

3.3.1  Działalność Emitenta na przestrzeni  2012 roku.  
 

 - omówiona w pkt. 3.1  

 

3.4 Realizacja planów rozwojowych  

 

 Priorytetem Zarządu w 2012 roku było  zapewnienie stabilności finansowej Spółce, 

uniezależnienie jej przychodów od niekorzystnych warunków atmosferycznych skutkujących 

spadkową tendencją przychodów.  
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4. Informacja na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent 

podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności  

 

Emitent skupił się na prowadzeniu działalności gospodarczej w kształcie dotychczasowym , 

nie dokonując rozszerzenia obszarów prowadzonej działalności . 

 

 

5. Prognoza wyników finansowych  

 

Spółka nie publikowała prognoz finansowych obejmujących prezentowany okres 

sprawozdawczy. 

 

 

6. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej 

 

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej . 

 

 

         Prezes Zarządu  Anna Kajkowska 


