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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 30.06.2013 r. wynosi 

9.243.520,00 zł i dzieli się na: 

 

1/ 18.487.040 akcji serii A o wartości nominalnej 

0,50 zł każda. 

 

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 



 Płock 14-08-2013 r. 
 
 

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.   

Sama nieprecyzyjność przepisów utrudnia inwestycje w ten sposób, że jednostki administracji 

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



 Płock 14-08-2013 r. 
 
 

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 30 czerwca  2013 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 okresie II  kwartału 2013 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   -   Członek 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 10 kwietnia 2012 roku  notowane na rynku NewConnect  były 

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 

 

14 220 000 

 

76,92% 

 

14 220 000  

 

76,92% 

 

2  

POZOSTALI 

 

 

 

23,08% 

  

23,08% 
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2. Dane finansowe za okres od 1 kwietnia  do 30  czerwca  2013 r.  : 

 

Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat 

 

  
Dane w tys. zł 

Wyszczególnienie 
 

Stan na  
30.06.2013  

roku 

Stan na 
31.03.2013  

roku 

Stan na  
30.06.2012 

 roku 

Stan na 
31.03.2012  

roku 

Kapitał (fundusz ) własny 12 160 12 532 11 133 11 158 
Należności długoterminowe 0 0 0         0 
Inwestycje długoterminowe 6 845 7 216 0      80 
Należności krótkoterminowe 70 101 3 047   3 340 
Inwestycje krótkoterminowe 3 663 3 454 6 620 12 472 
Środki pieniężne i pozostałe aktywa 
pieniężne 

68 215 53      244 

Zobowiązania długoterminowe 0 362 0         0 
Zobowiązania krótkoterminowe 21 26 644      636 
Amortyzacja 87 43 86       43 

 

 

 

 
 
wyszczególnienie 

II kwartał 
narastająco 
2013 r. 
od 01.01.2013 

do 30.06.2013 

II kwartał 
narastająco 
2012 r. 
od 01.01.2012 

do 30.06.2012 

II kwartał  
2013r. 
od 01.04.2013 
do 30.06.2013 

II kwartał  
2012r. 
od 01.04.2012 
do 30.06.2012 

Przychody netto ze sprzedaży 
 

140 338 106 243 

Zysk(strata) ze sprzedaży 
 

-197 -79 -161 20 

Zysk (strata)na działalności 
operacyjnej 

-197 -79 -88 20 

Zysk (strata) brutto 
 

782 - 12 -398 - 71 

Zysk (strata) netto 
 

572 11 -372 -25 

 

 

 

 
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 
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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 I I kwartale 2013 r.   

 

Informacje na temat zdarzeń jakie wystąpiły w spółce w okresie II kwartału 2013 roku Zarząd 

publikował  do wiadomości Akcjonariuszy za pośrednictwem następujących raportów 

bieżących : 

 

1. Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 25.06.2013r. 

 

UCHWAŁA NUMER 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATLANTIS ENERGY Spółka 

Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: powołania 

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

§ 1 

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje 

Panią Izabelę Agnieszkę Jarota-Wahed (córka Henryka i Jadwigi (pesel 74090403544), 

legitymująca się dowodem osobistym  ARJ 604260 ważnym do 05.11.2018 r., zamieszkała 09-

410 Płock, ul. Czwartaków 16 m. 63) na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NUMER 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATLANTIS ENERGY Spółka 

Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: uchylenia wyboru komisji 

skrutacyjnej. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie wybierać Komisji Skrutacyjnej. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NUMER 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATLANTIS ENERGY Spółka 

Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU z dnia 25.06.2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek 

obrad Walnego Zgromadzenia 

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, 
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5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 

6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 

2012. 

Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta 

za rok oborowy 2012. 

Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 

obrotowym 2012 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz wniosku Zarządu 

dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2012. 

 Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012. 

b) zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 to jest  za okres od 01.01.2012 

do 31.12.2012. 

c) zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012. 

d) zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu 

Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. 

e) przeznaczenia zysku spółki za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012. 

f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012. 

g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

2012. 

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NUMER 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS ENERGY Spółka 

Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU z dnia 25.06.2013 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki za rok 2012. 

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala 

się co następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki ATLANTIS ENERGY 

S.A. z działalności w 2012 roku 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

UCHWAŁA NUMER 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS ENERGY Spółka 

Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU z dnia 25.06.2013 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania 

Finansowego Spółki za rok 2012 to jest  za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r 

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się 

co następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Finansowe Spółki ATLANTIS 

ENERGY Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. na który składają się: 

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;- 

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się 

sumą 11.882.055,29 zł (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące 

pięćdziesiąt pięć złotych i 29/100) 
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- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujący   zysk 

netto w wysokości 466.331,57 zł (czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści 

jeden złotych i 57/100) 

- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 do 

31.12.2012 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 466.331,57 zł (czterysta 

sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i 57/100); 

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., 

wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 167.418,02 zł (sto 

sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemnaście złotych i 02/100) 

-      informację dodatkową i objaśnienia. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NUMER 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS ENERGY Spółka 

Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU z dnia 25.06.2013 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania 

Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z 

działalności w roku 2012. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NUMER 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS ENERGY Spółka 

Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU z dnia 25.06.2013 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania 

Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania 

finansowego Spółki za rok 2012. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny 

sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz 

wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2012. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NUMER 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS ENERGY Spółka 

Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU z dnia 25.06.2013 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto za 

okres od 01.01.2012 do 31.12.2012. 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. d) 

statutu Spółki uchwala się co następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01.01.2012 do 

31.12.2012 w wysokości 466.331,57zł (czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści 

jeden złotych 02/100 zostanie przekazany na kapitał zapasowy spółki. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NUMER 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w 

PŁOCKU z dnia 25.06.2013 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z 

wykonania obowiązków w roku 2012 
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Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co 

następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Pani Annie Dorocie Kajkowskiej, 

absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki ATLANTIS ENERGY Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od dnia  01.01.2012 do 

31.12.2012. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NUMER 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS ENERGY Spółka 

Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU z dnia 25.06.2013 roku w sprawie udzielenia 

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu 

Spółek Handlowych uchwala co następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki 

ATLANTIS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 

Panu Wojciechowi Hetkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 

2012 tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NUMER 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS ENERGY Spółka 

Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU z dnia 25.06.2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady 

Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu 

Spółek Handlowych uchwala co następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS ENERGY 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Pani Małgorzacie Patrowicz - absolutorium z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.- 

 

UCHWAŁA NUMER 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS ENERGY Spółka 

Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU z dnia 25.06.2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady 

Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu 

Spółek Handlowych uchwala co następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS ENERGY 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Pani Mariannie Patrowicz absolutorium z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012. 

§  2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NUMER 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS ENERGY Spółka 

Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU z dnia 25.06.2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady 

Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu 

Spółek Handlowych uchwala co następuje: 

§ 1 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS ENERGY 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku – Panu Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 06.02.2012 do 31.12.2012. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NUMER 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATLANTIS ENERGY Spółka 

Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU z dnia 25.06.2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady 

Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu 

Spółek Handlowych uchwala co następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS ENERGY 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Panu Jackowi Koralewskiemu absolutorium z 

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

2. Zbycie oraz nabycie aktywów o znacznej wartości. 

 

W dniu 25.06.2013r, zawarł umowę objęcia akcji Spółki DAMF Invest S.A. . Na mocy umowy z 

DAMF Invest S.A dnia 25.06.2013r, Emitent dokonał wniesienia posiadanych przez Spółkę 1077 

udziałów w spółce DAMF Capital Sp. z o.o. jako wkładu niepieniężnego na podwyższenie 

kapitału spółki DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisanej do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392143. 

Udziały DAMF Capital Sp. z o.o. wnoszone na pokrycie podwyższenia kapitału spółki DAMF 

Invest S.A. mają wartość nominalną 50 zł każdy, natomiast łączna wartość nominalna 1077 

udziałów to 53.850 zł. Udziały te reprezentują 5,69 % udziału w kapitale zakładowym tej spółki 

oraz uprawniają do oddania 1077 głosów reprezentujących 5,69 % udziału w ogólnej liczbie 

głosów na Zgromadzeniu Wspólników DAMF Capital Sp. z o.o.  

Emitent informuję, że rynkowa wartość udziałów spółki DAMF Capital Sp. z o.o. ustalona na 

podstawie wyceny biegłego rewidenta to 6.357,80 zł za jeden udział, tj. łączna wartość 

rynkowa 1077 udziałów DAMF Capital Sp. z o.o. to 6.847.350,60 zł.  

Emitent informuje ,że w zamian za udziały w DAMF Capital Sp. z o.o., objął 1369 akcji 

zwykłych imiennych serii F o wartości 5.000 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 

6.845.000,00 zł (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) spółki DAMF Invest 

S.A. w Płocku. Objęte przez Emitenta 1369 akcji stanowić będzie 2,44 % udziału w 

podwyższonym kapitale zakładowym DAMF Invest S.A. oraz uprawniać będzie do oddania 

przez Emitenta 1369 głosów na Walnym Zgromadzeniu DAMF Invest S.A. co stanowi 2,44% 

udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu DAMF Invest S.A.  

Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a spółką której akcje zostały objęte tj. DAMF 

Invest S.A. zachodzą powiązania osobowe tj. Prezes Zarządu DAMF Invest S.A. jednocześnie 

pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej 

Emitenta Pani Marianna Patrowicz i Pan Damian Patrowicz oraz Pan Jacek Koralewski 

jednocześnie pełnią funkcję Członków Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. 

 

3. Nabycie Akcji Emitenta  

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 22-05-2013 roku do dnia 
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28.05.2013 r Akcjonariusz nabył 167.189 akcji Emitenta oraz w dniach 24-28.06.2013 r 

Akcjonariusz nabył 40.000 akcji ,łącznie  207.189 stanowiących 1,12 % w kapitale 

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

posiadał 14.012.811 akcji stanowiących 75,80% w kapitale zakładowym i głosach na WZA , 

po transakcji nabycia Akcjonariusz posiada 14.220.000 akcji Emitenta stanowiących 76,92% 

w kapitale zakładowym i głosach na WZA. 

 

3.2 Zdarzenia po dniu bilansowym  

Wszystkie istotne zdarzenia opisano w pkt. powyżej. 

 

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 . Istotnym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięte wyniki 

finansowe w II  kwartale 2013 roku miała wycena akcji Spółki będących w portfelu Emitenta . 

 

3.3.1  Działalność Emitenta na przestrzeni II kwartału 2013 r.  
 

 - omówiona w pkt. 3.1  

 

3.4 Realizacja planów rozwojowych  

 

 Priorytetem Zarządu w 2013 roku jest  zapewnienie stabilności finansowej Spółce, 

uniezależnienie jej przychodów od niekorzystnych warunków atmosferycznych skutkujących 

spadkową tendencją przychodów. 

  

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

podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności  

 

W II kwartale 2013 roku Emitent  prowadził działalność gospodarczą w  kształcie 

dotychczasowym , nie dokonując rozszerzenia obszarów prowadzonej działalności . 
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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 


