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INFORMACJE OGÓLNE 
 

Podstawowe dane o Spółce 
 

Pełna nazwa 
 
 

WEEDO Polska Spółka Akcyjna 
 

Siedziba Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 201, 
53-329 Wrocław 

Telefon: (+48 71) 79 11 555 

Faks: (+48 71) 79 11 556 

Kapitał zakładowy 
 

            Kapitał zakładowy wynosi 5.000.000,00 zł i dzieli sie na: 
- 60.000 akcji serii A,  
- 5.000 akcji serii B,  
- 7.000 akcji serii C,  
- 7.000 akcji serii D,  
- 158.000 akcji serii E, 
- 2.263.000 akcji serii F. 

KRS 0000388020 

NIP: 634-278-69-98 

REGON: 241960822 

Czas trwania jednostki nieograniczony 

 

1.2 Organy Emitenta 
 

Organy Emitenta 
 

Zarząd 

W skład Zarządu WEEDO Polska S.A. na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi: 

 

 Mariusz Chłopek – Prezes Zarządu 

 

W okresie 2014 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zaszły następujące 

zmiany w składzie Zarządu Spółki: 

– w dniu 7 stycznia 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 368 § 4 

Kodeksu spółek handlowych podjęła uchwałę na mocy której odwołała z końcem dnia 7 

stycznia 2015 r. Pana Patryka Cebulę z funkcji Prezesa Zarządu Spółki, 

– w dniu 7 stycznia 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 368 § 4 

Kodeksu spółek handlowych podjęła uchwałę na mocy której powołała z dniem 8 

stycznia 2015 r. Pana Mariusza Chłopek do składu Zarządu Spółki i powierzyła Panu 

Mariuszowi Chłopek funkcję Prezesa Zarządu Spółki.  
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Rada Nadzorcza 

W skład Rady Nadzorczej WEEDO Polska S.A. na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania 

wchodzą: 

 
 Felicja Wójciak - Członek Rady Nadzorczej 

 Grzegorz Wójciak - Członek Rady Nadzorczej 

 Marcin Dudzik - Członek Rady Nadzorczej 

 Mieczysław Wójciak - Członek Rady Nadzorczej 

 Paweł Drzewiecki - Członek Rady Nadzorczej. 

 

W okresie 2014 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zaszły następujące 

zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki: 

– Pan Marcin Boszko złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki 

z dniem 27 sierpnia 2014 roku, 

– Pani Anna Sidorczyk złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej 

Spółki z dniem 27 sierpnia 2014 roku, 

– Pan Piotr Międlara złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki 

z dniem 16 września 2014 roku, 

– w dniu 22 grudnia 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało 

istniejących członków Rady Nadzorczej Spółki: Pana Tomasza Szumowskiego oraz Pana 

Patryka Pawelczuka, 

– w dniu 22 grudnia 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały na mocy 

których postanowiło o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki następujących osób: 

(i) Panią Felicję Wójciak, (ii) Pana Grzegorza Wójciak, (iii) Pana Marcina Dudzik, (iv) 

Pana Mieczysława Wójciak, (v) Pana Pawła Drzewieckiego. 
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2014 ROKU 

Działania Emitenta w 2014 r. były skoncentrowane na poszukiwaniach inwestorów 

zainteresowanych dokapitalizowaniem Spółki oraz ewentualną zmianą profilu jej działalności.  

 

Spółka prowadziła rozmowy z potencjalnymi inwestorami w celu zmiany obecnego profilu 

działalności oraz dokapitalizowania Spółki. W związku z prowadzonymi rozmowami 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 grudnia 2014 r. podjęło uchwały na mocy 

których zmianie uległy wszystkie osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto 

NWZ Spółki w dniu 22 grudnia 2014 r. postanowiło o zmianie nazwy Spółki na „WEEDO Polska 

Spółka Akcyjna”, rozszerzenia zakresu PKD Spółki, a także o podwyższeniu kapitału 

zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.526.000,00 zł w drodze emisji akcji zwykłych na 

okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. Ponadto z 

początkiem 2015 r. nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa zarządu Spółki, którym został Pan 

Mariusz Chłopek. 

 
 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA MAJĄCE MIEJSCE PO 

ZAKOŃCZENIU ROKU OBROTOWEGO 2014 

Spółka w dniu 18 lutego 2015 r. zakończyła subskrypcję prywatną 2.263.000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł każda, które zostały zaoferowane podmiotowi, 

który będzie 100% udziałowcem w spółce WEEDO Polska Sp. z o.o. – tj. spółki, która planuje się, 

że docelowo będzie posiadać prawa do wykorzystania technologii strategicznego partnera 

biznesowego (w przypadku pozyskania takiego partnera). Cena emisyjna akcji serii F wyniosła 

2,00 zł za jedną akcję. 

 

Ponadto w dniu 19 lutego 2015 r. Spółka otrzymała podpisane porozumienie inwestycyjne z 

podmiotem, który objął wszystkie akcje serii F Spółki, w ramach, którego Spółka oświadczyła, że 

ma zamiar nabyć od tego podmiotu 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki WEEDO 

Polska Sp. z o.o. za kwotę ok. 4,53 mln zł za wszystkie udziały. W związku z tym strony 

porozumienia ustaliły, że Spółka wpłaci na poczet ceny sprzedaży zaliczkę w wysokości ok. 4,53 

mln zł. 

 

Powyższe działania mają na celu pozyskanie strategicznego partnera biznesowego oraz 

rozszerzenie profilu działalności Spółki w oparciu o technologię udostępnioną przez tego 

partnera na rzecz przyszłej spółki zależnej Emitenta. 

 

W przypadku finalizacji transakcji przejęcia spółki WEEDO Polska Sp. z o.o. i otrzymaniu przez 

tą spółkę praw do wykorzystania technologii przez strategicznego partnera biznesowego, 

Emitent planuje rozszerzenie działalności operacyjnej o działalność prowadzoną w oparciu o tę 

technologię. 
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W dniu 15 maja 2015 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji zmiany Statutu 

Spółki, w tym m.in.: 

(i) zmiany nazwy spółki z „WEEDO S.A.” na „WEEDO Polska S.A.”, 

(ii) zmiany siedziby spółki z Katowic na Wrocław, 

(iii) połączenia (scalenia) akcji Emitenta w stosunku 20:1, poprzez podwyższenie 

wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z 0,10 zł do 2,00 zł z jednoczesnym 

zmniejszeniem ilości wszystkich akcji Spółki,  

(iv) podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji 2.263.000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł każda. 

 

PRZEWIDYWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI 

W 2015 r. spółka WEEDO Polska S.A. planuje sfinalizować transakcję przejęcia spółki WEEDO 

Polska Sp. z o.o. i po otrzymaniu przez tą spółkę praw do wykorzystania technologii przez 

strategicznego partnera biznesowego, Spółka planuje rozszerzenie działalności operacyjnej o 

działalność prowadzoną w oparciu o tę technologię. 

 

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I 

ROZWOJU 

W 2014 roku Spółka nie prowadziła działań w dziedzinie badań i rozwoju. 

AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINAN-

SOWA 

W 2014 r. Spółka odnotowała istotne zmniejszenie wartości odnotowywanych przychodów ze 

sprzedaży z poziomu ok. 148 tyś. zł w 2013 r. do ok. 5 tyś. zł w 2014 r. Na spadek przychodów ze 

sprzedaży w 2014 r. główny wpływ miał fakt, że Spółka nie prowadziła istotnej działalności 

gospodarczej oraz skupiała się na rozmowach z potencjalnymi inwestorami w celu zmiany 

obecnego profilu działalności oraz dokapitalizowaniem Spółki. W 2014 r. Spółka odnotowała 

koszty działalności operacyjnej na poziomie ok. 136 tyś. zł, które były niższe o ok. 162 tyś. zł w 

porównaniu do kosztów działalności operacyjnej odnotowanych w 2013 r. Na koszty 

działalności operacyjnej w 2014 r. złożyły się głównie koszty sprzedanych towarów i 

materiałów w kwocie ok. 32 tyś. zł, koszty wynagrodzeń w kwocie ok. 42 tyś. zł oraz koszty 

usług obcych w kwocie ok. 54 tyś. zł. Powyższe wpłynęło na odnotowanie przez Spółkę w 2014 

r. straty netto w wysokości ok. 147 tyś. zł. 

Na koniec 2014 r. Spółka odnotowała nieznaczny wzrost wartości sumy bilansowej (w 

porównaniu do końca 2013 r.). Po stronie aktywów na wzrost sumy bilansowej wpływ miał 

głównie wzrost wartości należności krótkoterminowych oraz krótkoterminowych rozliczeń 

międzyokresowych. Po stronie pasywów Spółka na koniec 2014 r. odnotowała wzrost wartości 

zobowiązań krótkoterminowych do kwoty ok. 720 tyś. zł (z kwoty ok. 492 tyś. zł na koniec 2013 

r.) oraz dalsze zmniejszenie wartości kapitałów własnych wynikające z odnotowanej w 2014 r. 
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straty netto w wysokości ok. 147 tyś. zł. Wartość kapitałów własnych Spółki na koniec 2014 r. 

wyniosła ok. -531 tyś. zł.  

 

Przyszłe wyniki finansowe osiągane przez Spółkę będą w głównej mierze uzależnione od 

sukcesu w sfinalizowaniu transakcji przejęcia spółki WEEDO Polska Sp. z o.o. oraz otrzymaniu 

przez tą spółkę praw do wykorzystania technologii przez strategicznego partnera biznesowego, 

a także od stopnia rozwoju działalności operacyjnej przejętej spółki w zakresie działalności w 

oparciu o uzyskaną przez tę spółkę technologię. 

 
Analiza płynność Spółki 
 
Tabela 1 Wskaźniki płynności WEEDO Polska S.A. 

Wyszczególnienie 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 

Wskaźnik płynności I – bieżącej 0,34 0,28 

Wskaźnik płynności II – szybkiej 
0,15 0,15 

Wskaźnik płynności I – bieżącej płynności – aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 
Wskaźnik płynności II – szybkiej płynności – aktywa obrotowe minus zapasy minus krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe / zobowiązania krótkoterminowe 
 

Analiza płynności finansowej Spółki wskazuje, że na koniec 2014 r. wskaźniki płynności 

kształtowały się na stosunkowo niskich poziomach. Wskaźnik bieżącej płynności przyjmował na 

koniec 2014 r. wartość 0,28, co oznacza że wartość aktywów obrotowych w 28% pokrywała 

wartość zobowiązań krótkoterminowych Spółki. Wskaźnik szybkiej płynności przyjmował na 

koniec 2014 r. wartość 0,15, co oznacza że wartość aktywów obrotowych pomniejszych o zapasy 

oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w 15% pokrywała wartość zobowiązań 

krótkoterminowych Spółki. 

 

NABYCIE UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH, A W 

SZCZEGÓLNOŚCI CELU ICH NABYCIA, LICZBIE I 

WARTOŚCI NOMINALNEJ, ZE WSKAZANIEM, JAKĄ 

CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REPREZENTUJĄ, 

CENIE NABYCIA ORAZ CENIE SPRZEDAŻY TYCH 

UDZIAŁÓW (AKCJI) W PRZYPADKU ICH ZBYCIA 

Spółka WEEDO Polska S.A. w 2014 r. nie nabywała akcji własnych. 

POSIADANE PRZEZ JEDNOSTKĘ ODDZIAŁY 

(ZAKŁADY) 

Spółka nie posiada oddziałów. 
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CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ 

SPÓŁKI 

Ryzyko związane z nową strategią rozwoju Emitenta 

Strategia rozwoju Emitenta, zakłada sfinalizowanie transakcji przejęcia spółki WEEDO Polska 

Sp. z o.o. i po otrzymaniu przez tą spółkę praw do wykorzystania technologii przez 

strategicznego partnera biznesowego (pochodzącego z Ameryki Północnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem podmiotu z sektora nowych technologii lub sektora life science), Spółka planuje 

rozszerzenie działalności operacyjnej o działalność prowadzoną w oparciu o tę technologię. W 

związku z tym istnieje ryzyko, że Spółka nie będzie w stanie pomyślnie zrealizować transakcji 

przejęcia spółki WEEDO Polska Sp. z o.o. posiadającej unikalne prawa do wykorzystania 

technologii od strategicznego partnera biznesowego. W przypadku ziszczenia się 

przedmiotowego ryzyka,  Spółka nie będzie mogła rozpocząć planowanej działalności w nowym 

obszarze, co przełoży się na dalszy brak odnotowywania istotnych przychodów ze sprzedaży. 

Ponadto pomyślna realizacja transakcji przejęcia spółki WEEDO Polska Sp. z o.o. również może 

spowodować, iż przez dłuższy okres czasu Emitent oraz jego docelowa spółka zależna nie będą 

odnotowywać przychodów ze sprzedaży lub też nie będą ich odnotowywać w ogóle. 

Ryzyko związane z wynikami finansowymi 

W roku obrotowym 2014 r. Emitent odnotował stratę netto w wysokości  ok. 147 tys. zł. Na 

wyniki finansowe za 2014 r. z racji nieodnotowywania przez Spółkę przychodów ze sprzedaży, 

główny wpływ miały koszty bieżącej działalności Spółki. W związku z tym istnieje ryzyko, iż 

Spółka w przyszłości może w dalszym ciągu nie odnotowywać przychodów ze sprzedaży i 

odnotowywać ujemne wyniki finansowe. Osiąganie ujemnych wyników finansowych w 

przyszłości może być spowodowane opóźnieniem lub też brakiem  przejęcia spółki WEEDO 

Polska Sp. z o.o., a także opóźnieniem lub brakiem odnotowywania przychodów oraz dodatnich 

wyników finansowych przez ten podmiot. W opinii Zarządu Emitenta trudno jest precyzyjnie 

określić okres czasu, w którym Spółka (a także Grupa w przypadku przejęcia spółki WEEDO 

Polska Sp. z o.o.) zacznie generować istotne przychody ze sprzedaży pozwalające osiągnąć jej 

rentowność. W związku z powyższym inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, iż w 

najbliższym czasie Spółka może nie generować przychodów ani pozytywnych wyników 

finansowych.  

 

Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa Spółki 

Na przyszłą działalność operacyjną Spółki istotny wpływ będzie miała wiedza i doświadczenie 

wnoszone przez Członków Zarządu Spółki, a także Członków Rady Nadzorczej Spółki. Istnieje 

ryzyko, że ewentualna utrata którejkolwiek z osób wchodzących w skład organów Emitenta o 

istotnym wpływie na działalność Spółki może mieć negatywne konsekwencje na realizację 

strategii oraz rozwoju Spółki, a także na jej sytuację finansową i wyniki operacyjne. Wraz z 

odejściem którejkolwiek z tych osób, Spółka mogłaby zostać pozbawiona personelu 

posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i działalności operacyjnej.  

 

Ryzyko związane z regulacjami prawnymi (polskimi i unijnymi) 

Regulacje prawne w Polsce ulegają nieustannym zmianom. Konsekwencją zmian jest 

konieczność ponoszenia kosztów monitorowania zmian legislacyjnych oraz kosztów 
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dostosowywania do zmieniających się przepisów. W przypadku niejasnych sformułowań w 

przepisach istnieje również ryzyko rozbieżności w interpretacji przepisów pomiędzy Emitentem 

a innymi podmiotami, takimi jak kontrahenci czy organy administracyjne. Niejednoznaczność 

przepisów może rodzić ryzyko nałożenia kar administracyjnych lub finansowych w przypadku 

przyjęcia niewłaściwej wykładni prawnej. Zmiana powyższych przepisów i regulacji może mieć 

negatywny wpływ na działalność Emitenta w przyszłości oraz narazić Emitenta na dodatkowe i 

nieprzewidywalne wydatki, a także utrudnić realizację przyjętego planu gospodarczego. 

 

Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych 

Emitent, podobnie jak wszystkie podmioty gospodarcze, jest narażony na nieprecyzyjne zapisy 

w uregulowaniach prawno-podatkowych, które mogą spowodować powstanie rozbieżności 

interpretacyjnych, w szczególności w odniesieniu do operacji związanych z podatkiem 

dochodowym, podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem VAT w ramach 

prowadzonej przez Spółkę działalności. W związku z powyższym istnieje ryzyko, iż mimo 

stosowania przez Spółkę aktualnych standardów rachunkowości, interpretacja Urzędu 

Skarbowego odpowiedniego dla siedziby Emitenta może różnić się od przyjętej przez Spółkę, co 

w konsekwencji może wpłynąć na nałożenie kary finansowej, która może mieć istotny 

negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. 

 

Ryzyko związane z częstymi zmianami w polskich przepisach podatkowych 

Częste zmiany przepisów podatkowych w Polsce mogą mieć negatywny wpływ na działalność 

Emitenta oraz jej sytuacji finansowej. System podatkowy obowiązujący w Polsce charakteryzuje 

się brakiem stabilności. Przepisy podatkowe ulegają częstym zmianom, w celu dostosowania do 

przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Częste zmiany tego typu miały i mogą w 

przyszłości mieć negatywny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki 

operacyjne i perspektywy rozwoju. Ponadto, brak stabilnego systemu podatkowego w Polsce 

może uniemożliwić skuteczne planowanie i realizację planu gospodarczego. Brak stabilizacji 

polskiego systemy podatkowego wynika nie tylko ze zmian przepisów lecz również stosowania 

przez organy podatkowe wyroków sądów, które z kolei mogą być unieważniane lub ulegać 

zmianom. 

 

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH EMITENTA 

W ZAKRESIE: 

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków 
pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka 
 
Spółka nie posiada instrumentów finansowych zabezpieczających przed ryzykiem zmian cen, 

kredytowych, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności 

finansowej. 

b) przyjęte przez jednostkę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z 
metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których 
stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń 
 

Spółka nie realizuje oraz nie planuje transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość 

zabezpieczeń. Przychody jak i koszty Spółki rozliczane są w złotych. 



WEEDO Polska S.A. 
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Spółka nie była narażona w sposób istotny na ryzyko stopy procentowej, czy zmiany kursów 

walut i w związku z powyższym nie korzystała z instrumentów zabezpieczających jej transakcje. 

 

STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 

PRZYPADKU JEDNOSTEK, KTÓRYCH PAPIERY 

WARTOŚCIOWE ZOSTAŁY DOPUSZCZONE DO 

OBROTU NA JEDNYM Z RYNKÓW REGULOWANYCH 

EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 

Papiery wartościowe spółki WEEDO Polska S.A. nie zostały dopuszczone do obrotu na żadnym z 

rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w związku z powyższym Spółka 

nie jest zobowiązana do stosowania zasad ładu korporacyjnego przeznaczonych dla tego rodzaju 

przedsiębiorstw. 

 

 

Mariusz Chłopek - Prezes Zarządu                     ……………………..…………….. 

 


