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I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 

Nazwa (firma) UNITED Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 107 

Numer KRS: 0000389467 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 142943119 

NIP: 5213603831 

Telefon: +48 22 816 55 60 

Fax: +48 22 816 55 59 

Poczta e-mail: office@unitedsa.pl 

 

Przedmiotem działalności Spółki UNITED jest działalność inwestycyjna, a także 

sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami wchodzącymi w skład Grupy 

Kapitałowej UNITED, pozyskiwanie finansowania na prowadzenie działalności 

operacyjnej oraz inwestycyjnej spółek podporządkowanych.  

 

Podmioty zależne od Emitenta na dzień 31.12.2014 roku  

Jednostki zależne Emitenta Siedziba Kapitał zakładowy 

Akcjonariusz/ 
Liczba akcji/ 

udziałów 

% głosów 
na 

WZA/ZW Udziałowiec 

NCF Group Sp. z o.o. 
Warszawa, Bekasów 

74, 02-803 Warszawa 200.000,00 zł United S.A. 400 100% 

United D.A.G. (SL) Limited Freeport, Sierra Leone - United S.A - 100% 

Pralnie Polskie S.A. 
Warszawa, Bekasów 

74, 02-803 Warszawa 100.000,00 zł 
NCF Group Sp. z 

o.o. 100.000 100% 

NCF S.A. 
Warszawa, Bekasów 

74, 02-803 Warszawa 100.000,00 zł 
NCF Group Sp. z 

o.o. 100.000 100% 

United D.A.G. (SL) Limited – spółka wstrzymała prace rozwojowe. 

 

Kapitał zakładowy 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku struktura kapitału zakładowego UNITED S. A. przedstawia się 

następująco: 

Kapitał Akcyjny Seria/ 
emisja 

Rodzaj 
uprzy
wilejo
wania 

Liczba akcji Wartość serii/emisji wg 
wartości nominalnej 

Akcje zwykłe na 
okaziciela 

A - 1 000 000 100 000,00 zł 

Akcje zwykłe na B - 220 000 22 000,00 zł 
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okaziciela 
Akcje zwykłe na 
okaziciela 

C - 400 000 40 000,00 zł 

Akcje zwykłe na 
okaziciela 

D - 750 000 75 000,00 zł 

Akcje zwykłe na 
okaziciela 

E - 500 000 50 000,00 zł 

Akcje zwykłe na 
okaziciela 

F - 106 000 000 10 600 000,00 zł 

Akcje zwykłe na 
okaziciela 

G - 16 700 000 1 670 000,00 zł 

Kapitał akcyjny RAZEM   125 570 000 12 557 000,00 zł 
  

Na dzień 15 czerwca 2015 roku struktura kapitału zakładowego UNITED S. A. przedstawia się 

następująco: 

Kapitał Akcyjny Seria/ 
emisja 

Rodzaj 
uprzy
wilejo
wania 

Liczba akcji Wartość serii/emisji wg 
wartości nominalnej 

Akcje zwykłe na 
okaziciela 

A - 50 000 100 000,00 zł 

Akcje zwykłe na 
okaziciela 

B - 11 000 22 000,00 zł 

Akcje zwykłe na 
okaziciela 

C - 20 000 40 000,00 zł 

Akcje zwykłe na 
okaziciela 

D - 37 500 75 000,00 zł 

Akcje zwykłe na 
okaziciela 

E - 25 000 50 000,00 zł 

Akcje zwykłe na 
okaziciela 

F - 5 300 000 10 600 000,00 zł 

Akcje zwykłe na 
okaziciela 

G - 835 000 1 670 000,00 zł 

Kapitał akcyjny RAZEM   6 278 500 12 557 000,00 zł 
 

Akcjonariat Spółki UNITED na 15 czerwca 2015 r. 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale(%) Liczba głosów 
Udział w głosach 

ogółem(%) 

Polish American Investment Fund 650 000 10,35% 650 000 10,35% 

Pozostali 
5 628 500 

89,65% 5 628 500 89,65% 

RAZEM 6 278 500 100,00% 6 278 500 100,00% 

W dniu 30 kwietnia 2015 r. JK INVEST LLC objęło łącznie 1 179 850 akcji serii I,J,P stanowiących 11,39% kapitału zakładowego po 
zarejestrowaniu w KRS oraz 1 179 850 głosów na WZ, stanowiących 11,39% ogólnej liczby głosów na WZ.  

 

Skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku: 

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu 

 

Składy Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku: 
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Krzysztof Berzyński  Członek Rady Nadzorczej 

Grzegorz Kozok   Członek Rady Nadzorczej 

Sławomir Karaszewski Członek Rady Nadzorczej 

Jerzy Karaszewski  Członek Rady Nadzorczej 

Krystyna Trojańczyk Członek Rady Nadzorczej 

 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2014 roku: 

- 

 

 

II. Działalność UNITED S.A. w 2014 roku 

Dnia 13 stycznia 2014 roku Spółka UNITED S.A. wyemitowała obligacje serii B. 

Wyemitowane obligacje były imienne, zabezpieczone, mające formę dokumentu o 

terminie wykupu na dzień 09.01.2015r. o łącznej wartości 4.350.000,00 zł. Obligacje 

serii A zostały wyemitowane w liczbie 4.350 o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000 

zł. Obligacje były oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 10% w skali roku 

liczonej od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału. 

 

Dnia 14 stycznia 2014 roku Spółka zawarła umowę, no mocy której UNITED S.A. 

nabył 7.272 (słownie: siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) obligacje serii 

AFA, których emitentem jest Dom Maklerski IDM S.A. Obligacje zostałe zakupione za 

łączną wartość 4.475.334,24 zł (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt 

pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 24/100). Wartość nominalna i emisyjna 

jednej obligacji to 1.000 zł. Na dzień zawarcia Umowy pozostało do wykupu 870,57 

zł wartości nominalnej przypadającej na jedną obligację serii AFA.  

 

W dniu 7 maja 2014 r. Zarząd UNITED S.A. powziął informacje, iż od momentu 

publikacji raportu bieżącego nr 23/2013 z dnia 30 września 2013 r. łączna wartość 

umów na świadczenie usług promocyjnych, pomiędzy jednym z podmiotów 

wchodzących w skład grupy kapitałowej UNITED a kluczowym kontrahentem, 

przekroczyła 20 % wartości kapitałów własnych. Łączna wartość umów wynosi 

5.555.135,10 złotych (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto 

trzydzieści pięć złotych 10/100) brutto. 

 

W dniu 16 maja 2013 r. Spółka UNITED S.A. zawarła istotną z INVENTUM Y Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Strony zawarły umowę na mocy 

której United sprzedał 581 045 (słownie: pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy 

czterdzieści pięć) akcji spółki działającej pod firmą Electus S.A. z siedzibą w Lubinie.  
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Również 16 maja 2014 r. UNITED S.A. zawarła istotną umowę z INVENTUM Y 

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Emitentem zawarł 

porozumienie o wcześniejszym wykupie 6.770 imiennych obligacji serii A w łącznej 

kwocie 7.024.078,10 zł. 

 

W dniu 16 maja 2014 r. UNITED S.A. zawarła istotną umowę z INVENTUM Y Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w sprawie wzajemnego 

potrącenia wierzytelności przysługujących INVENTUM Y z tytułu sprzedaży akcji 

spółki działającej pod firmą Electus S.A w łącznej kwocie 7.024.078,69 zł z 

wierzytelnościami United z tytułu zawarcia porozumienia o wcześniejszym wykupie 

obligacji przez United w łącznej kwocie 7.024.078,10 zł. 

16 maja 2014 r. Spółki UNITED S.A. oraz DM IDM S.A. zawarły umowę sprzedaży 

akcji spółki Electus S.A. Strony zawarły umowę na mocy której UNITED S.A. sprzedał 

108.955 (słownie: sto osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji spółki 

działającej pod firmą Electus S.A. z siedzibą w Lubinie wpisanej do KRS pod 

numerem 0000156248, REGON: 390745870, za łączną kwotę 1.317.124,31 zł (jeden 

milion trzysta siedemnaście tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 31/100). 

 

W dniu 16 maja 2014 r. Spółka UNITED S.A. zawarła porozumienie o wcześniejszym 

wykupie 1.262 obligacji serii A. W dniu 16 maja 2014 r. DM IDM SA zawarł z 

Emitentem porozumienie o wcześniejszym wykupie 1.262 (słownie: jeden tysiąc 

dwieście sześćdziesiąt dwa) obligacji serii A. Wartość wykupu obligacji została 

powiększona o należne odsetki od ww. obligacji. Łączna wartość wynikająca z 

umowy porozumienia wykupu oraz należnych odsetek od obligacji to: 1.309.362,86 

zł (jeden milion trzysta dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa 86/100). 

 

W dniu 16 maja 2014 r. Spółka UNITED S.A. zawarła porozumienie o potrąceniu 

wierzytelności. Przedmiot umowy stanowi wzajemne potrącenie wierzytelności 

przysługujących UNITED S.A. z tytułu sprzedaży 108.955 akcji spółki działającej pod 

firmą Electus S.A. z siedzibą w Lubinie wpisanej do KRS pod numerem 0000156248, 

REGON: 390745870 w łącznej kwocie 1.317.124,31 zł, z wierzytelnościami Spółki 

Dom Maklerski S.A. z tytułu wcześniejszego wykupu 1.262 (słownie: jeden tysiąc 

dwieście sześćdziesiąt dwa) obligacji imiennych serii A, powiększonej o kwoty 

odsetek od ww. obligacji oraz wierzytelności prowizji z tytułu pośredniczenia w 

sprzedaży akcji spółki Electus S.A. w łącznej kwocie 1.313.533,46 zł. 

 

W dniu 19 maja 2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło oświadczenie Polskiego Banku 

Spółdzielczego w Ciechanowie w sprawie poręczenia cywilnego kredytu 

rewolwingowego udzielonego przez UNITED S.A. Zgodnie z treścią ww. 

oświadczenia, poręczony kredyt rewolwingowy na kwotę 12.500.000,00 zł został 

całkowicie spłacony, a poręczenie cywilne, udzielone przez spółkę UNITED S.A. stało 

się bezprzedmiotowe.  
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W dniu 21 maja 2014 r. Spółka UNITED S.A. w transakcji realizowanej na rynku 

niepublicznym zbył 5.540 (słownie: pięć tysięcy pięćset czterdzieści) obligacji 

imiennych serii AFA wyemitowanych przez Dom Maklerski IDM S.A. o wartości 

nominalnej 1.000,00 zł każda, za łączną cenę 4.502.579,60 zł (słownie: cztery 

miliony pięćset dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 60/100). 

 

W dniu 21 maja 2014 r. Spółka UNITED S.A. zawarła porozumienie z Obligatariuszem 

o wcześniejszym wykupie 4.350 (słownie: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) 

obligacji imiennych serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. Łączna wartość 

wynikająca z umowy porozumienia wykupu oraz należnych odsetek od obligacji to: 

4.502.554,50 zł (cztery miliony pięćset dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote 

50/100). 

 

W dniu 21 maja 2014 r. Spółka UNITED S.A. zawarła porozumienie o potrąceniu 

wierzytelności. Przedmiot umowy stanowi wzajemne potrącenie wierzytelności 

przysługujących UNITED S.A. z tytułu zbycia 5.540 obligacji imiennych serii AFA 

wyemitowanych przez Dom Maklerski IDM S.A. w łącznej kwocie 4.502.579,60 zł, z 

wierzytelnościami Obligatariusza z tytułu wcześniejszego wykupu 4.350 obligacji 

imiennych serii B, powiększonej o kwoty odsetek od ww. obligacji w łącznej kwocie 

4.502.554,50 zł. Strony umowy postanowiły niniejszym dokonać wzajemnego 

potrącenia wierzytelności Spółki UNITED S.A. z wierzytelnością Obligatariusza do 

wysokości wierzytelności Obligatariusza tj. 4.502.554,50 zł (słownie: cztery miliony 

pięćset dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote 50/100).  

 

W dniu 2 września 2014 r. Zarząd spółki UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie, 

poinformował o przyjęciu nowej strategii UNITED S.A. na lata 2014-2020. Zarząd 

Emitenta podjął decyzję o rozwinięciu dotychczasowej działalności polegającej na 

inwestowaniu w spółki i projekty z branży marketingowej o działalność 

inwestycyjną również w innych obszarach rynku. 

 

Dnia 17 grudnia 2014 r. Zarząd UNITED S.A. poinformował w raporcie bieżącym EBI 

nr 48/2014, iż w dniu 16 grudnia 2014 roku Zarząd podjął uchwałę, iż z dniem 18 

grudnia 2014 roku zmianie uległ adres Emitenta (UNITED S.A., ul. Wiertnicza 107, 

02-952 Warszawa). 

 

Dnia 13 lutego 2015 r. Zarząd Emitenta poinformował w raporcie bieżącym EBI nr 

4/2015 o zarejestrowaniu w dniu 12.02.2015 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

nowego adresu UNITED S.A.: ul. Wiertnicza 107, 02-952 Warszawa oraz zmian § 2, § 

3 Statutu Spółki.  
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Treść zarejestrowanych zmian przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 

-”§ 2 

Przedmiotem działalności Spółki jest: – 18.12.Z Pozostałe drukowanie – 18.13.Z 

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – 18.20.Z 

Reprodukcja zapisanych nośników informacji – 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań 

dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 

58.11.Z Wydawanie książek – 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. 

adresowych, telefonicznych) – 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych 

periodyków – 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza – 58.29.Z Działalność 

wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – 59.11.Z Działalność 

związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – 59.12.Z 

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi – 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i 

programów telewizyjnych – 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i 

muzycznych – 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych – 60.20.Z Nadawanie 

programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych – 62.01.Z 

Działalność związana z oprogramowaniem – 62.02.Z Działalność związana z 

doradztwem w zakresie informatyki – 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem 

urządzeniami informatycznymi,– 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie 

technologii informatycznych i komputerowych – 63.11.Z Przetwarzanie danych; 

zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – 63.12.Z 

Działalność portali internetowych – 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych – 

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

Niesklasyfikowana - 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne - 64.20.Z Działalność 

holdingów finansowych - 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych 

instytucji finansowych - 64.91.Z Leasing finansowy - 64.92.Z Pozostałe formy 

udzielania kredytów - 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie 

indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - 

66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami - 66.19.Z Pozostała 

działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych - 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny 

rachunek - 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi – 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z 

wyłączeniem holdingów finansowych – 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public 

relations) i komunikacja – 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia 

działalności gospodarczej i zarządzania – 71.20.B Pozostałe badania i analizy 

techniczne – 73.11.Z Działalność agencji reklamowych – 73.12.A Pośrednictwo w 

sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – 73.12.B 

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet) – 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele 

reklamowe w pozostałych mediach – 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej – 
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74.20.Z Działalność fotograficzna – 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 77.33.Z Wynajem i 

dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – 77.39.Z Wynajem i 

dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, – 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych 

produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, – 78.10.Z 

Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników,– 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej, – 78.30.Z Pozostała 

działalność związana z udostępnianiem pracowników, – 82.11.Z Działalność 

usługowa związana z administracyjną obsługą biura, –82.19.Z Wykonywanie 

fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność 

wspomagająca prowadzenie biura,– 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call 

center) ,– 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,–

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie  

indziej niesklasyfikowana” 

- „§ 3 

1. Kapitał zakładowy wynosi 12.557.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset 

pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na:  

- 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 

nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, - 11.000 (jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, - 20.000 

(dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 

zł (dwa złote) każda, - 37.500 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na 

okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,- 25.000 

(dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 

2,00 zł (dwa złote) każda, - 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych 

na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, - 835.000 

(osiemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości 

nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,  

2. Akcje serii A opłacone będą gotówką.  

3. Przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy pokryty będzie w 1 wysokości.  

4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji 

(imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady 

niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich 

wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych 

kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki.  

5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z 

prawem pierwszeństwa.” 

 

W dniu 13 marca 2015 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie 

reorganizacji struktury własnościowej spółek w grupie kapitałowej UNITED, 
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polegającej na sprzedaży 100% udziałów NCF S.A. z NCF Group Sp. z o.o. do 

podmiotu dominującego w grupie - UNITED S.A. 

W dniu 17 marca 2015 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1/03/2015 w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę 

8.165.250,00 zł (osiem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 

z kwoty 12.557.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) 

do kwoty 20.722.250,00 zł (dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia dwa 

tysiące dwieście pięćdziesiąt) w drodze emisji 4.082.625 (cztery miliony 

osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela 

serii H o wartości nominalnej i emisyjnej 2,00 zł (dwa złote) w ramach subskrypcji 

prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.  

W dniu 24 kwietnia 2015 r. Zarząd Spółki postanowił zmienić uchwałę Zarządu 

Spółki z dnia 17 marca 2015 r. nr 1/03/2015 r w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę 8.165.250,00 zł (osiem 

milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) z kwoty 12.557.000,00 

zł (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) do kwoty 20.722.250,00 

zł (dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) 

w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej 

z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki. 

Zmiana polegała na zwiększeniu liczby emitowanych serii w ramach podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z jednej serii H 

nadziewięć serii tj.:  

H – 312.500 sztuk akcji o wartości nominalnej 625.000,00 zł, podwyższająca kapitał 

zakładowy do kwoty 13 182 000,00 zł, I – 386.220 sztuk akcji o wartości nominalnej 

772.220,00 zł, podwyższająca kapitał zakładowy do kwoty 13 954 220,00 zł, J – 

518.055 sztuk akcji o wartości nominalnej 1.036.110,00 zł, podwyższająca kapitał 

zakładowy do kwoty 14 990 330,00 zł, K - 518.055 sztuk akcji o wartości nominalnej 

1.036.110,00 zł, podwyższająca kapitał zakładowy do kwoty 16 026 440,00 zł, L - 

518.055 sztuk akcji o wartości nominalnej 1.036.110,00 zł, podwyższająca kapitał 

zakładowy do kwoty 17 062 550,00 zł, M - 518.055 sztuk akcji o wartości nominalnej 

1.036.110,00 zł, podwyższająca kapitał zakładowy do kwoty 18 098 660,00 zł, N - 

518.055 sztuk akcji o wartości nominalnej 1.036.110,00 zł, podwyższająca kapitał 

zakładowy do kwoty 19 134 770,00 zł, O - 518.055 sztuk akcji o wartości nominalnej 

1.036.110,00 zł, podwyższająca kapitał zakładowy do kwoty 20 170 880,00 zł, P – 

275.685 sztuk akcji o wartości nominalnej 551.370,00 zł, podwyższająca kapitał 

zakładowy do kwoty 20 722 250,00 zł.  Wszystkie akcje ww. serii są akcjami 

zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej i emisyjnej 2,00 zł (dwa złote) w 

ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. W dniu 30 kwietnia 

2015 r. Zarząd Emitenta poinformował w raporcie bieżącym EBI nr 19/2015, iż 
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subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii H, I, J, K, L, M, N, O, P została 

zakończona. 

 
 
 

Wyniki UNITED S.A. w 2014 roku 
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania 
finansowego UNITED S.A.: 
 
Dane w tys. zł 

Wyszczególnienie 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT         

      PLN EUR PLN EUR 

Przychody netto ze sprzedaży         

produktów,towarów i 
 

0,00 0,00 23 5 

materiałów             

Koszty działalności operacyjnej 320 76 198 47 

Zysk (strata) na działalności -293 -70 -214 -51 

operacyjnej             

Zysk (strata) brutto   -5 929 -1415 1 303 309 

Zysk (strata netto)   -5113 -1220 1 019 242 

       Wyszczególnienie 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013 

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI 
FINANSOWEJ  

        

PLN EUR PLN EUR 

Aktywa trwałe   10 764 2525 11157 2690 

Aktywa obrotowe   7808 1831 19 897 4798 

Kapitał własny 
 

10893 2556 16 006 3859 
Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 7679 1802 16 984 4095 

       Wyszczególnienie 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 
PIENIĘŻNYCH 

        

PLN EUR PLN EUR 

Przepływy pieniężne netto z 292 70 2 871 682 

działalności operacyjnej 
 

        

Przepływy pieniężne netto z -4 390 -1 048 -10 555 -2507 

działalności inwestycyjnej         

Przepływy pieniężne netto z 3 950 943 7 843 1863 

działalności finansowej           

 

Kurs EUR/PLN 2014 2013 
-dla danych bilansowych 4,2623 4,1472 
-dla danych rachunku zysków i strat 4,1893 

 
4,2110 

 
Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy. 
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Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto 

kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy 

danego okresu. 

 

III. Perspektywy rozwoju 

W dniu 2 września 2014 r. Zarząd spółki UNITED S.A. poinformował o przyjęciu nowej 

strategii UNITED S.A. na lata 2014-2020. Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozwinięciu 

dotychczasowej działalności polegającej na inwestowaniu w spółki i projekty z branży 

marketingowej o działalność inwestycyjną również w innych obszarach rynku. Spółka  

zgodnie z przyjętą strategią rozwoju realizuje działania zmierzające do wzrostu jej 

wartości poprzez zaangażowanie się w nowe projekty inwestycyjne.  

 

IV. Najistotniejsze czynniki ryzyka 

Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą  

Na bieżącą działalność Spółki znaczący wpływ ma sytuacja ogólnogospodarcza w Polsce 

i na świecie, wyrażająca się w poziomie wskaźników makroekonomicznych. Do 

czynników makroekonomicznych, mających największy wpływ na działalność Spółki, 

zaliczają się między innymi: tempo wzrostu i wartość Produktu Krajowego Brutto, 

poziom nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, poziom inflacji oraz poziom 

stóp procentowych. Pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej może mieć negatywny 

wpływ na popyt na oferowane przez Spółkę produkty i usługi, a w konsekwencji na 

wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Spółki.  

 

Ryzyko zmian przepisów podatkowych  

Częste zmiany oraz brak jednoznacznej wykładni krajowych przepisów podatkowych 

stanowią dla Spółki istotne źródło ryzyka. Niestabilność systemu podatkowego i 

związane z nią próby wprowadzania nowych uregulowań mogą okazać się niekorzystne 

dla Spółki oraz odbiorców jej usług, co w konsekwencji może przełożyć się na 

pogorszenie wyników finansowych Spółki. Możliwe różnice w interpretacji przepisów 

prawnych zwiększają wymienione ryzyko – w razie nieprawidłowego odczytania i 

zastosowania się Spółki do obowiązujących wymogów organy podatkowe uprawnione 

są do nakładania wysokich kar, które mogą mieć znaczny wpływ na wyniki finansowe 

Spółki. Realizacja zagrożenia wynikającego z nieprawidłowości podatkowych nie jest 

przewidywana oraz nie miała miejsca w przeszłości, jednak nie można jej zupełnie 

wykluczyć. Jako sposób ograniczania tego ryzyka Spółka zakłada występowanie do 

właściwych organów podatkowych z wnioskiem o przedstawienie opinii w sprawie 

określonej interpretacji przepisów oraz korzystanie z konsultacji doradców 

podatkowych.  

 

Ryzyko niekorzystnych zmian pozostałych przepisów prawnych oraz ich interpretacji  
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Częste zmiany przepisów prawnych mogą niekorzystnie wpłynąć na działalność Spółki. 

Odnosi się to w szczególności do zmian regulacji obejmujących prawo handlowe, prawo 

pracy i ubezpieczeń społecznych oraz przepisy regulujące działalność gospodarczą. Brak 

stabilności prawnej powoduje brak jednolitej wykładni przepisów, co może prowadzić 

do kosztownych i długotrwałych postępowań sądowych. Ponadto, zmiany przepisów 

często związane są z kosztowną adaptacją prowadzonej działalności do nowych 

wymogów. Dodatkowo, członkostwo Polski w Unii Europejskiej powoduje konieczność 

dostosowania przepisów krajowych do wymogów unijnych. Istnieje ryzyko, że 

wprowadzone zmiany przepisów prawnych lub ich interpretacja mogą negatywnie 

wpłynąć na rozwój Spółki oraz jego sytuację finansową.   

 

Ogólne ryzyko zadłużenia  

Grupa kapitałowa korzysta i zamierza w przyszłości korzystać z kredytów bankowych, 

obligacji oraz innych instrumentów dłużnych dla potrzeb finansowania działalności 

operacyjnej. Ponadto Spółka finansuje inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe za pomocą 

leasingu. Ewentualne istotne pogorszenie się płynności Spółki może spowodować, że 

Spółka może nie być w stanie spłacać odsetek i kapitału lub wypełniać innych 

zobowiązań wynikających z zawartych umów finansowych lub emisji instrumentów 

dłużnych. W przypadku niewywiązania się przez Spółkę z postanowień zawartych w 

podpisanych umowach kredytowych, zadłużenie spółki z tytułu kredytów bankowych 

może zostać częściowo lub w całości postawione w stan natychmiastowej wymagalności, 

a w razie braku jego spłaty, instytucje finansujące mogą złożyć wnioski o ogłoszenie 

upadłości.  

 

 

V. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego 

Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego zostały szczegółowo opisane 

we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.  

 

VI. Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego 

Informacja na temat stosowania przez UNITED Spółkę Akcyjną zasad ładu korporacyjnego, o 

których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” Niniejsza 

informacja zawiera odniesienie do zakresu zasad ładu korporacyjnego zawartych w Załączniku Nr 1 do 

Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31.03.2010 r.  

1.Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem 

tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji 

zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak 

najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i 

analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, 

umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować 

przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej  



UNITED Spółka Akcyjna 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku 

12 | S t r o n a  
 

TAK  

Spółka nie zamierza w najbliższym czasie wprowadzić zasady transmitowania, rejestracji i upubliczniania 

obrad walnego zgromadzenia i w sposób trwały odstępuje od stosowania przedmiotowej zasady ładu 

korporacyjnego (dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect) w tym zakresie. Pozostałe elementy, 

które składają się na wypełnienie tej zasady, są w pełni stosowane przez Spółkę.  

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw 

spółki oraz sposobu jej funkcjonowania  

TAK  

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 3.1. podstawowe informacje o 

spółce i jej działalności (strona startowa)  

TAK  

3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej 

przychodów  

TAK  

3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku  

NIE  

3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki  

TAK  

Publikowane są tylko życiorysy Członków Zarządu.  

3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o 

powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie 

mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki  

TAK  

3.6. dokumenty korporacyjne spółki  

TAK  

3.7. zarys planów strategicznych spółki  

TAK 

3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych 

prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy)  

NIE 

3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się 

w wolnym obrocie  

TAK  

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz 

kontakty z mediami  
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NIE 

Na stronie są podane dane teleadresowe Spółki. W razie konieczności dane osoby odpowiedzialnej za relacje 

inwestorskie oraz kontakt z mediami są podawane przez sekretariat.  

3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe  

TAK  

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych 

zgromadzeń, a także spotkać z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych  

TAK  

3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń 

skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów 

oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie 

umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych  

TAK  

3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie 

walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania  

NIE 

3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku 

obrad wraz z uzasadnieniem 

TAK  

3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy  

TAK  

3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług 

Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych 

oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy  

NIE 

3.20. informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta  

NIE 

3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy  

TAK  

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub 

angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w 

tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta  

TAK  
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5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów 

indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać 

indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.gpwinfostrefa.pl  

TAK  

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem 

umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna 

wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą  

NIE 

 7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla 

wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o 

tym fakcie Autoryzowanego Doradcę 

 NIE  

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji 

niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy  

NIE 

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:  

9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej  

TAK 

9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu 

świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie  

NIE  

Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy od Spółki z tytułu świadczenia wobec Emitenta usług objęta jest 

klauzulą poufności i nie będzie podlegała ujawnieniu przez Spółkę.  

10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w 

składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego 

zgromadzenia  

TAK  

11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien 

organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami  

NIE  

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę 

emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązań organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed 

dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej  

TAK  

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego 

pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są 

prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych  

http://www.gpwinfostrefa.pl/
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TAK  

13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę 

kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, 

zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i 

przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku 

upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na 

podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.  

TAK  

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas 

przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni 

roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia  

TAK  

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko 

takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy  

TAK  

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny 

powinien zawierać co najmniej:  

• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie 

emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych 

emitenta,  

• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie 

objętym raportem,  

• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, chodź w części, miała miejsce w okresie 

objętym raportem,  

• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które 

dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji 

raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkac z inwestorami 

lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.  

NIE  

W ocenie Zarządu użyteczność raportów miesięcznych dla inwestorów byłaby ograniczona ponieważ 

zawierałaby powtórzenie przekazanych już wcześniej informacji. 

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 

do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w 

trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informacje wyjaśniającą 

zaistniałą sytuację. 

TAK  
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Warszawa,  

15 czerwca 2015 r. 

 

 Jan Karaszewski  

 

Prezes Zarządu 

 


