
TEKST JEDNOLITY STATUTU 
SPARK VC SPÓŁKA AKCYJNA 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 

§ 1. 
 

1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą 
SPARK VC Spółka Akcyjna.  

2. Spółka może używać skrótu SPARK VC S.A.  
 

§ 2. 
 

Jedynym założycielem Spółki jest Spółka pod firmą PAYFREEZER Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie.  
 

§ 3. 
Siedzibą Spółki jest Wrocław.  
 

§ 4. 
 

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.  
 

§ 5. 
 

1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa 
i wszelkie inne jednostki organizacyjne.  

2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem 
dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno-prawnych z innymi podmiotami. 
W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować do już istniejących lub 
nowozakładanych spółek handlowych.  

 
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  

 
§ 6. 

 
1. Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną 

w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm., dalej 
„Ustawa”), polegające na zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi Spółki oraz zarządzaniu 
ryzykiem (PKD 66.30.Z), a także zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich 
lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną Spółki 
(PKD 64.30.Z). 

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa 
w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, 
a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie 
lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych 
warunków.  

 
§ 7. 

 
Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków 
określonych w przepisie art. 417 § 4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, 
którzy nie zgadzają się na zmianę.  



 
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY  
 

§ 8. 
 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.200.000,00 zł (dziesięć milionów dwieście tysięcy 
złotych) i dzieli się na 102.000.000 (sto dwa miliony) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda, w tym:  
a) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1, 
b) 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2, 
c) 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A3, 
d) 88.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
e) 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 
f) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. 

1a. Wszystkie akcje serii A1 powstały w wyniku scalenia wcześniej istniejących akcji serii A, B, C 
i D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Scalenia dokonano bez zmiany wysokości kapitału 
zakładowego.  

2. Wszystkie akcje serii A zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.  
3. Wszystkie akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod firmą PAYFREEZER Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie - w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 
roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 54, 
poz. 654, ze zm.) - oznaczonej jako zbiór składników składający się na Reklamofon.pl, (zwanej 
dalej „Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa”), którą stanowi zorganizowany zespół 
składników niematerialnych i materialnych w tym jego zobowiązania, przeznaczonych do 
prowadzenia samodzielnej wydzielonej działalności gospodarczej.  

4. Przed wpisaniem Spółki do rejestru dokonana zostanie wpłata na akcje serii A w wysokości 
dwudziestu pięciu procent (25%) wartości nominalnej obejmowanych akcji serii A. Pozostałe 
siedemdziesiąt pięć procent (75%) wartości nominalnej obejmowanych akcji serii A zostanie 
pokryte wkładem pieniężnym w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa 
tysiące jedenastego roku (31.12.2011 r.). Wkład niepieniężny na pokrycie akcji serii B 
zostanie wniesiony w całości przed wpisaniem Spółki do rejestru.  

 
§ 9. 

 
1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie 

większą niż 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych)., poprzez 
emisję nie więcej niż 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) akcji, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (”Kapitał Docelowy”). 

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania 
akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanych 
na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 3 z dnia 22 grudnia 
2016 r.  

3. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub 
niepieniężne.  

4. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać, dokonując jednego lub 
większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.  

5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 
akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, w odniesieniu do 
każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału 
Docelowego. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej. 



6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych 
w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady 
Nadzorczej. 

7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na 
okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału 
Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne). 

8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego 
w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: 

(a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz 
zawierania w Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji, 

(b) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu 
w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku 
NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

(c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów 
zabezpieczających powodzenie emisji akcji. 
 

§ 10. 
 
Każda akcja Spółki może zostać umorzona za zgodą akcjonariusza, w drodze nabycia jej przez 
Spółkę.  
 
IV. ORGANY SPÓŁKI  

§ 11 
Organami Spółki są:  
1/ Zarząd,  
2/ Rada Nadzorcza,  
3/ Walne Zgromadzenie.  
 

A. ZARZĄD SPÓŁKI  
§ 12. 

 
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.  
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji 

pozostałych organów Spółki.  
 

§ 13. 
 
1. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków.  
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.  
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.  
 

§ 14. 
  

1. Rada Nadzorcza powierza jednemu z członków Zarządu funkcję Prezesa, może również 
powierzyć pozostałym członkom Zarządu funkcję Wiceprezesa.  

2. Rada Nadzorcza może odwołać lub zmienić wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 
1.  

§ 15. 
 

1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy 
nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem 
sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu 



sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności 
Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.  

2. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.  
3. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków 

Zarządu.  
 

§ 16. 
 

1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd 
i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.  

2. Regulamin określa co najmniej:  
1/ sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd,  
2/ zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym.  

 
§ 17. 

 
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony 
jest jedyny członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego 
upoważnieni są: samodzielnie Prezes Zarządu, bądź dwaj członkowie Zarządu działający łącznie 
lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.  
 

§ 18. 
  
Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę 
reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady 
Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana 
jest zgoda Rady Nadzorczej.  
 

B. RADA NADZORCZA  
 

§ 19. 
 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 
działalności. 
  

§ 20. 
 

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu 
spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:  
1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, 
o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,  
2/ przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,  
3/ udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, z wyłączeniem przypadku, 
o którym mowa w przepisie art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h.,  
4/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,  
5/ (uchylony)  
 

§ 21. 
 

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków.  
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. W przypadku śmierci 

lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, pozostali 
członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać 



nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez 
Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.  

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.  
4. Akcjonariusz posiadający ponad 50 % (pięćdziesiąt procent) akcji ma prawo powołania 

trzech członków Rady Nadzorczej.  
 

§ 22 
 

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać 
ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.  

2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.  
 

§ 23. 
 

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy 
w roku obrotowym.  

2. (uchylony)  
 

§ 24. 
 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy 
albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej.  

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady 
Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego 
Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. 
W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje 
którykolwiek z nowo powołanych członków Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady 
Nadzorczej I kadencji zwołuje Zarząd.  

3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być 
przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego 
członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed 
dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek 
obrad posiedzenia.  

4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady 
Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy 
członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku 
obrad w całości lub w części.  

 
§ 25. 

 
Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego 
nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej.  
 

§ 26. 
 

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.  
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na 

wniosek któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. 
W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.  

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.  



4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości 
głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej.  

 
§ 27. 

 
1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok 

obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, 
z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami 
istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Rady Nadzorczej.  

2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przy-padającym 
bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie.  

 
§ 28. 

 
Członkom Rady Nadzorczej może przysługiwać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia 
określa uchwała Walnego Zgromadzenia.  
 

§ 29. 
 

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez 
Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, 
ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa 
w §26 ust 4.  
 
C. WALNE ZGROMADZENIE  
 

§ 30. 
 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone 
w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach 
niniejszego statutu.  

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub spółdzielczego prawa 
albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub spółdzielczym prawie, 
a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.  

 
§ 31. 

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

Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.  
2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych 

do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.  
 

§ 32. 
 

1. (uchylony)  
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.  
 

§ 33. 
 

(uchylony)  



§ 34. 
 

1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na 
usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej 
w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów.  

2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga 
bezwzględnej większości głosów.  

3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub 
akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym 
Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu 
w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany.  

 
§ 35. 

 
Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób 
prowadzenia obrad.  
 
V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI  
 

§ 36. 
 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 
2010 roku.  
 

§ 37. 
 

1. Kapitały własne Spółki stanowią:  
1/ kapitał zakładowy,  
2/ kapitał zapasowy,  
3/ kapitały rezerwowe,  
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno 

na początku, jak i w trakcie roku obrotowego.  
 

§ 38. 
 

(uchylony)  
 

§ 39. 
 
Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony 
do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.  
 

§ 40. 
 

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę 
w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych 
świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.  
 
 
VA. ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI 

 

§ 40a 

 



1. Z zastrzeżeniem pełnienia funkcji wewnętrznie zarządzającego alternatywną spółką 
inwestycyjną, wyłącznym przedmiotem działalności Emitenta jest zbieranie aktywów od 
wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z Zasadami 
Polityki Inwestycyjnej Spółki.   

2. Celem Emitenta jest wzrost wartości aktywów Spółki w wyniku wzrostu wartości 
posiadanych akcji i udziałów. Emitent, w celu realizacji tego celu, dokonywać będzie objęcia 
lub zakupu akcji i udziałów w przedsiębiorstwach.    

3. Emitent będzie elastycznie dysponował środkami, dokonując inwestycji w różne kategorie 
aktywów, angażując się na różnych poziomach cenowych i różnych poziomach posiadanych 
udziałów. Poziom zaangażowania zależeć będzie od kategorii inwestycji, ryzyka, oraz 
oczekiwanego zysku.   

4. Etap rozwoju: Polityka inwestycyjna zakłada możliwość inwestowania w spółki na 
początkowym, wczesnym oraz dość zaawansowanym etapie rozwoju. W przypadku spółek 
we wczesnym etapie rozwoju, inwestycje dokonywane są w podmioty posiadające 
innowacyjne produkty, technologie, know-how, lub inne aktywa, często niematerialne, które 
dają perspektywę komercjalizacji na szeroką skalę. W przypadku spółek w dość 
zaawansowanym etapie rozwoju, Emitent inwestuje w podmioty, które zmieniają swoją 
działalność pod względem technologicznym lub organizacyjnym w taki sposób, że może ona 
znacznie zwiększyć wartość danego podmiotu.   

5. Region: Emitent inwestuje w przedsiębiorstwa mające siedziby lub prowadzące działalność 
zarówno w Polsce jak i za granicą. Preferowanym rynkiem zagranicznym są Stany 
Zjednoczone. Emitent inwestuje również w podmioty prawa amerykańskiego, które dokonują 
ekspansji na rynek europejski, w tym przede wszystkim polski.   
 

§ 40b 

 

Wartość posiadanych przez Emitenta aktywów wyceniana będzie według najbardziej 

aktualnych, możliwych co oceny  wartości. Emitent zamierza monitorować wartość posiadanych 

aktywów i na bieżąco aktualizować ich wartość.  

 

§ 40c 

 

1. Spółka dokonuje inwestycji poprzez zakup istniejących lub objęcie nowo emitowanych akcji 
lub udziałów w spółkach krajowych i zagranicznych. Emitent dopuszcza też możliwość 
udzielania pożyczek, obejmowania obligacji oraz udzielania innego wsparcia podmiotom, 
których udziały lub akcje posiada.   

2. Emitent preferuje inwestycje w spółki publiczne, notowane na rynku NewConnect w Polsce 
lub rynkach OTC w Stanach Zjednoczonych. W przypadku inwestycji w spółki prywatne, 
muszą one wyrażać gotowość do przekształcenia się w spółki publiczne.   
 

§ 40d 

 

1. Inwestycje Spółki w akcje, udziały i inne papiery wartościowe opiera się na kryteriach 
i dokonywane jest na podstawie przeprowadzonej analizy danej inwestycji. Tworzenie 
i rozbudowywanie wartości inwestycji Emitenta następować będzie poprzez wzrost wartości 
posiadanych udziałów spółek w których Emitent dokona lokaty. Emitent inwestować będzie 
w podmioty prowadzące działalność innowacyjną.   

2. Cele inwestycyjne będą dobierane na podstawie kryteriów inwestycyjnych takich jak:   
a) ocena bieżącej sytuacji i perspektyw sektora lub branży, w której działa spółka;   

b) ocena posiadanej przez spółkę technologii oraz otoczenia rynkowego;  

c) ocena możliwości rozwoju i komercjalizacji technologii spółki,  

d) ocena potencjalnych wyników finansowych osiąganych w przyszłości przez spółkę,  



e) ocena zarządu spółki, w tym stosowanych praktyk korporacyjnych.  

3. Emitent dokonując inwestycji opierać się będzie na zasadzie dokładności analizy, przez co 
rozumie się przeprowadzenie każdorazowej analizy opłacalności i ryzyka inwestycji. Analiza 
opierać się będzie na bieżącej dokumentacji spółki, w tym dokumentacji księgowej 
i korporacyjnej oraz na czynnikach mogących warunkować rozwój spółki w przyszłości.  

4. Emitent w zależności od typu inwestycji, sprawować będzie nadzór nad spółką portfelową 
w przysługującym mu zakresie. Rozumie się przez to m.in. obecność przedstawiciela 
Emitenta w organach nadzorczych spółki portfelowej, oraz cykliczną analizę sytuacji spółki 
portfelowej mającą na celu zachowanie ciągłości w przepływie informacji z tej spółki.   

5. Emitent podejmować będzie inwestycji analizując jej potencjalną wartość w przyszłości 
(potencjał przedsięwzięcia) i porównując ją do skali zainwestowanych środków i ryzyka 
związanego z osiągnięciem celu.  
 

§ 40e 

 

1. Emitent zamierza lokować inwestycje w nie mniej niż dwa a nie więcej niż pięć podmiotów 
jednocześnie. Podmioty te mogą realizować działalność w zbliżonych sektorach lub 
lokalizacjach.   

2. Emitent nie określa minimalnej i maksymalnej wartości inwestycji i każdorazowo oceniać 
będzie stopień zaangażowania jaki gotowy jest podjąć w przypadku danego 
przedsiębiorstwa. Lokaty w akcje lub udziały będą stanowić od 0 do 100% aktywów.   

3. Emitent nie zamierza dokonywać inwestycji z zachowaniem zasady z góry określonej 
dywersyfikacji w zakresie branż, sektorów, lokalizacji geograficznej, rodzajów emitentów czy 
wielkości inwestycji.   

4. Emitent zabezpiecza część środków finansowych na rachunku bankowym w celu 
zaspokojenia bieżących potrzeb finansowych, w tym regulowania zobowiązań.   

5. Spółka zakłada lokowanie aktywów zarówno w przedsięwzięcia zlokalizowane na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.   
 

§ 40f 

 

1. Emitent może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji innym podmiotom, zarówno 
powiązanych kapitałowo z Emitentem, jak i nie związanych kapitałowo.   

2. Pożyczki, poręczenia lub gwarancje będą udzielane przez Emitenta na podstawie 
następujących warunków:   
a) Udzielane będą podmiotom zdolnym do obsługi tego zadłużenia,  

b) Emitent może dokonać zabezpieczenia spłaty pożyczki na aktywach pożyczkobiorcy.  

 

 § 40g  

 

1. Spółka może zaciągać pożyczki od dowolnych pożyczkodawców. Zaciągnięcie pożyczki 
powinno być uzasadnione potrzebami kapitałowymi Emitenta związanymi z dokonywaniem 
inwestycji lub z regulowaniem bieżących zobowiązań. Emitent zmierzać będzie do 
przeprowadzenia emisji akcji celem spłaty pożyczek, gdyby spłata taka nie była możliwa 
z wykorzystaniem środków własnych.   

2. Spółka może wykorzystywać pożyczki dla realizacji celu inwestycyjnego, również z użyciem 
mechanizmu dźwigni finansowej.   

 

VB. STRATEGIA INWESTYCYJNA SPÓŁKI 
 

§ 40h 



1. Realizacja celu inwestycyjnego będzie następować przez nabywanie aktywów w postaci akcji 
lub udziałów kapitałowych spółek krajowych i zagranicznych.   

2. Emitent zamierza budować wartość swoich aktywów poprzez nabywanie akcji i udziałów, 
które ocenia jako dające perspektywę wzrostu w tempie szybszym niż wzrost inflacji. 
Ponadto Emitent wspierać będzie spółki portfelowe, dzieląc się z ich zarządami swoją wiedzą 
i doświadczeniem, tym samym zwiększając ich możliwości i tempo rozwoju.   

3. Zamiarem Emitenta jest również dążenie do zwiększenia wartości środków inwestowanych 
w spółki portfelowe. W celu realizacji tego zamiaru, Emitent jako spółka publiczna, może:  
a) Reinwestować zyski osiągnięte z zakończonych inwestycji,  

b) Pozyskiwać kapitał poprzez podwyższenie własnego kapitału zakładowego w drodze 

emisji akcji.  

4. Zwiększenie ilości aktywów umożliwi Emitentowi realizacje kolejnych inwestycji, tym samym 
zwieszając zarówno wartość poszczególnych inwestycji jak i ilość spółek portfelowych.   

5. Emitent zamierza realizować zyski poprzez wszelkie dostępne sposoby wyjścia z inwestycji 
realizowane na rynku finansowym. Główną drogą wyjścia z inwestycji jest sprzedaż całości 
lub części posiadanych udziałów lub akcji. W przypadku spółek publicznych sprzedaż akcji 
może być realizowana poprzez rynek giełdowy.   

6. Emitent zachowuje wysoki poziom elastyczności inwestycyjnej, która umożliwia Emitentowi 
podejmowanie dość szybkich działań w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym. W 
związku z tym Emitent nie określa minimalnego ani maksymalnego okresu jaki zakłada na 
wyjście z inwestycji w całości lub części. Emitent nie określa też minimalnego ani 
maksymalnego zakresu, w jakim mogą być lokowane poszczególne kategorie aktywów – 
gotówka, akcje czy udziały. Każdy z nich może stanowić od 0% do 100% w wartości portfela 
Emitenta.   
 

§ 40i 

 

1. Decyzje inwestycyjne Emitenta podejmowane są przez Zarząd z uwzględnieniem 
zasadniczego kryterium, jakim jest założenie wzrostu wartości posiadanych udziałów 
w czasie. W celu podjęcia decyzji inwestycyjnej Emitent określa więc obecną, a następnie 
zakładaną przyszłą wartość nabywanych akcji lub udziałów. Wartość przyszła powinna 
przekraczać zakładaną przyszłą wartość bezpiecznych form inwestowania, jak lokaty 
bankowe.   

2. W celu określenia, czy dana inwestycja spełnia przesłanki do uznania jej za rokującą 
oczekiwany wzrost wartości zainwestowanych nakładów, Emitent dokonuje analizy obecnej 
sytuacji spółki, a następnie poddaje inwestycje analizie pod względem kryteriów 
wpływających na jej przyszłą wartość.   

3. W kontekście oceny wartości obecnej, Emitent analizuje:   
a) bieżącą sytuację finansową spółki;  

b) perspektywy sektora lub branży, w której działa spółka;  

c) posiadaną przez spółkę technologię oraz otoczenie rynkowe;  

d) możliwość rozwoju i komercjalizacji technologii spółki;  

e) kompetencje zarządu spółki, w tym stosowanych praktyk korporacyjnych.  

4. W kontekście oceny przyszłej wartości, Emitent analizuje:  
a) Prognozy dot. przyszłych wyników finansowych emitenta (projekcje finansowe),  

b) Prognozy dot. przyszłej sytuacji branży lub segmentu w którym działa spółka,  

c) Prognozy dot. przyszłej wartości inwestycji do których porównuje się analizowaną 

inwestycję  (np. lokaty bankowe),  

d) Ryzyka związane z działalnością spółki.  

 

§ 40j 



Emitent dopuszcza realizowanie inwestycji w szerokim spektrum branż i segmentów rynku. 

Kluczowymi są jednak branże uznawane za innowacyjne, takie jak biotechnologia, medycyna, 

informatyka, działalność techniczna.  

 

§ 40k 

 

Emitent dopuszcza realizowanie inwestycji w projekty realizowane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, w szczególności w USA.  

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

§ 41. 
 
W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie 

w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych. 


