
Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy  

zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A. w dniu 25 czerwca 2021 r. 

 

Pytanie akcjonariusza: Akcjonariusz zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji dotyczących 

ostatniego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

Odpowiedź Spółki: Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane i wpisane do rejestru 

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie – tym samym doszło do 

skutecznego podwyższenia kapitału zakładowego. Sąd Rejonowy oddalił wniosek 4 akcjonariuszy 

Spółki o zawieszenie postępowania rejestrowego, wskazując, że udzielone przez Sąd Okręgowy 

w Warszawie zabezpieczenie w postaci wstrzymania wykonalności uchwały nr 03/01/2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 stycznia 2021 r. nie dotyczyło postępowania 

rejestrowego.  

W opinii Zarządu, istota zarzutów 4 akcjonariuszy, wnioskujących o udzielenie zabezpieczenia 

sprowadza się do kwestii uzasadnienia nabycia przez Spółkę udziałów w Empik Ventures sp. z o.o i 

pośrednio Going sp. z o.o. oraz ich wyceny. Powyższe kwestie zostały szczegółowo zaadresowane w 

materiałach opublikowanych w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 

stycznia 2021 r. – opinii zarządu w sprawie uzasadnienia pozbawienia prawa poboru akcji, wyciągu 

raportu z wyceny Empik Ventures Sp. z o.o., Going sp. z o.o., e-Muzyka oraz ustalenia parytetu wymiany 

udziałów oraz opinii z badania wyceny wartości godziwej przedsiębiorstwa Spółki Empik Ventures Sp. 

z o.o. sporządzonej na dzień 31 października 2020 r. 

Niezależnie od powyższego, działając w ramach najlepiej pojętej przejrzystości i rzetelności 

komunikacji z akcjonariuszami, zarząd niniejszym publikuje – w załączeniu do niniejszego dokumentu 

– pełen raport z wyceny Going sp. z o.o. oraz e-Muzyka oraz ustalenia parytetu wymiany udziałów, a 

także dodatkowe informacje dotyczące uzasadnienia biznesowego nabycia udziałów Empik Ventures 

(Going sp. z o.o.). 

 

Pytanie akcjonariusza: Jakie działania podjął Zarząd w związku z pozyskaniem informacji o 

wstrzymaniu wykonalności uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego oraz dlaczego 

Spółka nie wniosła o zawieszenie postępowania rejestrowego. 

Odpowiedź Spółki: Zarząd Spółki nie widzi podstaw do podejmowania jakichkolwiek działań w związku 

z informacja o udzieleniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie zabezpieczenia w postaci wstrzymania 

wykonalności uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego, wobec faktu, że uchwała 

została wykonana przed dniem udzielenia zabezpieczenia. O zawieszenie postepowania rejestrowego 

wniosło 4 akcjonariuszy Spółki – sąd rejestrowy oddalił wniosek o zawieszenie postępowania 

wskazując, że udzielone przez Sąd Okręgowy w Warszawie zabezpieczenie nie dotyczyło postępowania 

rejestrowego. 

 

Pytanie akcjonariusza: Czy wycofanie akcji Spółki jest w interesie Spółki?  Na czym polega interes Spółki 

przy wycofaniu akcji z rynku New Connect? Jakie korzyści w ocenie Zarządu osiągną akcjonariusze 

wycofując akcje z rynku New Connect lub jakie będą negatywne konsekwencje tej decyzji? 



Odpowiedź Spółki: Umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia uchwały w sprawie 

wycofania akcji Spółki z obrotu związane jest ze zgłoszeniem stosownego żądania przez akcjonariusza 

Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W opinii zarządu Spółki wycofanie akcji z obrotu 

pozwoli m.in. na zmniejszenie ilości obowiązków regulacyjnych i informacyjnych, którym Spółka 

podlega i zmniejszenie kosztów, które ponosi w związku ze statusem spółki publicznej, co pozostaje w 

interesie Spółki. 

 

Pytanie akcjonariusza: Jaką kwotę ogółem Spółka przeznaczyła na „wycenę” Going sp. z o.o. i jej 

uwiarygodnienie? 

Odpowiedź Spółki: Zgodnie z art. 428 §1 Kodeksu spółek handlowych, zarząd jest obowiązany do 

udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla 

oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Pytanie nie jest uzasadnione porządkiem obrad Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2021 r., który nie zawierał punktów dotyczących spółki Going 

sp. z o.o. 

 

Pytanie akcjonariusza: Jaką kwotę ogółem Spółka przekazała spółce Going sp. z o.o. począwszy od 

1 stycznia 2020 r. do chwili obecnej? 

Odpowiedź Spółki: Zgodnie z art. 428 §1 Kodeksu spółek handlowych, zarząd jest obowiązany do 

udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla 

oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Pytanie nie jest uzasadnione porządkiem obrad Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2021 r., który nie zawierał punktów dotyczących spółki Going 

sp. z o.o. 

 

Pytanie akcjonariusza: Jaką rzeczywistą stopę procentową zapłaciła spółka Going sp. z o.o. za 

otrzymane środki począwszy od 1 stycznia 2020 roku do chwili obecnej? 

Odpowiedź Spółki: Zgodnie z art. 428 §1 Kodeksu spółek handlowych, zarząd jest obowiązany do 

udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla 

oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Pytanie nie jest uzasadnione porządkiem obrad Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2021 r., który nie zawierał punktów dotyczących spółki Going 

sp. z o.o. 

 

Pytanie akcjonariusza: Jaką kwotę ogółem Spółka przeznaczyła na obsługę zaskarżonych NWZA/WZA 

uchwał (obsługa prawna, koszty sądowe, inne) począwszy od 1 grudnia 2020 roku do chwili obecnej? 

Odpowiedź Spółki: Zgodnie z art. 428 §1 Kodeksu spółek handlowych, zarząd jest obowiązany do 

udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla 

oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Pytanie nie jest uzasadnione porządkiem obrad Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2021 r., który nie zawierał punktów dotyczących 

zaskarżonych uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki. 

 



Pytanie akcjonariusza: Jaką kwotę ogółem Spółka przeznaczyła na obsługę zobowiązań (kredyt z dnia 

10 lutego) zaciągniętych w celu ratowania spółki Going sp. z o.o.: prowizja, odsetki, pozostałe koszty? 

Odpowiedź Spółki: Zgodnie z art. 428 §1 Kodeksu spółek handlowych, zarząd jest obowiązany do 

udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla 

oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Pytanie nie jest uzasadnione porządkiem obrad Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2021 r., który nie zawierał punktów dotyczących spółki Going 

sp. z o.o. 

 

Pytanie akcjonariusza: Jaki jest koszt ogółem „połączenia” ze spółka Going sp. z o.o. jaki Spółka 

poniosła na inwestycje w środki trwałe od 1 stycznia 2020 roku do chwili obecnej? 

Odpowiedź Spółki: Zgodnie z art. 428 §1 Kodeksu spółek handlowych, zarząd jest obowiązany do 

udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla 

oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Pytanie nie jest uzasadnione porządkiem obrad Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2021 r., który nie zawierał punktów dotyczących spółki Going 

sp. z o.o. ani inwestycji w środki trwałe. 

 

Pytanie akcjonariusza: Jaki jest szacowany koszt ogółem odwrócenia realizacji uchwały (derejestracja 

akcji, anulowanie umowy objęcia udziałów w spółce Empik Ventures, wzajemny zwrot świadczeń 

Spółka-Going sp. z o.o.) objętej zabezpieczeniem sądowym z dnia 19 lutego 2021 r.? 

Odpowiedź Spółki: Zgodnie z art. 428 §1 Kodeksu spółek handlowych, zarząd jest obowiązany do 

udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla 

oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Pytanie nie jest uzasadnione porządkiem obrad Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2021 r., który nie zawierał punktów dotyczących uchwał 

podjętych przez poprzednie Walnego Zgromadzenie Spółki. 

 

Pytanie akcjonariusza: Jakie obroty osiągnęła spółka Going sp. z o.o. w roku 2020? 

Odpowiedź Spółki: Zgodnie z art. 428 §1 Kodeksu spółek handlowych, zarząd jest obowiązany do 

udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla 

oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Pytanie nie jest uzasadnione porządkiem obrad Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2021 r., który nie zawierał punktów dotyczących Going sp. z 

o.o. W roku 2020 spółka Going sp. z o.o. nie wchodziła w skład Grupy Kapitałowej e-Muzyka S.A. 

 

Pytanie akcjonariusza: Jaki zysk osiągnęła spółka Going sp. z o.o. w roku 2020? 

Odpowiedź Spółki: Zgodnie z art. 428 §1 Kodeksu spółek handlowych, zarząd jest obowiązany do 

udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla 

oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Pytanie nie jest uzasadnione porządkiem obrad Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2021 r., który nie zawierał punktów dotyczących Going sp. z 

o.o. W roku 2020 spółka Going sp. z o.o. nie wchodziła w skład Grupy Kapitałowej e-Muzyka S.A. 

 



Pytanie akcjonariusza: Jaki kapitał własny wykazała spółka Going sp. z o.o. na dzień 31 grudnia roku 

2020? 

Odpowiedź Spółki: Zgodnie z art. 428 §1 Kodeksu spółek handlowych, zarząd jest obowiązany do 

udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla 

oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Pytanie nie jest uzasadnione porządkiem obrad Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2021 r., który nie zawierał punktów dotyczących Going sp. z 

o.o. W roku 2020 spółka Going sp. z o.o. nie wchodziła w skład Grupy Kapitałowej e-Muzyka S.A. 

 

Pytanie akcjonariusza: Jaki kapitał własny wykazała spółka Going sp. z o.o. na dzień 31 marca roku 

2020? 

Odpowiedź Spółki: Zgodnie z art. 428 §1 Kodeksu spółek handlowych, zarząd jest obowiązany do 

udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla 

oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Pytanie nie jest uzasadnione porządkiem obrad Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2021 r., który nie zawierał punktów dotyczących Going sp. z 

o.o. ani sprawozdania kwartalnego za I kwartał 2021 r. 

Niezależnie od powyższego zarząd Spółki wskazuje, że na dzień 31 marca 2021 r. skonsolidowane 

kapitały własne Grupy Kapitałowej e-Muzyka S.A. wniosły 36.460.456,51 PLN, a kapitały własne e-

Muzyka S.A. 38.607.657,66 PLN. 

 


