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Na postawie niniejszego Prospektu przedmiotem oferty publicznej jest 11.512.223 akcji zwykłych na okaziciela 
serii W o wartości nominalnej i cenie emisyjnej w wysokości 1,50 zł każda. 
Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 
jest: 
127.796 akcji zwykłych na okaziciela serii S, 
3.037.408 akcji zwykłych na okaziciela serii U, 
900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R1, 
1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R2 
o wartości nominalnej 3 zł każda (1,50 zł każda po obniżeniu kapitału zakładowego) 
11.512.223 akcji zwykłych na okaziciela serii W 
o wartości nominalnej 1,50 zł każda  
oraz 11.512.223 praw poboru i 11.512.223 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii W. 
 
Prospekt stanowi prospekt w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art. 5 ust. 3 Dyrektywy 2003/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa 2003/71/WE”) i art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
który został przygotowany w szczególności zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej i Rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujące Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i 
publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam z późniejszymi zmianami 
(„Rozporządzenie 809/2004”). Prospekt został sporządzony na podstawie załączników nr: III, XXII i XXV 
Rozporządzenia 809/2004. 
 
 
Prospekt będzie udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki wwww.miraculum.pl oraz 
Polskiego Domu Maklerskiego S.A. wwww.polskidm.com.pl  w terminie umożliwiającym inwestorom zapoznanie 
się z jego treścią, przed dniem rozpoczęcia obrotu prawami poboru akcji serii W na rynku regulowanym i przed 
rozpoczęciem subskrypcji akcji serii W.  
 
 
 

Oferujący: 

 
Doradca prawny: 

 

 
 

Doradca Emitenta: 
 

 
 
Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 lipca 2017 r. Termin ważności 
Prospektu wynosi 12 miesięcy od daty jego zatwierdzenia, chyba że nie został on uzupełniony o aneks, o którym 
mowa w art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie, w przypadku powstania obowiązku tego uzupełnienia.  
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Niniejszy Prospekt został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, 
a zawarte w nim informacje są zgodne ze stanem na dzień jego zatwierdzenia. Możliwe jest, że od chwili 
udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości zajdą zmiany dotyczące sytuacji Emitenta. W takiej sytuacji 
informacje o wszelkich zdarzeniach lub okolicznościach, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na ocenę 
papierów wartościowych, zostaną podane do publicznej wiadomości w formie aneksu lub aneksów do niniejszego 
Prospektu, w trybie Art. 51 ust. 5 Ustawy o Ofercie. 
 
Zalecana jest staranna analiza informacji zawartych w Rozdziale II Czynniki ryzyka, niniejszego Prospektu, który 
zawiera omówienie czynników ryzyka związanych z inwestycją w akcje dopuszczane do obrotu na rynku 
regulowanym. 
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 CZĘŚĆ I -  PODSUMOWANIE 
Podsumowania składają się z działów tzw. „Elementów” spełniających wymogi w zakresie ujawniania 

informacji. Poszczególne Elementy w działach zostały oznaczone A - E (A.1 - E.7). 
 

Niniejsze Podsumowanie zawiera wszystkie wymagane Elementy, które powinny być zamieszczone w 

podsumowaniu dla opisywanego typu papierów wartościowych oraz określonego typu emitenta. Ze 
względu na fakt, że nie wszystkie Elementy podsumowania muszą być w tym przypadku 

uwzględnione, mogą występować przerwy w kolejności numerowania Elementów. 
 

W podsumowaniu mogą znaleźć się Elementy, które powinny zostać uwzględnione ze względu na 

rodzaj papierów wartościowych oraz typ emitenta, a podanie tych informacji nie jest możliwe, lub nie 
występują istotne informacje w tym zakresie w odniesieniu do Elementu. W takim przypadku, w opisie 

Elementu w Podsumowaniu zamieszczono informację "nie dotyczy". 

 Dział A – Wstęp i ostrzeżenia 

A.1 
Ostrzeżenie 

Podsumowanie należy czytać jako wstęp do Prospektu.  
Każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora 
całości Prospektu.  
W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do informacji zawartych w Prospekcie 
skarżący inwestor może, na mocy ustawodawstwa krajowego Państwa Członkowskiego, mieć obowiązek 
poniesienia kosztów przetłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania sądowego.  
Odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie tych osób, które przedłożyły podsumowanie, w tym jego 
tłumaczenia, jednak tylko w przypadku, gdy podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub 
niespójne w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, bądź gdy nie przedstawia, 
w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, najważniejszych informacji mających 
pomóc inwestorom przy rozważaniu inwestycji w dane papiery wartościowe. 
 

A.2 Zgoda emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu emisyjnego na wykorzystanie 
prospektu emisyjnego do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego 
plasowania przez pośredników finansowych. 
Wskazanie okresu ważności oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać późniejszej 
odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas którego udzielana jest 
zgoda na wykorzystywanie prospektu emisyjnego. 
Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają zastosowanie do 
wykorzystywania prospektu emisyjnego. 
Wyróżniona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma 
obowiązek udzielenia informacji na temat warunków oferty w chwili składania przez niego tej oferty. 
 
Nie dotyczy. Prospekt emisyjny nie będzie wykorzystywany do celów późniejszej odsprzedaży papierów 
wartościowych lub ich ostatecznego plasowania przez pośredników finansowych. 

 

 Dział B – Emitent i gwarant 

B.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta 
Nazwa prawna (statutowa) Emitenta:  Miraculum Spółka Akcyjna 

Nazwa handlowa Emitenta:  Miraculum S.A.   

B.2 Siedziba oraz forma prawna Emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi 
swoją działalność, a także kraj siedziby Emitenta 

Nazwa (firma): Miraculum Spółka Akcyjna 

Forma Prawna: Spółka Akcyjna  

Kraj siedziby: Polska  

Siedziba: Warszawa 
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Adres: 01-211 Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 2/8 

Telefon: +48 22 203 48 85 

Fax: +48 22 205 06 05 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@miraculum.pl 

Adres strony internetowej: wwww.miraculum.pl 

KRS: 0000034099 

REGON: 472905994 

NIP: 7262392016 
 
Emitent działa na podstawie prawa polskiego, w tym w szczególności na podstawie Kodeksu Spółek 
Handlowych, Ustawy o Ofercie oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także na 
podstawie Statutu, Regulaminu Zarządu, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Walnego 
Zgromadzenia. 

B.3 

Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta 
oraz rodzaj prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej, wraz ze wskazaniem głównych 
kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, wraz ze wskazaniem 
najważniejszych rynków, na których Emitent prowadzi swoją działalność 
Na dzień zatwierdzenia prospektu Emitent tworzy Grupę Kapitałową Miraculum, w skład której wchodzą: 
Miraculum S.A. (spółka dominująca), BIONIQ Institute of Skin Care Technology Sp. z o.o. (spółka zależna). 

Emitent posiada 50% udziałów w spółce BIONIQ Institute of Skin Care Technology Sp. z o.o.. Ze względu na 
małą istotność danych finansowych dotyczących spółek zależnych, nie podlegają one konsolidacji.  
 
Poniżej przedstawiono podstawowe informacje na temat działalności spółek wchodzących w 
skład Grupy: 
 
Miraculum S.A. 
Działalność spółki Miraculum S.A. koncentruje się głównie na produkcji i sprzedaży kosmetyków pod markami 
Miraculum, Pani Walewska, Wars, Lider, Być Może, Gracja, Joko, Virtual, Paloma, Chopin, Tanita, 
przygotowywaniu i realizacji strategii marketingowych oraz rozwoju nowych produktów pod wymienionymi 
wyżej markami. Emitent jest jedną z nielicznych firm kosmetycznych w Polsce funkcjonującą w oparciu o 
model outsourcingu produkcyjnego. Polega on na tym, że wytwarzanie wszystkich produktów zlecane jest na 
zewnątrz do producentów świadczących takie usługi. Dzięki temu Spółka ma w szczególności możliwość 
szybkiego wdrażania nowych produktów nie angażując się w inwestowanie w nowe linie produkcyjne. 
Produkcja w ramach tego modelu jest realizowana w oparciu o receptury będące własnością Emitenta. Spółkę 
i zleceniobiorców wiążą umowy ramowe na podstawie których wytwarzane są kosmetyki w ramach znaków 
towarowych, do których prawa posiada Miraculum SA. Do podstawowych producentów wyrobów Emitenta 

należą:  
1. MPS International z siedzibą w Koszalinie MPS International z siedzibą w Koszalinie (w dniu 18 

stycznia 2017 r. Emitent złożył tej spółce oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Głównej z dnia 18 

września 2009 r. na produkcję kosmetyków, ze skutkiem rozwiązującym na dzień 31 lipca 2017 r. 

Powodem złożenia wypowiedzenia są niesatysfakcjonujące Emitenta postanowienia Umowy; w dniu 

21 lutego 2017 r. Strony zawarły porozumienie, na mocy którego Emitent cofnął wypowiedzenie 

Umowy Głównej, natomiast MPS International wyraził akceptację na to oświadczenie; cofnięcie 

wypowiedzenia związane było z ustaleniem przez strony warunków spłaty wierzytelności MPS w 

stosunku do Emitenta, w tym prolongatę wymagalnych zobowiązań Spółki oraz warunki dotyczące 

dalszej współpracy w przedmiocie warunków finansowych) 

2. Nuco E i G. Kosyl z siedzibą w Wołominie 

3. Laboratoire I’Ideal Parisien z siedzibą w Niegoszowicach 

4. Miracan z siedzibą w Krakowie 

5. Heintz Glas z siedzibą w Działdowie 

Podstawowi producenci działają, jako: 
- dostawcy towarów (w przypadku wytworzenia produktu u siebie od początku łańcucha dostaw, a więc 
zaczynając od zakupu surowców na własny rachunek do wytworzenia produktu finalnego lub  
- jako producenci wyrobów gotowych. W takim przypadku są zaopatrywani przez Miraculum SA w surowce, 
opakowania i inne materiały niezbędne do realizacji produkcji.  
Emitent współpracuje także z szeregiem firm w zakresie produkcji pomocniczej obejmującej opakowania, 
pojemniki, nadruki, ekspozytory, surowce i składniki aktywne służące do wykonania wyrobów gotowych.  
Ważnymi z punktu widzenia, jakości wytwarzanych wyrobów są dostawcy surowców kosmetycznych i 
składników aktywnych. Realizując misję sprzedaży kosmetyków o wysokiej jakości, Miraculum SA od wielu lat 
realizuje zakupy surowców i substancji aktywnych u czołowych producentów europejskich gwarantujących 
najwyższą jakość. Wśród nich są tacy producenci jak BASF czy Brenntag (Niemcy). Dostawy surowców 
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realizowane są na podstawie jednostkowych zamówień.  
W zakresie realizacji produkcji spółka przekazuje zakupione surowce i materiały do magazynów producentów. 

Obecnie największe stany magazynowe surowców i opakowań należących do Spółki występują u 
następujących dostawców:  

1. Laboratoire I’Ideal Parisien 

2. Miracan 

3. Spółdzielnia Inwalidów ŚWIT (z magazynem w Halinowie pod Warszawą) 

Emitent jest w pewnym stopniu uzależniony od umów przemysłowych. Produkcja w ramach modelu 
outsourcingu jest realizowana w oparciu o umowy zawarte przez Emitenta z kluczowymi producentami oraz 
dostawcami, w oparciu o receptury będące własnością Emitenta wykonują oni zlecenia produkcyjne w ramach 
umów ramowych, wytwarzając wyroby w ramach znaków towarowych, do których prawa posiada Miraculum 
SA. 
 
Na rynku krajowym istnieje wiele podmiotów produkujących wyroby kosmetyczne i toaletowe na zlecenie. 
Emitent może zlecić wykonanie produkcji u innych podmiotów, niż wymienieni podstawowi producenci, 
jednakże zmiana podstawowego producenta wiąże się z ryzykiem utraty jakości produkowanego wyrobu, 
przerwania ciągłości dostaw lub ryzykiem obniżenia poziomu otrzymywanego od producenta kredytu 
kupieckiego. W umowach z podstawowymi klientami obowiązują też kary za brak odbioru wcześniej 
zamawianego wyrobu, co powoduje, że zmiana podstawowego producenta może być rozłożona w czasie, ze 
względu na konieczność realizacji wcześniejszych zamówień.  
 
Spółka nie posiada również własnego magazynu, korzysta z usług w zakresie magazynowania oraz spedycji z 
jednego z największych operatorów logistycznych w kraju – firmy Raben Polska S.A. Emitent wykorzystuje 
magazyn Raben S.A. zlokalizowany w Łodzi, z tej lokalizacji dokonywane są dostawy wyrobów Spółki do 
klientów na terenie kraju oraz za granicę.  
Emitent posiada własne, nowoczesne laboratorium kosmetyczne zlokalizowane w Krakowie. Tworzone są w 
nim nowe receptury, które następnie w postaci nowych produktów trafiają do oferty Spółki.  
 
Spółka samodzielnie prowadzi dystrybucje swoich wyrobów. Posiada w tym celu wyspecjalizowany dział 
sprzedaży krajowej. Produkty firmy trafiają do konsumentów poprzez kanał tradycyjny (drogerie, sklepy 
detaliczne z pośrednictwem hurtu, supermarkety) oraz nowoczesny (sklepy wielkopowierzchniowe, dyskonty, 
sieci handlowe). Służby handlowe spółki docierają obecnie do około 1,5 tys. odbiorców na terenie całego 
kraju. Równolegle spółka prowadzi sprzedaż wyrobów do sieci handlowych. W tym celu spółka zatrudnia 
zespół specjalistów mających znaczne doświadczenie w tym segmencie rynku. Produkty Grupy oferowane są 
zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Obecnie Grupa eksportuje do blisko 40 krajów, 
m.in.: do państw Europy Wschodniej: Rosja, Ukraina, Białoruś, a także na Litwę, Łotwę, Estonię, do Grecji, 

Francji, Hiszpanii, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Korei Południowej, Wietnamu, Kazachstanu, Indonezji, 
Tajlandii, Kuwejtu Iraku, Iranu, Azerbejdżanu, Macedonii, Serbii, Chile, Kanady oraz Stanów Zjednoczonych 
Ameryki. Sprzedaż eksportowa prowadzona jest przez spółkę zarówno samodzielnie, jak i poprzez 
wyspecjalizowanego pośrednika współpracującego ze spółka od 2015 roku na podstawie stałej umowy - firmę 
Paul Brothers Advisors z siedziba w Radomiu. Sprzedaż exportowa, po okresie regresu zanotowanego w 2015 
r., rozwija się i obecnie stanowi ok 8 % całości sprzedaży Emitenta.  
 
Produkty Miraculum plasowane są na niższej i średniej półce cenowej oraz adresowane w głównej mierze do 
segmentu osób średniozamożnych. W celu zwiększania uzyskiwanych marż oraz dywersyfikacji oferty 
produktowej, Spółka stopniowo wprowadza nowe produkty na wyższą półkę cenową w segmencie 
ekonomicznym. 
 
BIONIQ Institute of Skin Care Technology Sp. z o.o.  

BIONIQ. Institute of Skin Care Technology Sp. z o.o. (BIONIQ) została powołana w celu 
prowadzenia działań w obszarze badawczo-rozwojowym oraz tworzenia zaawansowanych 

produktów kosmetycznych. Z dniem 16.02.2015 Spółka zawiesiła prowadzenie działalności.   
Emitent posiada 50% udziałów w spółce.    

 
Segmenty działalności  
Przyjętym przez Miraculum S.A. podziałem na segmenty operacyjne jest podział produktowy według 
przeznaczenia produkowanych kosmetyków. Emitent wyodrębnia następujące segmenty operacyjne:  
Segment kosmetyków do i po goleniu  
Segment kosmetyków do pielęgnacja ciała  
Segment kosmetyków do pielęgnacji twarzy  
Segment perfumeryjny 
Segment kosmetyków do makijażu  
Segment pozostały (wyroby niespełniające kryteriów segmentów podstawowych (np. zestawy) bądź towarów 
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innych niż tradycyjne kosmetyki).  
 

Strategia rozwoju Emitenta 
Strategia Grupy Kapitałowej Miraculum zakłada sukcesywne pozyskiwanie nowych rynków zbytu, jak również 
rozwijanie dotychczasowych. Podstawowym rynkiem zbytu jest i pozostanie rynek krajowy, obecnie Grupa 
odbudowuje utracone w latach ubiegłych relacje z sieciami handlowymi, które charakteryzują się największym 
potencjałem sprzedaży. Istotnym czynnikiem rozwoju Grupy jest także eksport, sukcesywnie rozbudowywane 
są kontakty handlowe z krajami byłego bloku wschodniego jak również w krajach zachodnich. W związku z 
sytuacją geopolityczną w 2017 szczególny akcent eksportowy będzie postawiony na pozyskanie nowych 
kontraktów handlowych w zachodniej części Europy oraz w Ameryce i Afryce. Spółka planuje pozyskać nowych 
dystrybutorów zagranicznych i zwiększyć swoją obecność na rynkach zachodnich, działania te mają na celu 
uniezależnienie się od problemów polityczno-gospodarczych we wschodniej części Europy, ale przede 
wszystkim zwiększenia udziału sprzedaży zagranicznej w wielkości sprzedaży ogółem.  
Strategia Zarządu zakłada szybki powrót produktów wycofanych z oferty w latach ubiegłych. Szczególnie 
ważny będzie powrót na rynek marki Virtual i Miraculum – nowy asortyment oraz wprowadzenie szeregu 
zaplanowanych nowości pod markami Gracja, Wars, Pani Walewska. Częścią strategii Grupy jest również 
działalność badawczo-rozwojowa zmierzająca do tworzenia nowych produktów.  
Realizowany plan finansowy Spółki zakłada już w roku 2017 wyraźny wzrost dynamiki przychodów oraz 
rentowności sprzedaży, wpływ na to będą miały efekty działań rozwojowych podjętych w latach ubiegłych. 

Ponadto Spółka będzie dążyć do zmniejszenia kosztów finansowych obligacji poprzez ich wcześniejszą spłatę 
lub refinansowanie, czyli zamianę na finansowanie obce na warunkach korzystniejszych z punktu widzenia 
Emitenta. Jako źródła refinansowania pod uwagę brane są takie instrumenty jak: pożyczki i kredyty bankowe 
oraz obligacje o oprocentowaniu niższym niż serie papierów wyemitowane w latach ubiegłych.  
 

B.4a Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na 
Emitenta oraz na branże, w których Emitent prowadzi działalność 
 
W okresie od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.) do dnia zatwierdzenia 
Prospektu w działalności Emitenta można zaobserwować tendencje w sprzedaży, produkcji i zapasach oraz 
kosztach i cenach sprzedaży opisane poniżej. 
Od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego, otoczenie gospodarcze w którym działa Grupa Miraculum 
było stabilne. Jednakże zauważalne były wahania kursu pary walutowej EUR/PLN, co przełożyło się na koszty 
ponoszone na zakup materiałów i surowców niezbędnych do produkcji kosmetyków. W dniu 1 września 2016 
r. weszły w życie nowe przepisy ustalające minimalną stawkę za godzinę pracy na poziomie 12 zł. Od dnia 1 
stycznia 2017 stawka ta zostanie zwiększona do 13 zł. Wzrost ten może przełożyć się na większe koszty 
ponoszone przez podwykonawców Emitenta, co wiąże się z ryzykiem przeniesienia ich na Miraculum S.A. W 
dnu 1 września 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej. 
Jednakże w dniu 19 września 2016 r. Komisja Europejska wydała nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia 
stosowania wynikającego z przedmiotowej ustawy podatku do czasu zakończenia jego weryfikacji przez 
Komisję Europejską. Ponieważ kanał dystrybucji nowoczesnej generuje istotną część przychodów Emitenta, 
istnieje ryzyko renegocjacji warunków współpracy przez sieci handlowe. Jednakże ryzyko to dotyczy 
wszystkich podmiotów a nie jedynie Emitenta. W ostatnim okresie zauważalna jest tendencja okresowego 
obniżania cen (promocje) w sieciach handlowych, co ma przełożyć się na większą sprzedaż produktów. 
Istnieje ryzyko presji cenowej wywieranej zarówno przez sieci handlowe jak i konkurencje, która może 
poskutkować koniecznością obniżki cen produktów będących w ofercie Miraculum, a tym samym spadkiem 
poziomu marży.  
W chwili obecnej strona rządowa przeprowadza konsultacje i analizy związane z planowanym wprowadzeniem 
zakazu handlu w niedzielę. Ewentualne ustanowienie niedzieli dniem wolnym od handlu, może negatywnie 
wpłynąć na sprzedaż wyrobów firm z branży kosmetycznej, w tym również Emitenta. Poza wymienionymi 
powyżej od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego, nie wystąpiły żadne istotne tendencje w produkcji, 
sprzedaży, zapasach oraz kosztach i cenach.  

B.5 Opis Grupy Kapitałowej Emitenta oraz miejsca Emitenta w tej Grupie 
 
Na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu Emitent posiada podmiot zależny w postaci:  
Bioniq. Institute of Skin Care Technology sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie XI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343140. W spółce Bioniq. 
Institute of Skin Care Technology sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent 
posiada 50 udziałów o łącznej wartości nominalnej w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych), co stanowi 
50% udziału w kapitale zakładowym spółki Bioniq. Institute of Skin Care Technology sp. z o.o. Na dzień 
zatwierdzenia Prospektu spółka Bioniq. Institute of Skin Care Technology sp. z o.o. nie prowadzi działalności,  
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W stosunku do Emitenta nie istnieje podmiot dominujący.  

B.6 Znaczni Akcjonariusze Emitenta 
Znacznymi akcjonariuszami, którzy w sposób bezpośredni lub pośredni mają udział w kapitale zakładowym 
Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego są: 
 

L.p. Akcjonariusz: Liczba akcji: 
% ogólnej liczby 
akcji i głosów na 

WZA: 

1. Marek Kamola 1.650.000 14,33% 

2. Crystalwaters LLC sp. z o.o. 1.497.794 13,01% 

3. 
Monika Nowakowska wraz z 
podmiotem powiązanym RDM 
Partners sp. z o.o. 

900.000 7,82% 

4. 
Fire – Max Sp. z o.o. wraz z 
podmiotem zależnym Fire – Max Fund 

Sp. z o.o. 

900.000 7,82% 

5. Pozostali Akcjonariusze:  6.564.633 57,24% 

Razem ilość akcji: 11.512.223 100% 

 
 
Źródło: Emitent 
 
Emitent wskazuje, iż zgodnie z informacjami zamieszczonymi w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, 99 udziałów o łącznej wartości nominalnej 4.950 zł, stanowiących 99% kapitału zakładowego w 
spółce Crystalwaters LLC sp. z o.o. posiada spółka pod firmą C.SAVVA TRUSTEES LTD. Zgodnie natomiast z 
informacją zamieszczoną na stronie cypryjskiego organu nadzoru (Cyprus Securities and Exchange 
Commision) jedynym udziałowcem spółki pod firmą C.Savva Trustees Ltd jest spółka C. Savva & Associates 
Ltd 
 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego, część akcjonariuszy Spółki obowiązują niżej opisane 
porozumienia, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie. 
 

W dniu 16 marca 2017 r. Emitent otrzymał zawiadomienie o rozszerzeniu porozumienia akcjonariuszy, o 
którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie, zgodnie z którym to zawiadomieniem w dniu 10 
marca 2017 r. porozumienie zostało rozszerzone o Pana Tadeusza Tuorę – akcjonariusza posiadającego na 
dzień zawiadomienia 363.500 akcji zwykłych na okaziciela Spółki. Ponadto, Pani Monika Dziachan – 
akcjonariusz oraz członek porozumienia nabyła 26.000 akcji Spółki. Łącznie na dzień 16 marca 2017 r. spółka 
Crystalwaters LLC sp. z o.o., Pani Monika Dziachan, Pan Marcin Kozłowski, Pani Monika Tuora, Pani Beata 
Roszak oraz Pan Tadeusz Tuora posiadali 2.886.294 akcje, stanowiące 25,07% udziału w ogólnej liczbie akcji i 
głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, z czego: (1) spółka Crystalwaters LLC sp. z o.o. posiadała 
1.497.794 akcji stanowiących 13,01% udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów na walnym zgromadzeniu 
Emitenta, (2) Pani Monika Dziachan posiadała 380.000 akcji stanowiących 3,30% udziału w ogólnej liczbie 
akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, (3) Pan Marcin Kozłowski posiadał 75.000 akcji 
stanowiących 0,65% udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, (4) Pani 
Monika Tuora posiadała 450.000 akcji stanowiących 3,91% udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów na walnym 
zgromadzeniu Emitenta, (5) Pani Beata Roszak posiadała 120.000 akcji stanowiących 1,04% udziału w ogólnej 
liczbie akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, (6) Pan Tadeusz Tuora posiadał 363.500 akcji 
stanowiących 3,16% udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 
 

Natomiast w dniu 14 lutego 2017 r., na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 5 i 6 Ustawy 
o Ofercie, Rubid 1 sp. z o.o., RDM Partners sp. z o.o., Fire Max Fund sp. z o.o. oraz Bartosz Władimirow 
zawarli ustne porozumienie, którego przedmiotem jest wspólne wykonywanie prawa z posiadanych przez nich 
akcji Emitenta, wspólnego zwołania lub żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta 
obejmującego swoim porządkiem obrad, poza kwestiami porządkowymi, powołanie członków Rady Nadzorczej 
w drodze głosowania oddzielnymi grupami, a także delegowanie tak powołanego członka Rady Nadzorczej do 
stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych oraz ustalenia jego wynagrodzenia. 
Porozumienie to dotyczyło głosowania na NWZ zwołanym w dniu 14 lutego 2017 roku przez uczestników 
przedmiotowego porozumienia na dzień 22 marca 2017 roku. Powyższe NWZ nie odbyło się, z uwagi na braki 
formalne skierowanego do Spółki zawiadomienia, w postaci nieudokumentowania posiadania przez ww. 
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Akcjonariuszy Spółki wskazanego w ww. zawiadomieniu, łącznego udziału w wysokości 25 % w kapitale 
zakładowym Spółki, a co jest warunkiem koniecznym do wykonania uprawnienia do zwołania Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzania Spółki, nie mogło zostać uznane przez Spółkę za skuteczne zwołanie. Spółka w 
odpowiedzi na zawiadomienie o zwołaniu NWZ skierowała do Akcjonariuszy, uczestników porozumienia pismo, 
w którym poinformowała o przyczynach niezwołania przedmiotowego NWZ, przedmiotowe pisma pozostały 
bez odpowiedzi ze strony akcjonariuszy, którzy nie przedłożyli nowego wniosku. Ponadto przedmiotem 
Porozumienia jest wspólne wykonywanie na tym Walnym Zgromadzeniu Emitenta prawa głosu oraz wskazanie 
Przewodniczącego Zgromadzenia. Porozumienie wiąże w/w akcjonariuszy do momentu zakończenia tego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta. Po zawarciu porozumienia akcjonariusze objęci 
porozumieniem łącznie w jego ramach posiadają 2.951.596 akcji Emitenta stanowiących 25,639% udziału w 
kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 2.951.596 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
Emitenta, co stanowi 25,639% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, z 
czego na dzień zawarcia porozumienia: (1) Rubid 1 sp. z o.o. posiadał 1.027.796 akcji Emitenta, stanowiących 
8,928% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających łącznie do 1.027.796 głosów na WZA 
Emitenta, co stanowiło 8,928% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta; (2) RDM sp. z o.o. posiadał 
900.000 akcji Emitenta, stanowiących 7,818% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających 
łącznie do 900.000 głosów na WZA Emitenta, co stanowiło 7,818% w ogólnej liczbie głosów na WZA 
Emitenta; (3) Fire Max Fund sp. z o.o. posiadał 900.000 akcji Emitenta, stanowiących 7,818% udziału w 
kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających łącznie do 900.000 głosów na WZA Emitenta, co stanowiło 

7,818% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta; (4) Bartosz Władimirow posiadał 123.800 akcji Emitenta, 
stanowiących 1,075% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających łącznie do 123.800 głosów na 
WZA Emitenta, co stanowiło 1,075% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. 

B.7 Wybrane dane finansowe Emitenta. Znaczące zmiany sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego 
Emitenta 
 
Wybrane dane finansowe 
Poniżej zaprezentowane zostały wybrane dane finansowe Emitenta, opracowane na podstawie rocznych, 
zbadanych, jednostkowych sprawozdań Miraculum S.A. za lata 2015 i 2016 z uwzględnieniem korekt 
sprawozdania finansowego za rok 2015 dokonanych przez Emitenta w sprawozdaniu rocznym za rok 2016 
oraz na podstawie śródrocznych jednostkowych sprawozdań Miraculum S.A. za okres 01.01.2017 r. – 
31.03.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres 01.01.2016 r. – 31.03.2016 r., które nie podlegały 
badaniu ani przeglądowi przez Biegłego Rewidenta. 
Prezentacja danych odbywa się wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 
 
Tabela. Wybrane dane finansowe Miraculum S.A. za lata 2015 – 2016 

dane w tys. zł 
01.01.2016-
31.12.2016 

01.01.2015-
31.12.2015* 

Przychody ze sprzedaży 32 180 29 465 

Zysk (strata) brutto na sprzedaży 11 025 11 033 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 814 -2 837 

Zysk (strata) brutto -12 835 -6 733 

Zysk (strata) netto za okres -15 444 -5 906 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w prezentowanym 
okresie, na podstawie której dokonano obliczeń zysku na 
akcję (w sztukach) 

10 462 633,96 5 937 471,67 

Podstawowy zysk netto na akcję za okres (w zł) -1,48 -0,99 

Wypłacona dywidenda na akcję (w zł) 0 0 

dane w tys. zł Stan na 31.12.2016 
Stan na 

31.12.2015* 

Aktywa razem 55 585 58 279 

Aktywa trwałe (długoterminowe) 40 063 42 932 

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 15 522 15 348 

Kapitał własny 5 250 13 494 
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Kapitał zakładowy 34 537 27 337 

Stan zobowiązań ogółem 50 334 44 785 

Zobowiązania długoterminowe 21 785 26 934 

Zobowiązania krótkoterminowe 28 550 17 852 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,50 2,27 

dane w tys. zł 
01.01.2016-
31.12.2016 

01.01.2015-
31.12.2015* 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 873 -2 256 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -413 -326 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 936 4 017 

Przepływy pieniężne netto razem -1 350 1 436 

Środki pieniężne na koniec okresu 296 1 646 

(*) dane przekształcone  
Źródło: Emitent 
 
W trakcie 2016 roku Zarząd dokonał szczegółowej analizy rozliczeń wyceny do wartości godziwej emisji akcji 
serii U. W wyniku dokonanej analizy ustalono, że zysk w kwocie 1 822 444,80 zl z wyceny do wartości 
godziwej nie powinien być ujęty w wyniku finansowym. Wziąwszy pod uwagę, że powstała w ten sposób 
różnica miała istotną wartość, Zarząd zdecydował uznać opisane powyżej odstępstwo od przyjętych zasad 
rachunkowości za błąd podstawowy i odpowiednio skorygować bilans otwarcia. W związku z dokonaną zmianą 
wynik roku 2015 uległ obniżeniu o 1 822 444,80 zł, a kapitał z aktualizacji wyceny został powiększony o kwotę  
1 822 444,80 zł.  
 
W wyniku przeprowadzonej przez obecny Zarząd Spółki analizy zapisów umowy zbycia znaku towarowego 
oraz umowy licencyjnej „Gracja” zawartych w 2015 roku z Rubid 1 sp. z o.o., transakcja zbycia nie miała 
charakteru ostatecznego i tym samym nie zostały spełnione warunki dla rozpoznania przychodu ze sprzedaży. 
Zarząd zdecydował uznać opisane powyżej odstępstwo od przyjętych zasad rachunkowości za błąd 

podstawowy i odpowiednio skorygować bilans otwarcia. W  związku z dokonaną zmianą w roku 2015 
przychody ze sprzedaży a tym samym wynik netto zostały obniżone o  1 500 000,00 zł, a zobowiązania z 
tytułu transakcji na znakach zostały powiększone o kwotę 1 500 000,00 zł. W efekcie opisanych wyżej 
operacji, wynik netto został obniżony o łącznie 3 322 444,80 zł. 
 
Dane finansowe ze sprawozdań z dochodów za lata 2015 – 2016, pokazują wzrost przychodów ze sprzedaży 
Emitenta. W roku 2016 Miraculum S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 32,1 mln zł w 
porównaniu do 29,5 mln zł w roku 2015 (po uwzględnieniu wskazanych wyżej korekt). Oznacza to 
średnioroczny wzrost przychodów ze sprzedaży w okresie 2015 – 2016 o nieco ponad 9%. Czynnikami 
mającymi pozytywny wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży były nowe wdrożenia w ramach marek 
Paloma, Pani Walewska, Gracja, czy Miraculum.  
   
Na koniec roku 2016, wartość sumy bilansowej wynosiła 55,6 mln zł. Aktywa trwałe wynosiły 40,0 mln zł i 
stanowiły 72,0% aktywów ogółem. Udział aktywów trwałych w aktywach ogółem uległ obniżeniu do stosunku 
do roku ubiegłego o 1,6 p.p. Wartość aktywów obrotowych wyniosła z 15,5 mln zł i była zbliżona do roku 
2015 (15,3 mln zł). W roku 2016 aktywa obrotowe stanowiły 27,9% aktywów ogółem. Znaczące pozycje 
stanowiły zapasy oraz należności handlowe, które stanowiły odpowiednio 14,2% oraz 13,2% sumy bilansowej. 

Wartość zapasów w roku 2016 była wyższa w stosunku do roku 2015 o niemal 1,2 mln zł (wzrost o 17,5%). 
Poziom należności handlowych był nieznacznie (o 346,7 tys. zł) wyższy niż w roku poprzednim. Kapitały 
własne wynosiły 5,2 mln zł, stanowiły zaledwie 9,5% sumy bilansowej i były znacznie niższe niż w roku 2015 
(13,5 mln zł). W roku 2016 zobowiązania ogółem wzrosły w stosunku do roku 2015 o 5,5 mln zł, czyli o 
12,4%. Spółka dokonała częściowej restrukturyzacji oraz spłat zobowiązań finansowych. Niemniej, zauważalny 
jest również wyraźny spadek poziomu gotówki, co może powodować problemy płynnościowe Emitenta. 
 
W dniu 9 czerwca 2016 r. Spółka dokonała konwersji na akcje 2.700 szt. obligacji zamiennych serii AD2. W 
wyniku konwersji powstało 900 000 szt. akcji serii R1. Zdarzenie to powoduje zmniejszenie zadłużenia 
oprocentowanego z tytułu obligacji o kwotę 2.700 tys. zł. Pozostała cześć obligacji AD2 (300 szt.) została 
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wykupiona w dniu 16 grudnia 2016 r. 
 

W dniu 10 czerwca 2016 r. nastąpił przydział 4.500 szt. obligacji zamiennych serii AH o wartości nominalnej 
1.000 zł każda. Tego samego dnia wszystkie obligacje serii AH zostały skonwertowane na akcje. W wyniku 
konwersji powstało 1.500 tys. szt. akcji serii R2. W wyniku opisanych powyżej zdarzeń kapitał własny 
Emitenta zwiększył się o kwotę 7.200 tys. zł. W dniu 20 czerwca 2016 roku Spółka dokonała przydziału 1.000 
sztuk obligacji serii AG o łącznej wartości nominalnej 1.000 tys. zł.  
 
W dniu 22 lipca 2016 roku Spółka dokonała przydziału 480 sztuk obligacji serii AI o łącznej wartości 
nominalnej 480.000 zł. Zdarzenie to powoduje wzrost zadłużenia oprocentowanego Emitenta.  
 
W 2016 r. Emitent uzyskał w Banku Zachodnim WBK S.A. kredyt inwestycyjny w kwocie 12 mln zł z 
przeznaczeniem na finansowanie wcześniejszego wykupu obligacji w łącznej kwocie 11,1 mln zł.  
 
Łącznie, poziom zobowiązań oprocentowanych, do których zalicza się kredyty bankowe, obligacje oraz leasing 
finansowy w roku 2016 wyniósł 22,6 mln zł i był na poziomie zbliżonym do roku 2015 (22,4 mln zł). 
 
Tabela. Wybrane dane finansowe Miraculum S.A. za I kwartał 2017 r. wraz z danymi 
porównywalnymi  

 

dane w tys. zł 
01.01.2017-
31.03.2017 

01.01.2016-
31.03.2016 

Przychody ze sprzedaży 4 962 8 485 

Zysk (strata) brutto na sprzedaży 1 928 3 572 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 784 9 

Zysk (strata) brutto -2 351 -750 

Zysk (strata) netto za okres -2 731 -1 016 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w prezentowanym 
okresie, na podstawie której dokonano obliczeń zysku 
na akcję (w sztukach) 

11 512 223,00 9 112 223,00 

Podstawowy zysk netto na akcję za okres (w zł) -0,24 -0,11 

Wypłacona dywidenda na akcję (w zł) 0 0 

dane w tys. zł 
Stan na 

31.03.2017 
Stan na 

31.03.2016 

Aktywa razem 52 774 58 311 

Aktywa trwałe (długoterminowe) 39 468 43 033 

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 13 306 15 278 

Kapitał własny 2 520 12 478 

Kapitał zakładowy 34 537 27 337 

Stan zobowiązań ogółem 50 254 45 833 

Zobowiązania długoterminowe 20 883 29 145 

Zobowiązania krótkoterminowe 29 371 16 688 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,22 1,37 

dane w tys. zł 
01.01.2017-
31.03.2017 

01.01.2016-
31.03.2016 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 012 -2 403 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -253 -120 
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Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 285 1 074 

Przepływy pieniężne netto razem 20 -1 449 

Środki pieniężne na koniec okresu 317 197 

Źródło: Emitent  
 
W I kwartale 2017 r. odnotowano znaczący spadek przychodów ze sprzedaży – o ponad 41% w porównaniu 
do analogicznego okresu roku ubiegłego. W analizowanym okresie widoczny jest także istotny spadek zysku 
brutto ze sprzedaży, o ponad 1,6 mln zł. Ponadto, wyraźnemu pogorszeniu uległ zarówno wynik na poziomie 
EBIT, jak i EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację). Niższy o ponad 1,7 mln zł jest także wynik 
netto.  
 
Na koniec I kwartału 2017 r. wartość sumy bilansowej wynosiła 52,8 mln zł. Aktywa trwałe wynosiły 39,5 mln 
zł – czyli o ponad 3 mln zł mniej niż na koniec I kwartału 2016 r. – i stanowiły niemal 75% aktywów ogółem. 
Wartość aktywów obrotowych wynosiła 13,3 mln zł, w okresie porównywalnym było to 15,3 mln zł. Na koniec 
I kwartału 2017 r., znaczącą pozycję stanowiły zapasy – 8,3 mln zł, o ponad 1,4 mln zł więcej niż na koniec I 
kwartału 2016 r. Natomiast należności handlowe wynosiły zaledwie 4,7 mln zł wobec 8,2 mln zł na koniec I 

kwartału 2016 r., co należy uznać za znaczący spadek.  
 
Suma zobowiązań oraz rezerw na zobowiązania w I kwartale 2017 r. jest na poziomie 50,3 mln zł, czyli o 
ponad 4 mln zł wyższym niż na koniec I kwartału 2016 r. Zmianie uległa także struktura zobowiązań, 
zdecydowanie wzrósł poziom zobowiązań krótkoterminowych o 12,7 mln zł do 29,4 mln zł, zmniejszyła się 
natomiast wartość oraz udział zobowiązani długoterminowych z 29,1 do 20,9 mln zł. Wyższy – choć wciąż 
niski – był poziom gotówki w posiadaniu Spółki – 317 tys. zł na koniec I kwartału 2017 r. wobec 197 tys. zł na 
koniec I kwartału 2016 r. 

Znaczące zmiany sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego Emitenta 
Od daty zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego, za który opublikowano zbadane, roczne informacje 
finansowe, tj. 31 grudnia 2016 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego w Miraculum S.A. nie wystąpiły 
żadne znaczące zmiany w jej sytuacji finansowej i pozycji handlowej Emitenta, poza zdarzeniami opisanymi 
poniżej: 

– W dniu 16 stycznia 2017 roku Spółka zawarła z Nuco E. i G. Kostyl z siedzibą w Wołominie 
warunkowe porozumienie redukujące zobowiązania Emitenta wobec tego podmiotu o 25%; 

– W dniu 16 stycznia 2017 roku Spółka zawarła z Offanal Limited z siedzibą w Nikozji warunkowe 
porozumienie na mocy którego obniżeniu uległo oprocentowanie obligacji serii EEE, dla których 

obligatariuszem jest Offanal Limited, z poziomu 12% do 8% w stosunku rocznym; 
– W dniu 17 stycznia 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. podjęło uchwałę w 

sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w 
drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii W, z zachowaniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ustalenia 15 marca 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji 
serii W oraz zmiany statutu związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego, 
dematerializacji akcji serii W, praw o akcji serii W, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i 
wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie; 

– W dniu 17 stycznia 2017 roku Spółka zawarła ze swoim akcjonariuszem – Panem Markiem Kamola 
umowę pożyczki, na mocy której Pan Marek Kamola udzielił Emitentowi finansowania do kwoty 2 mln 
zł; w dniu 21 lutego 2017 r. Strony podpisały aneks, na mocy którego kwota udzielonej Spółce 
pożyczki uległa zwiększeniu do kwoty 2.250.000,00 zł;  w dniu 22 czerwca 2017 r. Strony podpisały 
aneks do umowy pożyczki, na mocy którego to aneksu kwota udzielonej Spółce pożyczki uległa 
zwiększeniu do kwoty 3.250.000,00 złotych; w dniu 29 czerwca 2017 r. Strony podpisały aneks do 
umowy pożyczki, na mocy którego to aneksu kwota udzielonej Spółce pożyczki uległa zwiększeniu do 
kwoty 7.000.000,00 złotych. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie; 

– W dniu 19 stycznia 2017 roku Emitent złożył spółce MPS International Sp. z o.o. z siedzibą w 
Koszalinie wypowiedzenie umowy na produkcję kosmetyków zawartej w dniu 18 września 2009 roku; 
w dniu 21 lutego 2017 r. Strony zawarły porozumienie, na mocy którego Emitent cofnął 
wypowiedzenie Umowy Głównej, natomiast MPS International wyraził akceptację na to oświadczenie; 
cofnięcie wypowiedzenia związane było z ustaleniem przez strony warunków spłaty wierzytelności 
MPS w stosunku do Emitenta, w tym prolongatę wymagalnych zobowiązań Spółki oraz warunki 
dotyczące dalszej współpracy w przedmiocie warunków finansowych; 

– W dniu 15 marca 2017 r. wpłynęło do Spółki pismo, w którym Rubid 1 sp. z o.o. wzywa do 
wykonania zapisów umowy sprzedaży z opcją odkupu znaku towarowego „White Star” w ustalonym 
terminie. W związku z upływem wyznaczonego terminu Rubid 1 z o.o. będzie uprawniony do 
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odstąpienia od umowy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu, Rubid 1 sp. z o.o. w ślad za pismem z dnia 
15 marca 2017 roku nie odstąpił od tej umowy. Umowa nie przewiduje żadnych kar umownych w 

przypadku zwłoki Spółki w wykonaniu zobowiązania. Jedyną konsekwencją dla Emitenta w przypadku 
odstąpienia przez Rubid 1 sp. z o.o. od umowy są konsekwencje wynikające z zasad ogólnych 
Kodeksu Cywilnego, a więc żądanie naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Na dzień zatwierdzenia 
Prospektu Spółka nie powzięła żadnych informacji, aby Rubid 1 sp. z o.o. poniosła szkodę. Co więcej, 
na dzień zatwierdzenia Prospektu cena sprzedaży znaku towarowego White Star nie została 
dotychczas uiszczona, a zgodnie z postanowieniami umowy zapłata ceny ma nastąpić po upływie 24 
miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym zawarto umowę, a więc Spółka nie będzie zobowiązana 
do jej zwrotu. Spółka na koniec 2016 roku ujęła zobowiązanie z tytułu transakcji na znaku „White 
Star” w kwocie 800 tys. zł;  

– W okresie od 13 do 17 marca 2017 r. Spółka otrzymała żądania wcześniejszego wykupu części 
obligacji serii AF 1 w liczbie 724 sztuk o łącznej wartości 724 tys. zł; Spółka zapłaciła obligatariuszom 
posiadającym łącznie 604 sztuk obligacji serii AF 1 o łącznej wartości 604 tys. zł złotych dodatkowe 
wynagrodzenie w wysokości 12 tys. zł złotych z tytułu prolongaty oraz dokonała wykupu obligacji na 
kwotę 20 tys. zł; ponadto, Spółka zgodziła się wykupić 100 obligacji w terminie do dnia 19 maja 
2017 r., w pięciu ratach płatnych tygodniowo, począwszy od dnia 21 kwietnia 2017 r. Do dnia 31 
maja 2017 r. Spółka wykupiła od tego obligatariusza łącznie 80 obligacji serii AF1. W dniu 12 czerwca 
2017 r. Spółka wykupiła pozostałe 20 obligacji serii AF1; 

– W dniu 30 maja 2017 r. Emitent zawał z BZ WBK aneks nr 5 do umowy kredytu inwestycyjnego nr 
K00294/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami, na mocy którego to aneksu 
stronu uzgodniły nowe brzmienie Umowy Kredytowej. Zgodnie z postanowieniami Umowy 
Kredytowej, Bank udzielił Emitentowi kredytu inwestycyjnego w wysokości 11.450.000 zł z 
przeznaczeniem na finansowanie wcześniejszego wykupu obligacji serii Z5 o nominale 10.000.000 zł 
oraz obligacji serii BB o nominale 1.100.000 zł wraz z kosztami wcześniejszego wykupu, tj. 
maksymalnie do kwoty 12.000.000 zł. Od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane są w skali roku 
odsetki według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o 
marżę Banku w wysokości 2,9000 punktu procentowego; 

– Dodatkowo, w dniu 30 maja 2017 r. Emitent zawarł z BZ WBK porozumienie o dalszej współpracy do 
kredytu inwestycyjnego nr K00294/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami, do 
której mają zastosowanie ogólne warunki finansowania klientów korporacyjnych („OWF”) Na mocy 
tego porozumienia Emitent oświadczył i potwierdził, że doszło z jego strony do naruszeń postanowień 
Umowy Kredytowej oraz OWF, które stanowią przypadki naruszenia Umowy Kredytowej oraz OWF. W 
związku z tym Emitent zobowiązał się do: (i) przedłożenia BZ WBK, w terminie do dnia 30 czerwca 
2017 r., strategii dalszego rozwoju i prognoz Emitenta do 31 grudnia 2017 r. w formie i o treści 
satysfakcjonującej BZ WBK, (ii) przedłożenia BZ WBK, w terminie do 30 czerwca 2017 r., prospektu 

emisyjnego, dotyczącego planowanej emisji akcji serii W, w formie i o treści satysfakcjonującej BZ 
BWK, (iii) wyemitowania akcji serii W do dnia 31 lipca 2017 r., przez co rozumie się zarejestrowanie 
przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, (iv) dokonania przedterminowej 
spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego na podstawie Umowy Kredytowej w BZ WBK ze środków 
uzyskanych z emisji akcji serii W, w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł, w terminie  do 14 
dni od daty zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Klienta, (v) 
ustanowienia na rzecz Banku zabezpieczenia określonego w § 7 ust. 1 pkt. 10 Umowy Kredytowej. Z 
kolei BZ WBK zobowiązał się do powstrzymania się wobec Emitenta oraz Przystępującego do Długu, 
tj. Fire Max sp. z o.o., od korzystania z uprawnień, zgodnie z OWF przysługujących BZ WBK w 
związku z naruszeniami Umowy Kredytowej i OWF. Zobowiązanie to wygasa w okresie naruszenia 
przez Emitenta któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w pkt. (i) – (v) tego porozumienia. 
Ponadto, Strony zawarły także w dniu 30 maja 2017 r. umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw 
o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą; 

– W dniu 29 czerwca 2017 roku Emitent zawarł Aneks Nr 2 do Porozumienia z dnia 16 stycznia 2017 
roku, zmienionego Aneksem z dnia 23 maja 2017 roku. Na mocy ww. Aneksu Strony zmieniły 
warunkowo terminy płatności zobowiązania Emitenta wobec Nuco E. i G. Kosyl, a także warunki 
odnoszące się do redukcji zobowiązania określone w Porozumieniu z dnia 16 stycznia 2017 roku. 
Nuco E. i G. Kosyl dokonał redukcji Zobowiązania Emitenta w wysokości 1.450.000, 00 (jednego 
miliona czterystu pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Strony ww. Aneksu zmieniły dotychczasowe warunki w 
zakresie terminów płatności zobowiązania Emitenta wobec Nuco E. i G. Kosyl, a także warunki 
odnoszące się do redukcji zobowiązania określone w Porozumieniu. Wierzyciel oświadczył, że pod 
warunkiem zapłaty przez Dłużnika w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku kwoty w wysokości 
3.000.000,00 (trzech milionów) złotych, dokonuje redukcji Zobowiązania Dłużnika w wysokości 
1.450.000, 00 (jednego miliona czterystu pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Emitent zobowiązał się do 
zapłaty pozostałej, po uwzględnieniu wpłaty kwoty 3.000.000,00 złotych, kwoty Nowego 
Zobowiązania tj. kwoty w wysokości 730.451,54 złotych w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 roku. 
Ponadto na podstawie ww. Aneksu strony przedłużyły o 12 miesięcy termin wykupu posiadanych 
przez OFFANAL LIMITED obligacji serii EEE tj. jest do dnia 15 lipca 2018 roku oraz od dnia 01 lipca 
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2017 roku zmniejszyły do 8% roczne oprocentowanie Obligacji. Warunkiem dokonanej redukcji jest 
spłata Nowego Zobowiązania przez Dłużnika w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 roku. Ponadto Pan 

Marek Kamola udzielił poręczenia gwarantując terminowy wykup Obligacji oraz terminową spłatę 
Nowego Zobowiązania, tj. kwoty 730.451,54 zł. Poręczyciel zobowiązał się do wykupu ww. Obligacji 
na wypadek, gdyby Emitent zobowiązania nie wykonał oraz do zapłaty Nowego Zobowiązania, na 
wypadek, gdyby Dłużnik ww. zobowiązania nie wykonał. Na dzień zatwierdzenia Prospektu 
zobowiązanie Emitenta wynosi 5.180.451,54 (pięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta 
pięćdziesiąt jeden 54/100) złotych brutto; 

– W dniu 29 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w związku z 
wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016 stratą w wysokości 15.443.579,90 zł, 
podjęło uchwałę na mocy której strata ta zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. Mając 
powyższe na uwadze, akcje serii W stały się tożsame w prawach do dywidendy po dniu, w którym 
odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, podczas którego została podjęta 
uchwała w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, tj. z dniem 30 czerwca 2017 r. 

B.8 Informacje finansowe pro forma 
Przy wybranych najważniejszych informacjach finansowych pro forma należy wyraźnie 
stwierdzić, że ze względu na ich charakter, informacje finansowe pro forma dotyczą sytuacji 
hipotetycznej, a tym samym nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej spółki ani jej 
wyników. 
 
Nie dotyczy. Po stronie Spółki nie zaszły przesłanki, które zgodnie z treścią Rozporządzenia o Prospekcie, 
nakładałyby na Spółkę obowiązek sporządzenia informacji finansowych pro forma. 

B.9 Prognozy lub szacowanie zysków 
Emitent nie podaje prognoz ani wyników szacunkowych. 
 

B.10 Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu 
do historycznych informacji finansowych 
 
Opinia dotycząca sprawozdania finansowego Miraculum S.A. za 2015 rok sporządzona przez Andrzeja Pulut, 
wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod nr 10972, działającego w imieniu WSB Audyt Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, podmiotu wpisanego na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie pod nr 
3685 zawiera zastrzeżenie. Miraculum S.A. wykazało w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zrealizowany 
wynik powstały w wyniku emisji akcji serii U. Zdaniem biegłego rewidenta wynik tej transakcji nie stanowi 
zysku na działalności i powinien być rozliczony przez kapitał własny Spółki. Skutkiem tego Miraculum S.A. jako 
jednostka dominująca zawyżyła przychody i zyski netto za okres o kwotę 1.822.444,40 zł. Błąd ten nie miał 
wpływu na wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej sumy aktywów i pasywów. 
Ponadto biegły rewident zwrócił uwagę na niepewność przygotowywanych przez Miraculum S.A. szacunków, w 
szczególności prognoz przyjętych przy analizie utraty wartości niematerialnych w postaci znaków towarowych 
„Być Może”, „Joko”, „Virtual”, „Lider”, „Wars”, „Paloma”, „Tanita”.  
Biegły rewident zwrócił także uwagę, że w najbliższym czasie przypada okres zapadalności zobowiązań. W 
przypadku, gdyby Miraculum S.A. nie zrealizowała swoich planów dotyczących strategii dalszego finansowania 
Spółki, może mieć to wpływ na zagrożenie kontynuacji działalności.  
 
Opinia biegłego rewidenta dotycząca jednostkowego sprawozdania Emitenta za 2016 rok nie zawierała 
zastrzeżeń. 
 

B.11 W przypadku gdy poziom kapitału obrotowego Emitenta nie wystarcza na pokrycie jego 
obecnych potrzeb, należy załączyć wyjaśnienie 
Nie dotyczy. Zdaniem Emitenta poziom kapitału obrotowego, rozumianego jako zdolność Miraculum S.A. 
do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz innych płynnych zasobów w celu terminowego spłacenia 
swoich zobowiązań, jest wystarczający na pokrycie bieżących potrzeb Emitenta w okresie co najmniej 12 
miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego. Emitent będzie dążył do jego wzrostu w szczególności 
poprzez konwersję części zobowiązań na akcje. 

 

 Dział C – Papiery wartościowe 

C.1 Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia 
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do obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych 
Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem oferty publicznej jest 11.512.223 akcji zwykłych na 

okaziciela serii W o wartości nominalnej i cenie emisyjnej w wysokości 1,50 zł każda. 
Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent ubiega się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 
127.796 akcji zwykłych na okaziciela serii S,  3.037.408 akcji zwykłych na okaziciela serii U, 900.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii R1 (powstałych w drodze konwersji obligacji serii AD2), 1.500.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii R2 (powstałych w drodze konwersji obligacji serii AH) o wartości nominalnej 3 
zł każda (1,50 zł każda po obniżeniu kapitału zakładowego), a także 11.512.223 akcji zwykłych na 
okaziciela serii W Emitenta o wartości nominalnej 1,50 zł każda oraz 11.512.223 praw poboru i 
11.512.223 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii W. Akcje objęte Prospektem są akcjami zwykłymi 
na okaziciela i zostaną zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów 
Wartościowych S.A. pod kodem PLKLSTN00017, pod którym zarejestrowanych jest w KDPW 5.947.019 
akcji zwykłych na okaziciela Spółki w tym:  5.388.200 akcji serii A1, 20.000 akcji serii M1 i 538.819 akcji 
serii S.  
20.000 akcji serii M1 oraz 538.819 akcji serii S (które stanowiły mniej niż 10% dopuszczonych do obrotu 
na tym rynku regulowanym tego samego rodzaju akcji Emitenta, i łącznie z akcjami dopuszczonymi do 
obrotu na tym rynku regulowanym w ten sposób w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie osiągnęły i nie 
przekroczyły tej wartości) zostało dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym 
zgodnie z art. 7 ust.10 pkt 1 Ustawy o ofercie, dnia 25 listopada 2015 roku. 

C.2 
Waluta emisji papierów wartościowych 
Walutą emitowanych Akcji jest złoty polski (zł, PLN). 

C.3 Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych 
w pełni 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 34.536.669 zł oraz dzieli się na 
11.512.223akcje o wartości nominalnej 3,00 zł, w tym:  

 5.388.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A1,  
 20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M1, 
 666.615 akcji zwykłych na okaziciela serii S, 
 3.037.408 akcji zwykłych na okaziciela serii U, 
 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R1, 
 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R2. 

Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone. 

C.4 Opis praw związanych z papierami wartościowymi 
 Prawo do dywidendy, 
 Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo 

poboru), 
 Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w 

przypadku jej likwidacji, 
 Prawo do zbywania posiadanych akcji, 
 Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem, 
 Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę 

(umorzenie dobrowolne), 
 Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo do głosowania na Walnym 

Zgromadzeniu, 
 Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o 

umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym 
co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, 

 Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 
Zgromadzenia przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego Spółki, 

 Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia, 
 Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, 
 Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem 

Spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw, 
 Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, 
 Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący 

rachunek papierów wartościowych, 
 Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta 
najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem, 
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 Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy, 

 Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie 
tygodnia przed Walnym Zgromadzenie, 

 Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu, 
 Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd 

odpisów uchwał, 
 Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce, 
 Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie 

odpisów dokumentów, 
 Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu, 
 Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Spółki, udzieliła informacji, czy 

pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo 
spółdzielni będącej akcjonariuszem Spółki albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. 

C.5 Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych 
Statut Spółki nie zawiera żadnych postanowień dotyczących ograniczeń zbywania papierów wartościowych 
Spółki. Obrót papierami wartościowymi Spółki, jako spółki publicznej, będzie podlegać natomiast 
ograniczeniom określonym w Ustawie o Ofercie oraz w Ustawie o Obrocie, zgodnie z KSH, a po 
dematerializacji Akcji także stosownie do przepisów Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie. Ograniczenia 
dotyczące swobodnej zbywalności Akcji przewidują, między innymi: 

 obowiązek zawiadomienia KNF oraz Spółki ciąży na każdym, kto: (i) osiągnął lub przekroczył 5%, 
10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce 
publicznej; (ii) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% 
albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął, 
odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej 
ogólnej liczby głosów; (iii) zmienił dotychczas posiadany udział ponad 10% ogólnej liczby głosów 
o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do 
obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych (na dzień Prospektu takim rynkiem jest rynek 
podstawowy GPW); (iv) zmienił dotychczas posiadany udział ponad 33% ogólnej liczby głosów w 
spółce publicznej o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów; 

 obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w przypadku: 
(i) nabycia akcji uprawniających do wykonywania ponad 10% lub 5% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu; (ii) przekroczenia progu 33% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu; (iii) przekroczenia progu 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

 zakaz nabywania lub zbywania, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów 
finansowych, na podstawie informacji poufnej; 

 zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w czasie trwania okresu zamkniętego 
przez osoby określone w Ustawie o Obrocie; 

 spółka dominująca, w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 KSH, ma obowiązek zawiadomić spółkę zależną 
o powstaniu lub ustaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego 
stosunku, pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji spółki dominującej 
reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki zależnej. 

Dodatkowymi ograniczeniami wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa są również 
ograniczenia wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. 
z 2007  r. Nr 50, poz. 331, z poźn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w 
sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. 

C.6 Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o 
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków 
regulowanych, na których papiery wartościowe są lub mają być przedmiotem obrotu 
Emitent zamierza wprowadzić do obrotu na rynku podstawowym GPW 127.796 akcji zwykłych na 
okaziciela serii S, 3.037.408 akcji zwykłych na okaziciela serii U, 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii 

R1 (powstałych w drodze konwersji obligacji serii AD2), 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii 

R2 (powstałych w drodze konwersji obligacji serii AH) oraz 11.512.223 akcji zwykłych na okaziciela 

serii W. W tym celu Zarząd Emitenta wystąpi do Zarządu GPW z wnioskiem o wprowadzenie do obrotu 
giełdowego Akcji objętych Prospektem. Zgodnie z § 19 Regulaminu GPW akcje nowej emisji emitenta, 
którego akcje tego samego rodzaju są notowane na giełdzie, są dopuszczone do obrotu giełdowego, w 
przypadku złożenia wniosku o ich wprowadzenie do obrotu giełdowego, po spełnieniu określonych w 
Regulaminie GPW kryteriów. 
Intencją Zarządu jest wprowadzenie Akcji objętych Prospektem do obrotu giełdowego na rynku 
podstawowym niezwłocznie po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z emisji akcji 
serii W. Emitent planuje, że wprowadzenie akcji serii W do obrotu giełdowego nastąpi w III kw. 2017 r. 
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Intencją Zarządu jest także wprowadzenie do obrotu giełdowego niezwłocznie po publikacji niniejszego 
Prospektu praw poboru akcji serii W oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego niezwłocznie po dokonaniu 

przydziału akcji serii W praw do akcji serii W. 

C.7 Opis polityki dywidendy 
W przypadku wypracowania przez Spółkę w okresie najbliższych 3 lat obrotowych zysku netto, intencją 
Zarządu jest, aby tak wypracowany zysk netto został przeznaczony na pokrycie strat Spółki poniesionych 
w poprzednich latach obrotowych, a w dalszej kolejności na inwestycję w rozwój podstawowej 
działalności Emitenta. Biorąc pod powyższe czynniki oraz obecną sytuację ekonomiczną Spółki Zarząd nie 
zamierza w okresie najbliższych 3 lat obrotowych rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłaty 
dywidendy. 
Warunki wypłaty dywidendy uchwalonej przez Walne Zgromadzenie są ustalane zgodnie z regulacjami 
KDPW. 
Spółka jest zobowiązana uzgadniać decyzje i przekazywać do GPW informacje o zamiarze wypłaty 
dywidendy, w sposób i na zasadach określonych w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego.  
W dniu 25 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 17 w sprawie 
sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013 r. i części straty za rok obrotowy 2012 i postanowiło pokryć 
stratę za rok obrotowy 2013 w wysokości 2.488.401,65 zł oraz niepokrytą część straty za rok obrotowy 
2012 w kwocie 4.761.829,05 zł z przyszłych zysków Spółki. 
W dniu 26 maja 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 18 w sprawie 
sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014 r. i postanowiło pokryć stratę w wysokości 123.947 zł 
z przyszłych zysków Spółki. 
W dniu 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 24 w sprawie 
pokrycia straty za 2015 rok. 

 

 Dział D – Ryzyko 

D.1 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla Emitenta 
lub jego branży 

 Ryzyko braku spłaty zobowiązań wobec ZUS - Niedotrzymanie porozumień może skutkować 
wszczęciem postepowania egzekucyjnego wobec Spółki. 

 Ryzyko osiągnięcia gorszych wyników finansowych 
 Ryzyko uzależnienia od finansowania zewnętrznego pozyskanego z emisji obligacji 

korporacyjnych  

D.3 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów 
wartościowych 

 Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii W do skutku  
 Ryzyko związane z możliwością zawieszenia oferty akcji w trakcie trwania subskrypcji i wycofania 

oferty 
 Ryzyko związane z nabyciem praw poboru 
 Ryzyko związane z nabyciem PDA 
 Ryzyko niedopełnienia lub nienależytego wykonywania przez Emitenta obowiązków wynikających 

z przepisów prawa 
 Ryzyko zawieszenia obrotu akcjami na GPW 
 Ryzyko wykluczenia Akcji z obrotu na GPW 
 Ryzyko niespełnienia warunków dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego 

 

 Dział E – Oferta 

E.1 Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym 
szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez Emitenta lub Oferującego 
Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii W i wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego, w tym koszty 
sporządzenia Prospektu Emisyjnego, doradztwa, oferowania,  opłaty sądowe i notarialne, koszty związane 
z opłatami uiszczanymi KNF, GPW i KDPW wynoszą około 400.000 zł. Wynagrodzenie Oferującego wynosi 
70.000 zł. Przy uwzględnieniu tych kosztów, a także w związku z tym, że Emitent spłacił dotychczas ze 
środków własnych koszty emisji na kwotę w wysokości 162.000,00 zł, Emitent pozyska z emisji Akcji Serii 
W 17.268.334,50 zł. 

E.2a Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto 



Prospekt Emisyjny 

 

 
21 

wpływów pieniężnych 
Celem emisji Akcji Serii W jest dokapitalizowanie Spółki mające zapewnić środki finansowe na obsługę i 

spłatę zobowiązań Spółki zaciągniętych w poprzednich okresach, a których terminy wymagalności zapadły 
lub zapadną w najbliższym czasie. Część środków z emisji zostanie wykorzystana na prowadzenie 
działalności Spółki, rozszerzenie możliwości dokonywania dalszych inwestycji i realizację założonych 
programów rozwoju. 
 

E.3 Opis warunków oferty 
Zgodnie z Uchwałą nr 4 NWZA z dnia 17 stycznia 2017 r. Akcje Serii W oferowane są do objęcia 
dotychczasowym akcjonariuszom na zasadzie prawa poboru (subskrypcja zamknięta, o której mowa w art. 
431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych). 
Na każdą jedną dotychczasową akcję Emitenta, posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. 15 
marca 2017 roku, przypada jedno prawo poboru. Jedno prawo poboru uprawniają do objęcia jednej Akcji 
Serii W.  
Osobami uprawnionymi do wykonania prawa poboru Akcji Serii W są wszyscy posiadający prawo poboru 
w chwili składania zapisu: 

- osoby będące akcjonariuszami Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. 15 marca 
2017 roku, którzy nie zbyli tego prawa do momentu złożenia zapisu na Akcje Serii W, 

- osoby, które nabyły prawo poboru Akcji Serii W i nie dokonały jego zbycia do dnia złożenia 
zapisu. 

Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych osoby będące akcjonariuszami spółki 
publicznej na koniec dnia ustalenia prawa poboru mogą, w terminie wykonania prawa poboru, dokonać 
jednocześnie zapisu dodatkowego na akcje, w liczbie nie większej niż liczba akcji oferowanych. W związku 
z powyższym osobami uprawnionymi do złożenia zapisu dodatkowego na Akcje Serii W są także osoby 
będące właścicielami akcji Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru, które w chwili składania 
zapisu nie posiadają prawa poboru. W przypadku zbycia prawa poboru po dniu ustalenia prawa poboru, w 
rezultacie którego dana osoba nie będzie posiadać praw poboru, zachowuje ona prawo do złożenia 
wyłącznie zapisu dodatkowego na Akcje Serii W. 
Zapisy na Akcje Serii W składać można w firmach inwestycyjnych, w których prawa poboru są zapisane na 
rachunkach papierów wartościowych (zapisy podstawowe w wykonaniu prawa poboru) lub w których 
prawa poboru zapisane zostały w dniu prawa poboru (zapisy dodatkowe).  
Jeżeli w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych nie wszystkie 
Akcje Serii W zostaną subskrybowane, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii W, składane przez 
inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane także w siedzibie Oferującego. 
Oferta Akcji Serii W jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

E.4 Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty 
Firmą inwestycyjną, za pośrednictwem której Emitent składa wniosek o zatwierdzenie niniejszego 
Prospektu i zarazem podmiotem oferującym Akcje Serii W w ofercie publicznej jest Polski Dom Maklerski 
S.A. 
Na mocy zawartych z Emitentem umów Polski Dom Maklerki S.A. otrzymuje za świadczone usługi stosowe 
wynagrodzenie, którego część jest płatna po dokonaniu przydziału Akcji Serii W, a więc zależy od wyników 
subskrypcji. 
Poza wymienionymi, Polski Dom Maklerski S.A. nie ma bezpośredniego ani też pośredniego interesu 
ekonomicznego, który zależy od dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym.  
Polski Dom Maklerski S.A. nie posiada papierów wartościowych Spółki.  
Funkcję Doradcy Prawnego pełni Kancelaria BDO Legal Łatała i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą 
w Krakowie.  
Doradca Prawny nie świadczy dla Spółki usługi stałej obsługi prawnej, przy czym Doradca Prawny  
świadczył w przeszłości oraz może świadczyć w przyszłości na rzecz Spółki, lub akcjonariuszy Spółki usługi 
prawne, w odniesieniu do prowadzonej przez nich działalności, na podstawie odpowiednich umów o 
świadczenie usług doradztwa prawnego. 
Poza tym Doradca Prawny nie ma bezpośredniego ani też pośredniego interesu ekonomicznego, który 

zależy od dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym.  
Doradca Prawny nie posiada papierów wartościowych Spółki.  
Nie występuje konflikt interesów między wymienionymi osobami związany z dopuszczeniem akcji Emitenta 
do obrotu na rynku regulowanym. 

E.5 Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży 
Podmiotem pełniącym funkcję oferującego Akcje Serii W w ramach oferty publicznej jest Polski Dom 
Maklerski S.A., ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa.   

Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”: strony, których to dotyczy; oraz wskazanie 
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okresu objętego zakazem sprzedaży 
 Emitent posiada informacje o następujących zawartych umowach dotyczących akcji Emitenta o 

charakterze „lock – up”: Umowa zastawu na akcjach Emitenta – W dniu 2 września 2015 r. RUBID 1 sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie („Zastawca”) zawarła z CRYSTALWATERS LLC sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie („Zastawnik”, „Wierzyciel”) umowę o ustanowienie zastawu na akcjach zwykłych na okaziciela 
serii S, niezdematerializowanych, o wartości nominalnej na dzień zawarcia umowy 4,50 zł każda, o 
kolejnych numerach od 000 001 do 250 640 (przy czym na dzień zatwierdzenia Prospektu akcje te zostały 
zdematerializowane i dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A., w związku z powyższym na rachunku papierów wartościowych została 
ustanowiona stosowna blokada akcji), do najwyższej wartości zabezpieczenia równej 1.500.000,00 zł, 
zabezpieczającego wierzytelność Zastawnika z umowy pożyczki (kwota udzielonej pożyczki – 1.000.000 zł) 
zawartej w dniu 2 września 2015 r. z RDM Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Na podstawie 
Umowy Zastawu prawo głosu z akcji Emitenta przysługuje Zastawcy. Zastawca zobowiązał się do 
umożliwienia Zastawnikowi wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta, udzielając pełnomocnictwa 
upoważniającego do reprezentowania Zastawcy na każdym Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwołanym 
lub odbywającym się w okresie obowiązywania Umowy oraz do wykonywania w imieniu i na rzecz 
Zastawcy prawa głosu z Akcji Emitenta na tym zgromadzeniu („Pełnomocnictwo"). Zastawnik uprawniony 
jest do wykonywania pozostałych praw korporacyjnych i majątkowych związanych z akcjami Emitenta, z 
zastrzeżeniem, że Zastawca może pobierać dywidendy i inne przychody z tytułu Akcji Emitenta. Zastawnik 

zobowiązał się do niewykonywania prawa głosu z Akcji Emitenta na podstawie Pełnomocnictwa, chyba że 
Zastawca w jakikolwiek sposób naruszy postanowienia niniejszej Umowy. Zastawca zobowiązał się do 
nieodwołania Pełnomocnictwa w okresie obowiązywania Umowy Zastawu. Umowa przewiduje możliwość 
przedłużenia czasu trwania zastawu, w przypadkach określonych w Umowie Zastawu. Umowa Zastawu 
wygaśnie najpóźniej z chwilą wykreślenia Zastawu Rejestrowego ustanowionego na rzecz Wierzyciela w 
następstwie wygaśnięcia Zastawu Rejestrowego. 

E.6 Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą 
Emisja Akcji Serii W skierowana jest do dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta. W przypadku, jeśli 
dotychczasowi akcjonariusze nie obejmą nowej oferty, a wszystkie oferowane Akcje Serii W zostaną 
objęte przez nowych Inwestorów, dotychczasowi akcjonariusze zachowają 11.512.223 akcje, które 
stanowić będą 50% akcji Emitenta. 

E.7 Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez Emitenta lub Oferującego 
Emitent ani Oferujący nie pobierają od inwestorów żadnych opłat związanych z nabywaniem Akcji Serii W. 
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CZĘŚĆ II - CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM 
ORAZ TYPEM PAPIERU WARTOŚCIOWEGO OBJĘTEGO EMISJĄ 

1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I 
OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ 

1.1. BRAK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ WOBEC ZUS 

W roku 2016 Emitent zawarł z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dwa porozumienia zgodnie z 
którymi rozłożono na raty spłatę należności wobec ZUS. Kwota całkowitego zadłużenia wobec ZUS 

objętego porozumieniami wynosi 734.247,28 zł oraz 319.020,20 zł. Emitent jest zobowiązany do 
uregulowania całego zadłużenia odpowiednio do marca 2019 r. i sierpnia 2018 r. Dotychczas Spółka 

wywiązywała się z umów restrukturyzacyjnych zawieranych z wierzycielami. Układ w ramach 

postępowania układowego zawarty w 2011 r. został zrealizowany podobnie jak poprzednia umowa 
restrukturyzacyjna z ZUS. Niedotrzymanie porozumień może skutkować wszczęciem postepowania 

egzekucyjnego wobec Spółki. 

1.2. RYZYKO NIEZREALIZOWANIA STRATEGII I OSIĄGNIĘCIA GORSZYCH WYNIKÓW 

FINANSOWYCH 

Strategia Grupy Kapitałowej Miraculum zakłada sukcesywne pozyskiwanie nowych rynków zbytu, jak 

również rozwijanie dotychczasowych. Podstawowym rynkiem zbytu jest i pozostanie rynek krajowy, 
obecnie Grupa odbudowuje utracone w latach ubiegłych relacje z sieciami handlowymi, które 

charakteryzują się największym potencjałem sprzedaży. Istotnym czynnikiem rozwoju Grupy jest także 
eksport, sukcesywnie rozbudowywane są kontakty handlowe z krajami byłego bloku wschodniego jak 

również w krajach zachodnich. Ryzyko nieosiągnięcia zakładanego poziomu sprzedaży i wyniku 

finansowego występuje w każdym przedsiębiorstwie. Spółka działa w zmieniającym się środowisku i 
jak każda firma jest narażona na ryzyka, które gdyby się zmaterializowały, mogą mieć negatywny 

wpływ na jej działalność.  
W raporcie z badania Miraculum S.A za 2016 rok Biegły Rewident zwrócił uwagę na fakt, że w 

najbliższym czasie przypada okres zapadalności zobowiązań, a w przypadku gdyby Spółka nie 

zrealizowała swoich planów dotyczących strategii finansowania Spółki, wówczas może mieć to wpływ 
na zagrożenie kontynuacji działalności. Biegły Rewident podkreślił również, że straty ponoszone przez 

Spółkę z działalności operacyjne, wysoka stopa zadłużenia oraz niski poziom wskaźnika płynności 
stanowią przesłankę do istnienia niepewności, czy Spółka będzie wstanie kontynuować działalność. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd przeprowadził analizę założeń i podstaw do zdolności 

kontynuowania przez Spółę działalności gospodarczej w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Szczegółowe 
założenia znajdują się w nocie 7 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 rok. Już 

w I kwartale 2017 roku Spółka podjęła działania zmierzające do redukcji zobowiązań (zostały zawarte 
porozumienia redukcyjne z jednymi z większych wierzycieli, o czy Spółka informowała w raporcie nr 

7/2017), wydłużenia terminów płatności lub rozłożenia spłat na raty a istotnym wsparciem dla bieżącej 
działalności Spółki jest zawarta z Panem Markiem Kamola, akcjonariuszem Spółki, w dniu 17 stycznia 

2017 roku umowa pożyczki, zmieniona aneksem z dnia 21 lutego 2017 roku kwota udzielonej Spółce 

pożyczki uległa zwiększeniu do kwoty 2.250.000,00 zł. Następnie, w dniu 22 czerwca 2017 r. oraz w 
dniu 29 czerwca 2017 r. Strony podpisały odpowiednio aneks nr 2 i nr 3 do umowy pożyczki, na mocy 

których to aneksów kwota udzielonej Spółce pożyczki uległa zwiększeniu do łącznej kwoty 
7.000.000,00 złotych. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie. Umowa pożyczki 

przewiduje możliwość spłaty kwoty pożyczki poprzez potrącenie z mogącej przysługiwać Spółce 

wierzytelności z tytułu opłacenia objęcia nowych akcji serii W, których emisja została uchwalona przez 
Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 stycznia 2017 roku. 

Spółka zakłada w roku 2017 wyraźny wzrost dynamiki przychodów oraz rentowności sprzedaży, wpływ 
na to będą miały efekty działań rozwojowych podjętych w latach ubiegłych. Ponadto, Spółka będzie 

dążyć do zmniejszenia kosztów finansowych obligacji poprzez ich wcześniejszą spłatę lub 
refinansowanie, czyli zamianę na finansowanie obce na warunkach korzystniejszych z punktu widzenia 

Emitenta. W latach 2015 – 2016 Spółka miała problemy z utrzymaniem płynności i pogorszeniem 

ogólnego standingu finansowego, co wpłynęło na wysoki koszt finansowania zewnętrznego, braki 
asortymentowe i przesunięcie się wdrożeń. 
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1.3. RYZYKO ZWIĄZANE ZE SPOWOLNIENIEM GOSPODARCZYM W POLSCE (SYTUACJA 
MAKROEKONOMICZNA) 

Gospodarka Polska jest wrażliwa na poziom koniunktury gospodarczej na świecie, w szczególności  
w Unii Europejskiej. Na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę największy wpływ wywiera tempo 

wzrostu PKB, poziom wydatków na kosmetyki, poziom wynagrodzeń oraz poziom inflacji. Przeciągająca 
się atmosfera kryzysu wpływa na stagnację rynkową, jak również na postawy  

i zachowania konsumenckie, co sprowadza się  do zamrożenia bądź wstrzymania wydatków. 

1.4. RYZYKO ZWIĄZANE Z NASILENIEM KONKURENCJI – DZIAŁAMY NA MOCNO 
NASYCONYM RYNKU 

Na rynku kosmetycznym zaobserwować można silną konkurencję zarówno wśród przedsiębiorstw 

krajowych, jak i zagranicznych. Szczególnie dużą konkurencję dla Miraculum stanowią spółki zależne 

od podmiotów zagranicznych, które dysponując większymi środkami finansowymi, są w stanie 
efektywniej zdobywać klientów na polskim rynku kosmetycznym, dzięki wysokim nakładom  

na promocję i reklamę.  Duża konkurencja  i nadmiar produktów doprowadziły do zaostrzającej się 
walki o względy konsumentów. W konsekwencji można zauważyć potęgujące się wojnę cenową oraz 

wsparcie oferty poprzez dodatkowe korzyści (rabaty, gratisy). 

1.5. RYZYKO OBNIŻENIA MARŻ 

Rynek polski charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością. Zaostrzająca się konkurencja związana  
z pojawieniem się nowych podmiotów na rynku, rosnący stopień nasycenia rynku oraz agresywna 

polityka cenowa może skutkować obniżeniem marż handlowych. W sytuacji, gdyby któraś  
z konkurencyjnych firm chciała w krótkim czasie zwiększyć swój udział w rynku kosmetycznym, należy 

liczyć się z możliwością obniżenia przez taką firmę marż na produkty zbliżone jakościowo  

i cenowo do oferowanych przez Spółkę. Skutkiem tego może być konieczność obniżenia marż  również 
przez Miraculum, co negatywnie wpłynie na osiągane przychody i wyniki. Takie działania są widoczne 

na rynku ze strony niektórych konkurentów. Kontrola marży z uwzględnieniem wszystkich 
podstawowych elementów kształtujących jej wysokość, aktywne reagowanie na przypadki jej spadku 

(w tym eliminowanie z oferty linii produktowych o najniższej rentowności) oraz znaczna dywersyfikacja 

produktów w ofercie Spółki pozwala w sposób znaczący ograniczyć to ryzyko. 

1.6. RYZYKO WZROSTU KOSZTÓW PRODUKCJI  

Obserwujemy postępujący wzrost kosztów produkcji kosmetyków, wynikający m.in. z rosnących 

kosztów surowców i dostosowywania produktów do regulacji unijnych. Na ryzyko w tym obszarze ma 

wpływ kurs złotego, koszty wynagrodzeń w gospodarce oraz ceny energii. Spółka przykłada dużą 
wagę do kontroli i ograniczania kosztów na poszczególnych etapach produkcji. Nie można jednak 

wykluczyć, że koszty te wzrosną z powodów niezależnych od Spółki.  

1.7. RYZYKO ZWIĄZANE Z PANUJĄCYMI TENDENCJAMI NA RYNKU KOSMETYCZNYM 

Polski rynek kosmetyczny staje się coraz bardziej wymagający. Konsumenci oczekują od producentów 
starannego przygotowania wprowadzanych serii kosmetyków, które obecnie muszą zaspokajać ściśle 

sprecyzowane potrzeby odbiorców. Zabieg wprowadzenia na rynek produktu bądź serii kosmetycznej 
musi być wspomagany poprzez skuteczną kampanię marketingową. 

Sam czas życia wprowadzanej serii kosmetycznej w niektórych przypadkach nie przekracza roku, stąd 

też firmy kosmetyczne muszą szybko reagować na sygnały otrzymywane od konsumentów. Może 
wystąpić konieczność zastąpienia niepopularnej serii kosmetyków nowymi produktami. W zakresie 

przeciwdziałania temu ryzyku Spółka szybko reaguje na zmiany rynkowe. 

1.8. RYZYKO ZWIĄZANE Z PRACAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI NAD NOWYMI 

PRODUKTAMI 

Silna konkurencja sprawia, iż przedsiębiorstwa muszą ulepszać stosowane receptury, które stanowią 

podstawę jakościowo dobrych kosmetyków oraz mają duży wpływ na ich cenę. Presja ze strony 
konkurencji stwarza konieczność ponoszenia nakładów na badania i rozwój, które mają na celu 

opracowanie coraz lepszych kosmetyków. 
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W tym zakresie Spółka znajduje się w relatywnie dobrej sytuacji, posiada możliwość skutecznej reakcji 

na zmiany rynkowe, dzięki dostępowi do kilkuset opracowanych i na bieżąco modyfikowanych formuł  

i receptur kosmetyków opracowanych przez własne laboratorium. Jako najstarsze przedsiębiorstwo 
działające w branży kosmetycznej na naszym rynku – Spółka posiada duże doświadczenie w 

opracowywaniu nowych produktów i receptur na rodzimym rynku. 

1.9. RYZYKO ZWIĄZANE Z ARANŻACJĄ FINANSOWANIA EMITENTA W ZWIĄZKU Z 

OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 ROK 
ZAWIERAJĄCA ZASTRZEŻENIE 

Opinia dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego Miraculum za 2015 rok, sporządzona 
przez Andrzeja Pulut, wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod nr 10972, działającego w 

imieniu WSB Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podmiotu wpisanego na listę Krajowej Izby 

Biegłych Rewidentów w Warszawie pod nr 3685 zawiera zastrzeżenie. W trakcie badania biegły 
rewident stwierdził, że Miraculum S.A. wykazało w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 

zrealizowany wynik powstały w wyniku emisji akcji serii U. Zdaniem biegłego rewidenta wynik tej 
transakcji nie stanowi zysku na działalności i powinien być rozliczony przez kapitał własny Spółki. 

Skutkiem tego Miraculum S.A. jako jednostka dominująca zawyżyła przychody i zyski netto za okres o 
kwotę 1.822.444,40 zł. Błąd ten nie miał wpływu na wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji 

finansowej sumy aktywów i pasywów.  

Ponadto biegły rewident zwrócił uwagę na niepewność przygotowywanych przez Miraculum S.A. 
szacunków, w szczególności prognoz przyjętych przy analizie utraty wartości niematerialnych w postaci 

znaków towarowych „Być Może”, „Joko”, „Virtual”, „Lider”, „Wars”, „Paloma”, „Tanita”.  
 

Biegły rewident zwrócił także uwagę, że w najbliższym czasie przypada okres zapadalności 

zobowiązań. W przypadku, gdyby Miraculum S.A. nie zrealizowała swoich planów dotyczących strategii 
dalszego finansowania Spółki, może mieć to wpływ na zagrożenie kontynuacji działalności. 

 
W trakcie 2016 roku Zarząd dokonał szczegółowej analizy rozliczeń wyceny do wartości godziwej 

emisji akcji serii U. W wyniku dokonanej analizy ustalono, że zysk w kwocie 1 822 444,80 zl z wyceny 
do wartości godziwej nie powinien być ujęty w wyniku finansowym. Wziąwszy pod uwagę, że powstała 

w ten sposób różnica miała istotną wartość, Zarząd zdecydował uznać opisane powyżej odstępstwo od 

przyjętych zasad rachunkowości za błąd podstawowy i odpowiednio skorygować bilans otwarcia. W 
związku z dokonaną zmianą wynik roku 2015 uległ obniżeniu o 1 822 444,80 zł, a kapitał z aktualizacji 

wyceny został powiększony o kwotę  1 822 444,80 zł.  
 

W wyniku przeprowadzonej przez obecny Zarząd Spółki analizy zapisów umowy zbycia znaku 

towarowego oraz umowy licencyjnej „Gracja” zawartych w 2015 roku z Rubid 1 sp. z o.o., transakcja 
zbycia nie miała charakteru ostatecznego i tym samym nie zostały spełnione warunki dla rozpoznania 

przychodu ze sprzedaży. Zarząd zdecydował uznać opisane powyżej odstępstwo od przyjętych zasad 
rachunkowości za błąd podstawowy i odpowiednio skorygować bilans otwarcia. W  związku z 

dokonaną zmianą w roku 2015 przychody ze sprzedaży a tym samym wynik netto zostały obniżone o 

1 500 000,00 zł, a zobowiązania z tytułu transakcji na znakach zostały powiększone o kwotę 
1 500 000,00 zł. W efekcie opisanych wyżej operacji, wynik netto został obniżony o łącznie 3 322 

444,80 zł. 
 

Emitent, w zakresie uwagi biegłego rewidenta, dokonał istotnej zmiany terminów spłaty 
najważniejszych zobowiązań Spółki ze względu na refinansowanie wszystkich obligacji wymagalnych w 

2016 roku kredytem długoterminowym oraz emisjami obligacji średnioterminowych. Zapadalność 

zobowiązań finansowych, o których mowa w opinii biegłego rewidenta przesunęła się na lata 2017-
2021, co jest, zdaniem Emitenta, potwierdzeniem realizacji strategii dalszego finansowania Spółki. 

Jednakże w przyszłości, nie można wykluczyć problemów z aranżacją finansowania zarówno dłużnego 
jak i udziałowego, co może mieć negatywny wpływ na bieżącą działalność Emitenta. 

1.10. RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAJŚCIEM ZDARZENIA O KTÓRYM MOWA W ART. 397 KSH 

Zgodnie z art. 397 KSH jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę 

kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest 
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niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia 

spółki. Opinia dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego Miraculum S.A. za 2016 r., 

sporządzona przez Michała Włodarczyka, wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod nr 11294, 
działającego w imieniu CSWP Audyt Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, podmiotu wpisanego na 

listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie pod nr 3767, nie zawiera zastrzeżenia. 
Jednakże biegły rewident zawarł w niej uzupełniające objaśnienia, w których zwraca uwagę, że roczne 

jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki za 2016 r. wykazuje stratę przewyższającą 

sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz jedna trzecią kapitału zakładowego. Mając 
powyższe na uwadze, Emitent podjął decyzję o umieszczeniu uchwały w sprawie dalszego istnienia 

Spółki w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanego na dzień 29 czerwca 
2017 r. 

1.11. RYZYKO ZMIANY STÓP PROCENTOWYCH  

Grupa Miraculum posiada zobowiązania oprocentowane (wyemitowane obligacje korporacyjne, kredyty 

i pożyczki bankowe, faktoring), których wysokość na dzień 28 lutego 2017 r. wynosiła 24,4 mln zł. 
Wobec powyższego, Grupa Emitenta narażona jest na ryzyko zmian stóp procentowych, których 

wzrost może zwiększyć koszt finansowania, a tym samym obniżyć rentowność. Wymieniony powyżej 
czynnik może mieć negatywny wpływ na osiągane wyniki i sytuację finansową Grupy Emitenta. Zarząd 

Emitenta podejmuje działania zmierzające do minimalizacji kosztów finansowych ponoszonych przez 

Miraculum S.A., przykładem takich działań jest konwersja obligacji serii AD 2 na akcje serii R1.  

1.12. RYZYKO UZALEŻNIENIA OD FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO POZYSKANEGO Z 
EMISJI OBLIGACJI KORPORACYJNYCH  

Na dzień zatwierdzenia Prospektu głównym źródłem finansowania zewnętrznego Emitenta jest kredyt 

bankowy udzielony Spółce przez Bank Zachodni WBK S.A. na podstawie umowy zawartej w dniu 6 
kwietnia 2016 r. oraz obligacje serii EEE, serii AD1, serii AF, serii AF1, serii AG oraz serii AI. Łączna 

wartość nominalna wyemitowanych przez Spółkę obligacji na dzień zatwierdzenia Prospektu wynosi 
10.691 tys. zł. Na dzień 22 maja 2017 r., zadłużenie z tytułu tego kredytu wynosiło 11.400 tys. zł. 

Ponadto, Spółka korzysta z pożyczki udzielonej przez Pana Marka Kamolę. Na dzień zatwierdzenia 

Prospektu zadłużenie z tytułu tej pożyczki wynosi 5.626 tys. zł. W przyszłości Spółka planuje 
przeprowadzenie kolejnych emisji obligacji celem pozyskania środków na prowadzenie działalności 

operacyjnej oraz sfinansowanie spłaty dotychczasowego zadłużenia. W tym zakresie Emitent 
wskazuje, iż w dniu 14 lipca 2016 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie przyjęcia warunków 

emisji obligacji serii AI zamiennych na akcje oraz uchwałę w sprawie przyjęcia warunków emisji 

obligacji serii AG1. W dniu 22 lipca 2016 r. nastąpił przydział 480 szt. obligacji serii AI o wartości 480 
tys. zł. W dniu 16 sierpnia 2016 r. Zarząd odstąpił od przydziału obligacji serii AG1. 

W przeszłości zaistniały przypadki, w których Spółka nie wywiązała się w terminie z zobowiązań wobec 
obligatariuszy z tytułu wyemitowanych obligacji. Istnieje ryzyko, iż takie przypadki nie wywiązania się z 

zobowiązań przez Spółkę wobec swoich wierzycieli może również zaistnieć w przyszłości. Dodatkowo 
należy wskazać, iż wyemitowane przez Spółkę obligacje oraz zawarta z Bankiem Zachodnim WBK S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu umowa kredytu z dnia 6 kwietnia 2016 roku posiadają wbudowane 

postanowienia zabezpieczające, wskazujące sytuacje, których wystąpienie u Miraculum S.A. może 
spowodować postawienie ich w stan natychmiastowej wymagalności. Taka sytuacja byłaby 

niepożądana z uwagi na konieczność zgromadzenia jednorazowo bardzo znaczących środków 
pieniężnych, co wpłynęło by na płynność Spółki i mogłoby zagrozić realizacji jej planów strategicznych 

lub nawet zagrozić kontynuacji jej działalności. Dodatkowo należy wskazać, iż wyemitowane przez 

Spółkę obligacje zostały zabezpieczone m. in. na prawach ochronnych do znaków towarowych 
przysługujących Spółce, które to znaki towarowe Spółka wykorzystuje do prowadzenia przez siebie 

działalności (szczegółowy wykaz ustanowionych zabezpieczeń został wskazany w rozdziale 22 – 
Istotne umowy). Emitent dostrzega ryzyko związane z istniejącym zadłużeniem. Może dojść w 

przyszłości do sytuacji, w której dochodzenie roszczeń wierzycieli Spółki z ustanowionych zabezpieczeń 
obligacji może znacząco utrudnić prowadzenie w przyszłości przez Spółkę działalności operacyjnej. 

Emitent może też mieć problemy ze znalezieniem nabywców kolejnych serii papierów dłużnych. 

Wystąpienie opisanych powyżej zdarzeń może spowodować utratę płynności finansowej przez 
Miraculum S.A. 



Prospekt Emisyjny 

 

 
27 

Zarząd Emitenta podjął działania zmierzające do dywersyfikacji źródeł kapitału obcego poprzez 

zawarcie w dniu 6 kwietnia 2016 roku umowy kredytu inwestycyjnego z Bankiem Zachodnim WBK z 

siedzibą we Wrocławiu. Kwota przyznanego kredytu wyniosła 12 mln zł, większość środków została 
przeznaczona na całkowitą spłatę dotychczas wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii BB oraz Z5. 

Działania zmierzające do dywersyfikacji źródeł finansowania oraz zmniejszania kosztu kapitału obcego 
będą kontynuowane w następnych okresach. 

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż w zawartej w dniu 6 kwietnia 2016 roku umowie kredytu 

inwestycyjnego z Bankiem Zachodnim WBK S.A. zostały wprowadzone dodatkowe zobowiązania 
Spółki, m.in. do tego, aby bez zgody banku nie dopuścić do zmiany kontroli nad Spółką, przez co 

rozumie się, że Pani Monika Nowakowska pozostanie akcjonariuszem z niezmienioną liczbą akcji oraz 
członkiem zarządu Spółki. W razie naruszenia tego zobowiązania Spółki, bank ma prawo do zmiany 

oprocentowania kredytu poprzez zwiększenie marży – nie więcej niż o 1 punkt procentowy za każde z 
niewypełnionych zobowiązań, a łącznie nie więcej niż o 2 punkty procentowe, a także ma prawo 

wypowiedzieć umowę kredytu inwestycyjnego. Równocześnie należy wskazać, iż Emitent nie uzyskał 

zgody banku na zmianę kontroli zgodnie z w/w postanowieniem umowy. Emitent podjął starania 
zmierzające do zmiany treści umowy kredytowej w związku ze zmianami w składzie Zarządu Emitenta 

oraz akcjonariacie, jednak na Datę Prospektu żadna umowa pomiędzy Emitentem a Bankiem 
Zachodnim WBK S.A. nie została w tym zakresie zawarta. Jednocześnie Emitent wskazuje, że Bank 

Zachodni WBK S.A. zaakceptował zaistniałe zmiany w zakresie kontroli nad Emitentem wskazane 

powyżej i nie wnosi do nich zastrzeżeń. W celu usankcjonowania zaistniałej sytuacji Emitent planuje w 
I połowie maja 2017 roku zawrzeć z Bankiem Zachodnim WBK S.A. aneks do umowy kredytowej. 

W dniu 30 maja 2017 r. Emitent zawał z BZ WBK aneks nr 5 do umowy kredytu inwestycyjnego nr 
K00294/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami, na mocy którego to aneksu stronu 

uzgodniły nowe brzmienie Umowy Kredytowej. Zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytowej, Bank 
udzielił Emitentowi kredytu inwestycyjnego w wysokości 11.450.000 zł z przeznaczeniem na 

finansowanie wcześniejszego wykupu obligacji serii Z5 o nominale 10.000.000 zł oraz obligacji serii BB 

o nominale 1.100.000 zł wraz z kosztami wcześniejszego wykupu, tj. maksymalnie do kwoty 
12.000.000 zł. Od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane są w skali roku odsetki według stawki 

WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku w 
wysokości 2,9000 punktu procentowego. W celu ograniczenia ryzyka zmienności stopy procentowej dla 

100% koty wykorzystanego kredytu, Emitent zawarł z Bankiem umowę IRS – Interest Rate Swap w 

oparciu o Umowę ramową o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji z dnia 6 kwietnia 2016 r. 
Emitent zobowiązał się do spłaty kredytu do Dnia Spłaty (tj. do dnia 30 kwietnia 2021 r.) w 60 ratach 

kapitałowych płatnych do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego w następujących wysokościach: (i) 
raty od 1 do 15 w wysokości 50.000 zł każda, płatne od maja 2016 r. do lipca 2017 r., (ii) raty od 16 

do 59 w wysokości 236.666,66 zł każda, płatne od sierpnia 2017 r. do marca 2021 r., (iii) ostatnia 60 

rata w wysokości 836.666,96 zł płatna w Dniu Spłaty. Jako warunek następczy, po emisji akcji serii W, 
w terminie krótszym z następujących, tj. do 14 dni o daty zarejestrowania przez sąd rejestrowy 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta lub do 30 dni od daty emisji akcji serii W, Emitent 
dokona spłaty kwoty nie mniejszej niż 3.000.000 zł na poczet spłat ostatnich rat kapitałowych – 

najpóźniej wymagalny, tj. liczonych wstecznie od Dnia Spłaty. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku 
wynikających z Umowy są: (i) hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 19.650.000 zł 

ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomościach (KW nr WA1M/00138055/0 oraz KW nr 

WA1M/00138054/3), (II) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia 
budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości o numerze KW: WA1M/00138055/0, z 

zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt. 17) Umowy, zabezpieczenie przyszłe), (iii) zastaw rejestrowy na znaku 
towarowym „Pani Walewska”, (iv) zastaw rejestrowy na znaku towarowym „Joko”, (v) zastaw 

rejestrowy na zapasach magazynowych Emitenta (towary i surowce), (vi) zastaw rejestrowy i 

finansowy na wierzytelnościach z wszystkich rachunków prowadzonych dla Emitenta w Banku, wraz z 
blokadą środków na tych rachunkach, przy czym blokada nie dotyczy Rachunku Bieżącego (vii) 

przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu 
rejestrowego, o którym mowa w pkt 5) powyżej, z zastrzeżeniem, że kwota ubezpieczenia nie może 

być niższa niż 5.000.000,00 PLN, (viii) przelew globalny należności Klienta względem jego 
kontrahentów o minimalnej wartości 3.000.000,00 PLN z uwzględnieniem należności przekazanych do 

faktoringu (weryfikacja należności będzie dokonywana w okresach półrocznych na podstawie 

przedstawionej w Banku listy kontrahentów, przy czym dopuszcza się poszerzenie tej listy o nowych 
kontrahentów), (ix) przystąpienie do długu przez Fire Max sp. z o.o. (x) zastaw rejestrowy na znaku 

towarowym „Wars” (ustanowienie tego zabezpieczenia ma zostać dokonane przez Emitenta w terminie 
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nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania niniejszego Aneksu nr 5). Umowa 

zawiera dodatkowe zobowiązania Spółki, w tym m.in. (i) informować Bank o zatrudnieniu Dyrektora 

Finansowego oraz wszelkich zmianach dotyczących kluczowych stanowisk w spółce Emitenta, (ii) bez 
pisemnej zgody Banku nie zbywać oraz nie obciążać aktywów trwałych, (iii) bez pisemnej zgody Banku 

nie zaciągać bilansowych i pozabilansowych zobowiązań finansowych, z zastrzeżeniem, że zgoda 
Banku nie jest wymagana, gdy pojedyncze zobowiązanie Klienta nie przekracza kwoty 200.000,00 PLN 

(iv) bez pisemnej zgody Banku nie udzielać pożyczek lub innego wsparcia finansowego podmiotom 

trzecim, (v) bez pisemnej zgody Banku nie dokonywać podziału pomiędzy wspólników albo 
akcjonariuszy zysku wypracowanego przez Emitenta i nie wypłacać dywidendy wspólnikom, i inne 

szczegółowo wymienione w Umowie.  
 

Dodatkowo, w dniu 30 maja 2017 r. Emitent zawarł z BZ WBK porozumienie o dalszej współpracy do 
kredytu inwestycyjnego nr K00294/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami, do 

której mają zastosowanie ogólne warunki finansowania klientów korporacyjnych („OWF”) Na mocy 

tego porozumienia Emitent oświadczył i potwierdził, że doszło z jego strony do naruszeń postanowień 
Umowy Kredytowej oraz OWF, które stanowią przypadki naruszenia Umowy Kredytowej oraz OWF. W 

związku z tym Emitent zobowiązał się do: (i) przedłożenia BZ WBK, w terminie do dnia 30 czerwca 
2017 r., strategii dalszego rozwoju i prognoz Emitenta do 31 grudnia 2017 r. w formie i o treści 

satysfakcjonującej BZ WBK, (ii) przedłożenia BZ WBK, w terminie do 30 czerwca 2017 r., prospektu 

emisyjnego, dotyczącego planowanej emisji akcji serii W, w formie i o treści satysfakcjonującej BZ 
BWK, (iii) wyemitowania akcji serii W do dnia 31 lipca 2017 r., przez co rozumie się zarejestrowanie 

przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, (iv) dokonania przedterminowej 
spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego na podstawie Umowy Kredytowej w BZ WBK ze środków 

uzyskanych z emisji akcji serii W, w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł, w terminie  do 14 dni 
od daty zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Klienta, (v) 

ustanowienia na rzecz Banku zabezpieczenia określonego w § 7 ust. 1 pkt. 10 Umowy Kredytowej. Z 

kolei BZ WBK zobowiązał się do powstrzymania się wobec Emitenta oraz Przystępującego do Długu, tj. 
Fire Max sp. z o.o., od korzystania z uprawnień, zgodnie z OWF przysługujących BZ WBK w związku z 

naruszeniami Umowy Kredytowej i OWF. Zobowiązanie to wygasa w okresie naruszenia przez Emitenta 
któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w pkt. (i) – (v) tego porozumienia.  

 

Ponadto, Strony zawarły także w dniu 30 maja 2017 r. umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw 
o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą. Zastawca zobowiązał się nie zbywać, nie 

wydzierżawić, nie oddawać w użytkowanie, nie obciążać zastawem lub nie dokonywać innych 
rozporządzeń przedmiotem zastawu na rzecz osób trzecich bez zgody Banku, a także zapewnić 

dokonanie zapisu zastawu na rzecz Banku do rejestru zastawów na drugim miejscu, tj. po wpisanym 

już zastawie rejestrowym na rzecz obligatariuszy wyemitowanych obligacji AG. 

1.13. RYZYKO ZWIĄZANE Z USTANOWIENIEM ZASTAWÓW NA MAJĄTKU EMITENTA.  

Emitent, jak większość przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą finansuje ją zarówno 

poprzez kapitał własny, jak i poprzez zaciąganie zobowiązań. Zobowiązania zaciągane przez Emitenta 

to zobowiązania finansowe (kredyt, obligacje, faktoring, leasing) oraz zobowiązania handlowe. 
Zobowiązania finansowe Emitenta w postaci kredytu oraz wyemitowanych obligacji są zabezpieczone 

zastawami na znakach towarowych. Na dzień 30 kwietnia 2017 r. zobowiązania zabezpieczone (w 
postaci zastawu rejestrowego) znakami towarowymi Emitenta z tytułu pożyczki, kredytu i obligacji 

wynoszą 24.297.870,24 zł. Wartość bilansowa wszystkich znaków towarowych Emitenta na Datę 
Prospektu wynosi 34.490.061,93 zł Emitent dostrzega ryzyko związane z istniejącym zadłużeniem. W 

przypadku bowiem niedokonania w terminie przez Emitenta płatności, kontrahentowi Emitenta będzie 

przysługiwała wierzytelność o zapłatę tej kwoty wraz z odsetkami. W konsekwencji powstania takiego 
długu po stronie Emitenta, wierzyciel będzie mógł podjąć stosowne kroki mające na celu 

wyegzekwowanie wierzytelności. Emitent dostrzega także ryzyko związane z ustanowionymi na 
znakach towarowych zastawami. Może w przyszłości dojść do sytuacji, w której, na skutek braku 

spłaty zabezpieczonego zobowiązania dojdzie do przejęcia znaku towarowego przez wierzyciela bądź 

wierzycieli Spółki. W takiej sytuacji Emitent może utracić możliwość dalszej produkcji i sprzedaży 
wyrobów pod marką przejętą przez wierzycieli. W takiej sytuacji przychody Emitenta związane z 

przejętą przez wierzycieli marką mogą przestać być realizowane, co w przełożeniu na wielkości 
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finansowe będzie skutkować spadkiem sprzedaży i marży handlowej realizowanej na sprzedawanych 

pod dana marką wyrobach. 

Powyższe dane pokazują, iż na dzień 30 kwietnia 2017 r. wartość bilansowa znaków towarowych 
będących w posiadaniu Emitenta stanowi 142% łącznych zobowiązań z tytułu pożyczki, kredytu i 

obligacji zabezpieczonych znakami towarowymi. Wartym podkreślania jest również fakt, iż w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy Emitent w terminie reguluje wszystkie swoje zobowiązania z tytułu zobowiązań 

oprocentowanych. Co więcej w dniu 21 kwietnia 2016 r. zawarł umowę kredytu inwestycyjnego z 

bankiem BZ WBK, co świadczy o tym, iż uzyskał pozytywną ocenę ryzyka kredytowego dokonaną przez 
niezależną instytucję finansową. Jednocześnie od dnia 30 kwietnia 2017 r. do dnia zatwierdzenia 

Prospektu emisyjnego nie zaszły znaczące zmiany w zakresie obciążenia majątku i zobowiązań.   

1.14. RYZYKO ZWIĄZANE Z POTENCJALNYMI KONFLIKTAMI INTERESÓW 

Pomiędzy członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszami Spółki mogą pojawić się 
potencjalne konflikty interesów. Nie można również wykluczyć ryzyka związanego z zaistnieniem 

konfliktu interesów pomiędzy interesami członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz interesami 
Spółki, co mogłaby negatywnie wpływać na podejmowane przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą decyzje 

istotne dla działalności Spółki. Na dzień zatwierdzenia Prospektu: 
1. konflikt interesów mógł pojawić się w związku z posiadaniem przez Panią Monikę Nowakowską 

łącznie z podmiotami od niej zależnymi (Rubid 1 sp. z o.o. oraz RDM Partners sp. z o.o.), 

2.227.796 akcji Spółki, reprezentujących 19,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki (na 
dzień zatwierdzenia Prospektu, Pani Monika Nowakowska posiada za pośrednictwem podmiotu 

zależnego – spółki RDM Partners sp. z o.o. 900.000 akcji Spółki, reprezentujących 7,82% 
udziału w kapitale zakładowym Spółki). Wyżej opisana sytuacja mogła wywoływać konflikty 

interesów pomiędzy interesami Pani Moniki Nowakowskiej jako akcjonariusza Spółki (która 

posiadała akcje Spółki zarówno bezpośrednio, jak również za pośrednictwem podmiotów od 
niej zależnych), a jej obowiązkami wobec Emitenta z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie 

Emitenta, którą to funkcję pełniła do dnia 23 grudnia 2016 r. 
2. konflikt interesów mógł pojawić się w związku z zawartą przez Emitenta ze spółką RDM 

Partners Sp. z o.o. (spółka zależna od Pani Moniki Nowakowskiej) w dniu 25 września 2014 
roku umową, na podstawie której to umowy Emitent powierzył RDM Partners Sp. z o.o. 

świadczenie usług na rzecz Emitenta w zakresie realizacji programu restrukturyzacji i zmian 

organizacyjnych. Wyżej opisana sytuacja mogła wywoływać konflikty interesów pomiędzy 
interesami Pani Moniki Nowakowskiej jako podmiotu dominującego nad RDM Partners Sp. z 

o.o., a jej obowiązkami wobec Emitenta z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta. W 
2015 roku Spółka wypłaciła na rzecz RDM Partners Sp. z o.o. wynagrodzenie z tytułu zawartej 

w dniu 25 września 2014 roku umowy w wysokości 1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy 

złotych). Powyższa umowa w imieniu Emitenta została podpisana przez Panią Monikę 
Nowakowską, pełniącą funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Grzegorza Golca, pełniącego 

funkcję Członka Zarządu, natomiast w imieniu spółki pod firmą RDM Partners sp. z o.o. 
umowa została podpisana przez Pana Marcina Ostrowskiego, pełniącego funkcję Wiceprezesa 

Zarządu. Umowa ta została rozwiązana za porozumieniem stron z dniem 30 listopada 2016 r. 

na podstawie aneksu nr 2 do umowy z dnia 23 listopada 2016 r. 
3. konflikt interesów może pojawić się w związku z posiadaniem przez Pana Marka Kamolę 

1.650.000 akcji Spółki, reprezentujących 14,33% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. 
Wyżej opisana sytuacja może wywołać konflikt interesów pomiędzy interesami Pana Tomasza 

Roberta Kamoli, będącego członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, a interesami jego brata Pana 
Marka Kamoli – znacznego akcjonariusza Emitenta. 

4. konflikt interesów może pojawić się w związku z posiadaniem przez małżonkę Pana Tadeusza 

Tuory – Panią Monikę Dziachan 380.000 akcji Emitenta (3,30% udziału w kapitale 
zakładowym) oraz przez synową Pana Tadeusza Tuory – Panią Monikę Tuora 450.000 akcji 

Emitenta (3,91% udziału w kapitale zakładowym). Ponadto Pan Tadeusz Tuora posiada 
bezpośrednio 363.500 akcji, reprezentujących 3,16% udziału w kapitale zakładowym 

Emitenta. Wyżej opisana sytuacja może wywołać konflikt interesów pomiędzy interesami Pana 

Tadeusza Tuory jako akcjonariusza (który posiada akcje bezpośrednio oraz za pośrednictwem 
podmiotu od niego zależnego), a jego obowiązkami z tytułu pełnienia funkcji 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto powyższa sytuacja może wywołać 
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konflikt interesów pomiędzy interesami Pana Tadeusza Tuory, będącego Przewodniczącym 

Rady Nadzorczej, a interesami jego osób najbliższych, tj. małżonki oraz synowej. 

5. konflikt interesów może pojawić się w związku z posiadaniem przez Pana Sławomira 
Ziemskiego 300.500 akcji Spółki, reprezentujących 2,61% udziału w kapitale zakładowym 

Emitenta. Wyżej opisana sytuacja może wywołać konflikt interesów pomiędzy interesami Pana 
Sławomira Ziemskiego jako członka Rady Nadzorczej, a jego interesami jako akcjonariusza 

Spółki. 

6. Konflikt interesów może pojawić się w związku z posiadaniem przez Pana Tomasza Sarapatę 
310.000 akcji Spółki, reprezentujących 2,69% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Wyżej 

opisana sytuacja może wywołać konflikt interesów pomiędzy interesami Pana Tomasza 
Sarapaty jako Prezesa Zarządu, a jego interesami jako akcjonariusza Spółki. 

7. Konflikt interesów może pojawić się w związku z posiadaniem przez Panią Annę Beatę Ścibisz 
11.500 akcji Spółki, reprezentujących 0,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Wyżej 

opisana sytuacja może wywołać konflikt interesów pomiędzy interesami Pani Anny Ścibisz, 

pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej czasowo delegowanego do pełnienia funkcji 
Członka Zarządu, a jej interesami jako akcjonariusza Spółki. 

8. Konflikt interesów może pojawić się w związku z posiadaniem przez męża Pani Anny Ścibisz – 
Pana Pawła Moczydłowskiego 16.000 akcji Spółki, reprezentujących 0,13898% kapitału 

zakładowego. Wyżej opisana sytuacja może wywołać konflikt interesów pomiędzy interesami 

Pani Anny Ścibisz, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej czasowo delegowanego do 
pełnienia funkcji Członka Zarządu, a interesami jej osoby najbliższej, tj. męża jako 

akcjonariusza Spółki. 
 

1.15. RYZYKO ZWIĄZANE Z UCHYLENIEM UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA LUB 
STWIERDZENIEM ICH NIEWAŻNOŚCI 

Emitent wskazuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Emitenta podczas którego zostały podjęte następujące uchwały, do których zostały 

także zgłoszone przez pełnomocników akcjonariuszy Emitenta sprzeciwy: (1) uchwała nr 1 ZWZA 
Emitenta z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, (2) Uchwała nr 2 ZWZA Emitenta z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia 

porządku obrad, (3) Uchwała nr 3 ZWZA Emitenta z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok, (4) Uchwała nr 4 ZWZA Emitenta z dnia 30 czerwca 

2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, (5) Uchwała 
nr 5 ZWZA Emitenta z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Miraculum S.A za 2015 rok, (6) Uchwała nr 6 ZWZA 

Emitenta z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 
Grupy Kapitałowej Miraculum S.A. w 2015 roku, (7) Uchwała nr 7 ZWZA Emitenta z dnia 30 czerwca 

2016 r. w sprawie udzielenia Pani Monice Nowakowskiej absolutorium z wykonania obowiązków 
Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2015, (8) Uchwała nr 8 ZWZA 

Emitenta z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z 

wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 
obrotowym 2015, (9) Uchwała nr 9 ZWZA Emitenta z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia 

Panu Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za 
okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2015, (10) Uchwała nr 10 ZWZA Emitenta z dnia 30 

czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Panu Robertowi Ciszkowi absolutorium z wykonania obowiązków 
Członka Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okresy pełnionych funkcji 

w roku obrotowym 2015, (11) Uchwała nr 11 ZWZA Emitenta z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 

udzielenia Panu Januszowi Auleytnerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, (12) Uchwała nr 12 ZWZA Emitenta z dnia 30 czerwca 

2016 r. w sprawie udzielenia Panu Karolowi Tatarze absolutorium z wykonania obowiązków Członka 
Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okresy pełnionych funkcji w roku 

obrotowym 2015, (13) Uchwała nr 13 ZWZA Emitenta z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia 

Panu Pawłowi Gilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za 
okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2015, (14) Uchwała nr 14 ZWZA Emitenta z dnia 30 

czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Filipczykowi absolutorium z wykonania 
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2015, (15) 
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Uchwała nr 15 ZWZA Emitenta z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi 

Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres 

pełnionej funkcji w roku obrotowym 2015, (16) Uchwała nr 16 ZWZA Emitenta z dnia 30 czerwca 2016 
r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Smołuchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka 

Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2015, (17) Uchwała nr 17 ZWZA 
Emitenta z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Kielmansowi absolutorium z 

wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 

2015, (18) Uchwała nr 18 ZWZA Emitenta z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Panu 
Markowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za 

okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2015, (19) Uchwała nr 19 ZWZA Emitenta z dnia 30 
czerwca 2016 r. w sprawie powołania Janusza Marcina Auleytner do Rady Nadzorczej Spółki, (20) 

Uchwała nr 20 ZWZA Emitenta z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Jakub Faralisza do 
Rady Nadzorczej Spółki, (21) Uchwała nr 22 ZWZA Emitenta z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 

powołania Iwony Kossmann do Rady Nadzorczej Spółki, (22) Uchwała nr 24 ZWZA Emitenta z dnia 30 

czerwca 2016 r. w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015, (23) Uchwała nr 26 ZWZA 
Emitenta z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

Ponadto Emitent wskazuje, iż w dniu 15 września 2016 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podczas którego została podjęta następująca uchwała, do której 

został także zgłoszony przez pełnomocnika akcjonariusza Emitenta sprzeciw: uchwała nr 10 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 15 września 
2016 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

Ponadto Emitent wskazuje, iż w dniu 29 czerwca 2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Emitenta podczas którego zostały podjęte następujące uchwały, do których zostały 

zgłoszone przez pełnomocnika akcjonariusza Emitenta sprzeciwy: (1) uchwała nr 9 w sprawie 
udzielenia Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki 

za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016, (2) uchwała nr 27 w sprawie wyrażenia zgody na 

dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o 
naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu. 
Jednocześnie Emitent podkreśla, iż zgodnie z art. 422 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała walnego 
zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca 

na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce 

powództwa o uchylenie uchwały. Legitymację do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały ma m.in. 
akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania 

sprzeciwu. Termin do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki 
publicznej wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy 

miesiące od dnia powzięcia takiej uchwały. W przypadku uchwał z dnia 30 czerwca 2016 r. termin na 

wniesienie powództwa o uchylenie uchwał upłynął miesiąc po publikacji raportu bieżącego nr 52 z 
informacją o podjętych uchwałach, którego publikacja miała miejsce w dniu 1 lipca 2016, co oznacza, 

iż powództwo mogło zostać wniesione w terminie do dnia 1 sierpnia 2016 r. (nie później jednak niż do 
dnia 30 września 2016 r.). W przypadku natomiast uchwały z dnia 15 września 2016 r., termin ten 

upłynął miesiąc od publikacji raportu bieżącego nr 72, którego publikacja miała miejsce w dniu 16 
września 2016 r., co oznacza, iż powództwo mogło zostać wniesione w terminie do dnia 16 

października 2016 r. (nie później jednak niż do dnia 15 grudnia 2016 r.). Samo zaskarżenie uchwały 

walnego zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy może jednakże 
zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy. Oznacza to, że do czasu 

prawomocnego wyroku właściwego sądu, zaskarżona uchwała korzysta z domniemania ważności i 
legalności. 

Ponadto, zgodnie z art. 425 Kodeksu Spółek Handlowych, osobom lub organom, którym przysługuje 

legitymacja do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały (osoby wskazane w art. 422 § 2 Kodeksu 
Spółek Handlowych) przysługuje również prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o 

stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Prawo do wniesienia 
powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być 

wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od 
dnia powzięcia uchwały. W przypadku uchwał z dnia 30 czerwca 2016 r. termin na wniesienie 

powództwa o stwierdzenie nieważności upłynął trzydzieści dni od dnia publikacji raportu bieżącego nr 

52 z informacją o podjętych uchwałach, która miała miejsce w dniu 1 lipca 2016, co oznacza, iż 
powództwo może zostać wniesione w terminie do dnia 1 sierpnia 2016 r. (nie później jednak niż do 

dnia 30 czerwca 2017 r.). W przypadku natomiast uchwały z dnia 15 września 2016 r., termin ten 



Prospekt Emisyjny 

 

 
32 

trzydzieści dni od dnia publikacji raportu bieżącego nr 72, która miała miejsce w dniu 16 września 

2016 r., co oznacza, iż powództwo może zostać wniesione w terminie do dnia 17 października 2016 r. 

(nie później jednak niż do dnia 15 września 2017 r.). 
W ocenie Emitenta, dopóki właściwy sąd nie wyda prawomocnego wyroku, o którym mowa w art. 425 

KSH lub art. 422 KSH w przedmiocie stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwały, skutki prawne 
uchwały Walnego Zgromadzenia muszą być respektowane. Stanowisko to zdaniem Emitenta jest 

potwierdzone w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Jednocześnie akcjonariusze, którzy zgłosili sprzeciwy 

do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wskazanych powyżej, mogą złożyć pozwy 
do właściwego sądu w trybie art. 422 KSH lub 425 KSH o uchylenie lub stwierdzenie nieważności tych 

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. W takim przypadku istnieje ryzyko, iż właściwy 
sąd wyda orzeczenie w przedmiocie uchylenia lub stwierdzenia nieważności jednej lub wielu uchwał 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 30 czerwca 2016 roku. Skutkiem 
wydania przez właściwy sąd orzeczenia w przedmiocie stwierdzenia nieważności nie jest bezwzględna 

nieważność. Wyrok stwierdzający ich nieważność ma charakter konstytutywny, gdyż jest niezbędny do 

wykluczenia uchwały z obrotu prawnego ze skutkiem ex tunc. Skutek taki nie oznacza jednak, że 
zaskarżona uchwała była od początku nieważna. Wyrok taki eliminuje zaskarżoną uchwałę z systemu 

prawnego od chwili jej powzięcia, prowadząc do sytuacji, jakby uchwała w ogóle nie została podjęta. 
Skutkiem wydania przez właściwy sąd orzeczenia w przedmiocie uchylenia uchwały walnego 

zgromadzenia, uchylenie uchwały odnosi skutek ex tunc, tzn. skutki prawne uchwały ustają już od 

dnia jej podjęcia.   
Na datę zatwierdzenia niniejszego Prospektu, Emitent nie powziął informacji o złożeniu pozwów o 

uchylenie lub stwierdzenie nieważności powyższych uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy 
Emitenta. 

1.16. RYZYKO UTRATY PŁYNNOŚCI W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI PRZEDTERMINOWEJ 
SPŁATY OBLIGACJI  

W przypadku pojawienia się żądań wcześniejszej spłaty obligacji których emitentem jest Miraculum 
S.A., Spółka będzie zmuszona znaleźć dodatkowe źródła finansowania działalności. Dotyczy to obligacji 

następujących serii: AF, AF1, AG,AI, EEE oraz AD1. Dokładna wartość zadłużenia tych obligacji wynosi 
na dzień Zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego łącznie 10.711.000 zł. Wartość zadłużenia ze 

wskazaniem na konkretną serię obligacji została w tabeli w Części III – Dokument Rejestracyjny pkt. 

10.2. Prospektu emisyjnego. Emitent od wielu lat znajduje się w fazie restrukturyzacji działalności i nie 
byłby w stanie wykupić wyemitowanych przez siebie papierów dłużnych w terminach krótszych niż 

określone w warunkach emisji w inny sposób niż poprzez ich konwersję na akcje własne. Żądanie 
wcześniejszej spłaty może pojawić się ze względu na zdarzenia przewidziane w ogólnie 

obowiązujących przepisach prawa oraz warunkach emisji poszczególnych serii obligacji. Emitent na 

dzień dzisiejszy dostrzega ryzyko związane z wysokością zadłużenia oraz brakiem posiadanych przez 
niego środków na spłatę tego zadłużenia, bierze jednak pod uwagę, iż w przypadku pomyślnego 

przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii W i dopuszczenia tych akcji do obrotu, zyska on 
dodatkowe środki, które pozwolą na spłatę istniejącego zadłużenia. W przypadku niepozyskania przez 

niego środków z pomyślnego przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii W i dopuszczenia tych akcji 

do obrotu, Emitent podejmie działania zmierzające do pozyskania finansowania dłużnego w postaci 
nowej emisji obligacji i kredytowania bankowego oraz podejmie próbę przeprowadzenia kolejnej emisji 

akcji. 
W okresie od 13 do 17 marca 2017 r. Spółka otrzymała żądania wcześniejszego wykupu części 

obligacji serii AF 1 w liczbie 724 sztuk o łącznej wartości 724.000 tysiące złotych. Przedmiotowe 
żądania zostały złożone na podstawie pkt. 1.8.c Warunków Emisji Obligacji Zwykłych na Okaziciela 

serii AF1, który przewiduje uprawnienie Obligatariusza do żądania przedterminowego wykupu Obligacji 

w każdej sytuacji, jednorazowo, po upływie jednego roku od dnia przydziału Obligacji z zastrzeżeniem, 
że zgłoszenie chęci wykupu Obligacji po upływie jednego roku powinno być przesłane do Emitenta nie 

później niż w terminie 14 dni przed upływem jednego roku od dnia przydziału. W związku ze zgodą 
części Obligatariuszy, którzy zgłosili żądanie przedterminowego wykupu Obligacji na prolongowanie 

terminu wykupu Obligacji o trzy miesiące za dodatkowym wynagrodzeniem, Spółka zapłaciła 

Obligatariuszom posiadającym łącznie 604 sztuk Obligacji serii AF 1 o łącznej wartości 604.000,00 
złotych dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 2% wartości obligacji, to jest łącznie kwotę 12.080,00 

złotych. W związku z żądaniem Obligatariusza, który zgłosił żądanie wykupu Obligacji w liczbie 20 
sztuk Spółka dokonała wykupu Obligacji na kwotę 20.000 złotych. Ponadto, Obligatariusz, który zgłosił 
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żądanie wykupu Obligacji w liczbie 100 sztuk wyraził zgodę na dokonanie przez Spółkę wykupu 

Obligacji w terminie do dnia 19 maja 2017 r., w pięciu ratach płatnych tygodniowo, począwszy od dnia 

21 kwietnia 2017 r. Do dnia 31 maja 2017 r. Spółka wykupiła od tego obligatariusza łącznie 80 
obligacji serii AF1. W dniu 12 czerwca 2017 r. Spółka wykupiła pozostałe 20 obligacji serii AF1. 

 

1.17. RYZYKO ZWIĄZANE Z TRWAJĄCYM I POGŁĘBIAJĄCYM SIĘ KRYZYSEM 

UKRAIŃSKIM RZUTUJE NA OSŁABIENIE DYNAMIKI EKSPORTU W KIERUNKACH 
WSCHODNICH  

 
Trwający kryzys na Ukrainie oraz trudne do przewidzenia scenariusze jego rozwoju skutkują ryzykiem 

obniżenia poziomu sprzedaży produktów Emitenta na rynkach krajów byłego Związku Radzieckiego. W 

chwili obecnej około 90% sprzedaży Spółka realizuje w kraju. Dział eksportu ciągle pracuje nad 
rozwojem sprzedaży Emitenta na nowe rynki zbytu. Dzięki temu wpływ spadku sprzedaży na rynki 

wschodnie jest ograniczony.  

1.18. RYZYKO ZWIĄZANE ZE STRUKTURĄ AKCJONARIATU SPÓŁKI  

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent posiada rozdrobnioną strukturę akcjonariatu, ponieważ 
żaden z akcjonariuszy Emitenta, samodzielnie oraz łącznie z podmiotami zależnymi i dominującymi 

wobec tego akcjonariusza, a także z podmiotami pozostającymi z tym akcjonariuszem w porozumieniu 
zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie, nie posiada więcej niż 26% ogólnej liczby akcji wyemitowanych 

przez Emitenta. W związku z powyższym istnieje ryzyko pojawiania się konfliktów pomiędzy 
poszczególnymi akcjonariuszami Emitenta związanych z wyborem członków organów Emitenta oraz 

podejmowaniem przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Emitenta uchwał w poszczególnych 

sprawach. Efektem wystąpienia takiego konfliktu może być w przyszłości pojawienie się trudności w 
podejmowaniu uchwał przez walne zgromadzenie akcjonariuszy w postaci braku możliwości uzyskaniu 

większości głosów za podjęciem danej uchwały przez walne zgromadzenie zgodnie z postanowieniami 
Statutu Emitenta oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Wystąpienie konfliktów 

pomiędzy akcjonariuszami Emitenta może więc mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Spółki oraz 

poszczególnych jej organów. 
 

Posiadanie przez Spółkę rozdrobnionej struktury akcjonariatu może również mieć wpływ na zawieranie 
przez poszczególnych akcjonariuszy Emitenta porozumień dotyczących wspólnego zgodnego 

głosowania przez tych akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu Emitenta oraz prowadzenia trwałej 

polityki wobec Emitenta. Porozumienia te mogą być zawierane w celu uzyskania przez strony 
porozumienia większości głosów na walnym zgromadzeniu. W tym zakresie należy wskazać, iż na Datę 

Prospektu akcjonariusz Emitenta, spółka Crystalwaters LLC sp. z o.o. jest stroną zawartego z pięcioma 
osobami fizycznymi porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie, tj. 

zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Emitenta oraz prowadzenia trwałej polityki wobec 
Emitenta. Strony tego porozumienia zgodnie z zawiadomieniem z dnia 27 października 2016 r., 

zmienionym w dniu 23 listopada 2016 r. wskutek zmiany posiadanego udziału w ogólnej liczbie 

głosów, a także zmienionym w dniu 10 marca 2017 r. w związku z dołączeniem do porozumienia 
dodatkowego akcjonariuszem posiadają 2.886.294 akcji stanowiących w zaokrągleniu 25,07% udziału 

w ogólnej liczbie akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. W ocenie Emitenta zawieranie 
porozumień pomiędzy akcjonariuszami w przypadku rozdrobnionej struktury akcjonariatu Emitenta 

może w przyszłości zwiększać ryzyko zaistnienia konfliktu pomiędzy poszczególnymi akcjonariuszami 

Emitenta. Sytuacja ta może również zwiększać ryzyko zaistnienia konfliktu interesów pomiędzy 
interesami poszczególnych akcjonariuszy Emitenta, a interesami Spółki.  

1.19. RYZYKO UZALEŻNIENIA OD UMÓW PRZEMYSŁOWYCH  

Emitent jest w pewnym stopniu uzależniony od umów przemysłowych. Produkcja w ramach modelu 

outsourcingu jest realizowana w oparciu o umowy zawarte przez Emitenta z kluczowymi producentami 
oraz dostawcami, w oparciu o receptury będące własnością Emitenta wykonują oni zlecenia 

produkcyjne w ramach umów ramowych, wytwarzając wyroby w ramach znaków towarowych, do 
których prawa posiada Miraculum S.A.  
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Na rynku krajowym istnieje wiele podmiotów produkujących wyroby kosmetyczne i toaletowe na 

zlecenie. Emitent może zlecić wykonanie produkcji u innych podmiotów, niż dotychczasowi podstawowi 

producenci, jednakże zmiana podstawowego producenta wiąże się z ryzykiem utraty jakości 
produkowanego wyrobu, przerwania ciągłości dostaw lub ryzykiem obniżenia poziomu otrzymywanego 

od producenta kredytu kupieckiego. W umowach z podstawowymi klientami obowiązują też kary za 
brak odbioru wcześniej zamawianego wyrobu, co powoduje, że zmiana podstawowego producenta 

może być rozłożona w czasie, ze względu na konieczność realizacji wcześniejszych zamówień.  

 
Emitent minimalizuje opisane ryzyko poprzez dywersyfikację zleceń produkcyjnych oraz utrzymywanie 

zapasu wyrobów gotowych na poziomie pozwalającym na utrzymanie ciągłości dostaw. 
 

1.20. RYZYKO ZWIĄZANE Z TRANSAKCJĄ NA ZNAKU TOWAROWYM „GRACJA” 

Na NWZ Spółki w dniu 17 stycznia 2017 roku nie przedstawiono rekomendacji co do oceny czy 

poprzednie działania Zarządu Spółki miały charakter działań na szkodę Spółki w związku ze sprzedażą 
znaku towarowego „Gracja” ze względu na okoliczność, że w dalszym ciągu trwa audyt prawny Spółki, 

między innymi w zakresie dokonanej transakcji sprzedaży i odsprzedaży znaku towarowego „Gracja”, a 
obecnie Zarząd Emitenta zleca weryfikację poprawności wyceny znaku towarowego „Gracja” dla obu 

transakcji rzeczoznawcy z zakresu szacowania znaków towarowych.  

 
Jeżeli na podstawie wyników ww. audytu i weryfikacji określenia wartości znaku towarowego „Gracja”  

będzie istniało podejrzenie działania poprzedniego Zarządu Emitenta na szkodę Spółki w związku z 
dokonaną transakcją znaku towarowego „Gracja”, Zarząd Emitenta podejmie prawem przewidziane 

kroki prawne nie wyłączając dochodzenia odszkodowania oraz zawiadomienia organów ścigania.  

 
Zarząd Emitenta najpóźniej do dnia 31 lipca 2017 roku w raporcie bieżącym poinformuje o trwającym 

audycie prawnym między innymi w zakresie prawnej oceny transakcji sprzedaży znaku towarowego 
„Gracja” oraz poprawności wyceny znaku towarowego dla transakcji jego sprzedaży i odkupu przez 

Spółkę. 
 

W wyniku prowadzonej przez Zarząd Emitenta analizy transakcji sprzedaży i odkupu przez Spółkę 

znaku towarowego ,,Gracja”, dokonanych w okresie sprawowania zarządu przez Panią Monikę 
Nowakowską z podmiotem powiązanym z Panią Moniką Nowakowską, Emitent powziął podejrzenie, że 

w ich wyniku doszło do powstania po stronie Spółki szkody szacowanej przez Emitenta na kwotę 
3.000.000,00 (trzy miliony) złotych. W związku z tym, Zarząd Emitenta postanowił o umieszczeniu w 

porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 r. 

powzięcia uchwały w sprawie wyrażania zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłej Prezes Zarządu 
Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy 

sprawowaniu przez nią zarządu. Mając na uwadze powyższe, w dniu 29 czerwca 2017 r. Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta postanowiło o nieudzieleniu absolutorium z wykonania 

obowiązków w Zarządzie Spółki w 2016 roku Pani Monice Nowakowskiej (uchwała nr 6 Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie udzielenia Pani Monice Nowakowskiej absolutorium z 
wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016 nie 

została podjęta). Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta uchwałą nr 27 z 

dnia 29 czerwca 2017 r. postanowiło wyrazić zgodę na dochodzenie przez Spółkę od Pani Moniki 

Nowakowskiej roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią 
zarządu. Do uchwały tej pełnomocnik akcjonariusza (tj. pełnomocnik RDM Partners Sp. z o.o.) złożył 

sprzeciw. Jednocześnie należy wskazać, iż w dniu 29 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Emitenta postanowiło o nieudzieleniu absolutorium następującym osobom z wykonania 
przez nich obowiązków w Radzie Nadzorczej Emitenta w 2016 roku: Pani Piotrowi Nadolskiemu, Panu 

Piotrowi Smołuchowi, Pani Iwonie Kossmann, Panu Grzegorzowi Golcowi oraz Panu Karolowi Tatara. 
 

2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM 

2.1. RYZYKO NIEDOJŚCIA EMISJI AKCJI SERII W DO SKUTKU  

Emisja Akcji Serii W nie dojdzie do skutku jeżeli: 
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– do dnia zamknięcia subskrypcji nie zostaną poprawnie złożone zapisy i dokonane prawidłowo 

wpłaty na 11.512.223 Akcje Serii W, albo 

– na skutek złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków złożonego zapisu, o którym mowa w 
pkt. 5.1.7 Części IV Prospektu okaże się, że subskrybowano mniej, niż 11.512.223 Akcji Serii W, 

albo 
– w ciągu dwunastu miesięcy od daty wydania przez KNF decyzji w sprawie zatwierdzenia Prospektu 

lub w ciągu jednego miesiąca od dnia przydziału Akcji Serii W Zarząd nie złoży w Sądzie 

Rejestrowym wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z 
emisji Akcji Serii W, albo 

– sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji podwyższenia kapitału 
zakładowego o dokonaną emisję Akcji Serii W. 

W przypadku niedojścia emisji do skutku kwoty wpłacone na Akcje Serii W zostaną zwrócone 
inwestorom bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia o 

niedojściu emisji do skutku. 

2.2. RYZYKO NIEPRZYDZIELENIA AKCJI SERII W 

Zgodnie z Uchwałą nr 4 NWZA z dnia 17 stycznia 2017 r. Zarząd Spółki został upoważniony do 
określenia szczegółowych zasad dystrybucji Akcji Serii W. W przypadku wystąpienia nadsubskrybcji 

Zarząd dokona redukcji złożonych zapisów. Nadsubskrypcja dotyczyć może wyłącznie zapisów 

dodatkowych, a więc składanych zgodnie z  art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Kwoty wpłacone 
na Akcje Serii W zostaną zwrócone inwestorom bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. 

Szczegółowe zasady przydziału Akcji Serii W przedstawiono w pkt. 5.1.5 Części IV Prospektu. 

2.3. RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWIESZENIA OFERTY AKCJI W TRAKCIE 

TRWANIA SUBSKRYPCJI I WYCOFANIA OFERTY 

Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu albo wycofaniu oferty jedynie z wyjątkowo istotnych 

powodów, ze względu na nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta lub nagłą 
zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, której nie można było przewidzieć 

przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, a która miałaby istotnie negatywny wpływ na działalność 

operacyjną Emitenta i interesy inwestorów składających zapisy na Akcje Serii W. Odstąpienie od oferty 
po rozpoczęciu notowań praw poboru może nastąpić jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych 

niezależnych od Emitenta.  
Zwraca się uwagę, że uchwała WZA Emitenta o emisji Akcji Serii W nie zawiera stosownego 

upoważnienia dla Zarządu do odstąpienia od przeprowadzenia oferty Akcji Serii W w związku z czym 

podjęcie przez Zarząd decyzji w tym zakresie może spowodować odpowiedzialność odszkodowawczą 
Zarządu. 

W przypadku zawieszenia oferty Akcji Serii W w trakcie trwania subskrypcji złożone zapisy nie zostają 
przez Emitenta uznane za nie wiążące, a wpłaty na akcje nie podlegają automatycznemu zwrotowi 

subskrybentom. Osoby, które złożyły zapis na akcje mają natomiast prawo uchylenia się od skutków 
prawnych złożonego zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu do Prospektu, 

na podstawie którego oferta jest zawieszana. Istnieje więc ryzyko zamrożenia środków 

wydatkowanych na objęcie akcji na nieokreślony czas przez osoby, które nie złożyły oświadczenia o 
uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu. 

W przypadku wycofania oferty Akcji Serii W w trakcie trwania subskrypcji, inwestorzy przestają być 
związani złożonymi zapisami na akcje, a środki pieniężne przekazane tytułem wpłaty na akcje 

podlegają zwrotowi w sposób, o którym mowa w pkt. 5.1.5. Części IV Prospektu. W przypadku 

wycofania oferty inwestorzy tracą możliwość na skorzystanie z praw poboru. W przypadku wycofania 
oferty po rozpoczęciu notowań praw poboru osoby, które nabyły prawa poboru zostałyby pozbawione 

możliwości skorzystania z nich poprzez złożenie zapisu na Akcje Serii W doznając jednocześnie 
uszczerbku finansowego na skutek odpłatnego nabycia praw poboru. 

2.4. RYZYKO ZWIĄZANE Z INNYMI OFERTAMI PUBLICZNYMI W OKRESIE EMISJI AKCJI 
SERII W 

W związku z faktem, iż w czasie trwania oferty publicznej Akcji Serii W mogą być również 
przeprowadzane publiczne oferty akcji innych spółek, istnieje ryzyko mniejszego zainteresowania 
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potencjalnych inwestorów akcjami Emitenta. Oznacza to zwiększenie ryzyka niepowodzenia emisji, a 

co za tym idzie niepozyskania przez Emitenta pochodzących z niej środków finansowych. 

2.5. RYZYKO UCHYBIEŃ FORMY LUB TREŚCI ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO  

Zgodnie z art. 51 Ustawy o ofercie publicznej emitent jest obowiązany przekazywać KNF w formie 
aneksu do prospektu wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie, informacje o istotnych błędach w treści 

prospektu emisyjnego oraz znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru 

wartościowego zaistniałych po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego lub o których emitent powziął 
wiadomość po jego zatwierdzeniu. Treść aneksu podlega zatwierdzeniu przez KNF w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie aneksu. KNF może odmówić 
zatwierdzenia aneksu w przypadku, gdy nie odpowiada on pod względem formy lub treści wymogom 

określonym w przepisach prawa. Odmawiając zatwierdzenia aneksu, KNF stosuje odpowiednio środki, 

o których mowa w art. 16 lub art. 17 Ustawy o ofercie publicznej, tj. m.in. nakazuje wstrzymanie 
rozpoczęcia oferty publicznej, przerwanie jej przebiegu lub wstrzymanie dopuszczenia papierów 

wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na podstawie prospektu emisyjnego dotyczącego 
papierów wartościowych będących przedmiotem tej oferty lub dopuszczenia do tego obrotu. 

2.6. RYZYKO NARUSZENIA LUB PODEJRZENIA NARUSZENIA PRZEPISÓW PRAWA W 
ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ LUB SUBSKRYPCJĄ DOKONYWANĄ NA PODSTAWIE TEJ 

OFERTY, LUB W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE 
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM 

Stosownie do art. 16 i 17 Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego 
podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną lub subskrypcją dokonywaną na 

podstawie tej oferty, lub w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów 

wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 
Emitenta lub inne podmioty uczestniczące w ofercie lub subskrypcji w imieniu lub na zlecenie Emitenta 

albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może: 
1) nakazać odpowiednio wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji Akcji Serii W lub 

przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych albo wstrzymanie ubiegania 

się o dopuszczenie lub wprowadzenie Akcji oraz PDA Serii W do obrotu na rynku regulowanym na 
okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 

2) zakazać odpowiednio rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji Akcji Serii W albo dalszego jej 
prowadzenia albo ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie Akcji oraz PDA Serii W do 

obrotu na rynku regulowanym, lub 

3) opublikować, na koszt Emitenta, informacje o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą 
publiczną lub subskrypcją Akcji Serii W albo w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub 

wprowadzenie Akcji oraz PDA Serii W do obrotu na rynku regulowanym. 
 

W związku z daną ofertą publiczną lub subskrypcją albo w związku z danym ubieganiem się o 
dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym KNF może 

wielokrotnie zastosować środek przewidziany w wyszczególnieniu 2) i 3) powyżej. 

 
Zgodnie z art. 18 Ustawy o ofercie publicznej, powyższe środki KNF może zastosować także w 

przypadku, gdy z treści Prospektu emisyjnego wynikałby, że: 
 oferta publiczna lub subskrypcja papierów wartościowych dokonywana na podstawie tej oferty, lub 

ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób 

naruszałyby interesy inwestorów; 
 istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego 

Emitenta; 
 działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to 

naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych Emitenta lub też w świetle 
przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta, lub 

 status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych 

przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone 
wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. 
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Ustawa o ofercie publicznej posługuje się również rygorami obejmującymi prowadzenie przez 

emitentów papierów wartościowych akcji promocyjnej i przewiduje określone sankcje nakładane za 

naruszające przepisy prawa uchybienia.  
 

W art. 53 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej podkreśla się, że w przypadku prowadzenia akcji 
promocyjnej, w treści wszystkich materiałów promocyjnych należy jednoznacznie wskazać: 

 że mają one wyłącznie charakter promocyjny lub reklamowy; 

 że został lub zostanie opublikowany prospekt emisyjny; 
 miejsca, w których prospekt emisyjny jest lub będzie dostępny. 

Informacje przekazywane w ramach akcji promocyjnej powinny być zgodne z informacjami 
zamieszczonymi w prospekcie emisyjnym udostępnionym do publicznej wiadomości albo z 

informacjami, które powinny być zamieszczone w prospekcie emisyjnym na podstawie przepisów 
prawa gdy prospekt emisyjny nie został udostępnione do publicznej wiadomości, jak również nie mogą 

wprowadzać inwestorów w błąd co do sytuacji Emitenta. 

Prowadzenie akcji promocyjnej nie może się rozpocząć przezd złożeniem do KNF wniosku o 
zatwierdzenie prospektu emisyjnego. 

 
W przypadku stwierdzenia naruszenia wyżej przywołanych zasad KNF może: 

 nakazać wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub przerwanie jej prowadzenia na okres nie 

dłuższy niż 10 dni roboczych, w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości, lub 
 zakazać prowadzenia akcji promocyjnej, w szczególności jeżeli Emitent uchyla się od usunięcia 

wskazanych przez KNF nieprawidłowości w terminie 10 dni roboczych, lub treść materiałów 
promocyjnych lub reklamowych narusza przepisy prawa, lub 

 opublikować, na koszt Emitenta informację o niezgodnym z prawem prowadzeniu akcji 
promocyjnej, wskazując naruszenia prawa. 

 

W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych obowiązków KNF może również nałożyć na 
Emitenta karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł. 

 
Zgodnie z art. 53 ust. 10 Ustawy o ofercie publicznej w przypadku naruszenia lub uzasadnionego 

podejrzenia naruszenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakazu, o którym mowa w art. 53 ust. 

1 Ustawy o ofercie publicznej przez Emitenta, lub inne podmioty działające w imieniu lub na zlecenie 
emitenta, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może zakazać 

udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania lub opublikować na koszt 
Emitenta informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z udostępnianiem określonych 

informacji. W związku z udostępnianiem określonych informacji KNF może wielokrotnie zastosować 

powyższe środeki. 
W przypadku gdy Emitent lub inne podmioty działające w imieniu lub na zlecenie Emitenta naruszają 

zakaz, o którym mowa w art. 53 ust. 10 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej KNF może nałożyć karę 
pieniężną do wysokości 5.000.000 zł. 

2.7. RYZYKO ZWIĄZANE Z NABYCIEM PRAW POBORU 

Skorzystanie z prawa pierwszeństwa do nabycia Akcji Serii W w ramach jednostkowych praw poboru 

możliwe jest jedynie w terminie składania zapisów w wykonaniu jednostkowych praw poboru. Osoby, 
które nabędą prawa poboru Akcji Serii W i nie zbędą go przed dniem zakończenia obrotu prawami 

poboru, a także nie skorzystają z wywodzącego się z jego posiadania prawa zapisu na Akcje Serii W, 
poniosą uszczerbek finansowy wynikający z wygaśnięcia praw poboru. 

2.8. RYZYKO ZWIĄZANE Z NABYCIEM PDA 

W sytuacji niedojścia emisji do skutku z powodu nie złożenia przez Zarząd w wymaganym terminie 

wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z emisji Akcji Serii W, 
albo gdy sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji podwyższenia kapitału 

zakładowego, Emitent dokona zwrotu wpłat na Akcje Serii W w wysokości odpowiadającej cenie 

emisyjnej Akcji Serii W, bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Powoduje to ryzyko poniesienia 
straty dla osób, które nabyły PDA po cenie wyższej, niż emisyjna. Zwrot wpłat dokonany zostanie na 

rzecz posiadaczy PDA według stanu na dzień poprzedzający dzień wyrejestrowania tych PDA z KDPW. 
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2.9. RYZYKO NIEWPROWADZENIA PDA DO OBROTU GIEŁDOWEGO 

Zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu Giełdy, prawa do nowych akcji spółki, której akcje co najmniej 

jednej emisji notowane są na Giełdzie, są dopuszczone do obrotu giełdowego z upływem dnia 
otrzymania przez Giełdę od spółki zawiadomienia o dokonanym przydziale akcji, o ile: 1) skutkiem 

przekształcenia praw do akcji w nowe akcje będą akcje tego samego rodzaju co już notowane na 
Giełdzie, 2) został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy 

organ nadzoru, 3) Zarząd Giełdy nie uzna, że warunki emisji naruszyły zasady publicznego charakteru 

obrotu giełdowego ustalone we wspólnych stanowiskach Rady i Zarządu Giełdy oraz w przepisach 
obowiązujących na Giełdzie. 

2.10. RYZYKO OPÓŹNIENIA WE WPROWADZANIU AKCJI DO OBROTU GIEŁDOWEGO 

Emitent będzie dokładał wszelkich starań, aby wprowadzenie Akcji do obrotu giełdowego nastąpiło w 

możliwie krótkim terminie, w III kwartale 2017 r. Emitent planuje objąć jednym wnioskiem o 
wprowadzenie Akcje wszytskich serii. Uwzględniając fakt, że wprowadzenie do obrotu giełdowego 

wymaga uprzedniego: 
– postanowienia Sądu Rejestrowego o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w 

wyniku oferty Akcji Serii W, 
– podjęcia przez Zarząd KDPW uchwały o zarejestrowaniu Akcji i nadaniu im kodu ISIN, 

– podjęcia przez Zarząd GPW stosownej uchwały o wprowadzeniu Akcji do obrotu giełdowego, 

 
Emitent nie może zagwarantować, iż wprowadzenie Akcji do obrotu giełdowego nastąpi w założonym 

terminie. Zamiarem Emitenta jest jednak, aby  niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii W w 
obrocie giełdowym znalazły się PDA Serii W. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału akcji Emitent złoży 

do KDPW i GPW odpowiednie wnioski i oświadczenia umożliwiające rozpoczęcie notowań PDA.  

 
Zwraca się też uwagę, że zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w 

przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu na GPW lub jest zagrożony interes inwestorów 
GPW, na żądanie KNF, wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na GPW lub rozpoczęcie notowań 

wskazanymi przez KNF papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi, na okres nie 
dłuższy niż 10 dni.  

2.11. RYZYKO NIEDOPEŁNIENIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONYWANIA PRZEZ 
EMITENTA OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA 

Zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej, w sytuacji gdy emitent lub sprzedający nie dopełniają 

obowiązków wymaganych prawem, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających 
z Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub 

bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć karę pieniężną 
do wysokości 1 mln zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. 

Zgodnie z art. 96 ust. 1b Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku gdy: 
- emitent lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie emitenta nie wykonują albo 

nienależycie wykonują nakaz wstrzymania ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie 

papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w art. 17 ust. 1 
pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, albo naruszają zakaz ubiegania się o dopuszczenie lub 

wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa 
w art. 17 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

- emitent, lub inne podmioty działające w imieniu lub na zlecenie emitenta naruszają zakaz 

udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania, o którym mowa w art. 
53 ust. 10 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej 

Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 5 mln zł. 
W przypadku wydania takiej decyzji przez KNF, zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 4 Regulaminu GPW, zarząd 

GPW wyklucza takie papiery wartościowe z obrotu giełdowego. 
Zgodnie z Rozporządzeniem MAR, które obowiązuje bezpośrednio od dnia 3 lipca 2016 roku (co szerzej 

opisano w pkt 4.8. rozdziału IV Prospektu), w przypadku naruszenia obowiązków dotyczących 

przekazywania do publicznej wiadomości informacji poufnych, na emitenta może zostać nałożona 
administracyjna kara pieniężna stanowiąca równowartość 2,5 mln EUR lub 2% całkowitych rocznych 

obrotów. W przypadku naruszenia obowiązków dotyczących prowadzenia list osób posiadających 
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dostęp do informacji poufnych kara ta może wynieść równowartość 1 mln EUR. W obu przypadkach 

kara może być liczona alternatywnie – do wysokości trzykrotności kwoty osiągniętej korzyści lub straty 

unikniętej w wyniku naruszenia obowiązków.  
Ponadto inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wskazane w Części IV, punkt 4.8.2. 

niniejszego Prospektu przewidują również sankcje, które mogą zostać nałożone na Emitenta przez KNF 
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Emitenta obowiązków z nich wynikających. Nie 

można zagwarantować, że w przyszłości KNF nie nałoży takich sankcji na Spółkę. 

2.12. RYZYKO ZAWIESZENIA OBROTU AKCJAMI NA GPW 

Zgodnie z § 30 Regulaminu GPW, zarząd GPW może zawiesić obrót akcjami notowanymi na GPW 
na okres do trzech miesięcy: 

 na wniosek Spółki; 

 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; oraz 
 jeśli Spółka narusza przepisy obowiązujące na giełdzie. 

Ponadto zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi papierami 
wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach 

wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub 
bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, GPW 

zawiesza obrót tymi papierami wartościowymi lub instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 

jeden miesiąc. W okresie zawieszenia obrotu papierami wartościowymi inwestorzy nie mogą kupować 
ani sprzedawać takich papierów wartościowych na giełdzie, co może mieć niekorzystny wpływ na ich 

płynność. Spółka nie może zagwarantować, że obrót jej akcjami, w tym Akcjami Oferowanymi, nie 
zostanie nigdy zawieszony. 

2.13. RYZYKO WYKLUCZENIA AKCJI Z OBROTU NA GPW 

Zarząd GPW jest uprawniony do wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu giełdowego 

w sytuacjach wskazanych w Regulaminie GPW. Zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu GPW, zarząd GPW 
wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:  

 jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona;  

 na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie;  
 w przypadku zniesienia ich dematerializacji; lub  

 w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez KNF. 
Ponadto zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:  

 jeżeli przestały spełniać warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku, inne niż 

wskazany w § 31 ust. 1 pkt 1 Regulaminu GPW (np. warunek nieograniczonej zbywalności);  
 jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na GPW;  

 na wniosek emitenta;  
 wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku 

o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów 
postępowania;  

 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;  

 wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 
przekształceniu;  

 jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym 
instrumencie finansowym;  

 wskutek podjęcia przez emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa; oraz  

 wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 
Zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie, na żądanie KNF, GPW wyklucza z obrotu wskazane przez 

KNF papiery wartościowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje 

naruszenie interesów inwestorów. Nie można zagwarantować, że akcje Spółki, nigdy nie zostaną 
wykluczone z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. 

2.14. RYZYKO ZWIĄZANE Z PŁYNNOŚCIĄ I KURSEM NOTOWAŃ AKCJI 

Poziom kursu oraz płynność obrotu akcji notowanych na GPW zależy od wzajemnych relacji podaży 

i popytu. Wielkości te są wypadkową nie tylko wyników osiąganych przez notowane spółki, ale zależą 
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również m.in. od czynników makroekonomicznych, czy trudno przewidywalnych zachowań inwestorów. 

Nie można więc zapewnić, iż osoba nabywająca Akcje będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po 

satysfakcjonującej cenie. Niekorzystny wpływ na kurs akcji Spółki mogą mieć znaczne wahania 
wielkości obrotu. Ponadto na ograniczenie płynności obrotu wpływ ma również umowa dotycząca akcji 

Emitenta o charakterze „lock - up” przedstawiona w pkt. 7.2 Dokumentu Ofertowego. 

2.15. RYZYKO NIESPEŁNIENIA WARUNKÓW DOPUSZCZENIA AKCJI DO OBROTU 

GIEŁDOWEGO 

Zamiarem Emitenta jest rejestracja Akcji objętych Prospektem w KDPW pod kodem pod kodem ISIN 

PLKLSTN00017, pod którym zarejestrowane są w KDPW akcje zwykłe na okaziciela Spółki. Akcje 
zwykłe na okaziciela Emitenta, w liczbie 5.947.019 (w tym:  5.388.200 akcji serii A1, 20.000 akcji serii 

M1 i 538.819 akcji serii S) są przedmiotem obrotu na rynku podstawowym GPW i są oznaczone 

skróconą nazwą MIR. 
Emitent zamierza wprowadzić Akcje objęte Prospektem do obrotu na rynku podstawowym GPW. W 

tym celu Zarząd Emitenta wystąpi do Zarządu GPW z wnioskiem o wprowadzenie akcji do obrotu 
giełdowego. Zgodnie z § 19 Regulaminu GPW akcje nowej emisji emitenta, którego akcje tego samego 

rodzaju są notowane na giełdzie, są dopuszczone do obrotu giełdowego, w przypadku złożenia 
wniosku o ich wprowadzenie do obrotu giełdowego, po spełnieniu określonych w Regulaminie GPW 

kryteriów: 

1. został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ 
nadzoru albo został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność 

w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie publicznej została stwierdzona przez właściwy organ 
nadzoru, chyba że sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu 

informacyjnego nie jest wymagane,  

2. ich zbywalność jest nieograniczona,  
3. zostały wyemitowane zgodnie z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego, o 

których mowa w § 35 Regulaminu GPW. 
Akcje mogą zostać dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym jeżeli, poza warunkami 

określonymi powyżej, spełniają łącznie warunki dopuszczenia określone w Rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek 

oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na 

tym rynku (Oz. U. Nr 84 poz. 547): 
1. zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, 

2. ich zbywalność nie jest ograniczona, 
3. wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem do właściwego organu 

spółki prowadzącej rynek oficjalnych notowań, 

4. iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objętych wnioskiem, a w przypadku gdy 
określenie tej ceny nie jest możliwe - kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej 

równowartość w złotych 1.000.000 euro, 
5. w dacie złożenia wniosku istnieje rozproszenie akcji objętych wnioskiem, zapewniające 

płynność obrotu tymi akcjami. 

Rozproszenie akcji zapewnia płynność obrotu, jeżeli w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy 
posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się: 

1. co najmniej 25% akcji spółki objętych wnioskiem i akcji będących przedmiotem obrotu 
giełdowego lub 

2. co najmniej 500.000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej co najmniej równowartość w 
złotych 17.000.000 euro, według ostatniej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży akcji, a w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach - według prognozowanej ceny rynkowej. 

Do obrotu na rynku podstawowym mogą być dopuszczone akcje, mimo niespełnienia tego warunku, 
m. in. gdy liczba akcji objętych wnioskiem i akcji tego samego rodzaju już notowanych, oraz sposób 

przeprowadzenia subskrypcji pozwalają uznać, że obrót uzyska wielkość zapewniającą płynność. W 
przypadku gdyby na skutek nie złożenia zapisów na Akcje Serii W przez drobnych akcjonariuszy, Akcje 

Serii W objęli wyłącznie akcjonariusze posiadający więcej, niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu (wliczając Crystalwaters LLC sp. z o.o. w porozumieniu z Monika Tuora, Tadeusz Tuora, 
Marcin Kozłowski, Beata Roszak, Monika Dziachan) i każdy z nich zachowałby pakiet akcji stanowiący 

więcej, niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, w posiadaniu drobnych akcjonariuszy 
znalazłoby się mniej, niż 25% akcji Emitenta. Jest to sytuacja czysto hipotetyczna, niemniej jednak nie 
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można jej całkowicie wykluczyć. Z uwagi na możliwość ukształtowania się w wyniku subskrypcji Akcji 

Serii W struktury właścicielskiej Akcji w sposób niespełniający kryteriów, o których mowa powyżej, nie 

można definitywnie wykluczyć ryzyka niedopuszczenia Akcji do obrotu giełdowego na rynku 
podstawowym. Spółka będzie się wówczas ubiegać o notowanie jej wszystkich akcji na rynku 

równoległym. 
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 CZĘŚĆ III - DOKUMENT REJESTRACYJNY 
 

1. OSOBY ODPOWIEDZIALNIE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE 
W PROSPEKCIE 

1.1. WSKAZANIE ORAZ OŚWIADCZENIA WSZYSTKICH OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH 
ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 

1.1.1. EMITENT 

 
Nazwa (firma): Miraculum Spółka Akcyjna 

Siedziba: Warszawa 

Adres: 01-211 Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 2/8 

Telefon: +48 22 203 48 85 

Fax: +48 22 205 06 05 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@miraculum.pll 

Adres strony internetowej: wwww.miraculum.pl 
 

 
 

 

Emitent jest podmiotem odpowiedzialnym za wszystkie informacje zamieszczone w Prospekcie. 
 

Osobą działającą w imieniu Emitenta jest: 
 

Tomasz Sarapata – Prezes Zarządu; 
Anna Ścibisz – Członek Rady Nadzorczej czasowo delegowany do wykonywania czynności Członka 

Zarządu. 

 
 

 
 

Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta  

stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 
z dnia 29 kwietnia 2004 roku 

 
Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić 

taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, 

oraz że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 
 
 
 
 
 
   

   

Tomasz Sarapata 
Prezes Zarządu  

 Anna Ścibisz 
Członek Rady Nadzorczej czasowo 

delegowany do wykonywania 

czynności Członka Zarządu 
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1.2. PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO 

1.2.1. POLSKI DOM MAKLERSKI S.A.  

  
Nazwa (firma): Polski Dom Maklerski SA 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa 

Telefon: (+48 22) 629 27 12 

Fax: (+48 22) 659 20 70 

Adres poczty elektronicznej: biuro@polskidm.com.pl 

Adres strony internetowej: wwww.polskidm.com.pl 
 

 
W imieniu Polskiego Domu Maklerskiego S.A. działają: 

 

Szczepan Dunin - Michałowski Prezes Zarządu 
Jarosław Ostrowski   Wiceprezes Zarządu 

 
 

Polski Dom Maklerski S.A. brał udział w sporządzaniu następujących części Prospektu: 

 
Część II Czynniki ryzyka pkt 2 

Część IV Dokument ofertowy pkt 3.3, pkt 4.1, 4.3, 4.4, pkt 5.1 – 5.2.1, 5.2.3 – 5.3.3, 5.4, 6.1, 6.2 
Załącznik nr 6 

oraz odpowiadających tym punktom elementów Podsumowania. 
 

 

 
 

Oświadczenie osób działających w imieniu  
Polskiego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna  

stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 

z dnia 29 kwietnia 2004 roku 
 

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić 
taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, w sporządzeniu których brał udział i za które jest 

odpowiedzialny Polski Dom Maklerski S.A., są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, 

oraz że informacje zawarte w tych częściach Prospektu nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na 
ich znaczenie. 

 
 

 
  

Szczepan Dunin - Michałowski Jarosław Ostrowski 

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 
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1.2.2. DORADCA PRAWNY 

 

 
Nazwa (firma): Kancelaria BDO Legal Łatała i Wspólnicy Spółka Komandytowa 

Siedziba: Kraków 

Adres: ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków 

Telefon: (012) 429 42 40 

Fax: (012) 429 41 17 

Adres poczty elektronicznej: office@bdolegal.pl 

Adres strony internetowej: wwww.bdolegal.pl 
 

 
W imieniu Doradcy Prawnego działa: 

 

Wiesław Łatała – 
Komplementariusz 

 

 
 

 

Doradca Prawny brał udział w sporządzaniu następujących części Prospektu: 
 

Część III Dokument rejestracyjny: pkt. 21,  
Część IV Dokument ofertowy: pkt. 4.5, pkt. 4.8 – 4.11 

oraz odpowiadających tym punktom elementów Podsumowania. 
 

 

 
 

 
Oświadczenie osób działających w imieniu  

Doradcy Prawnego  

stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 
z dnia 29 kwietnia 2004 roku 

 
Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić 

taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, w sporządzeniu których brał udział i za które jest 

odpowiedzialny Doradca Prawny, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że 
informacje zawarte w tych częściach Prospektu nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich 

znaczenie. 
 

 
 

 

 
 

 

Wiesław Łatała    Komplementariusz 
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1.2.3. DORADCA EMITENTA 

 

Nazwa (firma): IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. 

Siedziba: Warszawa, Polska 

Adres: ul. Moniuszki Stanisława 1A, 00-014 Warszawa 

Telefon: (022) 250 84 14 

Fax: (022) 250 84 17 

Adres poczty elektronicznej: ipo@ipo.com.pl 

Adres strony internetowej: wwww.ipo.com.pl  

 

W imieniu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. działają: 

Jarosław Ostrowski  Prezes Zarządu, 

Edmund Kozak    Wiceprezes Zarządu, 

Łukasz Piasecki   Wiceprezes Zarządu. 

 

Sposób reprezentacji IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: 

- dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 

 

Spółka IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. na podstawie informacji przekazanych lub potwierdzonych 

przez Spółkę sporządziła przy dołożeniu należytej staranności i jest odpowiedzialna za następujące 
części: 

Część II Czynniki ryzyka związane z Emitentem oraz typem papieru wartościowego objętego emisją: 
pkt 1, 

Część III Dokument rejestracyjny: pkt 3, pkt 5.2, pkt 6 (z wyłączeniem pkt 6.4), pkt 8.1, pkt 9, pkt 10, 
pkt 11 (Badania i rozwój), pkt 12, pkt 20.8, pkt 23, pkt 24 i pkt 25, 

Część IV Dokument ofertowy: pkt 3.1 i pkt 3.2 

oraz odpowiadających tym punktom elementów Podsumowania. 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu 

IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna 

stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 

z dnia 29 kwietnia 2004 roku 

 

Działając w imieniu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą 
i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach 

Prospektu, w sporządzeniu których brała udział i za które jest odpowiedzialne IPO Doradztwo 

Kapitałowe S.A. są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że informacje zawarte w 
tych częściach Prospektu nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

 

 

  

Jarosław Ostrowski Łukasz Piasecki 

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 
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2. BIEGLI REWIDENCI 

Historyczne informacje finansowe zamieszczone w Prospekcie obejmują jednostkowe sprawozdania 

finansowe Emitenta za lata 2015 i 2016. 
 

Jednostkowe sprawozdania Emitenta za rok 2015, sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, 
wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej, zostały zbadane przez WSB Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

podmiot wpisany pod numerem ewidencyjnym 3685 na listę podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie. 

 
Nazwa (firma): WSB Audyt Sp. z o.o. 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa 

Telefon: 22 419 20 80 

Fax: 22 419 20 81 

Adres poczty elektronicznej: wbsaudyt@wbsaudyt.pl 

Adres strony internetowej: wwww.wbsaudyt.pl 
 

Jednostkowe sprawozdania Emitenta za rok 2016, sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, 

wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej, zostały zbadane przez CSWP Audyt Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w 

Warszawie, podmiot wpisany pod numerem ewidencyjnym 3767 na listę podmiotów uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie. 

 

Nazwa (firma): CSWP Audyt Sp. z o.o. sp.k. 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Kopernika 34, 00-336 Warszawa 

Telefon: 22 101 20 01 

Fax: 22 100 59 94 

Adres poczty elektronicznej: info@cswp.pl 

Adres strony internetowej: wwww.cswp.pl 

 
 

2.1. INFORMACJE NA TEMAT REZYGNACJI, ZWOLNIENIA LUB ZMIANY BIEGŁEGO 
REWIDENTA 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, biegły rewident nie zrezygnował 
z badania sprawozdań finansowych Emitenta i nie został zwolniony. 

 
W dniu 24 maja 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

zawodowymi, działając w zakresie swoich kompetencji – na podstawie § 17 ust. 2 lit. a_ Statutu 

Spółki, dokonała wyboru spółki Strategia Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 12 A, 
00-490 Warszawa, wpisanej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3246, jako podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2016, 2017, 2018. Umowa na wykonanie badań 

sprawozdań finansowych za lata 2016, 2017, 2018 zostanie zawarta na okres potrzebny do realizacji 

powierzonych zadań. Spółka dotychczas nie korzystała z usług ww. podmiotu. 
W dniu 9 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego 

rewidenta. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła powierzyć badanie i ocenę sprawozdania finansowego 
Spółki za rok obrotowy 2016 biegłemu rewidentowi - spółce CSWP Audyt Sp. z o.o. Spółka 

Komandytowa z siedzibą w Warszawie.  
Zarząd Spółki rozwiązał ze spółką Strategia Audit sp. z o.o. - dotychczasowym biegłym rewidentem – 

umowę o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. Wybór nowego 

biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 podyktowany 
był wyborem nowych osób w skład organów Spółki. 
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3. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE EMITENTA 

Poniżej zaprezentowane zostały wybrane dane finansowe Emitenta, opracowane na podstawie 
rocznych, zbadanych, jednostkowych sprawozdań Miraculum S.A. za lata 2015 i 2016 z 

uwzględnieniem korekt sprawozdania finansowego za rok 2015 dokonanych przez Emitenta w 
sprawozdaniu rocznym za rok 2016 oraz na podstawie śródrocznych jednostkowych sprawozdań 

Miraculum S.A. za okres 01.01.2017 r. – 31.03.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres 

01.01.2016 r. – 31.03.2016 r., które nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez Biegłego Rewidenta. 
 

Prezentacja danych odbywa się wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 
 

Tabela. Wybrane dane finansowe Miraculum S.A. za lata 2015 – 2016 

dane w tys. zł 
01.01.2016-
31.12.2016 

01.01.2015-
31.12.2015* 

Przychody ze sprzedaży 32 180 29 465 

Zysk (strata) brutto na sprzedaży 11 025 11 033 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 814 -2 837 

Zysk (strata) brutto -12 835 -6 733 

Zysk (strata) netto za okres -15 444 -5 906 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w 
prezentowanym okresie, na podstawie której 

dokonano obliczeń zysku na akcję (w sztukach) 

10 462 633,96 5 937 471,67 

Podstawowy zysk netto na akcję za okres (w zł) -1,48 -0,99 

Wypłacona dywidenda na akcję (w zł) 0 0 

dane w tys. zł 
Stan na 

31.12.2016 
Stan na 

31.12.2015* 

Aktywa razem 55 585 58 279 

Aktywa trwałe (długoterminowe) 40 063 42 932 

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 15 522 15 348 

Kapitał własny 5 250 13 494 

Kapitał zakładowy 34 537 27 337 

Stan zobowiązań ogółem 50 334 44 785 

Zobowiązania długoterminowe 21 785 26 934 

Zobowiązania krótkoterminowe 28 550 17 852 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,50 2,27 

dane w tys. zł 
01.01.2016-

31.12.2016 

01.01.2015-

31.12.2015* 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 873 -2 256 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-413 -326 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 936 4 017 

Przepływy pieniężne netto razem -1 350 1 436 

Środki pieniężne na koniec okresu 296 1 646 
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(*) dane przekształcone  

Źródło: Emitent 

 
Tabela. Wybrane dane finansowe Miraculum S.A. za I kwartał 2017 r. wraz z danymi 

porównywalnymi 

dane w tys. zł 
01.01.2017-
31.03.2017 

01.01.2016-
31.03.2016 

Przychody ze sprzedaży 4 962 8 485 

Zysk (strata) brutto na sprzedaży 1 928 3 572 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 784 9 

Zysk (strata) brutto -2 351 -750 

Zysk (strata) netto za okres -2 731 -1 016 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w 
prezentowanym okresie, na podstawie której 

dokonano obliczeń zysku na akcję (w sztukach) 

11 512 223,00 9 112 223,00 

Podstawowy zysk netto na akcję za okres (w zł) -0,24 -0,11 

Wypłacona dywidenda na akcję (w zł) 0 0 

dane w tys. zł 
Stan na 

31.03.2017 
Stan na 

31.03.2016 

Aktywa razem 52 774 58 311 

Aktywa trwałe (długoterminowe) 39 468 43 033 

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 13 306 15 278 

Kapitał własny 2 520 12 478 

Kapitał zakładowy 34 537 27 337 

Stan zobowiązań ogółem 50 254 45 833 

Zobowiązania długoterminowe 20 883 29 145 

Zobowiązania krótkoterminowe 29 371 16 688 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,22 1,37 

dane w tys. zł 
01.01.2017-

31.03.2017 

01.01.2016-

31.03.2016 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 012 -2 403 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-253 -120 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 285 1 074 

Przepływy pieniężne netto razem 20 -1 449 

Środki pieniężne na koniec okresu 317 197 

Źródło: Emitent 

 

4. CZYNNIKI RYZYKA 

Czynniki ryzyka związane z Emitentem i jego działalnością zostały przedstawione w Części II 

niniejszego Prospektu. 
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5. INFORMACJE O EMITENCIE I JEGO GRUPIE KAPITAŁOWEJ 

5.1. HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA 

5.1.1. PRAWNA (STATUTOWA) I HANDLOWA NAZWA EMITENTA 

Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w Statucie jako: Miraculum Spółka 
Akcyjna. Zgodnie z art. 305 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z §1 ust. 2 Statutu w obrocie 

Emitent może używać skrótu firmy w brzmieniu Miraculum S.A.  

 

5.1.2. MIEJSCE REJESTRACJI EMITENTA ORAZ JEGO NUMER REJESTRACYJNY 

Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 sierpnia 
2001 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000034099. 

W celu identyfikacji Emitentowi nadano numer identyfikacji podatkowej NIP: 7262392016 oraz 
statystyczny numer identyfikacyjny Regon: 472905994. 

Emitent został utworzony na podstawie aktu notarialnego z dnia 22 czerwca 2001 r. (akt notarialny 
Repertorium A nr 4234/2001 z dnia 22 czerwca 2001 r., sprostowanego w zakresie § 36 statutu aktem 

notarialnym Repertorium A nr 4913/2001 z dnia 24 lipca 2001 r.).  

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034099 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
 

5.1.3. DATA UTWORZENIA EMIENTA ORAZ CZAS NA JAKI ZOSTAŁ UTWORZONY 

Emitent został utworzony na podstawie aktu notarialnego z dnia 22 czerwca 2001 r. (akt notarialny 

Repertorium A nr 4234/2001 z dnia 22 czerwca 2001 r., sprostowanego w zakresie § 36 statutu aktem 

notarialnym Repertorium A nr 4913/2001 z dnia 24 lipca 2001 r.).  
Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 sierpnia 

2001 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000034099. 

Zgodnie z § 3 Statutu Emitenta czas trwania Emitenta jest nieoznaczony.  
 

5.1.4. SIEDZIBA I FORMA PRAWNA EMITENTA, PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE 

KTÓRYCH I ZGODNIE Z KTÓRYMI DZIAŁA EMITENT, KRAJ, SIEDZIBA ORAZ ADRES 
I NUMER TELEFONU JEGO SIEDZIBY 

 

Nazwa (firma): Miraculum Spółka Akcyjna 

Forma Prawna: Spółka Akcyjna  

Kraj siedziby: Polska  

Siedziba: m.st. Warszawa 

Adres: 01-211 Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 2/8 

Telefon: +48 22 203 48 85 

Fax: +48 22 205 06 05 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@miraculum.pl 

Adres strony internetowej: wwww.miraculum.pl 

KRS: 0000034099 

REGON: 472905994 

NIP: 7262392016 

 
Emitent działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. 

 

5.1.5. ISTOTNE ZDARZENIA W ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EMITENTA 

I GRUPY KAPITAŁOWEJ 

1983 rok 
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W lutym 1983 roku została zarejestrowana w Łodzi jednoosobowa działalność gospodarcza pod nazwą 

Zakład Wytwarzania Preparatów Białkowych dla Celów Dermatologicznych prowadzona przez 

późniejszego założyciela i Prezesa Zarządu Emitenta – Urszulę Grzegorzewską – z zawodu inżyniera 
chemika, absolwentkę Politechniki Łódzkiej. W przedsiębiorstwie wdrożono technikę pozyskiwania 

kolagenu, który to produkt początkowo kierowano do odbiorców zewnętrznych, a stopniowo w 
przedsiębiorstwie rozwinięto własną produkcję zaawansowanych preparatów kosmetycznych z 

wykorzystaniem tego składnika. 

 
1991 rok 

Okresem znaczącym dla rozwoju firmy był rok 1991. Przedsiębiorstwo wprowadziło wówczas na rynek 
serię własnych specjalistycznych kosmetyków do opalania. Laboratorium Kolastyna prowadzone jako 

działalność gospodarcza w krótkim czasie zdobyło pozycję lidera w tej kategorii produktów na polskim 
rynku.  

 

Lata 1991-1997 
W latach 1991-1997 dokonano rozbudowy bazy laboratoryjnej, produkcyjnej oraz struktur 

sprzedażowych i rozwinięto szeroką gamę nowoczesnych produktów pielęgnacyjnych.  
 

2001 rok 

Dnia 9 sierpnia 2001 r. Emitent został zarejestrowany jako Laboratorium Kolastyna Spółka Akcyjna w 
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Łodzi, 

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034099. W roku 2001 
Emitent uruchomił nowoczesne centrum magazynowe produktów gotowych w Łodzi.  

 
2003 rok 

Następnym niezwykle znaczącym krokiem rozwojowym w historii Emitenta było przejęcie w lipcu 2003 

roku, w drodze zakupu kontrolnego pakietu akcji (66,52%) od Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z 
siedzibą w Warszawie, krakowskiej Fabryki Kosmetyków Miraculum S.A. Podmiot ten, o tradycji na 

rynku kosmetycznym sięgającej lat 20. XX wieku, był od czasu swego powstania nieprzerwanie 
rozbudowywany i unowocześniany oraz dysponował w momencie przejęcia nowocześnie wyposażonym 

zakładem produkcyjnym, laboratorium oraz gamą popularnych i cenionych linii kosmetycznych pod 

marką Miraculum – szczególnie wyrobów perfumeryjnych. Przejęcie Fabryki Kosmetyków Miraculum 
było równoznaczne z utworzeniem Grupy Kapitałowej i wniesieniem do niej nowoczesnej bazy 

produkcyjnej. Oznaczało tym samym brak konieczności ponoszenia dalszych nakładów na rozwój 
techniczny Emitenta. 

 

2004 rok 
W dniu 27 grudnia 2004 roku podjęto uchwałę o połączeniu Emitenta ze spółką Kolastyna Dystrybucja 

Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz ze spółką Ann Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, której 
jedynym udziałowcem była Urszula Grzegorzewska. Kolastyna Dystrybucja Sp. z o.o., będąca 

kontynuacją prowadzonego od 1999 roku przedsiębiorstwa prywatnego, od końca 2002 roku działała 
jako Kolastyna Dystrybucja Sp. z o.o., a jej jedynym udziałowcem był Andrzej Grzegorzewski. Ann 

Cosmetics posiadała w aktywach znaki towarowe ANN i KOLASTYNA, na które udzielała licencji, co 

stanowiło zasadnicze źródło przychodów tej spółki. Podstawowym przedmiotem działalności Kolastyna 
Dystrybucja Sp. z o.o. do momentu przejęcia była: produkcja i sprzedaż wyrobów kosmetycznych i 

toaletowych, których produkcja na zlecenie spółki odbywała się w Fabryce Kosmetyków Miraculum 
S.A., sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana – do sieci handlowych oraz do hurtowni, a także wynajem 

powierzchni magazynowej. W wyniku połączenia rozbudowano m.in. struktury sprzedażowe Emitenta. 

Połączenie zostało zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy w dniu 31 grudnia 2004 roku. 
 

2005 rok 
W czerwcu 2005 roku Emitent przeprowadził pierwszą niepubliczną ofertę akcji, w wyniku której 

inwestorzy objęli 5.656.000 nowo wyemitowanych akcji (po splicie). Z przeprowadzonej oferty Emitent 
pozyskał ponad 6 mln złotych, które przeznaczono na rozbudowę portfela produktów i zwiększenie 

dostępności produktów na rynku 

 
2006 rok 
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Od sierpnia 2006 roku siedzibą Emitenta jest Kraków, gdzie prowadzona jest działalność produkcyjna. 

6 września 2006 roku decyzją Walnego Zgromadzenia dokonano zmiany nazwy Emitenta na Grupa 

Kolastyna S.A. 
Fabryka Kosmetyków Miraculum S.A. (podmiot zależny Emitenta) działał jako spółka akcyjna od 1996 

roku. Od roku 2000 dysponuje certyfikatem ISO 9001 potwierdzającym wprowadzenie systemu 
kontroli jakości. W roku 2001 FK Miraculum S.A. jako pierwsza polska firma kosmetyczna otrzymała 

certyfikat „Cruelty-Free”, nadawany od ponad stu lat przez Międzynarodowy Ruch Obrońców Zwierząt. 

Certyfikat ten, odnawiany co dwa lata, potwierdza, że w produkcji kosmetyków Grupy Kapitałowej nie 
wykorzystuje się testów na zwierzętach.  

 
2007 rok 

W styczniu 2007 roku Emitent przeprowadził pierwszą publiczną ofertę 15.000.000 akcji serii E. Od 
lutego 2007 roku akcje wyemitowane przez Spółkę są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie. 

W listopadzie 2007 roku Spółka podjęła decyzję o połączeniu ze spółką Fabryką Kosmetyków 
Miraculum S.A. w Krakowie poprzez przeniesienie całego majątku Fabryki Kosmetyków Miraculum S.A. 

(Spółka Przejmowana) na Emitenta (Spółka Przejmująca) w zamian za akcje serii G. 
 

2008 rok 

W sierpniu 2008 Zarząd Emitenta podpisał z Zarządem spółki Unicolor S.A. plan połączenia spółek 
Grupa Kolastyna S.A. i Unicolor S.A. Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu 

Spółek Handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Unicolor S.A na Grupę Kolastyna S.A. bez 
podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i bez wydawania w zamian za akcje Unicolor 

S.A. akcji w Grupie Kolastyna S.A. Zasadniczą przesłanką uzasadniającą podjęcie procesu połączenia 
Grupy Kolastyna z jej spółką zależną Unicolor było dążenie do optymalnego wykorzystania 

skoncentrowanego w Grupie Kolastyna majątku w celu maksymalizacji wyników ekonomicznych, a 

ponadto dążenie do usprawnienia zarządzania oraz zwiększenie efektywności działania połączonych 
spółek. 

W listopadzie 2008 roku Emitent podjął decyzję o przeprowadzeniu niepublicznej oferty nowo 
emitowanych akcji serii H. 

W dniu 31 grudnia 2008 r. nastąpiło połączenie spółek Grupa Kolastyna S.A. i Unicolor S.A. z siedzibą 

w Łomiankach. 
 

2009 rok 
W kwietniu 2009 roku nastąpiła reorganizacja działalności Emitenta. Zmiana ta spowodowana została 

trwającym spowolnieniem koniunktury gospodarczej. Zarząd Grupy Kolastyna, dążąc do wzrostu 

efektów działalności operacyjnej oraz utrzymania konkurencyjności Spółki przyjął do realizacji: 
podjęcie zmian organizacyjnych umożliwiających koncentrację przede wszystkim na działalności 

sprzedażowej i dystrybucyjnej, ograniczenie produkcji asortymentów o najniższej rentowności, zmianę 
struktury organizacyjnej oraz reorganizację w obszarze zatrudnienia, zmniejszenie kosztów działalności 

Spółki o 20 procent, przegląd majątku Spółki pod względem sprzedaży jego części. 
W związku ze spowolnieniem gospodarczym, w maju 2009 roku u Emitenta wszczęto procedurę 

rozwiązywania z pracownikami spółki Grupy Kolastyna S.A. stosunków pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników.   
W czerwcu 2009 roku Emitent podpisał pakiet umów w zakresie outsorcingu usług, w szczególności 

dotyczących procesu produkcji oraz logistyki. Podjęte działania były związane ze zmianą głównego 
profilu działalności emitenta z dotychczasowej sprzedażowo-produkcyjnej na marketingowo-

sprzedażową. Proces reorganizacji działalności miał na celu zapewnienie wzrostu efektów działalności 

operacyjnej oraz utrzymanie konkurencyjności Spółki. 
W grudniu 2009 roku Emitent nabył 5% udziałów w spółce BIONIQ. Institute of Skin Care Technology 

Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, zwiększając swój udział w tej spółce do 50 %. 
 

2010 rok 
W styczniu 2010 roku wierzyciele Emitenta złożyli pierwszy wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta z 

możliwością zawarcia układu. 

W lutym 2010 roku Sąd rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego, wynikającego z emisji akcji serii H. Akcje serii H zostały w marcu 2010 roku 

dopuszczone i wprowadzone na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
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W marcu 2010 roku Zarząd Emitenta złożył do sądu upadłościowego wniosek o ogłoszenie upadłości z 

możliwością zawarcia układu. Również w tym miesiącu Spółka dokonała sprzedaży nieruchomości 

biurowo-produkcyjnej należącej do Spółki, położonej w Łomiankach, przy ul. Kolejowej 16A. Środki 
pozyskane ze sprzedaży tej nieruchomości zostały przeznaczone na spłatę wierzycieli, którzy nie mieli 

zostać objęci planowanym układem, poprzez spłatę kredytu ciążącego na nieruchomości oraz spłatę 
zobowiązań wobec pracowników Spółki. 

W kwietniu 2010 roku sąd upadłościowy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Emitenta z 

możliwością zawarcia układu. Sąd zachował zarząd własny upadłego oraz wyznaczył sędziego 
komisarza w osobie SSR Barbara Fela oraz nadzorcę sądowego Panią Henrykę Rola-Podczaska. Sąd 

wezwał wszystkich wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie do 30 czerwca 
2010 r. 

W czerwcu 2010 roku sąd rejestrowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta, 
dokonane wobec emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I. Emisja akcji serii I została przeprowadzona 

w kwietniu 2010 roku. Ponadto w czerwcu 2010 roku Emitent zbył prawo do marki „Kolastyna” na 

rzecz spółki Sarantis Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie. 
W grudniu 2010 roku Emitent zmienił nazwę z Grupa Kolastyna S.A. na Miraculum S.A. 

 
2011 rok 

W marcu 2011 roku zostało przeprowadzone podwyższenie kapitału zakładowego, dokonane w drodze 

emisji  5.240.986 akcji zwykłych na okaziciela serii J. Akcje tej serii zostały dopuszczone i 
wprowadzone na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w kwietniu 

2011 roku. 
W dniu 15 lipca 2011 roku Spółka otrzymała z Sądu upadłościowego odpis postanowienia z dnia 

6 czerwca 2011 roku o zatwierdzeniu układu wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności z dniem 
13 lipca 2011 roku. Zgodnie z zatwierdzonymi propozycjami układowymi - nastąpiła konwersja 

zobowiązań Spółki wobec wierzycieli układowych zaliczanych do Grupy II „wierzyciele cywilnoprawni 

powyżej 10.000 zł” na akcje imienne zwykłe serii K. Konwersja zobowiązań Spółki nastąpiła po cenie 
emisyjnej jednej akcji wynoszącej 1,20 zł. W wyniku konwersji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli 

układowych z Grupy II w kwocie: 15.042.523,20 zł wierzyciele ci objęli 12.535.436 akcji imiennych 
zwykłych serii K. 

Postanowieniem z dnia 26 lipca 2011 roku zakończono postępowanie upadłościowe prowadzone z 

wniosku Emitenta. 
W październiku 2011 roku Spółka otworzyła sklep internetowy umieszczony na stronie: 

sklep.miraculum.pl oferujący produkty konsumentom preferującym tę formę zakupów. 
W listopadzie 2011 roku Emitent wprowadził na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. 2.190.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L. 

 
2012 rok 

W styczniu 2012 roku wprowadzono do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na 
okaziciela serii X. Dzień pierwszego notowania obligacji wyznaczono na 11 stycznia 2012 roku. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło w marcu 2012 roku uchwałę w sprawie zmiany 
Statutu, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym części akcji serii K. 

Na podstawie tej uchwały ujednolicono oznaczenia serii wszystkich akcji na okaziciela, które podlegały 

dematerializacji oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 
przez GPW w Warszawie, co wynikało z tego, iż wszystkie te akcje dawały te same uprawnienia i 

pozostawały w swobodnym giełdowym obrocie. Akcje zwykłe na okaziciela serii K w liczbie 6.187.386 
zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym w czerwcu 2012 roku. 

W maju 2012 roku Emitent zawarł umowę o współpracy z JOKO ® COSMETICS E. I G. KOSYL Spółka 

Jawna z siedzibą w Wołominie. Przedmiotem Umowy było określenie zasad prowadzenia procesu 
produkcji wyrobów kosmetycznych Spółki przez JOKO. 

We wrześniu 2012 roku dopuszczono i wprowadzono do obrotu na rynku regulowanym Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcje zwykłe na okaziciela serii M. 

 
2013 rok 

W 2013 r. kontynuowano rozpoczęty w 2012 r. proces naprawczy Spółki, jak również proces 

ujednolicenia procedur. W tym czasie wdrożono procedury: komunikacji, raportowania, obsługi klienta 
oraz przyjmowania zwrotów. Wprowadzono także badania kontroli jakości logistyki (default rate, 
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service level). Głównym celem zmian było wygenerowanie dalszych oszczędności i usprawnienie 

funkcjonowania Spółki. 

W kwietniu 2013 roku zarejestrowano spółkę zależną Pani Walewska Sp. z o.o. z kapitałem 
zakładowym 5.000 zł w celu realizacji produkcji i dystrybucji wyrobów kosmetycznych i toaletowych. 

Ze względu na zmianę planów ówczesnego Zarządu, której przyczyna nie jest obecnemu Zarządowi 
znana,  spółka Pani Walewska nie podjęła działalności i w dniu 06 maja 2013 roku została sprzedana 

za kwotę 5.000 zł na rzecz spółki pod firmą Oval Limted z siedzibą w Labuan (Malezja). W momencie 

sprzedaży spółka Pani Walewska nie posiadała żadnych zobowiązań i aktywów, poza wniesionym 
kapitałem zakładowym. Obecnie spółka ta działa pod firmą Laboratoire le Magnifique Parisien sp. z 

o.o., a pomiędzy Emitentem a Laboratoire le Magnifique Parisien sp. z o.o. nie ma żadnych powiązań 
kapitałowych oraz osobowych. 

 
2014 rok 

W 2014 roku działania Zarządu Emitenta w obszarze marketingu ukierunkowane były na redukcję 

struktury asortymentowej oraz koncentracji działań wdrożeniowych w obrębie kilku marek w ramach 
przyjętej strategii rynkowej, przy uwzględnieniu potencjału każdej z marek i konkurencyjności 

względem innych produktów dostępnych na rynku. W tym okresie zdecydowano o całkowitym 
wycofaniu z oferty asortymentowej produktów pod markami Miraculum i Chopin. Nowa strategia 

Zarządu powołanego z dniem 1 października 2014 r. zakłada szybki powrót do oferty Spółki produktów 

pod tymi markami oraz rozbudowę oferty w pozostałych markach i kategoriach.  
W styczniu 2014 roku dopuszczono i wprowadzono do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. akcje serii K, M2 i M3 Emitenta. Po dopuszczeniu i wprowadzeniu do 
obrotu 6.348.050 akcji serii K w 2014 roku, łącznie dopuszczonych do obrotu zostało 12.535.436 akcji 

serii K (6.187.386 akcji serii K zostało dopuszczonych do obrotu w czerwcu 2012 roku). 
W listopadzie 2014 r. nastąpiła sprzedaż marki Brutal spółce La Rive S.A. 

 

2015 rok 
Rok 2015 był trudnym i przełomowym rokiem działalności Spółki. W zaledwie 12 miesięcy 

przeprowadzono wszelkie zmiany jakich wymagała Spółka, aby móc przetrwać na konkurencyjnym 
rynku z dużymi obciążeniami finansowymi. Był to też rok rekordowych inwestycji jak na Miraculum w 

odbudowę i budowę kanałów sprzedaży, aby rok 2016 był pierwszym, od którego Spółka zacznie być 

rentowna. 
W lutym 2015 r. Sąd Rejonowy w Krakowie stwierdził wykonanie układu z wierzycielami zawartego 

przez Miraculum w dniu 23 maja 2011 roku. 
W maju 2015 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej o kwotę nie 

wyższą niż 3.199.999,50 zł, tj. do kwoty nie wyższej niż 27.536.899,50 zł, poprzez emisję nie więcej 

niż 711.111 akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 4,50 każda. W czerwcu 2015 r. 
Zarząd Spółki zakończył przeprowadzenie prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii S. 

Subskrypcją objęto 666.615 akcji zwykłych na okaziciela serii S. Podwyższenie kapitału zakładowego, 
w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S, zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy 

postanowieniem z dnia 21 lipca 2015 roku.  
W października 2015 roku podjęto uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z 

jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii U. 

Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, dokonano jego podwyższenia o kwotę 9.112.224 zł, 
które nastąpiło w drodze emisji 3.037.408 nowych akcji zwykłych imiennych serii U o wartości 

nominalnej 3,00 zł za każdą akcję, oferowanych w trybie subskrypcji prywatnej. 
W grudniu 2015 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie Miraculum S.A. z Miraculum Dystrybucją sp. z 

o.o. poprzez przejęcie spółki zależnej przez spółkę dominującą. 
W grudniu 2015 roku Miraculum S.A. objęła 20% udziałów w Spółce Natura World Wide Sp. z o.o. 

(wszystkie posiadane udziały w spółce Natura World Wide Sp. z o.o. Emitent zbył w czerwcu 2016 
roku) oraz dokonała zbycia 100 % posiadanych udziałów w kapitale zakładowym La Rose sp. z o.o. 

 
2016 rok 

W czerwcu 2016 roku zostało dokonane podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji 

900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R1 oraz w drodze emisji 1.500.000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii R2.  Emisja akcji serii R1 została przeprowadzona w wyniku złożenia przez jedynego 

obligatariusza oświadczenia o zamianie 2.700 obligacji zamiennych na akcje serii AD2 na akcje serii 
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R1. Emisja akcji serii R2 została przeprowadzona w wyniku złożenia przez jedynego obligatariusza 

oświadczenia o zamianie 4.500 obligacji zamiennych na akcje serii AH na akcje serii R2. 

W dniu 15 września 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 11 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 września 2016 roku w sprawie zmiany 

siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. Zgodnie z podjętą uchwałą, siedziba Emitenta została 
przeniesiona z Krakowa do m.st. Warszawy. W dniu 29 grudnia 2016 r. właściwy Sąd rejestrowy 

zarejestrował zmiany Statutu Emitenta, w tym zmianę siedziby Emitenta. W związku z tym, od tego 

dnia nowy adres siedziby mieści się w Warszawie (kod pocztowy: 01 - 211) przy ulicy Marcina 
Kasprzaka 2 lok. 8.  

 
2017 rok 

W styczniu 2017 r. został utworzony oddział Emitenta pod nazwą „Miraculum Spółka Akcyjna Oddział 
w Krakowie”. Adres oddziału Emitenta: ul. Michała Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków. 

5.2. INWESTYCJE 

5.2.1. OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI EMITENTA 

Tabela. Nakłady inwestycyjne w Miraculum S.A.  

Wyszczególnienie 2015* 2016  Od 01.01.2017 

do daty 

zatwierdzenia 
Prospektu 

emisyjnego  

tys. zł 

Rzeczowe aktywa trwałe    

Urządzenia techniczne i maszyny 26,8 32 0 

Środki transportu  651 0 

Pozostałe środki trwałe 235,5 489 0 

Razem nakłady poniesione 262,3 1 172 0 

(*)Dane przekształcone  

Źródło: Emitent 

 
 

W 2015 roku nakłady inwestycyjne poniesione przez Emitenta obejmowały: 

 
Rzeczowe aktywa trwałe 

W 2015 r. nakłady na rzeczowe aktywa trwałe związanie były z przeprowadzanymi inwestycjami 
polegającymi na zakupie szaf ekspozycyjnych JOKO oraz odtworzeniowymi, w tym: 

 zakupy urządzeń technicznych 26,8 tys. zł  
 zakup narzędzi i wyposażenia 235,5 tys. zł 

 

Wydatki inwestycyjne Emitenta w 2015 r. finansowane były przede wszystkim ze środków własnych 
oraz środków pozyskanych z emisji obligacji.    

 
W 2016 roku nakłady inwestycyjne poniesione przez Emitenta obejmowały:  

 

Rzeczowe aktywa trwałe 
W prezentowanym okresie Emitent przeprowadzał inwestycje polegające na zakupie szaf 

ekspozycyjnych JOKO oraz inwestycje odtworzeniowe, w tym: 
 zakupy urządzeń technicznych 32 tys. zł 

 zakupy narzędzi i wyposażenia 489 tys. zł (szafy wystawiennicze) 

 nakłady na środki transportu 654 tys. zł (leasing). 

Wydatki inwestycyjne Miraculum S.A. w 2016 r. finansowane zostały przede wszystkim ze środków 

własnych, środków pozyskanych z emisji obligacji i leasingu. 
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W okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Emitent nie ponosił 

nakładów inwestycyjnych. 

 

5.2.2. OPIS OBECNIE PROWADZONYCH GŁÓWNYCH INWESTYCJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, 

WŁĄCZNIE Z PODZIAŁEM GEOGRAFICZNYM TYCH INWESTYCJI (KRAJ I ZAGRANICA) 
ORAZ SPOSOBAMI FINANSOWANIA (WEWNĘTRZNE LUB ZEWNĘTRZNE) 

Na dzień zatwierdzenia prospektu Grupa Kapitałowa Emitenta nie prowadzi żadnych inwestycji. 

 

5.2.3. INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH INWESTYCJI GRUPY KAPITAŁOWEJ 

W PRZYSZŁOŚCI, CO DO KTÓRYCH JEGO ORGANY ZARZĄDZAJĄCE PODJĘŁY JUŻ WIĄŻĄCE 

ZOBOWIĄZANIA 

Emitent nie podjął żadnych wiążących zobowiązań w stosunku do jakichkolwiek głównych inwestycji 
w przyszłości. 

 

6. ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 

6.1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA 

6.1.1. KRÓTKI OPIS DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ EMITENTA ORAZ 

PODSTAWOWYCH OBSZARÓW TEJ DZIAŁALNOŚCI WRAZ Z OPISEM ZNACZĄCYCH ZMIAN 
MAJĄCYCH WPŁYW NA TĘ DZIAŁALNOŚĆ I OBSZARY OD MOMENTU OPUBLIKOWANIA 

OSTATNICH DWÓCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZBADANYCH PRZEZ BIEGŁEGO 

REWIDENTA  

Na dzień zatwierdzenia prospektu Emitent tworzy Grupę Kapitałową Miraculum, w skład której 

wchodzą: Miraculum S.A. (spółka dominująca), BIONIQ Institute of Skin Care Technology Sp. z o.o. 
(spółka zależna). Emitent posiada 50% udziałów w spółce BIONIQ Institute of Skin Care Technology 

Sp. z o.o. Ze względu na małą istotność danych finansowych dotyczących spółki zależnej, nie podlega 
ona konsolidacji.  

Emitent posiada Oddział w Krakowie, mieszczący się na ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14, 30-348 

Kraków. 
 

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje na temat działalności spółek wchodzących w skład 
Grupy: 

 

Miraculum S.A. 
Działalność spółki Miraculum S.A. koncentruje się głównie na produkcji i sprzedaży kosmetyków pod 

markami Miraculum, Pani Walewska, Wars, Lider, Być Może, Gracja, Joko, Virtual, Paloma, Chopin, 
Tanita, przygotowywaniu i realizacji strategii marketingowych oraz rozwoju nowych produktów pod 

wymienionymi wyżej markami. Emitent jest jedną z nielicznych firm kosmetycznych w Polsce 
funkcjonującą w oparciu o model outsourcingu produkcyjnego. Polega on na tym, że wytwarzanie 

wszystkich produktów zlecane jest na zewnątrz do producentów świadczących takie usługi. Dzięki 

temu Spółka ma w szczególności możliwość szybkiego wdrażania nowych produktów nie angażując się 
w inwestowanie w nowe linie produkcyjne. Produkcja w ramach tego modelu jest realizowana w 

oparciu o receptury będące własnością Emitenta. Spółkę i zleceniobiorców wiążą umowy ramowe na 
podstawie których wytwarzane są kosmetyki w ramach znaków towarowych, do których prawa 

posiada Miraculum S.A. Do podstawowych producentów wyrobów Emitenta należą:  

1. MPS International z siedzibą w Koszalinie (w dniu 18 stycznia 2017 r. Emitent złożył tej spółce 

oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Głównej z dnia 18 września 2009 r. na produkcję 

kosmetyków, ze skutkiem rozwiązującym na dzień 31 lipca 2017 r. Powodem złożenia 

wypowiedzenia są niesatysfakcjonujące Emitenta postanowienia Umowy; w dniu 21 lutego 

2017 r. Strony zawarły porozumienie, na mocy którego Emitent cofnął wypowiedzenie Umowy 

Głównej, natomiast MPS International wyraził akceptację na to oświadczenie; cofnięcie 

wypowiedzenia związane było z ustaleniem przez strony warunków spłaty wierzytelności MPS 
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w stosunku do Emitenta, w tym prolongatę wymagalnych zobowiązań Spółki oraz warunki 

dotyczące dalszej współpracy w przedmiocie warunków finansowych) 

2. Nuco E i G. Kosyl z siedzibą w Wołominie 

3. Laboratoire I’Ideal Parisien z siedzibą w Niegoszowicach 

4. Miracan z siedzibą w Krakowie 

5. Heintz Glas z siedzibą w Działdowie 

Podstawowi producenci działają, jako: 

- dostawcy towarów (w przypadku wytworzenia produktu u siebie od początku łańcucha dostaw, a 

więc zaczynając od zakupu surowców na własny rachunek do wytworzenia produktu finalnego lub  
- jako producenci wyrobów gotowych. W takim przypadku są zaopatrywani przez Miraculum SA w 

surowce, opakowania i inne materiały niezbędne do realizacji produkcji.  
Emitent współpracuje także z szeregiem firm w zakresie produkcji pomocniczej obejmującej 

opakowania, pojemniki, nadruki, ekspozytory, surowce i składniki aktywne służące do wykonania 
wyrobów gotowych.  

Ważnymi z punktu widzenia, jakości wytwarzanych wyrobów są dostawcy surowców kosmetycznych i 

składników aktywnych. Realizując misję sprzedaży kosmetyków o wysokiej jakości, Miraculum SA od 
wielu lat realizuje zakupy surowców i substancji aktywnych u czołowych producentów europejskich 

gwarantujących najwyższą jakość. Wśród nich są tacy producenci jak BASF czy Brenntag (Niemcy). 
Dostawy surowców realizowane są na podstawie jednostkowych zamówień.  

W zakresie realizacji produkcji spółka przekazuje zakupione surowce i materiały do magazynów 

producentów. Obecnie największe stany magazynowe surowców i opakowań należących do Spółki 
występują u następujących dostawców:  

1. Laboratoire I’Ideal Parisien 

2. Miracan 

3. Spółdzielnia Inwalidów ŚWIT (z magazynem w Halinowie pod Warszawą) 

Emitent jest w pewnym stopniu uzależniony od umów przemysłowych. Produkcja w ramach modelu 

outsourcingu jest realizowana w oparciu o umowy zawarte przez Emitenta z kluczowymi producentami 
oraz dostawcami, w oparciu o receptury będące własnością Emitenta wykonują oni zlecenia 

produkcyjne w ramach umów ramowych, wytwarzając wyroby w ramach znaków towarowych, do 
których prawa posiada Miraculum SA. 

 

Na rynku krajowym istnieje wiele podmiotów produkujących wyroby kosmetyczne i toaletowe na 
zlecenie. Emitent może zlecić wykonanie produkcji u innych podmiotów, niż wymienieni podstawowi 

producenci, jednakże zmiana podstawowego producenta wiąże się z ryzykiem utraty jakości 
produkowanego wyrobu, przerwania ciągłości dostaw lub ryzykiem obniżenia poziomu otrzymywanego 

od producenta kredytu kupieckiego. W umowach z podstawowymi klientami obowiązują też kary za 

brak odbioru wcześniej zamawianego wyrobu, co powoduje, że zmiana podstawowego producenta 
może być rozłożona w czasie, ze względu na konieczność realizacji wcześniejszych zamówień.  

 
Spółka nie posiada również własnego magazynu, korzysta z usług w zakresie magazynowania oraz 

spedycji z jednego z największych operatorów logistycznych w kraju – firmy Raben Polska S.A. Emitent 
wykorzystuje magazyn Raben S.A. zlokalizowany w Łodzi, z tej lokalizacji dokonywane są dostawy 

wyrobów Spółki do klientów na terenie kraju oraz za granicę.  

Emitent posiada nowoczesne laboratorium kosmetyczne zlokalizowane w Krakowie. Tworzone są w 
nim nowe receptury, które następnie w postaci nowych produktów trafiają do oferty Spółki. 

Laboratorium jest prowadzone przez Miraculum SA samodzielnie. Jednocześnie Miraculum jest 
właścicielem 50% udziałów w BIONIQ Institute of Skin Care Technology Sp. z o.o., które wcześniej 

spełniało funkcję laboratorium kosmetycznego, a od dnia 16.02.2015 spółka ta zawiesiła działalność. 

Aktualnie Miraculum SA prowadzi laboratorium samodzielnie. 
 

Spółka samodzielnie prowadzi dystrybucje swoich wyrobów. Posiada w tym celu wyspecjalizowany 
dział sprzedaży krajowej. Produkty firmy trafiają do konsumentów poprzez kanał tradycyjny (drogerie, 

sklepy detaliczne z pośrednictwem hurtu, supermarkety) oraz nowoczesny (sklepy 
wielkopowierzchniowe, dyskonty, sieci handlowe). Służby handlowe spółki docierają obecnie do około 

1,5 tys. odbiorców na terenie całego kraju. Równolegle spółka prowadzi sprzedaż wyrobów do sieci 
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handlowych. W tym celu spółka zatrudnia zespół specjalistów mających znaczne doświadczenie w tym 

segmencie rynku. Produkty Grupy oferowane są zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach 

zagranicznych. Obecnie Grupa eksportuje do blisko 40 krajów, m.in.: do państw Europy Wschodniej: 
Rosja, Ukraina, Białoruś,  a także na Litwę, Łotwę, Estonię, do Grecji, Francji, Hiszpanii, Bułgarii, 

Wielkiej Brytanii, Rumunii, Korei Południowej, Wietnamu, Kazachstanu, Indonezji, Tajlandii, Kuwejtu 
Iraku, Iranu, Azerbejdżanu, Macedonii, Serbii, Chile, Kanady oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Sprzedaż eksportowa prowadzona jest przez spółkę zarówno samodzielnie, jak i poprzez 

wyspecjalizowanego pośrednika współpracującego ze spółka od 2015 roku na podstawie stałej umowy 
- firmę Paul Brothers Advisors z siedziba w Radomiu. Sprzedaż exportowa, po okresie regresu 

zanotowanego w 2015 r., rozwija się i obecnie stanowi ok 8 % całości sprzedaży Emitenta.  
 

Produkty Miraculum plasowane są na niższej i średniej półce cenowej oraz adresowane w głównej 
mierze do segmentu osób średniozamożnych. W celu zwiększania uzyskiwanych marż oraz 

dywersyfikacji oferty produktowej, Spółka stopniowo wprowadza nowe produkty na wyższą półkę 

cenową w segmencie ekonomicznym. 

BIONIQ Institute of Skin Care Technology Sp. z o.o.  

BIONIQ. Institute of Skin Care Technology Sp. z o.o. (BIONIQ) została powołana w celu prowadzenia 
działań w obszarze badawczo-rozwojowym oraz tworzenia zaawansowanych produktów 

kosmetycznych. Z dniem 16.02.2015 Spółka zawiesiła prowadzenie działalności.   

Emitent posiada 50% udziałów w spółce.   
 

Segmenty działalności  
Przyjętym przez Miraculum S.A. podziałem na segmenty operacyjne jest podział produktowy według 

przeznaczenia produkowanych kosmetyków. Emitent wyodrębnia następujące segmenty operacyjne:  
 Segment kosmetyków do i po goleniu  

 Segment kosmetyków do pielęgnacja ciała  

 Segment kosmetyków do pielęgnacji twarzy  
 Segment perfumeryjny 

 Segment kosmetyków do makijażu  
 Segment pozostały (wyroby niespełniające kryteriów segmentów podstawowych (np. zestawy) 

bądź towarów innych niż tradycyjne kosmetyki)  

 
W 2016 r. największe znaczenie miały dwa segmenty: kosmetyków do i po goleniu oraz perfumeryjny, 

które wygenerowały odpowiedniu 8,2 i 8,3 mln zł przychodów, co stanowiło po 26% udziału 
segmentów w sprzedaży Emitenta. Dla porównania w 2015 r. segment kosmetyków do i po goleniu 

wygenerował największe przychody w wysokości 8,5 mln zł stanowiące 29% całej sprzedaży w 2015 

r., a segment perfumeryjny był na drugim miejscu i wygenerował 7,1 mln zł. Trzecią grupę pod 
względem wartości sprzedaży zarówno w 2015 r. i 2016 r. stanowiły kosmetyki do makijażu, których 

udział w sprzedaży spadł z 21% w 2015 r. do 18% w 2016 r. Kosmetyki do ciała, twarzy oraz grupa 
pod nazwą „pozostałe” wygenerowały w 2016 r. przychody w wysokości po ok. 3,3 mln zł każdy z 

osobna. Łączna sprzedaż produktów Emitenta wyniosła w 2016 r. 32 mln zł, a w 2015 r. 29 mln zł.  
Obecnie sprzedaż towarów jest zdywersyfikowana. Dominującą pozycję w przychodach odgrywają 

marki: Pani Walewska, JOKO i WARS. 

 

6.1.2. WSKAZANIE WSZYSTKICH ZNACZĄCYCH NOWO WPROWADZONYCH PRODUKTÓW 

LUB USŁUG, ORAZ W ZAKRESIE, W JAKIM FAKT OPRACOWANIA NOWYCH PRODUKTÓW 
LUB USŁUG ZOSTAŁ UJAWNIONY PUBLICZNIE, AKTUALNY STAN PRAC  

Od dnia 01.01.2016 r. do dnia zatwierdzenia prospektu, Grupa Kapitałowa Emitenta wprowadziła na 

rynek następujące nowe produkty:  
- Miraculum Proestetica - serię kremów do cery dojrzałej,  

- Gracja - seria szamponów do włosów,  
- Gracja – chusteczki nawilżające, 

- Gracja – seria kosmetyków do stóp, 
- Tanita - dwa nowe woski oraz żel do golenia, DUO PACK z plastrami do depilacji twarzy i ciała, 

- linię perfumeryjną Miraculum, w skład której wchodzą: woda perfumowana Pure, woda 

perfumowana Sensual, woda perfumowana Amour oraz woda perfumowana Bonjour,  
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- Pani Walewska – woda perfumowana Ruby oraz dotychczasowe zapachy uzupełniono o 

perfumowane mydła i dezodoranty, 

- kolekcję cieni prasowanych Burlesque,  
- dwie kolekcje błyszczyków „Shine on You” oraz „I’m delicious”, 

- trzy rozświetlacze - produkt wielofunkcyjny 3 w 1: rozświetlacz, cień do powiek i nabłyszczacz, 
- seria sześciu mineralnych pudrów wypiekanych (3 matowe, 3 rozświetlające),  

- kolekcję cieni w kasetkach,  

- kolekcje lakierów do paznokci sezonowych Joko oraz Virtual, 
- linię produktową Paloma Body Spa, 

- linię Prolift Miraculum.  

Największym projektem wdrożeniowym III kwartału 2016 r. było wprowadzenie na rynek polski gamy 

produktów pod marką Paloma – specjalistycznej linii produktowej PALOMA BODY SPA opartej na 
wyselekcjonowanych, intensywnie działających składnikach aktywnych, połączonych z wyjątkowymi 

kompozycjami zapachowymi. Balsamy do ciała, masła, peelingi oraz olejki oparte na bazie naturalnych 

składników aktywnych, innowacyjnych formułach o  urzekających zapachach i potwierdzonej 
skuteczności działania zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez rynek. 

W III kwartale 2016 r. pojawiły się kolejne produkty pod marką Miraculum – linia ProLift - innowacyjny 
program liftingujący opracowany specjalnie dla kobiet dojrzałych po 45. roku życia, które oczekują 

znacznej redukcji objawów starzenia się skóry. Jako pierwsi na rynku polskim w segmencie 

kosmetyków popularnych zastosowaliśmy najnowszy składnik anty age (Pro-lift vin-4D 
complex), wykorzystywany dotychczas tylko w dermatologii kosmetycznej. Nowa linia składa się z 

czterech produktów, które precyzyjnie oddziałują na poszczególne punkty twarzy i szyi pozwalając 
uzyskać spektakularny efekt liftingu - kompletnej odnowy skóry. 

Od dnia 01.01.2016 r. nie były ujawniane publicznie prace nad stworzeniem nowych produktów 
kosmetycznych. 

 

6.1.3. STRATEGIA ROZWOJU EMITENTA 

Strategia Grupy Kapitałowej Miraculum zakłada sukcesywne pozyskiwanie nowych rynków zbytu, jak 

również rozwijanie dotychczasowych. Podstawowym rynkiem zbytu jest i pozostanie rynek krajowy, 
obecnie Grupa odbudowuje utracone w latach ubiegłych relacje z sieciami handlowymi, które 

charakteryzują się największym potencjałem sprzedaży. Istotnym czynnikiem rozwoju Grupy jest także 

eksport, sukcesywnie rozbudowywane są kontakty handlowe z krajami byłego bloku wschodniego jak 
również w krajach zachodnich. W związku z sytuacją geopolityczną w 2017 szczególny akcent 

eksportowy będzie postawiony na pozyskanie nowych kontraktów handlowych w zachodniej części 
Europy oraz w Ameryce i Afryce. Spółka planuje pozyskać nowych dystrybutorów zagranicznych i 

zwiększyć swoją obecność na rynkach zachodnich, działania te mają na celu uniezależnienie się od 

problemów polityczno-gospodarczych we wschodniej części Europy, ale przede wszystkim zwiększenia 
udziału sprzedaży zagranicznej w wielkości sprzedaży ogółem.  

Strategia Zarządu zakłada szybki powrót produktów wycofanych z oferty w latach ubiegłych. 
Szczególnie ważny będzie powrót na rynek marki Virtual i Miraculum – nowy asortyment oraz 

wprowadzenie szeregu zaplanowanych nowości pod markami Gracja, Wars, Pani Walewska. Częścią 
strategii Grupy jest również działalność badawczo-rozwojowa zmierzająca do tworzenia nowych 

produktów.  

Realizowany plan finansowy Spółki zakłada już w roku 2017 wyraźny wzrost dynamiki przychodów 
oraz rentowności sprzedaży, wpływ na to będą miały efekty działań rozwojowych podjętych w latach 

ubiegłych. Ponadto Spółka będzie dążyć do zmniejszenia kosztów finansowych obligacji poprzez ich 
wcześniejszą spłatę lub refinansowanie, czyli zamianę na finansowanie obce na warunkach 

korzystniejszych z punktu widzenia Emitenta. Jako źródła refinansowania pod uwagę brane są takie 

instrumenty jak: pożyczki i kredyty bankowe oraz obligacje o oprocentowaniu niższym niż serie 
papierów wyemitowane w latach ubiegłych.  

W dniu 2 lipca 2015 r. dokonano przydziału obligacji serii AD2, wyemitowanych na podstawie uchwały 
Zarządu Emitenta z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii AD2. Całość 

obligacji zamiennych serii AD2 w liczbie 3.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 zł została 
objęta przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie. 2.000 sztuk obligacji 

serii AD2 zostało opłaconych gotówką, natomiast 1.000 obligacji serii AD2 zostało opłaconych w ten 
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sposób, że Emitent wykupił (nabył) od Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka 1.000 sztuk 

obligacji serii BB o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł, a 

wierzytelność w kwocie 1.000.000 zł z tytułu wykupu w celu umorzenia przedmiotowych obligacji 
została potrącona z wierzytelnością Emitenta o opłacenie kwoty 1.000.000 zł tytułem objęcia Obligacji 

serii AD2. W dniu 9 czerwca 2016 r. Spółka skonwertowała na akcje 2.700 szt. obligacji zamiennych 
serii AD2. W wyniku konwersji powstało 900 000 szt. akcji serii R1. W dniu 2 grudnia 2016 r. Zarząd 

Emitenta, działając na podstawie pkt. VI lit. B ust. 12 Warunków Emisji Obligacji serii AD2, podjął 

uchwałę w sprawie planowanego wcześniejszego wykupu od Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. 
Janusza Korczaka w Warszawie 300 zabezpieczonych obligacji serii AD2 o wartości nominalnej 1.000 zł 

każda i łącznej wartości nominalnej 300.000 zł. W dniu 16 grudnia 2016 r. doszło do wykupienia 300 
obligacji zamiennych serii AD2 na akcje serii R1. Pozostałe 2.700 obligacji zamiennych serii AD2 

skonwertowano na akcje serii R1, które w całości zostały objęte przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną 
im. Janusza Korczaka w Warszawie, tj. na podmiot, na rzecz którego Emitent przydzielił w dniu 2 lipca 

2015 r. 3.000 sztuk obligacji serii AD2 zamiennych na akcje serii R1. Wobec powyższego, na Dzień 

zatwierdzenia prospektu wszystkie obligacje serii AD2 zostały skonwertowane na akcje serii R1 bądź 
wykupione przez Emitenta. 

 
W dniu 10 czerwca 2016 r. dokonano przydziału obligacji serii AH, wyemitowanych na podstawie 

uchwały Zarządu z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii AH. Całość 

obligacji zamiennych serii AH w liczbie 4.500 sztuk o łącznej wartości nominalnej 4.500.000 zł została 
objęta przez spółkę Rubid 1 Sp. z o.o. Obligacje serii AH zamienne na akcje zostały opłacone przez 

spółkę Rubid 1 Sp. z o.o. w drodze zawartej pomiędzy Spółką a Rubid 1 Sp. z o.o. umowy potrącenia 
wierzytelności Rubid 1 wobec Spółki o zapłatę ceny za prawa do marki „Gracja” z wierzytelnością 

Spółki wobec Rubid 1 Sp. z o.o. o zapłatę ceny za nabywane obligacje serii AH. Następnie w dniu 10 
czerwca 2016 r. spółka Rubid 1 Sp. z o.o. złożyła oświadczenie o zamianie wszystkich 4.500 obligacji 

serii AH na 1.500.000 akcji nowej emisji serii R2 Spółki. W dniu 20 czerwca 2016 roku Spółka 

dokonała przydziału 1.000 sztuk obligacji serii AG o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł. 
Oprocentowanie obligacji wynosi 7,5% w skali roku, co oznacza iż było ono niższe od papierów 

dłużnych wyemitowanych we wcześniejszych okresach. Zdarzenia to wpisują się w przyjętą przez 
Zarząd Emitenta Strategię obniżania zadłużenia oprocentowanego. Zamiana obligacji serii AD2 na 

akcje nowej emisji serii R1 miała na celu zmniejszenie zadłużenia Spółki, natomiast emisja obligacji 

serii AH zamiennych na akcje miała na celu sfinansowanie przez Spółkę odkupu praw do marki 
„Gracja”. 

6.2. OPIS GŁÓWNYCH RYNKÓW, NA KTÓRYCH EMITENT PROWADZI SWOJĄ 
DZIAŁALNOŚĆ, WRAZ Z OPISEM ZNACZĄCYCH ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA TE RYNKI 

OD MOMENTU OPUBLIKOWANIA OSTATNICH DWÓCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 
ZBADANYCH PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA 

Zgodnie z raportem „Handel detaliczny artykułami kosmetycznymi w Polsce 2017” przygotowanym 
przez firmę PMR (wwww.pmrpublications.com ), wartość rynku artykułów kosmetycznych w Polsce w 

roku 2016 wyniosła 22 mld zł. Prognoza na rok 2017 wynosi 23 mld zł, potencjał wzrostu wynosi więc 

4,7%.  
W Polsce  funkcjonuje około 100 dużych i średnich oraz ponad 300 małych i bardzo małych 

producentów kosmetyków, a także kilkaset laboratoriów, firm badawczych, chemicznych, 
biotechnologicznych oraz producentów opakowań. Polski rynek kosmetyków pod względem struktury 

zbliżony jest do analogicznych rynków występujących w innych krajach europejskich. Największą część 
rynku stanowią kosmetyki do pielęgnacji włosów i kosmetyki do pielęgnacji skóry, które razem 

odpowiadają za ponad 35% rynku. W dalszej kolejności plasują się perfumy (13,5%), kosmetyki 

męskie (10,5%) i kosmetyki kolorowe (9,7%).  
Udział poszczególnych kategorii produktowych w całości polskiego rynku kosmetycznego, 2016* 

(Źródło: Euromonitor International): 
1. Kosmetyki pielęgnacyjne dla dzieci 3,3% 

2. Kosmetyki do pielęgnacji ciała i twarzy 8,9% 

3. Kosmetyki kolorowe 10,0% 
4. Dezodoranty 8,2% 

5. Kosmetyki do depilacji 1,4% 
6. Perfumy 12,8% 
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7. Kosmetyki do pielęgnacji włosów 17,9% 

8. Akcesoria do golenia i kosmetyki męskie 11,2% 

9. Produkty do pielęgnacji zębów 8,0% 
10. Kosmetyki do pielęgnacji skóry 17,3% 

11. Kosmetyki do pielęgnacji słonecznej 1,0% 
 

Prognozy branżowych ekspertów przewidują, iż polski rynek kosmetyczny mimo przewidywanego 

spowolnienia tempa wzrostu nadal będzie się rozwijał szybciej niż inne, czołowe rynki kosmetyczne w 
Europie. Kategorie produktowe kosmetyków do pielęgnacji włosów i perfum nieznacznie stracą swój 

udział w rynku głównie na korzyść kosmetyków do pielęgnacji skóry i kosmetyków męskich. Te 
ostatnie stanowią obecnie jeden z najdynamiczniej rozwijających się segmentów, co owocuje stale 

rosnącą na polskim rynku ofertą produktową. 
 

Konsumenci  
Polski konsument wpisuje się w strategię smart shoppingu, jest coraz bardziej świadomy, czyta składy, 
poszukuje kosmetyków dobrej jakości w relatywnie niskiej cenie.  

Zgodnie z Raportem firmy badawczej PMR konsumenci wybierając kosmetyki kierują się ich jakością 
(88%), zapachem (79%), ceną (77%) oraz naturalnością (55%). Cena, już dawno przestała być dla 

klientów najważniejsza, kryterium znanej marki również traci na znaczeniu. Wiąże się to przede 

wszystkim z silnym w ostatnich latach rozwojem marek własnych. 
Aż dla 45% respondentów ważne jest by kupowany kosmetyk był produktem polskim. Wysoka jakość 

polskich produktów oraz zaufanie, jakim darzą je konsumenci pozwalają im w ostatnim czasie 
konkurować z zagranicznymi markami.  

 
Dystrybucja i sprzedaż kosmetyków 
Według analizy firmy badawczej PMR wciąż najbardziej popularnym miejscem zakupów kosmetyków 

są drogerie (79%). W tych punktach częściej dokonują zakupów kobiety (86%), niż mężczyźni (67%). 
Popularność drogerii jako miejsca zakupów wzrasta wraz z wykształceniem (od 66% wśród osób z 

wykształceniem podstawowym do 89% w wyższym) i dochodami (74% wśród osób z dochodami do 1 
000 zł, 87% z dochodami powyżej 2 000 zł). 

Blisko 25 % badanych dokonuje zakupu kosmetyków w hipermarketach, dyskonty wybiera 14 % 

respondentów. W zeszłorocznej edycji badania dyskonty zajmowały 4 miejsce, a w 2014 r. - 7. W 
najbliższych latach spodziewany jest dalszy wzrost dyskontów, przede wszystkim w wyniku ich 

ekspansji, poszerzonej oferty kosmetycznej oraz rosnącego zaufania społeczeństwa do marek 
własnych. Z kolei hipermarkety, aby zaradzić spadkom sprzedaży kosmetyków będą przebudowywać 

swoje działy kosmetyczne, próbując upodobnić je do drogerii. 

 
  
Z roku na rok zwiększa się udział kanału internetowego. Jak pokazują badania firm badawczych PBI i 

Gfk Polonia, dla 66% ankietowanych internet stanowi źródło informacji o kosmetykach (m.in.: blogi, 
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fora internetowe, portale urodowe, portale społecznościowe). Ciekawym zjawiskiem jest tzw. efekt 

ROPO (Research Online Purchase Offline) polegający na poszukiwaniu w sieci informacji o 

interesującym produkcie przed podjęciem decyzji o jego zakupie. 
 

Istotnym kanałem jest również sprzedaż bezpośrednia, dominują tu dwie firmy amerykański Avon oraz 
szwedzki Oriflame. Liderem jest Avon z blisko czterokrotnie wyższymi przychodami od Oriflame.    

 

Duża konkurencja na rynku sprawia ze przedsiębiorcy prześcigają się w ofertach specjalnych i 
promocjach. Pakiety lojalnościowe, cross promocje, rabaty na wybrane kosmetyki, konkursy, karty 

stałego klienta oto przykłady działań, których zadaniem jest przyciągnięcie klientów.  
 

Eksport  
Znaczącą role w funkcjonowaniu przemysłu kosmetycznego odgrywa eksport polskich produktów na 

rynki nie tylko europejskie. Prawie sto lat doświadczenia, inwestycji w infrastrukturę produkcyjną, 

wykwalifikowaną kadrę oraz dbałość o jakość zaowocowało uznaniem, jakim cieszą się dziś kosmetyki 
wyprodukowane w Polsce. Etykieta: „made in Poland” jest gwarancją wysokiej jakości i 

innowacyjności, nie tylko w kraju, ale daleko poza jego granicami. Pod względem eksportu zajmujemy 
6 miejsce w Europie. W ciągu 10 lat sprzedaż kosmetyków na rynki zagraniczne zwiększyła się 

pięciokrotnie. Rocznie eksport wzrasta o 25 %. Stosunkowo łatwym rynkiem są państwa Unii 

Europejskiej, przede wszystkim ze względu na jednolite prawodawstwo. Trudniej zaistnieć na rynkach 
azjatyckich i arabskich, gdzie wymagane są dodatkowe certyfikaty, a różnica klimatyczna oraz inne 

potrzeby skóry wymagają specjalnych receptur i konsystencji.  
 

Segmenty rynku  
Kosmetyki do makijażu  

Z analizy trendów przeprowadzonej przez Spółkę wynika, że po kosmetyki do makijażu sięga 95% 

Polek. Według firmy badawczej Euromonitor wydatki na kosmetyki kolorowe wzrosły w 2016 roku o 
5% i osiągnęły 1,79 mld zł. Prognozy firm badających trendy mówią, iż „Kosmetyki Kolorowe” w ciągu 

pięciu–sześciu najbliższych lat będą najdynamiczniej rozwijającą się kategorią. 
W pierwszym półroczu 2016 r., zgodnie z światowymi trendami w marce JOKO wdrożono produkt 

wielofunkcyjny „3 w 1”: rozświetlacz, cień do powiek i nabłyszczacz. Wiodącą kategorią kolorowych 

kosmetyków są kosmetyki do makijażu ust. Dlatego w 2016 r. Spółka poszerzyła ofertę błyszczyków i 
pomadek („NEED you NOW!” - lakier do ust w formie błyszczyka, o , mocno nasyconych, soczystych 

kolorach). 
 

Pięlęgnacja twarzy 

Kosmetyki do pielęgnacji twarzy to jedna z największych kategorii kosmetycznych w Polsce, cechująca 
się dużą dynamiką wzrostu. Według danych Nielsena, w 2015 roku kategoria ta osiągnęła sprzedaż o 

łącznej wartości 1,32 mld zł., co daje wzrost o 9 % w stosunku do 2014 roku. Polacy najwięcej 
pieniędzy przeznaczyli na kremy do twarzy, serum, maseczki i pomadki. Największym 

zainteresowaniem cieszą się produkty przeciwzmarszczkowe, obecnie 40 % rynku. Zgodnie z tym 
trendem w 2016 roku pojawiły się kolejne produkty pod marką Miraculum, która specjalizuje się w 

pielęgnacji cery dojrzałej. 

 
Perfumeria 

Zgodnie z danymi firmy Nielsen sprzedaż w kategorii zapachów rozwija się bardzo dynamicznie, 
kategoria ta zanotowała w 2015 roku ponad 14 % wzrost sprzedaży wartościowej. Zapachy damskie 

cieszą się większą popularnością, stanowią ok. 55 % sprzedaży całej kategorii, dodatkowo, jak wynika 

z badań, polscy klienci są w stanie zapłacić za nie więcej niż za zapachy męskie. Jak wskazuje Spółka 
wyniki sprzedażowe potwierdzają, że marka Pani Walewska jest numerem jeden w jej portfolio. Z 

ttego względu w 2016 r. uzupełniono istniejące zapachy o perfumowane mydła i dezodoranty, a także 
wprowadzono na rynek nowy zapach Pani Walewska RUBY.  

6.3. W PRZYPADKU GDY NA INFORMACJE PODANE ZGODNIE Z WYMOGAMI PKT 6.1 I 6.2 
MIAŁY WPŁYW CZYNNIKI NADZWYCZAJNE, NALEŻY WSKAZAĆ TE CZYNNIKI 

W opinii Zarządu Miraculum S.A. w minionym okresie 2016 r., na podstawowe obszary działalności 
oraz na rynki, na których działa Grupa Emitenta, nie miały wpływu czynniki nadzwyczajne. 
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6.4. PODSUMOWANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UZALEŻNIENIA 
EMITENTA OD PATENTÓW LUB LICENCJI, UMÓW PRZEMYSŁOWYCH, HANDLOWYCH LUB 

FINANSOWYCH, ALBO OD NOWYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH, JEŻELI MA TO 
ISTOTNE ZNACZENIE DLA DZIAŁALNOŚCI LUB RENTOWNOŚCI EMITENTA 

Emitent nie jest uzależniony od patentów lub licencji. Emitent nie jest uzależniony od nowych 
procesów produkcyjnych. 

 

Emitent nie jest uzależniony od umów finansowych zawieranych w toku normalnej działalności 
Emitenta.  

 
Emitent nie jest uzależniony od umów handlowych. Emitent jest w pewnym stopniu uzależniony od 

umów przemysłowych. Emitent prowadzi działalność operacyjną w formule outsourcingu 
produkcyjnego.   Produkcja w ramach tego modelu jest realizowana w oparciu o umowy producenckie 

zawarte przez Emitenta z kluczowymi dostawcami. W oparciu o receptury będące własnością Emitenta 

wykonują oni zlecenia produkcyjne w ramach umów ramowych wytwarzając wyroby w ramach znaków 
towarowych, do których prawa posiada Miraculum SA. Do podstawowych producentów wyrobów 

Emitenta należą:  
1. MPS International z siedzibą w Koszalinie (w dniu 18 stycznia 2017 r. Emitent złożył tej spółce 

oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Głównej z dnia 18 września 2009 r. na produkcję 

kosmetyków, ze skutkiem rozwiązującym na dzień 31 lipca 2017 r. Powodem złożenia 

wypowiedzenia są niesatysfakcjonujące Emitenta postanowienia Umowy; w dniu 21 lutego 

2017 r. Strony zawarły porozumienie, na mocy którego Emitent cofnął wypowiedzenie Umowy 

Głównej, natomiast MPS International wyraził akceptację na to oświadczenie; cofnięcie 

wypowiedzenia związane było z ustaleniem przez strony warunków spłaty wierzytelności MPS 

w stosunku do Emitenta, w tym prolongatę wymagalnych zobowiązań Spółki oraz warunki 

dotyczące dalszej współpracy w przedmiocie warunków finansowych) 

2. Nuco E i G. Kosyl z siedzibą w Wołominie 

3. Laboratoire I’Ideal Parisien z siedzibą w Niegoszowicach 

4. Miracan z siedzibą w Krakowie 

5. Heintz Glas z siedzibą w Działdowie 

Na rynku krajowym istnieje wiele podmiotów produkujących wyroby kosmetyczne i toaletowe na 

zlecenie. Emitent może zlecić wykonanie produkcji u innych podmiotów niż wymienieni podstawowi 
producenci, jednakże zmiana podstawowego producenta wiąże się z ryzykiem utraty jakości 

produkowanego wyrobu, przerwania ciągłości dostaw lub ryzykiem obniżenia poziomu otrzymywanego 

od producenta kredytu kupieckiego. W umowach z podstawowymi klientami obowiązują też kary za 
brak odbioru wcześniej zamawianego wyrobu, co powoduje, że zmiana podstawowego producenta 

może być rozłożona w czasie, ze względu na konieczność realizacji wcześniejszych zamówień.  
Poniżej w pkt. 6.5 Dokumentu Rejestracyjnego przedstawiono informacje o umowach, które Emitent 

uznaje za istotne, zawieranych w normalnym toku działalności. 

6.5. UMOWY ISTOTNE ZAWIERANE W NORMALNYM TOKU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 

Umowy określające istotne prawa lub obowiązki spółki Miraculum S.A. istniejące na dzień 
zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Miraculum S.A., które na dzień zatwierdzenia 

Prospektu mogą mieć istotne znaczenie dla działalności Miraculum S.A. (umowy wskazane 
poniżej zostały zawarte w zwykłym toku działalności Emitenta): 
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1. Umowy z podmiotami, które dostarczają na rzecz Spółki towary (dostawcy towarów na rzecz Spółki)  

Lp. Data 
Rodzaj 
dokume

ntu 

Strona 
umowy 

Strona 
umowy 

Przedmiot 
umowy 

Wynagrodzenie 
Okres 

obowiązywania 

Termin 
wypowiedzenia 

/ uwagi 

 
 

Zabezpieczenia 

 
 

Istotne postanowienia 

 
 

Dodatkowe uwagi 

1.  
2009-06-

01 
Umowa Spółka 

Laboratoire 
L'ideal 

Parisien Sp. 
z o.o. 

Umowa na 
produkcję 

wyrobów na 
zlecenie Grupy 
Kolastyna S.A. 

Wynagrodzenie w 
oparciu o ceny 
wskazane w 

"Arkuszu Kosztów 
Produkcji" 

36 miesięcy, 
automatycznie 
przedłużana na 

czas nieokreślony 

6 miesięcy liczony 
na koniec 
miesiąca, 

przewidziane 
sytuacje 

uprawniające do 
natychmiastoweg
o wypowiedzenia 

umowy 

w przypadku 
opóźnień w 

zapłacie ponad 7 
dni, Dostawca 

jest uprawniony 
do wstrzymania 

dostaw, w 
przypadku 
opóźnień w 

zapłacie ponad 
60 dni Dostawca 
jest uprawniony 
do samodzielnej 

sprzedaży 
wyprodukowanyc

h wyrobów 
 

kary umowne  za opóźnienie w 
dostawie - 1% wartości 

udokumentowanej straty ( nie 
więcej niż 7 %), za naruszenie 
przez Dostawcę postanowień 
umowy o poufności  - kara w 
wysokości 100 000,00 zł, za 
naruszenie przez Dostawcę 

postanowień umowy o zakazie 
konkurencji 100 000,00 zł , 

została wyłączona możliwość 
dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego 
 

- 

 2. 
2010-10-

13 
Umowa Spółka 

Heinz Glas 
Działdowo 
sp. z o.o. 

Umowa na 
wytwarzanie 

opakowań dla 
Grupy Kolastyna 

S.A. 

Wynagrodzenie w 
oparciu o ceny 

opakowań 
wskazane w 
załączniku 

36 miesięcy, 
automatycznie 
przedłużana na 

czas nieokreślony 

6 miesięcy (gdy 
umowa na czas 
nieokreślony) 

 prawo żądania rabatu za 
nienależyte lub niewykonanie 

zamówienia, w tym 
niedotrzymania terminu dostawy 
w wysokości 0,1% w stosunku do 

wartości zamówienia za każdy 
dzień opóźnienia, w przypadku 

nieodebrania opakowań w 
terminie Spółka jest zobowiązana 

do zapłaty 100 % wartości 
nieodebranych opakowań, , jako 

zaliczka w terminie 7 dni, w 
przypadku opóźnienia w zapłacie 
tej zaliczki Heizn Glas Działdowo 
sp. z o.o. ma prawo do naliczenia 
kar umownych w wysokości 0,1% 

wartości nieodebranych 
opakowań za każdy dzień 

opóźnienia, dodatkowe opłaty za 
pokrywanie kosztów 

przechowania w przypadku 

- 
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nieodebrania produktów - 15 zł za 
paletę za miesiąc, zastrzeżone 

prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego 

 3. 
2012-08-

20 
Umowa Spółka 

Jago-Pro 
sp. z o.o. 

Umowa w 
zakresie 

wykorzystania 
receptur i 
technologii 

wytwarzania oraz 
produkcji i 

dostaw 
kosmetyków 

Wynagrodzenie w 
oparciu o ceny 
wskazane w 
załączniku 

Nieokreślony 3 miesiące 

 Kary umowne za nieterminowe 
dostarczenie produktów do 

Spółka bądź jej kontrahenci - 0,2 
% wartości niedostarczonego 

asortymentu z danej dostawy, za 
nieodebranie asortymentu przy 
zwrocie powyżej 7 dni - 0,2 % 

wartości nieodebranego 
asortyment, , za dostarczenie 
produktu osobie trzeciej bez 

pisemnej zgody Spółki Dostawca 
zapłaci karę w wysokości 100 000 

zł, możliwość dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego 

 

 

4.  
2012-05-

23 

Umowa o 
współpra

cy 
Spółka 

Joko 
Cosmetics 

E. i G. Kosyl 
sp.j. 

(obecnie 
Nuco E. i G. 
Kosyl sp.j.) 

Umowa o 
współpracy w 

zakresie 
produkowania 

wyrobów 
kosmetycznych 
pod markami 

Miraculum S.A. 

Wynagrodzenie w 
oparciu o ceny 
wskazane w 
załączniku 

Nieokreślony 
3 miesiące / 
umowa była 
aneksowana 

weksel in blanco  
do kwoty 200 

000, 00 zł, 
przewłaszczenie 

na zabezpieczenie 
należności Spółki 
wobec Multicolor 
Sp. z o.o., zastaw 

rejestrowy na 
znakach 

towarowych 
"Virtual" i "Joko" 
na bezpośrednio 
kolejnym miejscu 

po zastawach 
rejestrowych 

ustanowionych na 
rzecz 

obligatoriuszy 
serii AAA,BBB, 

CCC 
wyemitowanych 
na podstawie 
porozumienie 

 18.10.2012 r. – 
zawarty aneks do 
Umowy (dodane 
zabezpieczenie) 
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inwestycyjnego z 
Senna 

Investemnets Sp. 
z o.o. z 

24.02.2012 r., na 
podstawie Aneksu 

Przyjmujący 
Zlecenie będzie 
też w przypadku 

opóźnień w 
płatność miał 

prawo do 
sprzedaży 

samodzielnej 
produktów 

 5. 
2009-09-

18 

Umowa o 
współpra

cy 
Spółka 

MPS 
Internation
al LTD sp. z 
o.o. (której 

prawa i 
obowiązki 
przejęła 

MPS 
Internation

al sp. z 
o.o.) 

Umowa na 
produkcję 

wyrobów na 
zlecenie Grupy 
Kolastyna S.A. 

Wynagrodzenie w 
oparciu o ceny 
wskazane w 
załączniku 

do 2016-09-30 
umowa była 
aneksowana  

opóźnienia w 
zapłacie - prawo 
do wstrzymania 

produkcji, 
opóźnienia w 

zapłacie powyżej 
30 dni - 

możliwość zbycia 
przez MPS na 
własną rzecz 

wyprodukowaneg
o towaru, 

dodatkowo może 
żądać pokrycia 

strat przez 
Zlecającego jeżeli 
to nie wystarczy,  
jeżeli nie otrzyma 

tego to MPS 
może 

wyprodukować 
nowy towar i 

sprzedać go na 
swoją  rzecz, 
zastrzeżona 
wyłączność 

zlecania produkcji 
towarów objętych 

tą umową 
 

w przypadku nie zlecenia do 
produkcji i nie odebrania w 

każdym następującym po sobie 
roku co najmniej 85% określone 

planowanej rocznej ilości 
produktów, Zlecający zapłaci karę 

umowną w wysokości równej 
różnicy pomiędzy wartością 
zakupionych przez Spółkę 

towarów, a wartością towarów 
które powinny być zakupione 
zgodnie z planem (załącznik), 
brak zapłaty kary umownej 

uprawnia MPS do 
wyprodukowania produktów i 
sprzedaży ich na własną rzecz 

Aneks do Umowy: 
Zlecający jest 

zobowiązany do 
informowania o 
zamiarze zbycia 
wszelkich swoich 
marek w terminie 

umożliwiającym MPS 
złożenie oferty, 

określone warunki 
kiedy oferta MPS 

powinna być przyjęta. 
W dniu 18 stycznia 

2017 r. Emitent złożył 
tej spółce 

oświadczenie o 
wypowiedzeniu 

Umowy Głównej z 
dnia 18 września 

2009 r. na produkcję 
kosmetyków, ze 

skutkiem 
rozwiązującym na 

dzień 31 lipca 2017 r. 
Powodem złożenia 
wypowiedzenia są 

niesatysfakcjonujące 
Emitenta 

postanowienia 
Umowy; w dniu 21 

lutego 2017 r. Strony 
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zawarły 
porozumienie, na 

mocy którego Emitent 
cofnął wypowiedzenie 

Umowy Głównej, 
natomiast MPS 

International wyraził 
akceptację na to 
oświadczenie; 

cofnięcie 
wypowiedzenia 
związane było z 
ustaleniem przez 
strony warunków 

spłaty wierzytelności 
MPS w stosunku do 

Emitenta, w tym 
prolongatę 

wymagalnych 
zobowiązań Spółki 

oraz warunki 
dotyczące dalszej 

współpracy w 
przedmiocie 
warunków 

finansowych. 

 6. 
2015-10-

14 
Umowa Spółka 

MPS 
Internation
al sp. z o.o. 

Umowa zastawu 
rejestrowego na 
prawach w celu 
zabezpieczenia 
umowy głównej 

  

do 31.12.2020 r., 
chyba że umowa 

zostanie wcześniej 
rozwiązana a 

wszystkie 
wierzytelności 

rozliczone 
 

 

 najwyższa suma zabezpieczenia 
10 000 000,00 zł) 
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7.  
2015-02-

16 
Umowa Spółka 

Miracan sp. 
z o.o. 

Umowa na 
produkcję 

wyrobów na 
zlecenie 

Miraculum S.A. 

Wynagrodzenie w 
oparciu o ceny 
wskazane w 
załączniku 

  
 czas nieokreślony 

 

prawo 
rozwiązania 
umowy z 

zachowaniem 9 
miesięcznego 

okresu 
wypowiedzenia, 
ze skutkiem na 

koniec miesiąca  

 Miracan odpowiada za 
udokumentowane straty w 

działalności gospodarczej, utratę 
zysków, przychodów, 

kontrahentów oraz wszelkie inne 
szkody, w tym uboczne lub 
pośrednie poniesione przez 

Spółkę z powodów leżących po 
stronie Miracan, za ujawnienie 

receptury czy też jej 
niewłaściwego zabezpieczenia 

Miracan zapłaci karę umowną w 
wysokości 100 000,00 zł za każdy 

przypadek naruszenia, za 
wycofanie asortymentu z planu 
produkcyjnego skutkującego 

realizacją planu rocznego poniżej 
50% stanowi naruszenie umowy - 
kara umowna w kwocie 350 000, 

00 zł , opóźnienie w płatności 
powyżej 30 dnia uprawnienie do 

wstrzymania produkcji przez 
Miracan, możliwość dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego 

 

 8. 
2015-06-

12 
Umowa  Spółka 

Raben 
Polska sp. z 

o.o. 

Umowa o 
świadczenie usług 

logistycznych 

Wynagrodzenie 
na podstawie 

stawek cenowych 
określonych w 
załaczniku do 

umowy 

3 lata od dnia 
2015-06-15 

6 miesięcy, 
przewidziane 

sytuacja 
uprawniające do 

wypowiedzenia ze 
skutkiem 

natychmiastowym 

 ograniczona odpowiedzialność 
Raben Polska do kwoty 
stanowiącej : 1. kwotę 

stanowiącą 15% 
dwunastokrotności średniego 
miesięcznego wynagrodzenie 

Zleceniobiorcy z tytułu 
świadczenia usług, obliczonego za 

okres 12 miesięcy 
poprzedzających miesiąc, w 
którym nastąpiła szkoda, do 
równowartości 500 000 €, 
dodatkowe postanowienie 

ograniczające odpowiedzialność 
Raben Polska w różnych 

przypadkach 

przewidziane 
procedury zmiany 

wysokości 
wynagrodzenia w 
ściśle określonych 

ramach, jako 
załącznik regulamin 
świadczenia usług 

przewozowych 

 

 

 
2. Umowy z podmiotami, którym Spółka dostarcza produkty i towary (odbiorcy towarów od Spółki) 
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Lp. Data 
Rodzaj 

dokumentu 
Strona 
umowy 

Strona 
umowy 

Przedmiot 
umowy/dokumentu 

Wynagrodz
enie 

Okres 
obowiązyw

ania 

Termin 
wypowiedzen

ia / uwagi 

 
 

Zabezpieczeni
a 

 
 

Istotne postanowienia 

 
 

Dodatkowe uwagi 

 1. 
2011-
04-12 

Umowa o 
współpracy 

Spółka Delko S.A. 
Umowa o współpracy w zakresie 

sprzedaży wyrobów 

Według 
konkretnych 
zamówień 

Nieokreślony 

30 dni / umowa 
była 

aneksowana, 
przewidziane 

sytuacje 
uprawniające 

do 
wypowiedzenia 

umowy ze 
skutkiem 

natychmiastowy
m 

 - koszty oraz ryzyko związane z 
transportem do Kupującego 
ponosi Spółka, Spółka jest 

zobowiązana do przeznaczania na 
promocje w każdym kwartale 

obowiązywania umowy nie mniej 
nż 8% wartości sprzedaży netto 

realizowanej  do oddziałów 
Kupującego w każdym 

poprzednim kwartale oraz Spółka 
ponosi wszelkie koszty związane z 

obniżką cen w przypadku akcji 
promocyjnych ustalonych między 

Stronami  

rabat stały 15%, 
dodatkowo przy 

spełnieniu 
określonych 
warunków 

przewidziane są 
dodatkowe rabaty, 
Aneks do umowy z 
dnia 1 lipca 2012 r. 
przewiduje dalsze 
promocje i rabaty 

 

2.   
2015-
05-18 

Umowa Spółka 
Jeronimo 
Martins 

Polska S.A. 

Umowa sprzedaży produktów w 
akcji in&out 

Ceny 
produktów 
określone w 

umowie 

Do dnia 
wypełnienia 

zobowiązań z 
umowy 

Umowa była 
kilkukrotnie 
aneksowa  

 kary umowne: - w przypadku 
braku realizacji zamówień przez 
Spółkę w określonym terminie 

Spółkajest zobowiązana zapłacić 
karę umowną w wysokości 50% 

wartości niezrealizowanych 
zamówień, za opóźnienie w 
odbiorze niesprzedanych 

produktów -20 zł za paletę za 
każdy dzień opóźnienia, w 

przypadku naruszenia przez 
Spółkę określonych postanowień 
z Ogólnych Warunków Dostaw - 
poza pokryciem kosztów, kara w 
wysokości 100% tych kosztów, za 
dostawę bez odpowiednich kodów 
kreskowych w wysokości - 20% 

wartości towarów nieoznaczonych 
lub błędnie oznaczonych, 
niewykonanie, niepełne 

wykonanie , spóźnienie dostawy 
zamówień zwykłych i 

promocyjnych - 30% wartości 
niedostarczonych/spóźnionych 
towarów w cenach netto (jeżeli 

produkt jest promowany w 
środkach masowego przekazu 
kara wzrasta do 50%),kara za 
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niedostarczenie Klasyfikacji 
Towarów i Usług w określonym 

terminie - 100 000,00 zł, kary za 
niewystawienie faktury korekty 

,Kupujący ma zastrzeżone prawo 
dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego,  gwranacja 
zwrotu 100% niesprzedanego 
towaru, -  brak odpbiru przez 

Spółkę takiego towaru w ciągu 7 
dni daje możliwość naliczenia 

kary umownej w wysokości 110  
% wartości brutto, o jakie 

powinny zostać skorygowane 
faktury, koszty oraz ryzyko 
związane z transportem do 
Kupującego ponosi Spółka 

 

 3. 2015 r. 
Umowa o 

współpracy 
Spółka 

Auchan 
Polska sp. z 

o.o. 

Umowa o świadczenie usług 
logistycznych 

Według 
konkretnych 
zamówień 

Na czas 
trwania 

umowy o 
współpracy 

1 miesiąc 

 co do kar umownych 
zastosowanie mają przepisy 
głównej umowy współpracy, 

dodatkowo wpisana kara umowna 
za 3 kolejne opóźnień w dostawie 

towarów - 2 500 zł 
 

 

 4. 2015 r. 
Umowa o 

współpracy 
Spółka 

1. Auchan 
Polska sp. z 

o.o., 2. 
Real sp. z 

o.o. 

Umowa o przekazywaniu faktur 
oraz innych danych w formie 

elektronicznej 

Każdorazowe 
określenie 
zgodnie z 

Cennikiem  

Na czas 
trwania 

umowy o 
współpracy 

1 miesiąc 

   

 5. 
2012-
04-02 

Umowa o 
współpracy 

Spółka 
PGD sp. z 

o.o. 
Umowa o współpracy w zakresie 

sprzedaży produktów 

Według 
konkretnych 
zamówień 

Nieokreślony 1 miesiąc  

udzielona 12 
miesięczna 
rękojmia na 

produkty 

kary umowne za niedostarczenie 
produktów w terminie- 0,2% 
wartości niedostarczonych 
produktów za każdy dzień 

opóźnienia, za opóźnienie w 
realizacji reklamacji - 0,2% za 

każdy dzień opóźnienia, 
możliwość dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego 
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 6. 
2014-
03-27 

Uzgodnienie Spółka 

Polbita sp. 
z o.o. 

(obecnie 
Natura sp. 

z o.o.) 

Uzgodnione warunki współpracy 
handlowej 

 Ceny 
owiązujące 
na dzień 
złożenia 
danego 

zamówienia 

    

 
gwarancja 
wymiany 
towarów 

uszkodzonych 
w transporcie, 

przeterminowan
ych lub 

wycofanych z 
obrotu ( na 

inne właściwe) 
 

określony rabat na 45% z cen 
cennikowych, po zakończeniu 
współpracy zastrzeżone prawo 

zwrotu towaru,  
 

 

 7. 
2015-
01-01 

Porozumienie Spółka 

Rossmann 
Supermarke

ty 
Drogeryjne 
Polska sp. z 

o.o. 

Porozumienie dot. warunków 
współpracy handlowej 

Według 
konkretnych 
zamówień 

Nieokreślony 

Możliwość 
rozwiązania 
umowy w 

każdej chwili 

 określone zasady przyznawanych 
rabatów,  w tym rabat stały 47, 

37 %, podstawą rozliczeń między 
stronami jest wartość wejścia 

towarów do magazynu w danym 
miesiącu, obowiązek 

potwierdzania salda obrotów 2 
razy do roku 

 

 

 8. 
2015-
01-02 

Umowa Spółka 
Grupa 

Południe 
sp. z o.o. 

Umowa o współpracy handlowej 

Według 
konkretnych 
zamówień, 

ceny 
określono w 

cenniku 

    

 zmiany w cenniku mogą być 
dokonane z 30 dniowym 

wyprzedzeniem i nie stanowią 
zmiany umowy 

Przewidziane rabaty, 
w tym rabat 

podstawowy w 
wyskości 15%. 

Dodatkowe rabaty w 
zależności od 

produktu, rabat za 
apłate w gotó3.Ce 

(3%), 

9.  
2012-
01-01 

Umowa Spółka 
Sonia sp. z 

o.o. 

Umowa dot. zasad i warunków 
współpracy w zakresie sprzedaży 

kosmetyków 

Według 
konkretnych 
zamówień, 

ceny 
określono w 

cenniku 

Nieokreślony 30 dni 

weksel in 
blanco na rzecz 

Spółki do 
wysokości 
wszystkich 
zobowiązań 

Sonia 
powiększone o 

odsetki 
 

udzielony został kredyt kupiecki 
na kwotę 250 000 zł,  w 

przypadku nieregulowania 
płatności w terminach Spółka jest 

uprawniona do wstrzymania 
realizacji zamówień, oraz do 

odsprzedania należności bądź 
odstąpienia od umowy (po 

wcześniejszym bezskutecznym 
wezwaniu), zmiana cen 

produktów  (powiadomienie na 
30 dni przed zmianą), udzielony 

rabat na 15% (może zostać 
cofnięty w określonych 

przypadkach), 3% rabatu za 
płatność w gotówce 

udzielony rabat na 
15% (może zostać 

cofnięty w 
określonych 

przypadkach), 3% 
rabatu za płatność w 

gotówce 



Prospekt Emisyjny 

 

 
71 

 10. 
2013-
03-01 

Umowa Spółka 
Sonia sp. z 

o.o. 

Umowa o współpracy handlowej; 
sprzedaż na kredyt kupiecki do 

kwoty 200 tys zł 

Według 
konkretnych 
zamówień, 

ceny 
określono w 

cenniku 

Nieokreślony 

30 dni 
przewidziane 

sytuacje 
uprawniające 

do 
wypowiedzenia 

umowy ze 
skutkiem 

natychmiastowy
m 

  
udzielony został kredyt kupiecki 

na kwotę 200 000 zł,  w 
przypadku nieregulowania 

płatności w terminach Spółka jest 
uprawniona do wstrzymania 
realizacji zamówień, oraz do 

odsprzedania należności bądź 
odstąpienia od umowy (po 

wcześniejszym bezskutecznym 
wezwaniu),  

, udzielony rabat na 
15% (może zostać 

cofnięty w 
określonych 

przypadkach), 3% 
rabatu za płatność w 

gotówce 
 

11.  
2011-
02-01 

Umowa Spółka 
AN-MAR sp. 

z o.o. 
Umowa o współpracy handlowej 

Według 
konkretnych 
zamówień 

Nieokreślony 30 dni 

weksel in 
balnco do 

kwoty 
stanowiącej 

równowartość 
udzielonego 

kredytu, 
powiększone o 
odsetki+koszty 
widnykacji+szk

oda 
spowodowana 
nienależytym 
wykonaniem 

umowy+koszty 
sądowe 

 

udzielony został kredyt handlowy 
na kwotę 60 000,00 zł, w 
przypadku nieregulowania 

płatności w terminach Spóła jest 
uprawniony do wstrzymania 
realizacji zamówień, oraz do 

odsprzedania należności bądź 
odstąpienia od umowy (po 

wcześniejszym bezskutecznym 
wezwaniu), udzielona gwarancja 

zgodnie z treścią specyfikacji, 
której brak, zwolnienie z rękojmi 

w zakresie towarów 
dostarczanych w zbiorczym 

opakowaniu,  

udzielony rabat na 
15% (może zostać 

cofnięty w 
określonych 

przypadkach), 3% 
rabatu za płatność w 

gotówce 
 umowa przewiduje 

realizację dodatkowej 
usługi polegającej na 

poszerzaniu rynku 
zbyty, za które 

Kupujący otrzyma 
wynagrodzenie 
wynoszące 5% 
zrealziwoanego 

miesięcznego planu 
sprzedaży (z 
wyłączeniem 
określonych 
produktów) 
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12.  
2010-
07-01 

Umowa Spółka 
Ambra sp. z 

o.o. 

Umowa dot. zasad i warunków 
współpracy w zakresie sprzedaży 

wyrobów perfumeryjno - 
pielęgnacyjnych; sprzedaż na 

kredyt kupiecki do kwoty 70 tys zł 

Według 
konkretnych 
zamówień, 

ceny 
określono w 

cenniku 

Nieokreślony 30 dni 

weksel in 
balnco do 

kwoty 
stanowiącej 

równowartość 
wysokości 
wszystkich 
zobowiązań 
Kupującego, 

powiększone o 
odsetki 

 

udzielony został kredyt handlowy  
- nie jasna kwota wpisana 70 000 

zł ( jedna pozostają 000 zera 
dodatkowe w druku), w 

przypadku nieregulowania 
płatności w terminach 

Sprzedający jest uprawniony do 
wstrzymania realizacji zamówień, 
oraz do odsprzedania należności 
bądź odstąpienia od umowy ( po 
wcześniejszym bezskutecznym 

wezwaniu), udzielona gwarancja 
zgodnie z treścią specyfikacji, 

zwolnienie z rękojmi w zakresie 
towarów dostarczanych w 
zbiorczym opakowaniu, 

Ambra dodatkowo 
świadczy usługi na 

rzecz Spółki, 
polegające na 

poszerzaniu rynku, 
umowa przewiduje 
rabat dla Ambra ok. 
15 %, w przypadku 

niewykonania 
elementów 

uprawniających do 
rabatu,  rabat może 

zostać cofnięty, rabat 
za zapłatę 

gotówkową 5%,  brak 
załącznika  nr 1 Ceny 

 

13.  
2013-
02-06 

Umowa  Spółka 
POLOmarke
t sp. z o.o. 

Umowa o współpracy handlowej 

Według 
konkretnych 
zamówień, 

ceny 
określono w 

cenniku 

do 2013-12-
31, w 

przypadku 
kontynuowani
a współpracy 
bez zawarcia 

nowej 
umowy, ma 

się ona 
odbywać na 
zasadach 

wynikających 
z tej umowy 

3 miesiące, 
przewidziane 
przypadki dla 
tygodniowego 

terminu 
wypowiedzenia 

gwarancja i 
rękojmia 

udzielona w 
oparciu o 

obowiązujące 
przepisy 

 

kary umowne za niedotrzymanie 
terminu dostawy - 10% wartości 

netto danego zamówienia za 
każdy dzień opóźnienie, nie mniej 

niż 1 000,00 zł, za 
niedostarczenie przez Spółkę 
towaru w ilości wynikającej z 

zamówienia - w wysokości 5% 
wartości netto o ile poziom 

realizacji będzie niższy niż 90%, 
za dostawę towaru bez 

dotrzymania określonych wartości 
i niezgodnych z normami - w 

wysokości 25% wartości netto 
tych towarów za każdy przypadek 

naruszenia, za niedostarczenie 
towaru wolnego od wad w 

terminie wyznaczonym przez 
POLOmarket - 25 000, 00 zł plus 
możliwość odstąpienie od umowy 
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6.6. ZAŁOŻENIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ EMITENTA DOTYCZĄCYCH JEGO POZYCJI 
KONKURENCYJNEJ 

Emitent nie przeprowadzał badań mających na celu określenie jego pozycji na rynku krajowym 
i zagranicznym, ani nie są mu znane wyniki takich badań. Emitent oceniając swoją pozycję 

konkurencyjną i rynek, na którym prowadzi działalność, opiera się na następujących artykułach/ 

źródłach: 
 Raporty firmy PMR zatytułowane: „Rynek dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce. 

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2014-2019”, „Handel detaliczny artykułami 
kosmetycznymi w Polsce 2016”. Wybrane dane z raportu dostępne są na żądanie, po 

zalogowaniu na stronie: wwww.pmrpublications.co 

 Artykuł zatytułowany „Kosmetyki upiększają statystyki” opublikowany w dzienniku Puls 
Biznesu w dniu 26.04.2016r. 

 Raporty firmy badawczej „Euromonitor”, wybrane informacje są dostępne w internecie 
pod adresem: hhttp://wiadomoscikosmetyczne.pl/kosmetycznybiznes/6922-polskie-

kosmetyki-warte-miliardy-euro  
 Prezentacja firmy AC Nielsen przygotowana na potrzeby III Forum Branży Kosmetycznej  

 Raport „E-commerce w Polsce 2015. Gemius dla e-Commerce Polska” firmy Gemius 

dostępny w internecie pod adresem: hhttps://www.gemius.pl/files/reports/E-commerce-
w-Polsce-2015.pdf   

Informacje pochodzące z wyżej wymienionych źródeł zewnętrznych zostały dokładnie powtórzone, 
oraz w stopniu, w jakim Emitent jest tego świadom i w jakim może to ocenić na podstawie 

przytoczonych wyżej artykułów, nie zostały pominięte żadne fakty, które sprawiłyby, że powtórzone 

informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd. 

 

7. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

7.1. KRÓTKI OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ORAZ MIEJSCA EMITENTA W TEJ 

GRUPIE 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu Emitent posiada jeden podmiot zależny w postaci:  

 
Bioniq. Institute of Skin Care Technology sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w 

Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343140. W 
spółce Bioniq. Institute of Skin Care Technology sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na dzień 

zatwierdzenia Prospektu Emitent posiada 50 udziałów o łącznej wartości nominalnej w wysokości 
5.000 zł (pięć tysięcy złotych), co stanowi 50% udziału w kapitale zakładowym spółki Bioniq. Institute 

of Skin Care Technology sp. z o.o. Na dzień zatwierdzenia Prospektu spółka Bioniq. Institute of Skin 
Care Technology sp. z o.o. nie prowadzi działalności, 

 

 
W stosunku do Emitenta nie istnieje podmiot dominujący.  
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Schemat grupy kapitałowej Miraculum S.A. został wskazany poniżej. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

7.2. JEŻELI NIE ZOSTAŁO TO UWZGLĘDNIONE W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH, 
WYKAZ ISTOTNYCH PODMIOTÓW ZALEŻNYCH EMITENTA WRAZ Z PODANIEM ICH 

NAZWY, KRAJU INKORPORACJI LUB SIEDZIBY, PROCENTOWEGO UDZIAŁU EMITENTA W 
KAPITALE TYCH PODMIOTÓW ORAZ PROCENTOWEGO UDZIAŁU W GŁOSACH, JEŻELI 

JEST ON RÓŻNY OD UDZIAŁU W KAPITALE 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu Emitent posiada jeden podmiot zależny w postaci:  
 

Bioniq. Institute of Skin Care Technology sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście 

w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343140. 

W spółce Bioniq. Institute of Skin Care Technology sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na dzień 
zatwierdzenia Prospektu Emitent posiada 50 udziałów o łącznej wartości nominalnej w wysokości 

5.000 zł (pięć tysięcy złotych), co stanowi 50% udziału w kapitale zakładowym spółki Bioniq. Institute 
of Skin Care Technology sp. z o.o. Na dzień zatwierdzenia Prospektu spółka Bioniq. Institute of Skin 

Care Technology sp. z o.o. nie prowadzi działalności. W przyszłości planowane jest rozpoczęcie działalności 

w obszarze badań i rozwoju nowych produktów. 
 

8. ŚRODKI TRWAŁE 

8.1. OPIS ZAGADNIEŃ I WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA, KTÓRE 

MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA WYKORZYSTANIE PRZEZ EMITENTA RZECZOWYCH AKTYWÓW 
TRWAŁYCH 

Spółka oraz jej spółki zależne podlegają szeregowi regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska, 
które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Spółkę oraz jej spółki zależne rzeczowych aktywów 

trwałych. Najważniejszymi aktami prawnymi z zakresu ochrony środowiska są: 
 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2013.1232 ze zm.), 

Podstawowy akt prawnym w systemie polskiego prawa ochrony środowiska. Ustawa ogólna - 
Prawo ochrony środowiska dotyczy w swojej zasadniczej treści przede wszystkim kwestii 

ogólnych, wiążących się z konstrukcją systemu norm prawa ochrony środowiska, ich interpretacją 
i stosowaniem, źródłami i treścią wynikających z nich zadań i obowiązków obciążających różne 

podmioty. Ustawa tworzy podstawy ochrony wszystkich elementów środowiska oraz środowiska 

jako całości a także, na tyle na ile obecnie jest to możliwe, ujednolica wymagania i procedury w 
tej dziedzinie. Ustawa ogólna stanowi punkt wyjścia i bazę dla całego zespołu przepisów 

dotyczących kwestii ochrony środowiska, które powinny być konstruowane i stosowane w sposób 
umożliwiający osiąganie wspólnych dla nich wszystkich celów. Ustawa jest obszernym aktem 

obejmującym ponad 440 artykułów zgrupowanych w 8 tytułach: 1. Przepisy ogólne, 2. Ochrona 
zasobów środowiska, 3. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, 4. Poważne awarie, 5. Środki 

finansowo-prawne ochrony środowiska, 6. Odpowiedzialność w ochronie środowiska, 7. Organy 

administracji i instytucje właściwe do spraw ochrony środowiska, 8. Programy dostosowawcze. 
Tytuły te są następnie dzielone na działy i rozdziały. Ustawa określa zasady ogólne rządzące 

prawem ochrony środowiska jako dziedziną nauki (pewne wyjątki w tym zakresie wprowadziła 

Miraculum S.A. 
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zakładowym tej spółki 
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ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i  jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,) oraz 

definicje i podstawowe pojęcia, które są wspólne dla wszystkich aktów prawnych z zakresu 
ochrony środowiska. Niektóre zagadnienia szczegółowe ustawa reguluje natomiast w sposób 

wyczerpujący. Ustawa zawiera wiele rozwiązań wspólnych dla całej dziedziny prawa ochrony 
środowiska. Ustawa reguluje zagadnienia związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska, 

przez które zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 39 p.o.ś. rozumie się ogół elementów 

przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności 
powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy 

różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami. Z 
postanowień tego przepisu wynika więc jednoznacznie, że na ochronę środowiska składają się 

również rozwiązania w zakresie ochrony przyrody. 
 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2015.1651 ze zm.), 

Ustawa określa: (1) cele oraz sposób ich realizacji (art. 2 pkt 2 i art. 3), (2) formy ochrony 
przyrody (rozdział) oraz (3) sposób ochrony elementów krajobrazu. Ustawa składa się ze 162 

artykułów oraz załącznika, w którym zostały wymienione parki narodowe w Polsce. Ustawa o 
ochronie przyrody nie jest jedynym aktem prawnym regulującym zagadnienia związane z ochroną 

szeroko rozumianego środowiska. Niezależnie od niej obowiązuje bowiem ustawa z dnia 27 

kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z 
późn. zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) i wiele innych 

aktów. 
 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2014 r. r. w sprawie wykazów 
zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości 

należnych opłat (Dz.U. z 2014r. poz. 274), 

Rozporządzenie określa wzory wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze 
środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposób przedstawiania tych informacji i danych, 

uwzględniając w szczególności wymaganie, aby formularz wykazu zawierał: (1) zbiorcze 
zestawienie informacji o zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania 

ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów; (2) pouczenie, że zawarte 

w wykazie informacje o wysokości należnych opłat stanowią podstawę do wystawienia tytułu 
wykonawczego. 

 
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2016.290 ze zm.), 

Ustawa Prawo budowlane jest najważniejszą ustawą z zakresu projektowania, budowy, nadzoru, 

utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasad działania organów administracji 
publicznej w tym zakresie. Ustawa reguluje także sprawy związane z: (1) ochroną 

środowiska podczas działań związanych z wykonywaniem rozbiórek, wznoszenia nowych obiektów 
i ich utrzymania, (2) miejscem realizacji inwestycji i sposobem uzyskiwania pozwolenia na 

budowę oraz rozbiórkę, a także określeniem rodzajów robót budowlanych i budów nie 
wymagających pozwolenia na budowę, (3) oddawania obiektów budowlanych do użytkowania, (4) 

prowadzeniem działalności zawodowej osób związanych z budownictwem (uprawnień do 

wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, tzw. uprawnienia budowlane) i ich 
odpowiedzialnością karną i zawodową, (5) prawami i obowiązkami uczestników procesu 

budowlanego, (6) postępowaniem w wypadku katastrofy budowlanej. 
 

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U.2015.469 ze zm.), 

Ustawa – Prawo wodne jest istotnym aktem normatywnym dla gospodarki kraju. Reguluje 
gospodarowanie wodami, w tym kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód, 

zarządzanie zasobami wodnymi i własnością wód oraz gruntów pokrytych wodami, w tym wodami 
stanowiącymi własność Skarbu Państwa. W związku z tak rozległym zakresem ustawa powiązana 

jest z wieloma przepisami gospodarczymi regulującymi przestrzeń społeczną i gospodarczą. 
Przepisy komentowanej ustawy powiązane są z ochroną środowiska, ochroną przyrody, 

zagospodarowaniem przestrzennym, geodezją, kartografią, gospodarowaniem nieruchomościami, 

w tym nieruchomoś ciami Skarbu Państwa, i innymi ustawami, które oddziałują na szczególną 
ochronę wód jako dobra publicznego. 

 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Formy_ochrony_przyrody&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Formy_ochrony_przyrody&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parki_narodowe_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obiekt_budowlany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organ_(prawo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Administracja_publiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Administracja_publiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ochrona_%C5%9Brodowiska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ochrona_%C5%9Brodowiska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inwestycja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozwolenie_na_budow%C4%99
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozwolenie_na_budow%C4%99
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roboty_budowlane
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obiekt_budowlany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budownictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uprawnienia_budowlane_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_budowlana
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6. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz.U.2016.353 ze zm.), 
Ustawa reguluje problematykę udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz procedury oceny oddziaływania na środowisko (strategicznej i 
indywidualnej). Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana dla: (1) 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; (2) przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przepisy ustawy określają procedurę 
ocenę oddziaływania na środowisko, dla wybranych projektów dokumentów, czyli polityk, 

strategii, planów i programów. 
 

7. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 
substancji (Dz.U.z 2015 r. poz. 3373 ze zm.), 

Ustawa wprowadza regulacje dotyczące podstawowego instrumentu ochrony klimatu, którym jest 

obecnie handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Ustawa wprowadza przepisy o 
systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do prawa 

polskiego. 
 

8. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

(1) (Dz.U. z 2013 r. poz 888), 
Przedmiotem ustawy są sprawy dotyczące wymagań, jakim powinny odpowiadać opakowania 

wprowadzane do obrotu, zasad postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 
zasad działania organizacji odzysku opakowań oraz zasad ustalania i pobierania opłaty 

produktowej. Przepisy stawy stosuje się do wszystkich opakowań, niezależnie od zastosowanego 
do ich wytworzenia materiału, oraz do powstałych z nich odpadów opakowaniowych. 

 

9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2013.21 ze zm.). 
Ustawa wprowadza regulacje, które wymusza na podmiotach modyfikacje zarówno w samych 

procesach technologicznych związanych z gospodarką odpadami, jak i zmienia wymogi formalno-
prawne dotyczące tego zagadnienia oraz sprawozdawczości. Ustawa wprowadza m.in. nowe 

definicje, takie jak: gospodarka odpadami, pośrednik w obrocie odpadami i zapobieganie 

powstawaniu odpadów. Ustawa reguluje ogólne wymagania dotyczące prowadzenia gospodarki 
odpadami określone w tytule działu jako zasady gospodarki odpadami, czyli zasady dotyczące 

wytwarzania odpadów oraz zasady gospodarowania odpadami – czyli ich transportu, zbierania i 
przetwarzania. Ustawa zawiera normy o charakterze ogólnym i należy mieć na uwadze to, że 

istnieje wiele rozproszonych przepisów szczególnych, niekiedy odmiennie regulujących daną 

materię. Ustawa wprowadza, obok ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, drugą 
najważniejszą ogólną zasadę gospodarki odpadami – hierarchię sposobów postępowania z 

odpadami, której praktyczne zastosowanie jest priorytetowym celem komentowanej ustawy. 
Ustawa reguluje dwa rodzaje uprawnień wymaganych do gospodarowania odpadami, które 

zostały nazwane jako zezwolenie na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na przetwarzanie 
odpadów.  Ustawa wprowadza przesłanki oraz zasady wymiaru administracyjnych kar pieniężnych 

odrębnie od ustawy- Prawa ochrony środowiska. 

 
Emitent wskazuje, iż na Datę Prospektu Emitent oraz jego spółka zależna nie prowadzą działalności 

produkcyjnej, a wszystkie sprzedawane produkty przez Emitenta są produkowane na zlecenie Emitenta 
przez zewnętrzne podmioty. W związku z powyższym na Datę Prospektu wymogi z zakresu ochrony 

środowiska wskazane w niniejszym punkcie spoczywają na dostawcach towarów dla Emitenta. 

 
Emitent oświadcza, iż prowadzi działalność z poszanowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony 

środowiska i że zgodnie z posiadanym stanem wiedzy, na dzień zatwierdzenia Prospektu, nie toczą się 
wobec niego żadne postępowania, wszczęte na skutek naruszenia wskazanych przepisów. Należy 

jednakże podkreślić, iż Emitent nie jest zobligowany do uzyskania zintegrowanego pozwolenia dla 
określonych rodzajów instalacji przemysłowych. 
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9. PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ 

Ocena sytuacji finansowej Emitenta została przeprowadzona na podstawie historycznych 

jednostkowych danych finansowych Emitenta, na które składają się zbadane przez Biegłego Rewidenta 
sprawozdania finansowe za lata 2015 – 2016 z uwzględnieniem korekt sprawozdania finansowego za 

rok 2015 dokonanych przez Emitenta w sprawozdaniu rocznym za rok 2016 oraz na podstawie 
śródrocznych jednostkowych sprawozdań Miraculum S.A. za okres 01.01.2017 r. – 31.03.2017 r. wraz 

z danymi porównywalnymi za okres 01.01.2016 r. – 31.03.2016 r., które nie podlegały badaniu ani 

przeglądowi przez Biegłego Rewidenta. 
 

Historyczne informacje finansowe za lata 2015 – 2016 obejmują jednostkowe sprawozdania finansowe 
Miraculum S.A. za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2016 roku, i zostały 

sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.  

 
W celu kompleksowego przedstawienia sytuacji finansowej i operacyjnej Emitenta, w niniejszym 

punkcie zostały zastosowane alternatywne pomiary wyników. Dostarczają one istotnych informacji na 
temat sytuacji finansowej, efektywności działania, rentowności oraz przepływów gotówkowych. 

Kierując się wytycznymi ESMA „Alternatywne pomiary wyników” – 05/10/2015 ESMA/2015/1415pl, 
poniżej przedstawiono ich definicje oraz sposób obliczania: 

1) EBIT – Zysk operacyjny tj. zysk przed odsetkami i opodatkowaniem. 

2) EBITDA – zysk z działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o koszty niepieniężne 
(Amortyzacja).  

3) Rentowność sprzedaży brutto – stosunek zysku brutto ze sprzedaży do przychodów ze 
sprzedaży.  

4) Rentowność EBIT (działalności operacyjnej) – stosunek zysku z działalności operacyjnej do 

przychodów ze sprzedaży.  
5) Rentowność EBITDA – stosunek EBITDA (zysku z działalności operacyjnej powiększonego o 

amortyzację) do przychodów ze sprzedaży.  
6) Rentowność netto – relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży. 

7) Stopa zwrotu z aktywów (ROA) – relacja zysku netto do średniego stanu aktywów ogółem w 
ujęciu procentowym. Stopa zwrotu z aktywów informuje, o tym jaka jest rentowność 

wszystkich aktywów firmy w stosunku do wypracowanych przez nią zysków, czyli ile zysku 

przynosi każda złotówka posiadanych aktywów.  
8) Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) – relacja zysku netto do średniego stanu kapitałów 

własnych. Stopa zwrotu z kapitałów informuje, o tym jaka jest rentowność zainwestowanych 
kapitałów w stosunku do wypracowanych przez nią zysków, czyli ile zysku przynosi każda 

złotówka zainwestowanych kapitałów.  

9) Wskaźnik bieżącej płynności – stosunek stanu aktywów obrotowych do stanu zobowiązań 

krótkoterminowych na koniec danego okresu; obrazuje zdolność firmy do regulowania 

bieżących zobowiązań przy wykorzystaniu aktywów bieżących, Wskaźnik informuje jakie są 

możliwości regulowania bieżących zobowiązań.  

10) Wskaźnik szybkiej płynności – stosunek stanu aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy 

oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe do stanu zobowiązań krótkoterminowych na 

koniec okresu; obrazuje zdolność zgromadzenia w krótkim czasie środków pieniężnych na 

pokrycie zobowiązań o wysokim stopniu wymagalności. 

11) Wskaźnik natychmiastowy – stosunek sumy środków pieniężnych i ich ekwiwalentów do stanu 

zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu. 

12) Cykl rotacji zapasów – stosunek średniego stanu zapasów na początek i na koniec danego 

okresu do przychodów ze sprzedaży netto za dany okres, pomnożony przez liczbę dni w 

okresie. 

13) Cykl rotacji należności handlowych – stosunek średniego stanu należności handlowych na 

początek i na koniec danego okresu do przychodów ze sprzedaży netto za dany okres, 

pomnożony przez liczbę dni w okresie. 
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14) Cykl rotacji zobowiązań handlowych – stosunek średniego stanu zobowiązań handlowych 

na początek i na koniec danego okresu do przychodów ze sprzedaży netto w danym okresie, 

pomnożony przez liczbę dni w okresie. 

15) Cykl operacyjny – suma cyklu rotacji zapasów i cyklu rotacji należności. 

16) Cykl konwersji gotówki – różnica pomiędzy cyklem operacyjnym a cyklem rotacji zobowiązań 

handlowych. 

Emitent ponadto wskazuje, że wskazanym powyżej alternatywnym pomiarom wyników nie należy 
nadawać większego znaczenia niż pomiarom bezpośrednim, wynikającym ze sprawozdania 

finansowego. 

 

9.1. SYTUACJA FINANSOWA 

Tabela. Wybrane dane finansowe Miraculum S.A. za lata 2015 – 2016 

dane w tys. zł 
01.01.2016-

31.12.2016 

01.01.2015-

31.12.2015* 

Przychody ze sprzedaży 32 180 29 465 

Zysk (strata) brutto na sprzedaży 11 025 11 033 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 814 -2 837 

Zysk (strata) brutto -12 835 -6 733 

Zysk (strata) netto za okres -15 444 -5 906 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w 

prezentowanym okresie, na podstawie której 

dokonano obliczeń zysku na akcję (w sztukach) 

10 462 633,96 5 937 471,67 

Podstawowy zysk netto na akcję za okres (w zł) -1,48 -0,99 

Wypłacona dywidenda na akcję (w zł) 0 0 

dane w tys. zł 
Stan na 

31.12.2016 

Stan na 

31.12.2015* 

Aktywa razem 55 585 58 279 

Aktywa trwałe (długoterminowe) 40 063 42 932 

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 15 522 15 348 

Kapitał własny 5 250 13 494 

Kapitał zakładowy 34 537 27 337 

Stan zobowiązań ogółem 50 334 44 785 

Zobowiązania długoterminowe 21 785 26 934 

Zobowiązania krótkoterminowe 28 550 17 852 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,50 2,27 

dane w tys. zł 
01.01.2016-
31.12.2016 

01.01.2015-
31.12.2015* 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 873 -2 256 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 
-413 -326 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 936 4 017 
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Przepływy pieniężne netto razem -1 350 1 436 

Środki pieniężne na koniec okresu 296 1 646 

 

(*) dane przekształcone  

Źródło: Emitent 

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i założeń, 

które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. W przypadku, gdy dana 
transakcja nie jest uregulowana w żadnym standardzie bądź interpretacji, Zarząd, kierując się 

subiektywną oceną, określa i stosuje polityki rachunkowości, które zapewnią, iż sprawozdanie 

finansowe będzie zawierać właściwe i wiarygodne informacje oraz będzie obiektywnie odzwierciedlać 
treść ekonomiczną transakcji. 

Przy przygotowywaniu sprawozdania finansowego za rok 2016 r. Zarząd Spółki przeanalizował zapisy 
umowy sprzedaży znaku towarowego „Gracja” z prawem odkupu zawartej w 2015 r. oraz inne 

transakcje sprzedaży znaków towarowych z prawem odkupu na znakach towarowych z 2016 r.  

Zdaniem Zarządu Spółki, przy sprzedaży znaku towarowego „Gracja” nie zostały spełnione warunki 

opisane w MSR 18 Przychody, tj.  

„14 Przychody ze sprzedaży dóbr ujmuje się, jeżeli spełnione zostały następujące warunki: 

a) jednostka przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do dóbr; 

b) jednostka przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi dobrami w stopniu, w 
jakim zazwyczaj funkcję taką realizuje się wobec dóbr, do których ma się prawo własności, ani też nie 

sprawuje nad nimi efektywnej kontroli;” 

„16 Jeżeli na jednostce gospodarczej nadal ciąży znaczące ryzyko związane z własnością, transakcja 
nie ma charakteru sprzedaży i nie można ująć przychodów. Na jednostce gospodarczej znaczące 

ryzyko związane z własnością może ciążyć na wiele sposobów. Sytuacje, w których uznaje się, że na 
jednostce gospodarczej nadal ciąży znaczące ryzyko i uzyskiwane są korzyści wynikające z własności, 

to: 

d) nabywca posiada prawo odstąpienia od zakupu z przyczyn przewidzianych w umowie sprzedaży i 

jednostka nie ma pewności co do prawdopodobieństwa wystąpienia zwrotu zakupów.” 

Ponadto, zadaniem Zarządu Spółki przy sprzedaży znaku towarowego „Gracja” nie zostały spełnione 
warunki opisane w polityce rachunkowości w zakresie rozpoznawania przychodów, które to zostały 

przedstawionej w nocie 11.18 w sprawozdaniu finansowym: 

„Za przychody i zyski uznaje się uprawdopodobnione w okresie sprawozdawczym korzyści 

ekonomiczna, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo 

zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia 
jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez właścicieli.” 

 
Zarząd Spółki, kierując się subiektywną oceną, wyodrębnił w bilansie osobną pozycję „Zobowiązania z 

tyt. transakcji na znakach” oraz wprowadził zmiany do polityki rachunkowości z zakresie ujmowania 

zobowiązania z tego tytułu: 
 

 „Zobowiązania z tyt. transakcji na znakach: 
Transakcje zbycia dóbr, gdzie jednocześnie zawierane są umowy dotyczące odkupienia tych dóbr w 

umówionym terminie (np. umowy licencji lub umowy dzierżawy), znoszą w ten sposób zasadniczy 
skutek transakcji, stąd w takim przypadku obie transakcje rozlicza się łącznie i Spółka prezentuje je w 

bilansie po stronie pasywów w pozycji „Zobowiązania z tyt. transakcji na znakach”. W szczególności są 

to operacje zbycia znaków towarowych, gdzie na Spółce nadal ciąży znaczące ryzyko związane z 
własnością, a tym samym transakcje nie mają charakteru ostatecznego, stąd nie są spełnione warunki 

dla rozpoznania przychodu ze sprzedaży.  
 

Spółka prezentuje w bilansie po stronie pasywów w pozycji „Zobowiązania z tyt. transakcji na 

znakach” wartość netto z umowy sprzedaży znaku, natomiast w momencie odkupu znaku, różnica 
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między ceną sprzedaży i odkupu traktowana jest odpowiednio jako przychód lub koszt operacyjny 

okresu.” 

 
W trakcie 2016 roku Zarząd dokonał szczegółowej analizy rozliczeń wyceny do wartości godziwej 

emisji akcji serii U. W wyniku dokonanej analizy ustalono, że zysk w kwocie 1 822 444,80 zł z wyceny 
do wartości godziwej nie powinien być ujęty w wyniku finansowym. Wziąwszy pod uwagę, że powstała 

w ten sposób różnica miała istotną wartość, Zarząd zdecydował uznać opisane powyżej odstępstwo od 

przyjętych zasad rachunkowości za błąd podstawowy i odpowiednio skorygować bilans otwarcia. W 
związku z dokonaną zmianą wynik roku 2015 uległ obniżeniu o 1 822 444,80 zł, a kapitał z aktualizacji 

wyceny został powiększony o kwotę 1 822 444,80 zł.  
 

W wyniku przeprowadzonej przez obecny Zarząd Spółki analizy zapisów umowy zbycia znaku 
towarowego oraz umowy licencyjnej „Gracja” zawartych w 2015 roku z Rubid 1 sp. z o.o., transakcja 

zbycia nie miała charakteru ostatecznego i tym samym nie zostały spełnione warunki dla rozpoznania 

przychodu ze sprzedaży. Zarząd zdecydował uznać opisane powyżej odstępstwo od przyjętych zasad 
rachunkowości za błąd podstawowy i odpowiednio skorygować bilans otwarcia. W związku z dokonaną 

zmianą w roku 2015 przychody ze sprzedaży a tym samym wynik netto zostały obniżone o  1 500 
000,00 zł, a zobowiązania z tytułu transakcji na znakach zostały powiększone o kwotę 1 500 000,00 zł. 

W efekcie opisanych wyżej operacji, wynik netto został obniżony o łącznie 3 322 444,80 zł. 

 
W celu zapewnienia porównywalności danych finansowych Spółka dokonała korekty danych 

porównawczych: 
 

Tabela. Roczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 
2015 r. (w złotych) przed i po dokonanej korekcie. 

Pasywa 

  
Dane 

opublikowane 
korekta 

Dane 

przekształcone 

01.01.2015 31.12.2015 31.12.2015 

Kapitał własny  15 808 303,42       14 993 916,48       (1 500 000,00)      13 493 916,48      

Kapitał zakładowy  24 336 900,00       27 336 669,00         27 336 669,00      

Kapitał zapasowy    9 112 222,50         9 112 222,50      

Koszty transakcji z 

właścicielami    (154 548,43)      154 548,43        

Kapitał z aktualizacji wyceny    (3 222 336,30)      3 222 336,30        

Zyski zatrzymane  (8 528 596,58)      (18 078 090,29)      (4 876 884,73)      (22 954 975,02)     

          

Zobowiązania 

długoterminowe  17 957 527,05       26 933 701,95       -         26 933 701,95      

Rezerwy długoterminowe  9 556,40       157 601,10         157 601,10      

Pozostałe zobowiązania 

finansowe  13 175 302,65       20 105 542,85         20 105 542,85      

Rezerwa z tytułu 

odroczonego podatku 
dochodowego  4 772 668,00       6 670 558,00         6 670 558,00      

          

Zobowiązania 
krótkoterminowe  26 574 105,16       16 351 656,01       1 500 000,00       17 851 656,01      

Kredyty i pożyczki  355 554,18       29 109,58         29 109,58      

Zobowiązania handlowe i 
pozostałe  8 092 206,45       13 700 793,28         13 700 793,28      

Zobowiązania z tyt. 

transakcji na znakach  -         -         1 500 000,00       1 500 000,00      
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Pozostałe zobowiązania 

finansowe  17 144 613,15       2 243 823,88         2 243 823,88      

Rezerwy  981 731,38       377 929,27         377 929,27      

Stan zobowiązań ogółem  44 531 632,21       43 285 357,96       1 500 000,00       44 785 357,96      

Suma Pasywów  60 339 935,63       58 279 274,44       -         58 279 274,44      

Źródło: Emitent 
 

Tabela. Roczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 

stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. (w złotych) przed i po dokonanej korekcie. 

  

Dane 

opublikowane 
korekta 

Dane 

przekształcone 

01.01.2015 - 
31.12.2015 

01.01.2015 - 
31.12.2015 

Działalność kontynuowana       

Przychody ze sprzedaży produktów  5 311 624,02         5 311 624,02      

Przychody ze sprzedaży towarów i 

materiałów  25 653 541,05       (1 500 000,00)      24 153 541,05      

Przychody ze sprzedaży  30 965 165,07       (1 500 000,00)      29 465 165,07      

Koszt wytworzenia sprzedanych 
produktów  (2 860 888,60)        (2 860 888,60)     

Wartość sprzedanych towarów i 

materiałów  (15 571 271,66)        (15 571 271,66)     

Koszt własny sprzedaży  (18 432 160,26)        (18 432 160,26)     

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  12 533 004,81       (1 500 000,00)      11 033 004,81      

Koszty sprzedaży  (11 484 642,54)        (11 484 642,54)     

Koszty ogólnego zarządu  (4 239 055,49)        (4 239 055,49)     

Pozostałe przychody operacyjne  3 587 348,38         3 587 348,38      

Pozostałe koszty operacyjne  (1 733 555,18)        (1 733 555,18)     

Zysk (strata) z działalności 

operacyjnej  (1 336 900,02)      (1 500 000,00)      (2 836 900,02)     

Regulowanie zobowiązań finansowych 
przy pomocy instrumentów kapitałowych  1 399 891,50         1 399 891,50      

Przychody i koszty finansowe netto  (3 113 533,22)      (1 822 444,80)      (4 935 978,02)     

Zysk (strata) brutto  (3 050 541,74)      (3 322 444,80)      (6 372 986,54)     

Podatek dochodowy  466 504,00         466 504,00      

Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej  (2 584 037,74)      (3 322 444,80)      (5 906 482,54)     

Działalność zaniechana      -        

(Strata) za okres działalności 

zaniechanej      -        

Zysk (strata) netto za okres  (2 584 037,74)      (3 322 444,80)      (5 906 482,54)     

Inne całkowite dochody:  -         -         -        

Źródło: Emitent 

 
Tabela. Roczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 

stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. (w złotych) przed i po dokonanej korekcie. 

Działalność kontynuowana 

Dane 
opublikowane 

korekta 

Dane 
przekształcone 

01.01.2015 - 
31.12.2015 

01.01.2015 - 
31.12.2015 
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Przepływy środków pieniężnych z 

działalności operacyjnej       

Zysk (strata) brutto  (3 050 541,74)      (3 322 444,80)      (6 372 986,54)     

Korekty o pozycje:       

Amortyzacja  524 924,68         524 924,68      

Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych  (10,93)        (10,93)     

Odsetki i dywidendy, netto  2 703 972,56         2 703 972,56      

(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej  (1 255 274,40)        (1 255 274,40)     

(Zwiększenie) zmniejszenie stanu 
należności  (3 661 574,08)      1 500 000,00       (2 161 574,08)     

(Zwiększenie) zmniejszenie stanu zapasów  (639 509,06)        (639 509,06)     

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu 
zobowiązań  5 048 315,75       1 500 000,00       6 548 315,75      

Zmiana stanu rezerw  1 442 132,59         1 442 132,59      

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  (258 028,47)        (258 028,47)     

Podatek dochodowy zapłacony  -           -        

Zmiana aktywa z tytułu podatku 

odroczonego  466 504,00         466 504,00      

Pozostałe  (5 076 616,79)      1 822 444,80       (3 254 171,99)     

Przepływy pieniężne netto z 

działalności operacyjnej  (3 755 705,89)        (3 755 705,89)     

Przepływy środków pieniężnych z 
działalności inwestycyjnej       

Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i 

wartości niematerialnych  22 520,04         22 520,04      

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i 

wartości niematerialnych  (364 346,37)        (364 346,37)     

Nabycie aktywów finansowych       

Zbycie aktywów finansowych       

Dywidendy i odsetki otrzymane  5 922,36         5 922,36      

Pozostałe  10 293,61         10 293,61      

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej  (325 610,36)        (325 610,36)     

Przepływy środków pieniężnych z 

działalności finansowej      -        

Wpływy z tytułu emisji akcji  9 112 224,00         9 112 224,00      

Wpływy z tytułu emisji obligacji  4 000 000,00         4 000 000,00      

Spłata zobowiązań z tytułu leasing 

finansowego  (122 702,09)        (122 702,09)     

Wpływy z tytułu zaciągnięcia 
pożyczek/kredytów  -           -        

Spłata pożyczek/kredytów  (326 075,83)        (326 075,83)     

Odsetki zapłacone  (2 283 839,41)        (2 283 839,41)     

Wypływy z tytułu emisji obligacji  (6 800 000,00)        (6 800 000,00)     

Zaliczki z tytułu faktoringu  -           -        

Pozostałe  437 412,17         437 412,17      

Przepływy pieniężne netto z 

działalności finansowej  4 017 018,84         4 017 018,84      

Przepływy pieniężne netto razem  (64 297,41)      1 500 000,00       1 435 702,59      
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Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu 

środków pieniężnych i ich ekwiwalentów  (64 297,41)      1 500 000,00       1 435 702,59      

Różnice kursowe netto  (10,93)        (10,93)     

Środki pieniężne netto na początek 

okresu  210 426,80         210 426,80      

Środki pieniężne netto na koniec 
okresu  1 646 140,32         1 646 140,32      

Źródło: Emitent 

 
Dane finansowe ze sprawozdań z dochodów za lata 2015 – 2016, pokazują wzrost przychodów ze 

sprzedaży Emitenta. W roku 2016 Miraculum S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 32,1 
mln zł w porównaniu do 29,5 mln zł w roku 2015 (po uwzględnieniu wskazanych wyżej korekt). 

Oznacza to średnioroczny wzrost przychodów ze sprzedaży w okresie 2015 – 2016 o nieco ponad 9%. 

Czynnikami mającymi pozytywny wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży były nowe nowe 
wdrożenia w ramach marek Paloma, Pani Walewska, Gracja, czy Miraculum.  

 
 W ramach marki Pani Walewska, istniejący asortyment uzupełniony został o perfumowane mydła 

i dezodoranty. 

 Portfolio marki Miraculum zostało wzbogacone o cztery nowe wody perfumowane: PURE, 

BONJOUR, AMOUR, SENSUAL oraz została wprowadzona nowa seria przeciwzmarszczkowych 

kremów do twarzy ProEstetica, stworzonej specjalnie do skóry dojrzałej, dla kobiet po 50., 60. i 
70.  

 W ramach marki Joko wprowadzono m.in. dwa nowe fluidy: Long Matt oraz All in One oraz 

kolekcje limitowane cieni, dodatkowo wdrożono trzy rozświetlacze – produkt wielofunkcyjny 3 w 
1: rozświetlacz, cień do powiek i nabłyszczacz.  

 Marka Gracja powiększyła się o serię „Komfort dla Stóp”, wielozadaniowe chusteczki nawilżane 

oraz 4 rodzaje szamponów do włosów. 
 Największym projektem wdrożeniowym było wprowadzenie na rynek polski kilkunastu nowych 

indeksów pod marką Paloma – specjalistycznej linii produktowej PALOMA BODY SPA, opartej na 

wyselekcjonowanych, intensywnie działających składnikach aktywnych, połączonych z 

wyjątkowymi kompozycjami zapachowymi. 
 W III i IV kwartale 2016 r. Spółka sprzedawała zestawy upominkowe, w 10 wariantach, pod 

trzema markami: Pani Walewska, Wars, oraz Lider. Zestawy oferowane przez Miraculum S.A od 

lat cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony klientów sieciowych, jak i rynku 
tradycyjnego.  

  

Na koniec roku 2016, wartość sumy bilansowej wynosiła 55,6 mln zł. Aktywa trwałe wynosiły 40,0 mln 
zł i stanowiły 72,0% aktywów ogółem. Udział aktywów trwałych w aktywach ogółem uległ obniżeniu 

do stosunku do roku ubiegłego o 1,6 p.p. Wartość aktywów obrotowych wyniosła z 15,5 mln zł i była 
zbliżona do roku 2015 (15,3 mln zł). W roku 2016 aktywa obrotowe stanowiły 27,9% aktywów 

ogółem. Znaczące pozycje stanowiły zapasy oraz należności handlowe, które stanowiły odpowiednio 
14,2% oraz 13,2% sumy bilansowej. Wartość zapasów w roku 2016 była wyższa w stosunku do roku 

2015 o niemal 1,2 mln zł (wzrost o 17,5%). Poziom należności handlowych był nieznacznie (o 346,7 

tys. zł) wyższy niż w roku poprzednim. Kapitały własne wynosiły 5,2 mln zł, stanowiły zaledwie 9,5% 
sumy bilansowej i były znacznie niższe niż w roku 2015 (13,5 mln zł). W roku 2016 zobowiązania 

ogółem wzrosły w stosunku do roku 2015 o 5,5 mln zł, czyli o 12,4%. Spółka dokonała częściowej 
restrukturyzacji oraz spłat zobowiązań finansowych. Niemniej, zauważalny jest również wyraźny 

spadek poziomu gotówki, co może powodować problemy płynnościowe Emitenta.    

 
W dniu 9 czerwca 2016 r. Spółka dokonała konwersji na akcje 2.700 szt. obligacji zamiennych serii 

AD2. W wyniku konwersji powstało 900 000 szt. akcji serii R1. Zdarzenie to powoduje zmniejszenie 
zadłużenia oprocentowanego z tytułu obligacji o kwotę 2.700 tys. zł. Pozostała cześć obligacji AD2 

(300 szt.) została wykupiona w dniu 16 grudnia 2016 r. 
 

W dniu 10 czerwca 2016 r. nastąpił przydział 4.500 szt. obligacji zamiennych serii AH o wartości 

nominalnej 1.000 zł każda. Tego samego dnia wszystkie obligacje serii AH zostały skonwertowane na 
akcje. W wyniku konwersji powstało 1.500 tys. szt. akcji serii R2. W wyniku opisanych powyżej 
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zdarzeń kapitał własny Emitenta zwiększył się o kwotę 7.200 tys. zł. W dniu 20 czerwca 2016 roku 

Spółka dokonała przydziału 1.000 sztuk obligacji serii AG o łącznej wartości nominalnej 1.000 tys. zł.  

 
W dniu 22 lipca 2016 roku Spółka dokonała przydziału 480 sztuk obligacji serii AI o łącznej wartości 

nominalnej 480.000 zł. Zdarzenie to powoduje wzrost zadłużenia oprocentowanego Emitenta.  
 

W 2016 r. Emitent uzyskał w Banku Zachodnim WBK S.A. kredyt inwestycyjny w kwocie 12 mln zł z 

przeznaczniem na finansowanie wcześniejszego wykupu obligacji w łącznej kwocie 11,1 mln zł.  
 

Łącznie, poziom zobowiązań oprocentowanych, do których zalicza się kredyty bankowe, obligacje oraz 
leasing finansowy w roku 2016 wyniósł 22,6 mln zł i był na poziomie zbliżonym do roku 2015 (22,4 

mln zł).  
 

Tabela: Struktura geograficzna przychodów w latach 2015 – 2016 

  2016 2015* 

  

Przychód netto 

Struktura 

Przychód netto 

Struktura 
(w tys. zł) (w tys. zł) 

Polska 29 226 91% 27 153 92% 

Zagranica 2 954 9% 2 312 8% 

Razem  32 180 100% 29 465 100% 

 
(*) dane przekształcone  

Źródło: Emitent 
 

Tabela: Struktura asortymentowa przychodów w latach 2015 – 2016 

Grupa asortymentowa:  
2016 2015* 

tys. zł struktura tys. zł struktura 

Kosmetyki do i po goleniu 8 226 26% 8 501 29% 

Kosmetyki do makijażu 5 738 18% 6 204 21% 

Perfumeria 8 382 26% 7 128 24% 

Pielęgnacja ciała 3 259 10% 1 922 7% 

Pielęgnacja twarzy 3 240 10% 2 998 10% 

Pozostałe 3 335 10% 2 713 9% 

Razem:  32 180 100% 29 465 100% 

 

(*) dane przekształcone  

Źródło: Emitent 
 

Strategia Spółki zakłada sukcesywne pozyskiwanie nowych rynków zbytu oraz rozwijanie 
dotychczasowych. Podstawowym rynkiem zbytu jest rynek krajowy. Spółka odbudowuje relacje z 

sieciami handlowymi, które charakteryzują się największym potencjałem sprzedaży (dystrybucja 

ważona). Pracownicy działu eksportu rozbudowują również kontakty handlowe z krajami zarówno 
byłego bloku wschodniego, jak i w krajach zachodnich. W związku z sytuacją geopolityczną w 2017 

szczególny akcent eksportowy będzie postawiony na pozyskanie nowych kontraktów handlowych w 
zachodniej części Europy oraz w Ameryce i Afryce.  

 
W 2016 roku odnotowano zmianę struktury sprzedaży z asortymentu mass marketowego jak 

kosmetyki do i po goleniu na rzecz produktów z kategorii perfumeria oraz kosmetyki do makijażu, co 

pozwoliło Emitentowi na uzyskanie wyższej marży. Wzrost sprzedaży w Perfumerii to efekt mocnej 
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pozycji marki Pani Walewska oraz uzupełnienia portfolio marki Miraculum o cztery nowe wody 

perfumowane: PURE, BONJOUR, AMOUR, SENSUAL. Na wzrost sprzedaży w segmentach pielęgnacji 

ciała i twarzy miało wpływ wprowadzenie nowej przeciwzmarszczkowej serii kremów do twarzy 
ProEstetica w ramach marki Miraculum, stworzonej specjalnie do skóry dojrzałej, dla kobiet po 50., 60. 

i 70. W maju marka Gracja powiększyła się o serię „Komfort dla Stóp”. Linia składa się z peelingu 
wygładzającego oraz 3 kremów pielęgnacyjnych na różne problemy skórne. 

 

W drugiej połowie 2016 roku kontynuowano prace nad poszerzeniem oferty marki JOKO. JOKO 
wprowadziło żele do stylizacji brwi, w dwóch odcieniach. W III kwartale 2016 r. na rynku pojawiły się 

punktowe korektory kryjące, które uzupełniają kategorię twarz w marce. 
 

W III i IV kwartale 2016 roku Spółka sprzedawała zestawy upominkowe, w 10 wariantach, pod trzema 
markami: Pani Walewska, Wars, oraz Lider. Zestawy oferowane przez Miraculum S.A od lat cieszą się 

bardzo dużym zainteresowaniem ze strony klientów sieciowych, jak i rynku tradycyjnego.  

 
Tabela. Wybrane dane finansowe Miraculum S.A. za I kwartał 2017 r. oraz dane 

porównywalne za I kwartał 2016 r. 

dane w tys. zł 
01.01.2017-
31.03.2017 

01.01.2016-
31.03.2016 

Przychody ze sprzedaży 4 962 8 485 

Zysk (strata) brutto na sprzedaży 1 928 3 572 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 784 9 

Zysk (strata) brutto -2 351 -750 

Zysk (strata) netto za okres -2 731 -1 016 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w 

prezentowanym okresie, na podstawie której 
dokonano obliczeń zysku na akcję (w sztukach) 

11 512 223,00 9 112 223,00 

Podstawowy zysk netto na akcję za okres (w zł) -0,24 -0,11 

Wypłacona dywidenda na akcję (w zł) 0 0 

dane w tys. zł Stan na 31.03.2017 Stan na 31.03.2016 

Aktywa razem 52 774 58 311 

Aktywa trwałe (długoterminowe) 39 468 43 033 

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 13 306 15 278 

Kapitał własny 2 520 12 478 

Kapitał zakładowy 34 537 27 337 

Stan zobowiązań ogółem 50 254 45 833 

Zobowiązania długoterminowe 20 883 29 145 

Zobowiązania krótkoterminowe 29 371 16 688 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,22 1,37 

dane w tys. zł 
01.01.2017-

31.03.2017 

01.01.2016-

31.03.2016 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

-1 012 -2 403 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 
-253 -120 
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Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej 
1 285 1 074 

Przepływy pieniężne netto razem 20 -1 449 

Środki pieniężne na koniec okresu 317 197 

Źródło: Emitent 
 

W I kwartale 2017 r. odnotowano znaczący spadek przychodów ze sprzedaży – o ponad 41% w 

porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W analizowanym okresie widoczny jest także 
istotny spadek zysku brutto ze sprzedaży, o ponad 1,6 mln zł. Ponadto, wyraźnemu pogorszeniu uległ 

zarówno wynik na poziomie EBIT, jak i EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację). Niższy o 
ponad 1,7 mln zł jest także wynik netto.  

 
Na koniec I kwartału 2017 r. wartość sumy bilansowej wynosiła 52,8 mln zł. Aktywa trwałe wynosiły 

39,5 mln zł – czyli o ponad 3 mln zł mniej niż na koniec I kwartału 2016 r. – i stanowiły niemal 75% 

aktywów ogółem. Wartość aktywów obrotowych wynosiła 13,3 mln zł, a w okresie porównywalnym 
było to 15,3 mln zł. Na koniec I kwartału 2017 r., znaczącą pozycję stanowiły zapasy – 8,3 mln zł, o 

ponad 1,4 mln zł więcej niż na koniec I kwartału 2016 r. Natomiast należności handlowe wynosiły 
zaledwie 4,7 mln zł wobec 8,2 mln zł na koniec I kwartału 2016 r., co należy uznać za znaczący 

spadek.  

 
Suma zobowiązań oraz rezerw na zobowiązania w I kwartale 2017 r. jest na poziomie 50,3 mln zł, czyli 

o ponad 4 mln zł wyższym niż na koniec I kwartału 2016 r. Zmianie uległa także struktura zobowiązań, 
zdecydowanie wzrósł poziom zobowiązań krótkoterminowych o 12,7 mln zł do 29,4 mln zł, zmniejszyła 

się natomiast wartość oraz udział zobowiązań długoterminowych z 29,1 do 20,9 mln zł. Wyższy – choć 
wciąż niski – był poziom gotówki w posiadaniu Spółki – 317 tys. zł na koniec I kwartału 2017 r. wobec 

197 tys. zł na koniec I kwartału 2016 r.    

Tabela: Struktura geograficzna przychodów w I kwartale 2017 r. oraz okresie 
porównywalnym   

Źródło: Emitent  
 

 

Tabela: Struktura asortymentowa przychodów w I kwartale 2017 r. oraz okresie 
porównywalnym 

  I kwartał 2017 I kwartał 2016 

  

Przychód netto 

Struktura 

Przychód netto 

Struktura 
(w tys. zł) (w tys. zł) 

Polska 4 204 85% 7 661 90% 

Zagranica 758 15% 824 10% 

Razem  4 962 100% 8 485 100% 

Grupa asortymentowa:  
I kwartał 2017 I kwartał 2016 

tys. zł struktura tys. zł struktura 

Kosmetyki do i po goleniu 1 881 38% 1 983 23% 

Kosmetyki do makijażu 583 12% 1 984 23% 

Perfumeria 1 182 24% 2 052 24% 

Pielęgnacja ciała 294 6% 739 9% 



Prospekt Emisyjny 

 

 
87 

 

 
Dzięki dokapitalizowaniu Spółki w IV kwartale 2015 r. kwotą 9,1 mln zł, Miraculum S.A. mogła sobie 

pozwolić w I kwartale 2016 r. na zwiększenie stanów magazynowych najbardziej rotujących 
produktów. W efekcie tego w I kwartale 2016 r. Spółka mogła sprawnie obsługiwać bieżące 

zamówienia. Ponadto, prowadzone były akcje promocyjne dotyczące perfum „Pani Walewska Classic” i 

„Gold” oraz kosmetyków do makijażu „Joko” i „Virtual”. Działania te pozwoliły uzyskać łącznie w I 
kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 8,5 mln zł. Od przełomu III i IV kwartału 2016 r. 

Spółka boryka się z problemami płatniczymi, stąd musiała m.in. ograniczyć ilość zaplanowanych 
wdrożeń. Ponadto brak środków, spowodował że zostały utracone korzystne warunki płatności na 

termin, a każdy odbiór towaru wiązał się z zapłaceniem przedpłaty. W takiej sytuacji, w I kwartale 
2017 r. Emitent zanotował przychody ze sprzedaży na poziomie niecałych 5 mln zł.  

 

Środki pozyskane w grudniu 2016 r. ze sprzedaży znaku towarowego „Lider” (z opcją odkupu, i 
korzystania ze znaku na zasadzie licencji) oraz z umowy pożyczki w styczniu 2017 r., a także 

porozumienia redukcyjne podpisane w styczniu 2017 r. pozwoliły na częściowe odblokowanie dostaw 
towarów, stąd Emitent mógł częściowo obsłużyć  bieżące zamówienia w I kwartale 2017 r. Jednak z 

uwagi na brak środków zostały znacznie ograniczone akcje promocyjne, przyczyniło się to do 

znaczącego spadku przychodów sprzedaży kosmetyków do makijażu, gdzie takie wsparcie sprzedaży 
jest bardzo istotne. Problemy z ciągłym dostępem asortymentu i zatorami płatniczymi w I kwartale 

2017 r. najbardziej dotknęły marek „Miraculum” i „Gracja”. Natomiast w przypadku marek „Być Może”, 
„Chopin”, „Wars” i „Tanita” udało się utrzymać poziom z porównywalnego okresu.  

 
Przychody ze sprzedaży na export w I kwartale 2017 r. utrzymały się na poziomie zbliżonym do I 

kwartału 2016 r. Miraculum S.A. zamierza kontynuować strategię obraną w 2016 r. i – w miarę 

posiadanych możliwości, w szczególności finansowych - kłaść duży nacisk na rozwój eksportu. Jednym 
z elementów składowych tej strategii są działania promocyjne mające na celu zwiększenie 

świadomości marek z portfolio Spółki wśród potencjalnych klientów i kontrahentów. Miraculum S.A. 
zamierza m.in. wziąć udział w najbardziej prestiżowej imprezie w branży kosmetycznej – targach 

COSMOPROF WORLDWIDE w Bolonii. 

 
Tabela. Dynamika podstawowych pozycji rachunku zysków i strat 

dynamika w % 2016/2015 

dynamika przychodów ze sprzedaży 9,21 

dynamika zysku brutto ze sprzedaży -0,07 

dynamika EBITDA n/d* 

dynamika EBIT n/d* 

dynamika zysku netto n/d* 

 

* Ze względu na ujemne wartości zarówno w roku 2015, jak i 2016, dynamika nie jest wyliczana. 

Źródło: Emitent 

W roku 2016 Spółka zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 9,2%. Czynnikami mającymi 
pozytywny wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży były nowe wdrożenia w ramach marek Paloma, 

Pani Walewska, Gracja, czy Miraculum. Niemniej, zysk brutto ze sprzedaży był w roku 2016 o 0,07% 

niższy niż w roku 2015. Zarówno w roku 2016, jak i 2015 Spółka była nierentowna na poziomie EBIT, 
EBITDA i wyniku netto. 

 

Tabela. Dynamika podstawowych pozycji rachunku zysków i strat 

Pielęgnacja twarzy 638 13% 922 11% 

Pozostałe 384 8% 805 9% 

Razem:  4 962 100% 8 485 100% 
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dynamika w % 
I kwartał 2017/  

I kwartał 2016 

dynamika przychodów ze sprzedaży -41,52 

dynamika zysku brutto ze sprzedaży -46,01 

dynamika EBITDA n/d* 

dynamika EBIT n/d* 

dynamika zysku netto n/d** 

* Ze względu na niewielkie, dodatnie wartości EBIT i EBITDA w I kwartale 2016 r. i znaczne, ujemne 
wartości w I kwartale 2017 r. dynamika nie jest wyliczana. 

** Ze względu na ujemne wartości zysku netto w analizowanych okresach dynamika nie jest 

obliczana. 

Źródło: Emitent 

W I kwartale 2017 r. Spółka zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży o 41,5%. Podstawowym 
czynnikiem mającym wpływ na spadek przychodów ze sprzedaży jest ograniczony dostęp do środków 

obrotowych, spadek wiarygodności płatniczej, a tym samym trudności w finansowaniu zapasów oraz 
konieczność dokonywania przedpłat za zamawiane towary. W związku z tym, znacząco niższy (-46%) 

był także zysk brutto ze sprzedaży. W I kwartale 2016 r. Spółka zanotowała niewielkie wartości EBIT i 

EBITDA oraz stratę netto, natomiast w I kwartale 2017 r. Spółka była nierentowna zarówno na 
poziomie EBIT, EBITDA, jak i netto. 
 
Wskaźniki rentowności Emitenta 

Zasady wyliczania wskaźników: 
- wskaźniki rentowności – stosunek odpowiednich wielkości zysku brutto ze sprzedaży, zysku 

ze sprzedaży, zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację EBITDA, zysku operacyjnego 
EBIT oraz zysku netto z działalności kontynuowanej za dany okres do przychodów ze sprzedaży 

- ROE – stosunek zysku netto z działalności kontynuowanej za dany okres do średniego stanu 
kapitałów własnych na początek i na koniec okresu 

- ROA – stosunek zysku netto z działalności kontynuowanej za dany okres do średniego stanu 
aktywów na początek i na koniec okresu 

 

Rentowność 2016 2015* 

marża brutto ze sprzedaży 34,26% 37,44% 

marża EBITDA -27,94% -7,85% 

marża EBIT -30,50% -9,63% 

marża zysku netto  -47,99% -20,04% 

ROE -41,20% -10,08% 

ROA -6,78% -2,49% 

 
(*) dane przekształcone  

Źródło: Emitent 

Rentowność na pozimie zysku brutto ze sprzedaży była w roku 2016 nieco niższa, niż w roku 

poprzednim. 
W związku z ponoszeniem znaczących nakładów na restrukturyzację organizacyjną i finansową oraz 

zdarzeniami jednorazowymi, pozostałe wskaźniki rentowności uległy znaczącemu pogorszeniu.  

 

Rentowność I kwartał 2017 I kwartał 2016 

marża brutto ze sprzedaży 38,86% 42,09% 

marża EBITDA -19,36% 6,29% 
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marża EBIT -35,96% 0,11% 

marża zysku netto  -55,03% -11,98% 

ROE -17,57% -1,96% 

ROA -1,23% -0,45% 

Źródło: Emitent 

Rentowność na poziomie zysku brutto ze sprzedaży była w I kwartale 2017 r. nieco niższa, niż w 

analogicznym okresie roku poprzedniego. W związku z trudną sytuacją płatniczą Spółki oraz 
ponoszeniem znaczących wydatków na restrukturyzację, pozostałe wskaźniki rentowności uległy w I 

kwartale 2017 r. pogorszeniu w stosunku do I kwartału 2016 r. 
 

Emitent zakłada, że w kolejnych okresach 2017 r., dzięki podejmowanym działaniom 

restrukturyzacyjnym, nastąpi wzrost dynamiki sprzedaży oraz poprawa rentowności. Ponadto, w 2017 
r. Spółka zakłada, że zostanie dokapitalizowana w wyniku przeprowadzenia publicznej emisja akcji 

zwykłych na okaziciela serii W z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy. W 
wyniku tej emisji Spółka może uzyskać ponad 17 mln zł kapitału. Pozyskany przez Spółkę kapitał 

zapewni środki finansowe niezbędne do obsługi i spłaty jej zobowiązań, jak i do dalszych inwestycji i 
realizacji założonych planów rozwoju. 

 

Wskaźniki płynności Emitenta  
 
Zasady wyliczania wskaźników: 
- wskaźnik bieżącej płynności – stosunek stanu aktywów obrotowych do stanu zobowiązań 

krótkoterminowych na koniec danego okresu; obrazuje zdolność firmy do regulowania bieżących 
zobowiązań przy wykorzystaniu aktywów bieżących, 

- wskaźnik szybkiej płynności – stosunek stanu aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy oraz 
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe do stanu zobowiązań krótkoterminowych na koniec 
okresu; obrazuje zdolność zgromadzenia w krótkim czasie środków pieniężnych na pokrycie 
zobowiązań o wysokim stopniu wymagalności 

- wskaźnik natychmiastowy – stosunek sumy środków pieniężnych i ich ekwiwalentów do stanu 
zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu. 

 

wskaźnik płynności 2016 2015 

wskaźnik płynności bieżącej 0,54 0,86 

wskaźnik płynności szybkiej 0,26 0,47 

wskaźnik natychmiastowy 0,01 0,09 

 

Źródło: Emitent 

W roku 2016 wskaźniki płynności uległy dalszemu, znaczącemu pogorszeniu w porównaniu do 
poprzedniego okresu.   

 

Zarówno w roku 2016, jak i 2015, wskaźnik płynności bieżącej kształtował się wyraźnie poniżej 
wzorcowego przedziału określanego jako 1,3-2,0. Należy zauważyć, że w roku 2016 w bilansie 

Miraculum S.A. istotnemu zwiększeniu uległ poziom zobowiązań krótkoterminowych (o 10,7 mln zł), 
spadł natomiast poziom zobowiązań długoterminowych (o 5,1 mln zł).  

 
Wskaźnik płynności szybkiej, który obrazuje zdolność zgromadzenia w krótkim czasie środków 

pieniężnych na pokrycie zobowiązań o wysokim stopniu wymagalności, również kształtował się w 

analizowanych latach poniżej rekomendowanego poziomu, jakim jest wartość 1. Na koniec roku 2016 
poziom tego wskaźnika spadł do 0,26 co oznacza istotne pogorszenie w porównaniu z końcem roku 

2015, kiedy to wyniósł on 0,47.   
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Wskaźnik natychmiastowy, nazywany inaczej wskaźnikiem wypłacalności gotówkowej służy do 

określania wypłacalności firmy w bardzo krótkim okresie, dlatego do jego konstrukcji wykorzystywane 

są tylko najbardziej płynne aktywa, czyli środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Optymalna wielkość 
wskaźnika to 0,2. W analizowanych okresach, poziom tego wskaźnika wynosi odpowiednio 0,01 oraz 

0,09, co oznacza, iż Miraculum S.A. posiada bardzo mało gotówki w stosunku do poziomu zobowiązań 
krótkoterminowych. Należy zwrócić uwagę na istotne pogorszenie tego wskaźnika w roku 2016, 

spowodowaną spadkiem wzrostem zobowiązań krótkoterminowych z 17,9 mln zł w roku 2015 do 28,5 

mln zł w roku 2016 oraz spadkiem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec 2016 roku do 
zaledwie 296 tys. zł. 

 

wskaźnik płynności I kwartał 2017 I kwartał 2016 

wskaźnik płynności bieżącej 0,45 0,92 

wskaźnik płynności szybkiej 0,17 0,48 

wskaźnik natychmiastowy 0,01 0,01 

Źródło: Emitent 

W I kwartale 2017 r., w związku z trudna sytuacją Spółki wskaźniki płynności uległy dalszemu, 

znaczącemu pogorszeniu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.   
 

Wskaźnik płynności bieżącej kształtował się wyraźnie poniżej wzorcowego przedziału określanego jako 

1,3-2,0, przy czym na koniec I kwartału 2017 r. było to zaledwie 0,45.  
 

Wskaźnik płynności szybkiej, który obrazuje zdolność zgromadzenia w krótkim czasie środków 
pieniężnych na pokrycie zobowiązań o wysokim stopniu wymagalności, również kształtował się w 

analizowanych latach poniżej rekomendowanego poziomu, jakim jest wartość 1. Na koniec I kwartału 
2017 r. poziom tego wskaźnika spadł do 0,17 co oznacza istotne pogorszenie w porównaniu z końcem 

I kwartału 2016 r., kiedy to wyniósł on 0,48.   

 
Wskaźnik natychmiastowy wynosił w analizowanych okresach zaledwie 0,01 co oznacza, iż Miraculum 

S.A. posiadała minimalną kwotę gotówki w stosunku do poziomu zobowiązań krótkoterminowych. 
 

Cykl rotacji głównych składników kapitału obrotowego w dniach 

Zasady wyliczania wskaźników: 
- cykl rotacji zapasów – stosunek średniego stanu zapasów na początek i na koniec danego okresu 

do przychodów ze sprzedaży netto za dany okres, pomnożony przez liczbę dni w okresie, 
- cykl rotacji należności handlowych – stosunek średniego stanu należności handlowych na początek 

i na koniec danego okresu do przychodów ze sprzedaży netto za dany okres, pomnożony przez 
liczbę dni w okresie, 

- cykl rotacji zobowiązań handlowych – stosunek średniego stanu zobowiązań handlowych 
na początek i na koniec danego okresu do przychodów ze sprzedaży netto w danym okresie, 
pomnożony przez liczbę dni w okresie, 

- cykl operacyjny – suma cyklu rotacji zapasów i cyklu rotacji należności, 
- cykl konwersji gotówki – różnica pomiędzy cyklem operacyjnym a cyklem rotacji zobowiązań 

handlowych 
 

Wyszczególnienie (w dniach) 2016 2015* 

Cykl rotacji zapasów 83 79 

Cykl rotacji należności handlowych 81 74 

Cykl rotacji zobowiązań handlowych 173 135 

Cykl operacyjny 165 153 

Cykl konwersji gotówki -9 18 

 
(*) dane przekształcone  
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Źródło: Emitent 

 

W analizowanym okresach rocznych 2015 - 2016 zauważalne są relatywnie niewielkie zmiany cyklu 
rotacji zapasów (wzrost o 4 dni) oraz cyklu należności handlowych (wzrost o 7 dni). Natomiast cykl 

rotacji zobowiązań handlowych uległ wyraźnemu wydłużeniu (o 38 dni). Cykl rotacji zapasów wskazuje 
ile razy w ciągu okresu zapasy zostały przekształcone w gotowe wyroby. Cykl rotacji należności 

handlowych informuje natomiast jaki okres (w dniach) jest potrzebny, aby Spółka otrzymała zapłatę z 

tytułu wykonanych usług. Cykl rotacji zobowiązań handlowych informuje natomiast o liczbie dni, po 
których Spółka reguluje swoje zobowiązania. Cykl rotacji zapasów ma tendencję do wydłużania, 

świadczy to pewnym spadku efektywności wykorzystania majątku. Jednakże jego wydłużanie ma 
również związek z celowym zwiększaniem stanów magazynowych, tak aby w przyszłości Spółka była w 

stanie szybko realizować zamówienia od odbiorców.  
 

Cykl operacyjny wykazuje niewielkie zmiany, wzrósł ze 153 dni do 165 dnia, co jest negatywnym 

sygnałem. Poziom cyklu operacyjnego, czyli liczba dni jakie Spółka potrzebuje na odzyskanie każdej 
zainwestowanej złotówki jest bardzo długi, co oznacza iż Emitent musi utrzymywać wysoki poziom 

kapitału obrotowego. W roku 2016 nastąpiło skrócenie cyklu konwersji gotówki z 18 dni do wartości 
ujemnej -9 dni, główny wpływ miało na to wydłużenie cyklu rotacji zobowiązań handlowych, co z 

punktu widzenia Emitenta jest zjawiskiem korzystnym – Spółka w znacznym stopniu finansuje się 

bowiem kredytem kupieckim.    
 

Wyszczególnienie (w dniach) I kwartał 2017 I kwartał 2016 

Cykl rotacji zapasów 147 73 

Cykl rotacji należności handlowych 109 82 

Cykl rotacji zobowiązań handlowych 288 144 

Cykl operacyjny 256 154 

Cykl konwersji gotówki -32 11 

 

Źródło: Emitent 
 

W I kwartale 2017 r. cykl rotacji zapasów wydłużył się do 147 dni. Wydłużeniu uległy także pozostałe 
cykle. Szczególnie widoczny jest wzrost cyklu zobowiązań handlowych, informujący po ilu dniach 

Spółka płąci za otrzymane towary. Istotnemu wydłużeniu uległ cykl operacyjny, natomiast cykl 

konwersji gotówki, uzyskał wartość ujemną -32 dni, co wskazuje na finansowanie się zobowiązaniami 
wobec kontrahentów. 

9.2. WYNIK OPERACYJNY 

9.2.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ISTOTNYCH CZYNNIKÓW, W TYM ZDARZEŃ 

NADZWYCZAJNYCH LUB SPORADYCZNYCH LUB NOWYCH ROZWIĄZAŃ, MAJĄCYCH 
ISTOTNY WPŁYW NA WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ WRAZ ZE WSKAZANIEM 

STOPNIA, W JAKIM MIAŁY ONE WPŁYW NA TEN WYNIK 

 

dane w tys. zł 2016 2015* 

Przychody ze sprzedaży 32 180 29 465 

Koszt własny sprzedaży -21 155 -18 432 

Zysk brutto na sprzedaży 11 025 11 033 

Koszty sprzedaży -12 872 -11 485 

Koszty ogólnego zarządu -4 330 -4 239 

Pozostałe przychody operacyjne 1 549 3 587 

Pozostałe koszty operacyjne -5 186 -1 734 
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Zysk na działalności operacyjnej -9 814 -2 837 

 

(*) dane przekształcone  

Źródło: Emitent 
 

W roku 2016 nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży o 9,2%. W analizowanym okresie widoczny jest 
również wzrost kosztów sprzedaży (o blisko ponad 12%). Koszty ogólnego zarządu pozostały na 

poziomie zbliżonym do roku 2015. W efekcie zdarzeń jednorazowych (przede wszystkim kosztów 

transakcji na znakach towarowych i umorzenia należności) strata na działalności operacyjnej osiągnęła 
poziom -9,8 mln zł.        

 

dane w tys. zł I kwartał 2017 I kwartał 2016 

Przychody ze sprzedaży 4 962 8 485 

Koszt własny sprzedaży -3 034 -4 913 

Zysk brutto na sprzedaży 1 928 3 572 

Koszty sprzedaży -2 581 -2 680 

Koszty ogólnego zarządu -983 -875 

Pozostałe przychody operacyjne 47 112 

Pozostałe koszty operacyjne -193 -120 

Zysk na działalności operacyjnej -1 784 9 

Źródło: Emitent 
 

W I kwartale 2017 r. nastąpił znaczący spadek poziomu przychodów ze sprzedaży – o ponad 41%. 
Koszty własne sprzedaży były (relatywnie) nieznacznie niższe, a koszty sprzedaży porównywalne w 

obu analizowanych okresach. Efektem tego jest znaczące obniżenie się wyniku na działalności 

operacyjnej – z 9 tys. zł do -1,8 mln zł. 
 

9.2.2. OMÓWIENIE PRZYCZYN ZNACZĄCYCH ZMIAN W SPRZEDAŻY NETTO LUB 
PRZYCHODACH NETTO EMITENTA W SYTUACJI, GDY SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

WYKAZUJĄ TAKIE ZMIANY 

 

przychody ze sprzedaży 2016 2015* 

Miraculum S.A. (w tys. zł) 32 180 29 465 

dynamika w % 9,21   

 

(*) dane przekształcone  

Źródło: Emitent 
 

W roku 2016 Miraculum S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 32,1 mln zł w porównaniu 
do 29,5 mln zł w roku 2015 (po uwzględnieniu korekt). Oznacza to średnioroczny wzrost przychodów 

ze sprzedaży w okresie 2015 – 2016 o nieco ponad 9%. Czynnikami mającymi pozytywny wpływ na 

poziom przychodów ze sprzedaży były nowe wdrożenia w ramach marek Paloma, Pani Walewska, 
Gracja, czy Miraculum. 

przychody ze sprzedaży I kwartał 2017 I kwartał 2016 

Miraculum S.A. (w tys. zł) 4 962 8 485 

dynamika w % -41,52 
 

 

Źródło: Emitent 
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W I kwartale 2017 r. odnotowano spadek przychodów ze sprzedaży o 41,5% w porównaniu do 

analogicznego okresu roku ubiegłego. Od przełomu III i IV kwartału 2016 r.  Spółka boryka się z 

problemami płatniczymi, stąd musiała m.in. ograniczyć ilość zaplanowanych wdrożeń. Ponadto brak 
środków, spowodował że zostały utracone korzystne warunki płatności na termin, a każdy odbiór 

towaru wiązał się z zapłaceniem przedpłaty. W takiej sytuacji, w I kwartale 2017 r. Emitent zanotował 
przychody ze sprzedaży na poziomie niecałych 5 mln zł. 
 

9.2.3. INFORMACJE DOTYCZĄCE JAKICHKOLWIEK ELEMENTÓW POLITYKI RZĄDOWEJ, 
GOSPODARCZEJ, FISKALNEJ, MONETARNEJ I POLITYCZNEJ ORAZ CZYNNIKÓW, KTÓRE 

MIAŁY LUB KTÓRE MOGŁY MIEĆ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ISTOTNY WPŁYW NA 
DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA 

Na działalność operacyjną Miraculum S.A. mają wpływ wszystkie te zmiany w polityce rządowej, 

gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej, które dotyczą ogółu podmiotów gospodarczych.  
Ponadto, istotne znaczenie mają przepisy prawa oraz wszelkie rekomendacje w zakresie regulacji 

rynku kosmetycznego oraz farmaceutycznego, bowiem zgodnie ze strategią Spółki planuje ona 
zwiększenie obecności swoich produktów w kanale aptecznym.   

Innym ryzykiem związanym z elementami polityki gospodarczej, w tym w szczególności fiskalnej i 

monetarnej jest dla Emitenta ryzyko walutowe. Część składników wykorzystywanych od produkcji 
kosmetyków pochodzi z importu, a ich ceny kwotowane są w walutach obcych. Podstawowymi 

walutami rozliczeniowymi są EUR oraz USD. W związku z tym Spółka narażona jest na ryzyko zmiany 
kursów walutowych, a ostateczny jego wpływ na wyniki Spółki zależny jest od wielkości zmian kursów 

oraz skali rozliczeń w danym okresie czasu. Miraculum nie stosuje dostępnych na rynku instrumentów 
finansowych w celu zabezpieczenia ryzyka finansowego z tytułu różnic kursowych, gdyż zdaniem 

Zarządu jest ono nieznaczne. 

Spółka stopniowo zmienia zasady rozliczeń z producentami w taki sposób, że ryzyko kursowe jest 
częściowo przenoszone na dostawców towarów. 

 

10. ZASOBY KAPITAŁOWE 

Ocena sytuacji finansowej Emitenta została przeprowadzona na podstawie historycznych 

jednostkowych danych finansowych, na które składają się zbadane przez Biegłego Rewidenta 
sprawozdania finansowe za lata 2015 – 2016 z uwzględnieniem korekt sprawozdania finansowego za 

rok 2015 dokonanych przez Emitenta w sprawozdaniu rocznym za rok 2016 oraz na podstawie 
śródrocznych jednostkowych sprawozdań Miraculum S.A. za okres 01.01.2017 r. – 31.03.2017 r. wraz 

z danymi porównywalnymi za okres 01.01.2016 r. – 31.03.2016 r., które nie podlegały badaniu ani 

przeglądowi przez Biegłego Rewidenta.  
 

Historyczne informacje finansowe za lata 2015 – 2016 obejmują jednostkowe sprawozdania finansowe 
Emitenta za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2015 r. i 31 grudnia 2016 r., i zostały sporządzone 

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Śródroczne jednostkowe sprawozdania 
Miraculum S.A. za okres 01.01.2017 r. – 31.03.2017 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres 

01.01.2016 r. – 31.03.2016 r. nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez Biegłego Rewidenta 

 

dane w tys. zł 2016 2015* 

Kapitał własny 5 250 13 494 

Wyemitowany kapitał akcyjny 34 537 27 337 

Zyski zatrzymane -29 286 -22 955 

Stan zobowiązań ogółem 50 334 44 785 

Zobowiązania długoterminowe 21 785 26 934 

- długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 10 017 0 

- pozostałe zobowiązania finansowe 5 176 20 106 
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Zobowiązania krótkoterminowe 28 550 17 852 

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania 
16 727 13 701 

- zobowiązania z tyt. transakcji na znakach 4 100 1 500 

- krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 1 562 29 

- pozostałe zobowiązania finansowe 5 882 2 244 

PASYWA RAZEM 55 585 58 279 

 
(*) dane przekształcone  

Źródło: Emitent 

 
W roku 2015 Emitent dokonał dwukrotnie podwyższenia kapitału zakładowego, w dniu 30 czerwca  

inwestor – spółka Rubid 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie objął łącznie 666.615 Akcji serii S po 
cenie 4,50 zł, tj. za łączną kwotę 2.999.767,50 zł. W dniu 8 października 2015 roku Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S. A. podjęło uchwałę w sprawie obniżenia kapitału 
zakładowego Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych 

akcji serii U w trybie subskrypcji prywatnej. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w 

drodze emisji 3.037.408 nowych akcji zwykłych imiennych serii U o wartości nominalnej 3,00 zł każda. 
Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego podwyższono kapitał zakładowy Spółki w trybie 

subskrypcji prywatnej o kwotę 9.112.224 zł, tj. z kwoty kapitału zakładowego obniżonego zgodnie z 
informacją powyżej, równej 18.224.445 zł, do kwoty 27.336.669 zł. Na dzień prospektu kapitał 

zakładowy Miraculum S.A. wynosi 34.536.669  zł i dzieli się na 11.512.223  akcji o wartości nominalnej 

po 3,00 zł każda akcja. 
Wartość sumy bilansowej na koniec roku 2015 wynosiła 58,3 mln zł co oznacza spadek o 11,7% w 

stosunku do wcześniejszego okresu. Kapitały własne spadły z poziomu 17,1 mln zł do poziomu 
niecałych 15 mln zł w roku 2015. Zobowiązania stanowią 74,2% pasywów ogółem, z czego 

zobowiązania długoterminowe 46,20% a krótkoterminowe 28%. Wartość zobowiązań razem zmalała o 
11,30% z 48,8 mln zł w 2014 do 43,2 mln zł w 2015 roku. Na koniec roku 2015 zobowiązania wobec 

banków wyniosły jedynie 29 tys. zł, w całości był to dług krótkoterminowy. Jednocześnie Emitent 

posiadał zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji w wysokości 21,7 mln zł, w większości (ponad 
20 mln zł) były to papiery długoterminowe. W roku 2014 zadłużenie z tytułu obligacji wynosiło blisko 

30 mln zł, z czego blisko 17 mln zł stanowiły obligacje o okresie wymagalności poniżej jednego roku. 
Powyższe dane jednoznacznie wskazują na poprawę standingu finansowego Emitenta oraz 

konsekwentną realizację strategii Zarządu Emitenta polegającej na zastępowaniu długu 

krótkoterminowego długoterminowym.  
 

Na przełomie II i III kwartału 2015 roku dokonano całkowitego rozliczenia 7.729 szt. obligacji serii Z2 

o wartości nominalnej 7.729.000 zł. Rozliczenie nastąpiło w wyniku złożonej transakcji, w której 

oprócz Emitenta brały udział następujące podmioty: Rubicon Partners S.A. RDM Partners sp. z o.o.,   

Rubid 1 sp. z o.o. (w momencie rozliczenia podmiot zależny od Rubicon Partners S.A.),. oraz Pioneer 

FIO.  

Przed transakcją występowały następujące wierzytelności biorące udział w rozliczeniu: 

1. Należące do Rubicon Partners S.A 7.729 szt. obligacji serii Z2 wyemitowanych przez Miraculum 

S.A. o wartości nominalnej 7.729.000 zł. 

2. Należące do Pioneer FIO 4.000 szt. obligacji serii H wyemitowanych przez Rubicon Partners S.A. 

o wartości nominalnej 4.000.000 zł, zabezpieczone obligacjami wyemitowanymi przez Miraculum 

S.A. serii Z2 będące w posiadaniu Rubicon Partners S.A. 

3. Wierzytelność należąca do Miraculum S.A. wobec  Rubid 1 sp. z o.o.  z tytułu pożyczki w 

wysokości 1.000.000 zł udzielonej przez Miraculum SA.  

Transakcja rozliczenia przebiegła następująco:  
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1. W dniu 06.05.2014 r. Pioneer FIO objął 5.000 szt. obligacji serii BB o wartości nominalnej 

5.000.000 zł. wyemitowanych przez Miraculum S.A. 
2. W dniu 03.07.2015 r. Pioneer FIO objął 4.000 szt. obligacji Miraculum S.A. serii Z5 o wartości 

nominalnej 4.000.000 zł płacąc posiadanymi 4.000 szt. obligacjami serii H, wyemitowanymi przez 

Rubicon Partners S.A. o wartości nominalnej 4.000.000 zł 
3. Należące do Pioneer FIO 5.000 szt. obligacji serii BB o wartości nominalnej 5.000.000 zł zostało 

spłaconych przez Miraculum S.A. wyemtowanymi w dniu 03.07.2015 obligacjami serii Z5 w ilości 

5.000 szt. i wartości nominalnej 5.000.000 zł.  
Po dokonaniu wyżej wymienionych transakcji, Miraculum S.A. posiadało 4.000 szt. obligacji serii H o 

wartości nominalnej 4.000.000 zł wyemitowanych przez Rubicon Partners S.A. 

 
1. Do końca pierwszej połowy 2015r., Rubicon Partners S.A. nabywał sukcesywnie 7.729 szt. 

obligacji Miraculum S.A. serii Z2 za 7.729.000 zł.  
2. Obligacje serii Z2 zostały następnie zbyte w całości przez Rubicon Partners S.A. do swojej spółki 

zależnej Rubid 1 Sp z o.o.  

3. W dniu 30.06.2015r. nastąpiło potracenie wierzytelności pomiędzy Rubid 1 Sp z o.o. z tytułu 
posiadanych obligacji serii Z2 a Miraculum S.A. z tytułu  pożyczki udzielonej w kwocie 1 000 000 

zł. 
4. W dniu 30.06.2015 r. pozostała część wierzytelności z tytułu nabytych przez Rubid 1 sp. z o.o. 

obligacji serii Z2 została częściowo (wartość nominalna 2.947 tys. zł) skonwertowana na 654.915 
szt. akcji serii S Miraculum S.A. po cenie nominalnej 4,5 zł.  

5. W dniu 07.07.2015. Miraculum S.A. całkowicie spłacił poprzez potrącenie do Rubid 1 sp. z o.o. 

zobowiązanie z tytułu obligacji serii Z2 w kwocie 4.056.840 zł (w tym kwota kapitału 3.782.000 
zł oraz odsetki w kwocie 274.840 zł) płacąc obligacjami serii H wyemitowanymi przez Rubicon 

Partners S.A. o wartości nominalnej  4.000.000 zł i w gotówce kwotę   odsetek w wysokości 
56.840 zł. W wyniku opisanej transakcji nastąpiła kompensata obligacji serii H Rubicon Partners 

S.A. z obligacjami serii Z2 Miraculum S.A. 

6. Rubicon Partners S.A. sprzedał 100% udziałów w Rubid 1 sp z o.o. spółce RDM Partners sp z 
o.o.   

7. Od dnia 07.07.2015 r. Rubid 1 Sp. z o.o. nie posiadał żadnych obligacji spółki Miraculum S.A. 
 

Poza zakończeniu transakcji: 

1. Pioneer posiadał 9 000 szt. obligacji Miraculum S.A. serii Z5 o wartości nominalnej 9.000.000 zł. 
2. Rubid 1 sp. z o.o. posiadał 654 915 akcji Miraculum S.A. serii S o wartości nominalnej 2.947.000 

zł. 
3. RDM Partners sp. z o.o. posiadał 100% udziałów w Rubid 1 Sp. z o.o.  

 
Transakcja zamiany długu na kapitał została ujęta w księgach i sprawozdaniu finansowym Spółki 

zgodnie z postanowieniami KIMSF 19 „Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy 

instrumentów kapitałowych”. Wartość dodatniego wpływu na wynik finansowy wyniosła 1,4 mln zł. 
 

Na dzień 31 grudnia 2016 wartość sumy bilansowej wynosiła 55,6 mln zł, wobec 58,3 mln na koniec 
roku 2015. W porównaniu do roku 2015 znacznemu zmniejszeniu uległ poziom kapitału własnego. 

Ponadto, zdecydowanie wzrósł poziom zobowiązań krótkoterminowych, zmniejszyła się natomiast 

wartość oraz udział zobowiązań długoterminowych.  
 

W dniu 9 czerwca 2016 r. Spółka dokonała konwersji na akcje 2.700 szt. obligacji zamiennych serii 
AD2. W wyniku konwersji powstało 900 000 szt. akcji serii R1. Zdarzenie to spowodowało 

zmniejszenie zadłużenia oprocentowanego z tytułu obligacji o 2.700 tys. zł. oraz jednoczesny wzrost 

poziomu kapitałów własnych o taką samą kwotę. Pozostała cześć obligacji AD2 (300 szt.) została 
wykupiona w dniu 16 grudnia 2016 r. 

 
Ponadto, w dniu 10 czerwca 2016 r. nastąpił przydział 4.500 szt. obligacji zamiennych serii AH o 

wartości nominalnej 1000 zł każda. Tego samego dnia wszystkie obligacje serii AH zostały 
skonwertowane na akcje. W wyniku konwersji powstało 1.500 tys. szt. akcji serii R2. W wyniku 

opisanej powyżej konwersji kapitał własny Emitenta zwiększył się o kwotę 4.500 tys. zł. W dniu 20 
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czerwca 2016 roku Spółka dokonała przydziału 1.000 szt. obligacji serii AG o łącznej wartości 

nominalnej 1.000 tys. zł. W dniu 22 lipca 2016 roku Spółka dokonała przydziału 480 sztuk obligacji 

serii AI o łącznej wartości nominalnej 480.000 zł. Zdarzenie to spowodowało wzrost zadłużenia 
oprocentowanego Emitenta.  

 

dane w tys. zł I kwartał 2017 I kwartał 2016 

Kapitał własny 2 520 12 478 

Wyemitowany kapitał akcyjny 34 537 27 337 

Zyski zatrzymane -32 017 -23 971 

Stan zobowiązań ogółem 50 254 45 833 

Zobowiązania długoterminowe 20 883 29 145 

 - długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 9 118 0 

 - pozostałe zobowiązania finansowe 5 179 22 242 

Zobowiązania krótkoterminowe 29 371 16 688 

 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

14 991 13 081 

  - zobowiązania z tyt. transakcji na znakach 4 100 1 500 

 - krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 4 260 29 

 - pozostałe zobowiązania finansowe 5 819 1 894 

PASYWA RAZEM 52 774 58 311 

 

Źródło: Emitent 
 

Na dzień 31.03.2017 r. wartość sumy bilansowej wynosiła 52,8 mln zł i była o ponad 5,5 mln zł niższa 
w stosunku do stanu na 31.03.2017 r. W porównaniu do I kwartału 2016 r. znacznemu obniżeniu uległ 

poziom kapitału własnego. Największe zmiany były widoczne w strukturze zobowiązań, zdecydowanie 

wzrósł poziom zobowiązań krótkoterminowych, zmniejszyła się natomiast wartość oraz udział 
zobowiązań długoterminowych. Wartość pozostałych zobowiązań finansowych spadła w I kwartale 

2017 r. do 5,2 mln zł z 22,2 mln zł na koniec I kwartału 2016 r. Ponadto, na koniec I kwartału 2017 r. 
w bilansie Spółki pojawiły się zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu bankowego na kwotę 9,1 

mln zł oraz krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe na kwotę 4,3 mln zł, podczas gdy w I 
kwartale 2016 r. takich zobowiązań praktycznie nie było. 

 

Wskaźniki zadłużenia Emitenta  

W celu pełnego i kompleksowego przedstawienia zasobow kapitałowych Emitenta zastosowane zostały 

alternatywne pomiary wynikow dostarczające przydatnych informacji na temat jej sytuacji finansowej. 
Kierując się wytycznymi ESMA „Alternatywne pomiary wynikow” – 05/10/2015 ESMA/2015/1415pl, 

poniżej przedstawiono zasady wyliczania wskaźników: 

- wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – stosunek zobowiązań i rezerw na zobowiązania do 
kapitału własnego 

- wskaźnik ogólnego zadłużenia – stosunek zadłużenia ogółem do sumy pasywów 
- wskaźnik zadłużenia długoterminowego – stosunek zadłużenia długoterminowego do sumy 

pasywów 
- wskaźnik zadłużenia oprocentowanego – stosunek zadłużenia oprocentowanego do sumy 

pasywów 
- wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi – stosunek sumy kapitału własnego  

i zobowiązań długoterminowych do aktywów trwałych 
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Emitent ponadto wskazuje, że wskazanym powyżej alternatywnym pomiarom wyników nie należy 

nadawać większego znaczenia niż pomiarom bezpośrednim, wynikającym ze sprawozdania 

finansowego. 
 

Wyszczególnienie 2016 2015* 

wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 9,59 3,32 

wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,91 0,77 

wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,39 0,46 

wskaźnik zadłużenia oprocentowanego 0,41 0,38 

wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,67 0,94 

 

(*) Dane przekształcone  
Źródło: Emitent 

 
Pomimo przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych, wskaźniki zadłużenia Emitenta utrzymują się 

na wysokim poziomie. W roku 2015 wskaźnik zadłużenia ogólnego wyniósł 0,77, a w 2016 0,91 co 

oznacza, iż w całym analizowanym okresie jest o znacznie powyżej poziomu 0,5, który uważa się za 
wartość rozdzielającą wysokie i niskie udziały długu w finansowaniu przedsiębiorstwa, co tym samym 

określa wysokie i niskie ryzyko struktury finansowania majątku. Jednocześnie w teorii analizy 
finansowej przyjmuje się, iż optymalny poziom udziału kapitału obcego w aktywach ogółem zależny 

jest od branży, ale powinien kształtować się w przedziale 0,5-0,7.  

 
W związku ze znacznym spadkiem kapitału własnego oraz wzrostem zobowiązań ogółem, wskaźnik 

zadłużenia kapitału własnego uległ znacznemu pogorszeniu na koniec 2016 roku.  
 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego spadł z poziomu 0,46 do 0,39 co należy odczytać, jako 
negatywny sygnał – spółka zmniejszyła bowiem zadłużenie długoterminowe jednocześnie zwiększjać 

stan zobowiązań o okresie wymagalności poniżej roku.  

 
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi pozwala na ocenę czy w przedsiębiorstwie 

zachowana jest złota reguła finansowa, zgodnie z którą aktywa trwałe powinny być finansowane 
kapitałem długoterminowym, czyli takim który jest do dyspozycji spółki ponad 1 rok. Im wyższa 

wartość wskaźnika, tym większe bezpieczeństwo finansowe spółki. Omawiany wskaźnik w 

analizowanych okresach rocznych kształtował się na poziomie niższym niż 1, co oznacza, że majątek 
trwały Miraculum S.A. finansowany był w mniejszej części przez kapitał stały. Co warte podkreślenia, 

poziom wskaźnika pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi istotnie spadł w analizowanym 
okresie i na koniec 2016 roku osiągnął poziom 0,67.  

 

W analizowanym okresie wzrosła wartość wskaźnika zadłużenia oprocentowanego, co oznacza, że 
wzrosła część pasywów generuąca koszty finansowe dla Emitenta. W wyniku zaciągania i spłat 

zobowiązań oprocentowanych (kredyty, pożyczki, obligacje, leasing finansowy) poziom wskaźnika 
wzrósł z 0,38 w roku 2015 do 0,41 w roku 2016.  

 
W roku 2016 zobowiązania ogółem wzrosły w stosunku do roku 2015 o 5,5 mln zł, czyli o 12,4%. W 

2016 roku Spółka dokonała częściowej restrukturyzacji oraz spłat zobowiązań finansowych. Emitent 

uzyskał w Banku Zachodnim WBK S.A. kredyt inwestycyjny w kwocie 12 mln zł z przeznaczniem na 
finansowanie wcześniejszego wykupu obligacji w łącznej kwocie 11,1 mln zł. Ponadto, łącznie 7,2 mln 

zł zobowiązań z tytułu obligacji zostało skonwertowanych na akcje serii R1 i R2. Ponadto, Spółka 
uzyskała od akcjonariusza, Pana Marka Kamoli pożyczkę w kwocie 2,25 mln zł. Łącznie, poziom 

zobowiązań oprocentowanych, do których zalicza się kredyty bankowe, obligacje oraz leasing 

finansowy w roku 2016 wyniósł 22,6 mln zł i był na poziomie zbliżonym do roku 2015 (22,4 mln zł). 
 

Wyszczególnienie I kwartał 2017 I kwartał 2016 
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wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 19,94 3,67 

wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,95 0,79 

wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,40 0,50 

wskaźnik zadłużenia oprocentowanego 0,46 0,41 

wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,59 0,97 

 

Źródło: Emitent 

 
Na koniec I kwartału 2017 r., poziom wskaźników pogorszył się w porównaniu do wartości na koniec I 

kwartału 2016 r. Bardzo znacząco wzrósł zwłaszcza wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, czego 
zmiana wynika ze zmniejszenia się poziomu kapitału własnego Emitenta, przy jednoczesnym wzroście 

zobowiązań. Wyraźnie wzrósł także wskaźnik zadłużenia ogólnego, spadła nieco wartość wskaźnika 

zadłużenia długoterminowego. Przy jednoczesnym wzroście wartości wskaźnika zadłużenia 
krótkoterminowego. 

 
W I kwartale 2017 r. wystąpiły następujące zdarzenia mające wpływ na wysokość zadłużenia Spółki: 

 w dniu 16 stycznia 2017 r. Spółka zawarła z Nuco E. i G. Kostyl z siedzibą w Wołominie 
warunkowe porozumienie redukujące zobowiązania Emitenta wobec tego podmiotu o 25%, 

 w dniu 17 stycznia 2017 r. Spółka zawarła ze swoim akcjonariuszem – Panem Markiem 

Kamola umowę pożyczki, na mocy której Pan Marek Kamola udzielił Emitentowi finansowania 
do kwoty 2 mln zł; w dniu 21 lutego 2017 r. Strony podpisały aneks, na mocy którego kwota 

udzielonej Spółce pożyczki uległa zwiększeniu do kwoty 2.250.000,00 zł; w dniu 22 czerwca 
2017 r. Strony podpisały aneks do umowy pożyczki, na mocy którego to aneksu kwota 

udzielonej Spółce pożyczki uległa zwiększeniu do kwoty 3.250.000,00 złotych; w dniu 29 

czerwca 2017 r. Strony podpisały aneks do umowy pożyczki, na mocy którego to aneksu 
kwota udzielonej Spółce pożyczki uległa zwiększeniu do kwoty 7.000.000,00 złotych. Pozostałe 

postanowienia Umowy nie uległy zmianie, 
 w dniu 15 marca 2017 r. wpłynęło do Spółki pismo, w którym Rubid 1 sp. z o.o. wzywa do 

wykonania zapisów umowy sprzedaży z opcją odkupu znaku towarowego „White Star” w 
ustalonym terminie. W związku z upływem wyznaczonego terminu Rubid 1 sp. z o.o. będzie 

uprawniony do odstąpienia od umowy. Spółka na koniec 2016 r. ujęła zobowiązanie z tytułu 

transakcji na znaku „White Star” w kwocie 800 tys. zł,  
 w okresie od 13 do 17 marca 2017 r. Spółka otrzymała żądania wcześniejszego wykupu części 

obligacji serii AF1 w liczbie 724 sztuk o łącznej wartości 724 tys. zł; Spółka zapłaciła 
obligatariuszom posiadającym łącznie 604 sztuk obligacji serii AF1 o łącznej wartości 604 tys. 

zł dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 12 tys. zł z tytułu prolongaty oraz dokonała wykupu 

obligacji na kwotę 20 tys. zł; ponadto, Spółka zgodziła się wykupić 100 obligacji w terminie do 
dnia 19 maja 2017 r., w pięciu ratach płatnych tygodniowo, począwszy od dnia 21 kwietnia 

2017 r. Do dnia 31 maja 2017 r. Spółka wykupiła od tego obligatariusza łącznie 80 obligacji 
serii AF1. W dniu 12 czerwca 2017 r. Spółka wykupiła pozostałe 20 obligacji serii AF1. 

10.1. WYJAŚNIENIE ŹRÓDEŁ I KWOT ORAZ OPIS PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH 

dane w tys. zł 2016 2015* 

Zysk/(strata) brutto -12 835 -6 373 

Korekty o pozycje:     

Amortyzacja 824 525 

Zysk/strata z tytułu różnic kursowych 0 0 

Odsetki i dywidendy, netto 2 111 2 704 

(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej 430 -1 255 
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(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności -1 249 -2 162 

(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zapasów -1 178 -640 

Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań 7 383 6 548 

Zmiana stanu rezerw -335 1 442 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4 585 -258 

Podatek dochodowy zapłacony 0 0 

Zmiana aktywa z tytułu podatku odroczonego -2 608 467 

Pozostałe 0 -3 254 

w tym:     

- rozliczenie przejęcia Miraculum Dystrybucja sp. z o.o. 0 -5 174 

- zysk z transakcji regulowania instrumentami kapitałowymi 

zgodnie z KIMF19 
0 -1 400 

- pozostałe korekty 0 475 

- PCC od podwyższenia kapitału 0 -155 

- objęcie akcji w drodze potracenia z wierzytelnościami 0 3 000 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  -2 873 -2 256 

Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 38 23 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych -386 -364 

Nabycie aktywów finansowych -112 0 

Zbycie aktywów finansowych 47 0 

Dywidendy i odsetki otrzymane 0 6 

Pozostałe 0 10 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -413 -326 

Wpływy z tytułu emisji akcji 0 9 112 

Wpływy z tytułu emisji obligacji 5 261 4 000 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -256 -123 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów 12 200 0 

Spłata pożyczek/kredytów -400 -326 

Odsetki zapłacone -2 031 -2 284 

Wykupy obligacji -13 580 -6 800 

Zaliczki z tytułu faktoringu 740 0 

Pozostałe 2 437 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 936 4 017 

Przepływy pieniężne netto razem -1 350 1 436 

Zwiększenie/Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich 

ekwiwalentów 
-1 350 1 436 

Różnice kursowe netto 0 0 

Środki pieniężne na początek okresu 1 646 210 
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Środki pieniężne na koniec okresu, w tym 296 1 646 

O ograniczonej możliwości dysponowania 150 0 

(*) dane przekształcone  

Źródło: Emitent 

 
Rok 2016 

W roku 2016 Miraculum S.A. generowała ujemne przepływy z działalności operacyjnej i inwestycyjnej 
oraz dodatnie strumienie pieniężne z działalności finansowej.  

 

Zgodnie z Raportem okresowym za rok 2015, Emitent odnotował stratę brutto w wysokości 12,84 mln 
zł. Największymi korektami wpływającymi na przepływy Spółki były: zwiększenie stanu zobowiązań 

wynoszące 7,4 mln zł oraz zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynosząca 4,6 mln zł, w których 
uwzględniono rezerwę na faktury korygujące w kwocie 1,5 mln zł oraz rezerwy na marżę ze zwrotów 

towarów, które miały miejsce w roku 2017, a dotyczyły roku 2016. 
 

W roku 2016, w części dotyczącej działalności operacyjnej pozycja  „Odsetki i dywidendy, netto” 

wyniosła 2,1 mln zł, na kwotę tę składają się odsetki, jakie Spółka zapłaciła za udzielone jej 
finansowanie dłużne.  

 
Amortyzacja w analizowanym okresie rocznym wyniosła 0,82 mln zł, natomiast poziom zapasów 

zwiększył się o 1,2 mln zł.  

 
W przepływach z działalności inwestycyjnej znaczącą pozycją jest nabycie rzeczowych aktywów 

trwałych i wartości niematerialnych, w roku 2016 było to 386 tys. zł.  
 

W przepływach z działalności finansowej za rok 2016, znaczne pozycje stanowią emisje i wykupy 
papierów wartościowych. Wypływy gotówkowe z tytułu emisji obligacji wyniosły w sumie 5,3 mln zł. 

Gotówka przeznaczona na spłatę papierów dłużnych wyemitowanych we wcześniejszych okresach 

wyniosła w sumie 13,6 mln zł. Wykupione zostały obligacje serii Z5, BB i AD2.  Zostało to 
sfinansowane przede wszystkim w  wyniku zaciągnięcia kredytu na kwotę 12 mln zł. 

 
Rok 2015 

W roku 2015 Spółka generowała ujemne przepływy z działalności operacyjnej i inwestycyjnej oraz 

dodatnie strumienie pieniężne z działalności finansowej.  
 

W roku 2015, Emitent odnotował stratę brutto w wysokości 6,37 mln zł. Największymi korektami 
wpływającymi na przepływy z działalności operacyjnej były: zwiększenie stanu zobowiązań wynoszące 

6,5 mln zł, zwiększenie stanu należności o 2,7 mln zł i „Pozostałe” w wysokości 3,25 mln zł. 

 
Wpływ na zwiększenie stanu zobowiązań miały duże zakupy związane z produkcją kosmetyków pod 

marką „Joko”, asortyment ten był przeznaczony dla odbiorcy zagranicznego. Drugim istotnym 
czynnikiem wpływającym na poziom zobowiązań była zmiana funkcjonowania komórki odpowiedzialnej 

za eksport produktów. W latach wcześniejszych, dział eksportu był częścią struktury organizacyjnej 
Emitenta, od roku 2015 funkcje działu eksportu zostały przekazane zewnętrznej firmie. Poziom 

należności uległ zwiększeniu ze względu na akcje in out w ostatnich miesiącach 2015 roku, których 

termin płatności przypadał na pierwsze miesiące 2016 roku. 
 

W roku 2015, w części dotyczącej działalności operacyjnej pozycja  „Odsetki i dywidendy, netto” 
wyniosła 2,7 mln zł, na kwotę tę składają się odsetki jakie Spółka miała zapłacić za udzielone jej 

finansowanie dłużne. Zwiększeniu o kwotę 1,4 mln zł uległ poziom rezerw, było to spowodowane 

zapisami w Warunkach Emisji obligacji serii AD1, AD2, Z5, zgodnie z którymi inwestorzy mieli 
zagwarantowaną dodatkową premię w momencie wykupu papierów dłużnych. 

 
Zysk z działalności inwestycyjnej wyniósł 1,25 mln zł, największy wpływ na tą pozycje miały operacje 

związane z przejęciem spółki Miraculum Dystrybucja Sp. z o.o., rozwiązaniem odpisu na pożyczki 
udzielone podmiotom powiązanym oraz odpis na udziały w spółce La Rose Sp. z o.o. Amortyzacja w 
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analizowanym okresie rocznym wyniosła 0,52 mln zł, natomiast poziom zapasów zwiększył się o 0,64 

mln zł.  

 
Istotną wartość stanowi pozycja „Pozostałe”, składają się na nią: rozliczenie przejęcia Miraculum 

Dystrybucja Sp. z o.o. (5,2 mln zł), zysk z transakcji regulowania instrumentami kapitałowymi zgodnie 
z KIMF19 (1,4 mln zł) oraz objęcie akcji w drodze potrącenia wierzytelności – 3,0 mln zł.  

 

W przepływach z działalności inwestycyjnej największą pozycję stanowi nabycie rzeczowych aktywów 
trwałych i wartości niematerialnych, w roku 2015 było to 364 tys. zł.  

 
W przepływach z działalności finansowej za rok 2015, znaczne pozycje stanowią emisje i wykupy 

papierów wartościowych. Z tytułu emisji akcji serii U na konto emitenta wpłynęło 9,1 mln zł, natomiast 
wypływy gotówkowe z tytułu emisji obligacji wyniosły w sumie 4 mln zł, składają się na nie papiery 

serii AD1 (2 mln zł) oraz AD2 (2 mln zł). Gotówka przeznaczona na spłatę papierów dłużnych 

wyemitowanych we wcześniejszych okresach wyniosła w sumie 6,8 mln zł, wykupione zostały 
następujące serie obligacji: Z2 (0,8 mln zł) oraz Z5 (6 mln zł).  

 
W czerwcu 2015 r. został całkowicie spłacony kredyt zaciągnięty w banku PKO BP, gotówka 

przeznaczona na jego spłatę wynosiła 0,33 mln zł, natomiast na spłatę odsetek od zobowiązań 

finansowych przeznaczono kwotę 2,3 mln zł. Ta ostatnia kwota zawiera: odsetki od wyemitowanych 
obligacji, leasingu, pożyczek oraz kredytu. 

 

dane w tys. zł I kwartał 2017 I kwartał 2016 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

-1 012 -2 403 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-253 -120 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej 
1 285 1 074 

Przepływy pieniężne netto, razem 20 -1 449 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek 
okresu 

296 1 646 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec 
okresu 

317 197 

Źródło: Emitent 

 
W I kwartale 2017 r. widoczne jest wyraźne ujemne saldo przepływów pieniężnych z działalności 

operacyjnej, chociaż znacząco mniej ujemne niż w analogicznym kwartale 2016 r. Przepływy pieniężne 

z działalności inwestycyjnej są również ujemne. Niemniej, dzięki dodatnim przepływom z działalności 
finansowej, Spółka uzyskała nieznacznie pozytywną wartość przepływów pieniężnych netto razem i 

zwiększyła stan posiadanych środków pieniężnych do 317 tys. zł na koniec I kwartału 2017 r. W I 
kwartale 2016 r. stan środków pieniężnych obniżył się o 1,4 mln zł. 

10.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE JAKICHKOLWIEK OGRANICZEŃ W WYKORZYSTYWANIU 
ZASOBÓW KAPITAŁOWYCH, KTÓRE MIAŁY LUB KTÓRE MOGŁY MIEĆ BEZPOŚREDNIO 

LUB POŚREDNIO ISTOTNY WPŁYW, NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA 

Poza ograniczeniami wynikającymi z umów leasingowych, umów pożyczek, warunków emisji obligacji 

korporacyjnych oraz kredytów bankowych (w tym limitu w rachunku bieżącym oraz kredytu 

inwestycyjnego), które zostały szczegółowo opisane w Części III Dokumentu Rejestracyjnego, pkt 22 
niniejszego Prospektu, w opinii Zarządu Emitenta nie istnieją jakiekolwiek inne ograniczenia 

w wykorzystaniu zasobów kapitałowych mogące mieć istotny wpływ na działalność operacyjną Grupy 
Miraculum. 

Na dzień zatwierdzenia prospektu Emitent posiada następujące zobowiązania z tytułu wyemitowanych 

i niespłaconych kredytów, pożyczek oraz obligacji:  
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Lp. Nazwa 
Rodzaj 

zobowiązani
a 

Data 
uruchomienia 

kredytu / 
przydziału 
obligacji 

Wartość 
kapitału 

pozostałego 
do spłaty 

Termin 
ostatecznej 

spłaty 

Liczba 

inwestoró
w, którzy 

objęli 
obligacje 

Liczba 

inwestor
ów, 

którym 
zaoferow

ano 
obligacje 

1. BZ WBK 

Kredyt 

inwestycyjny 21.04.2016 11 350 000     21.04.2021 

- - 

2. Marek Kamola Pożyczka 17.01.2017 5 626 570 31.01.2018 1 1 

3. 

Offanal 

Limited 

Obligacje 

EEE 15.01.2013 3 000 000     15.07.2018 

1 1 

4. 

Wyższa 
Szkoła 

Pedagogiczna 

im. Janusza 
Korczaka 

Obligacje 
AD1 29.04.2015 2 000 000     30.04.2020 

1 1 

5. 
Prywatni 
inwestorzy  Obligacje AF 16.03.2016  2 652 000     16.09.2018 

25 55 

6. 

Prywatni 

inwestorzy  

Obligacje 

AF1 01.04.2016 1 519 000 01.10.2018 

25 42 

7. 
Prywatni 
inwestorzy  Obligacje AG 20.06.2016 1 000 000     20.12.2018 

16 36 

8. 

Prywatni 

inwestorzy  

Obligacje AI 
(obligacje 

zamienne) 22.07.2016 480 000     22.01.2019 

4 4 

 Razem     27 627 570    

 
150 sztuk obligacji serii AF1 oraz 30 sztuk obligacji serii AG objął podmiot powiązany z Emitentem - 

spółka pod firmą RDM Partners sp. z o.o. Pozostałe natomiast obligacje serii AF1 oraz AG, a także 

wszystkie obligacje serii EEE, AD1 oraz AF zostały w całości objęte przez podmioty niepowiązane z 
Emitentem na dzień zawarcia transakcji. 

 

11. BADANIA, ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE 

11.1. BADANIA I ROZWÓJ PROWADZONE PRZEZ EMITENTA 

Emitent prowadzi działania w zakresie badań i rozwoju poprzez tworzenie nowych produktów we 

własnym zakresie. Łączne wydatki na prace badawcze i rozwojowe w 2016 r. wyniosły 397 tysięcy zł. 
 

Emitent nie jest uzależniony od nowych procesów produkcyjnych. 

11.2. PATENTY, LICENCJE, ZNAKI TOWAROWE 

Znaki towarowe 
 

Emitent jest posiadaczem praw własności znaków towarowych. Najważniejsze znaki towarowe 

wykorzystywane w działalności przez Emitenta przedstawiono w tabelach poniżej. 
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Znaki towarowe zarejestrowane w trybie krajowym w Polsce 

Lp. Znak Rodzaj znaku Przedstawienie znaku Data zgłoszenia 
Nr 

zgłoszenia 
Nr prawa 

Data 
ważności 

Status prawny 

1  

Ann cosmetics słowno-
graficzny 

 

1997-09-01 Z-177484 R-125347 2017-09-01 znak 
zarejestrowany 

2  
Ann Cosmetics Słowny znak słowny 2012-01-24 Z-395645 R-258033 2022-01-24 znak 

zarejestrowany 

3  
Być może Słowny znak słowny 1960-02-15 Z-61266 R-42077 2020-02-15 znak 

zarejestrowany 

4  

przestrzenny Przestrzenny 
 

2001-07-03 Z-237678 R-158980 2021-07-03 znak 
zarejestrowany 

5  

Być może słowno-
przestrzenny 

 

2001-07-03 Z-237679 R-158981 2021-07-03 znak 
zarejestrowany 
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6  

Być może - 
niebieski 

słowno-
graficzny 

 

1999-11-15 Z-209793 R-148089 2019-11-15 znak 
zarejestrowany 

7  

Być może słowno-

graficzny 

 

1999-11-15 Z-209794 R-148090 2019-11-15 znak 

zarejestrowany 

8  

Być może słowno-
graficzny 

 

1999-11-15 Z-209795 R-148092 2019-11-15 znak 
zarejestrowany 

9  

Być może słowno-
graficzny 

 

1999-11-15 Z-209792 R-148088 2019-11-15 znak 
zarejestrowany 
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10  

Być może słowno-
graficzny 

 

1999-11-15 Z-209791 R-148087 2019-11-15 znak 
zarejestrowany 

11  

CHOPIN słowno-
przestrzenny 

 

1995-10-17 Z-152503 R-105922 2025-10-17 znak 
zarejestrowany 

12  

FINEZJA Słowny znak słowny 1970-05-12 Z-069226 R-049422 2020-05-12 znak 
zarejestrowany 

13  
GENERACJA Słowny znak słowny 1998-01-30 Z-182859 R-127423 2018-01-30 znak 

zarejestrowany 

14  

Generation słowno-
graficzny 

 

1998-01-20 Z-182425 R-127225 2018-01-20 znak 
zarejestrowany 

15  
Generation Next Słowny znak słowny 2000-01-12 Z-212348 R-147305 2020-01-12 znak 

zarejestrowany 

16  
Generation X Słowny znak słowny 1998-01-14 Z-182262 R-127432 2018-01-14 znak 

zarejestrowany 
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17  
grand prix Słowny znak słowny 1999-06-23 Z-203781 R-141345 2019-06-23 znak 

zarejestrowany 

18  
HONOR Słowny znak słowny 1994-10-26 Z-139622 R-93941 2024-10-26 znak 

zarejestrowany 

19  
JAZZ Słowny znak słowny 1993-01-15 Z-117862 R-83250 2023-01-15 znak 

zarejestrowany 

20  

K-2 Słowny znak słowny 1995-03-30 Z-145393 R-100762 2025-03-30 znak 
zarejestrowany 

21  

M słowno-
graficzny 

 

2008-07-11 Z-343449 R-226581 2018-07-11 znak 
zarejestrowany 

22  

MARIAGE Słowny znak słowny 1989-11-08 Z-088979 R-066231 2019-11-08 znak 
zarejestrowany 

23  

mariage słowno-
graficzny 

 

2011-12-06 Z-393751 R-263840 2021-12-06 znak 
zarejestrowany 

24  
milenium Słowny znak słowny 1997-07-15 Z-175964 R-124141 2017-07-15 znak 

zarejestrowany 

25  
MIMOZA Słowny znak słowny 1988-06-01 Z-086014 R-064115 2018-06-01 znak 

zarejestrowany 

26  
MIRACULUM Słowny znak słowny 2008-07-11 Z-343448 R-226580 2018-07-11 znak 

zarejestrowany 

27  
MIRACULUM Słowny znak słowny 2010-10-14 Z-376489 R-245654 2020-10-14 znak 

zarejestrowany 
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28  

MIRACULUM słowno-
graficzny 

 

1970-12-03 Z-069868 R-049893 2020-12-03 znak 
zarejestrowany 

29  

Miraculum słowno-
graficzny 

 

2004-04-26 Z-279900 R-186636 2024-04-26 znak 
zarejestrowany 

30  

MIRACULUM słowno-
graficzny 

 

2008-07-11 Z-343450 R-226582 2018-07-11 znak 
zarejestrowany 

31  

Miraculum– 
więcej niż piękno 

Słowny znak słowny 2012-06-01 Z-401159 R-265719 2022-07-11 znak 
zarejestrowany 

32  

MIRACULUM 
AGE 50+ 

Słowny znak słowny 2006-12-20 Z-319326 R-206624 2016-12-20 znak 
zarejestrowany 

33  
MIRACULUM 

AMBRE 
Słowny znak słowny 2008-09-04 Z-345677 R-233889 2018-09-04 znak 

zarejestrowany 

34  

MIRACULUM 
AMBER & GOLD 

Słowny znak słowny 2008-06-23 Z-342550 R-221962 2018-06-23 znak 
zarejestrowany 

35  
MIRACULUM 

AQUA THERAPY 
Słowny znak słowny 2008-01-04 Z-334817 R-218197 2018-01-04 znak 

zarejestrowany 
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36  

Miraculum Body 
Expert 

Słowny znak słowny 2004-02-20 Z-276687 R-198757 2024-02-20 znak 
zarejestrowany 

37  

Miraculum 
CONTRE 

Słowny znak słowny 2006-08-07 Z-314122 R-206254 2016-08-07 znak 
zarejestrowany 

38  
Miraculum Face 

Expert 
Słowny znak słowny 2004-06-30 Z-282617 R-188473 2024-06-30 znak 

zarejestrowany 

39  

Miraculum 
Geneza Młodości 

Słowny znak słowny 2006-12-20 Z-319327 R-206625 2016-12-20 znak 
zarejestrowany 

40  

MIRACULUM 
HYDRA 

THERAPY 

Słowny znak słowny 2005-04-28 Z-294391 R-192250 2025-04-28 znak 
zarejestrowany 

41  

Miraculum 
Hydrodynamic 

Słowny znak słowny 2000-01-12 Z-212349 R-148383 2020-01-12 znak 
zarejestrowany 

42  

MIRACULUM 
IDEALSATIN 

Słowny znak słowny 2010-09-10 Z-375252 R-259742 2020-09-10 znak 
zarejestrowany 

43  

MIRACULUM La 
Rose 

Słowny znak słowny 2008-05-13 Z-340838 R-221955 2018-05-13 znak 
zarejestrowany 

44  

MIRACULUM 
MEDICUM 

Słowny znak słowny 2011-09-27 Z-390790 R-262192 2021-09-27 znak 
zarejestrowany 
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45  

eu de toilette 
men 

COLLECTION 
MIRACULUM 

BLACK 

słowno-
graficzny 

 

2012-12-20 Z-408491 R-265733 2021-12-20 znak 
zarejestrowany 

46  

eau de toilette 

men 
COLLECTION 

green 
MIRACULUM 

słowno-

graficzny 

 

2011-12-02 Z-393597 R-264446 2021-12-20 znak 

zarejestrowany 

47  

eau de toilette 
men 

COLLECTION 
ocean blue 

MIRACULUM 

słowno-
graficzny 

 

2011-12-02 Z-393599 R-264448 2021-12-20 znak 
zarejestrowany 



Prospekt Emisyjny 

 

 
110 

48  

eau de toilette 
men 

COLLECTION 
STRONG Red 
MIRACULUM 

słowno-
graficzny 

 

2011-12-02 Z-393602 R-264450 2021-12-20 znak 
zarejestrowany 

49  

MIRACULUM 
MINERAL SPA 

Słowny znak słowny 2008-10-08 Z-347144 R-225315 2018-10-08 znak 
zarejestrowany 

50  

Miraculum 
MYSTÈRE 

Słowny znak słowny 2006-08-07 Z-314123 R-206255 2016-08-07 znak 
zarejestrowany 

51  

Miraculum Perła 
i Jedwab 

Słowny znak słowny 2004-08-19 Z-284554 R-188547 2024-08-19 znak 
zarejestrowany 

52  

MIRACULUM 

PŁASKI BRZUCH 

Słowny znak słowny 2005-04-28 Z-294393 R-192019 2025-04-28 znak 

zarejestrowany 

53  

Miraculum 
PROVOCATION 

Słowny znak słowny 2006-08-07 Z-314121 R-206253 2016-08-07 znak 
zarejestrowany 

54  

MIRACULUM 
Pure Pleasure 

Słowny znak słowny 2008-05-13 Z-340839 R-221956 2018-05-13 znak 
zarejestrowany 

55  

Miraculum 
RZEŹBIARZ ciała 

Słowny znak słowny 2006-04-20 Z-309815 R-198628 2016-04-20 znak 
zarejestrowany 
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56  

Miraculum 
RZEŹBIARZ 

skóry 

Słowny znak słowny 2006-04-20 Z-309814 R-198627 2016-04-20 znak 
zarejestrowany 

57  

MIRACULUM 
SENSITIVE SKIN 

Słowny znak słowny 2005-08-22 Z-299153 R-195677 2025-08-22 znak 
zarejestrowany 

58  

MIRACULUM 
SZYBKI EFEKT 

Słowny znak słowny 2005-04-28 Z-294394 R-192020 2025-04-28 znak 
zarejestrowany 

59  

Miraculum 
Termiczne SPA 

Słowny znak słowny 2006-10-02 Z-316160 R-212166 2016-10-02 znak 
zarejestrowany 

60  

eau de parfum 
women 

COLLECTION 
COOL blue 

MIRACULUM 

słowno-
graficzny 

 

2011-12-02 Z-393596 R-264445 2021-12-02 znak 
zarejestrowany 

61  

eau de parfum 
women 

COLLECTION 
Green 

MIRACULUM 

słowno-
graficzny 

 

2011-12-02 Z-393598 R-264447 2021-12-02 znak 
zarejestrowany 
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62  

eau de parfum 
women 

COLLECTION 
purple 

MIRACULUM 

słowno-
graficzny 

 

2011-12-02 Z-393601 R-264449 2021-12-02 znak 
zarejestrowany 

63  

eau de parfum 
women 

COLLECTION 
Romantic Pink 
MIRACULUM 

słowno-
graficzny 

 

2011-12-02 Z-393604 R-264451 2021-12-02 znak 
zarejestrowany 

64  

eau de parfum 
women 

COLLECTION 
ROSE 

MIRACULUM 

słowno-
graficzny 

 

2011-12-02 Z-393605 R-264452 2021-12-02 znak 
zarejestrowany 

65  

MIRACULUM 
YOUNG 

AROMATERAPIA 

Słowny znak słowny 2001-03-02 Z-232355 R-158679 2021-03-02 znak 
zarejestrowany 
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66  

Miraculum Złota 
Orchidea 

Słowny znak słowny 2006-03-24 Z-308236 R-201528 2016-03-24 znak 
zarejestrowany 

67  
MIRASOL Słowny znak słowny 1974-08-12 Z-073567 R-053084 2024-08-12 znak 

zarejestrowany 

68  

MIRASOL słowno-
graficzny 

 

2011-03-02 Z-382065 R-258417 2021-03-02 znak 
zarejestrowany 

69  

MISTER - M Słowny znak słowny 1989-11-08 Z-088978 R-066230 2019-11-08 znak 
zarejestrowany 

70  

Naturea słowno-
graficzny 

 

2001-08-03 Z-239234 R-161584 2021-08-03 znak 
zarejestrowany 
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71  

Paloma słowno-
graficzny 

 

1997-09-18 Z-178054 R-129595 2017-09-18 znak 
zarejestrowany 

72  

Paloma słowno-
graficzny 

 

2012-01-24 Z-395646 R-258034 2022-01-24 znak 
zarejestrowany 

73  

Paloma body 
SPA 

słowno-
graficzny 

 

2012-01-24 Z-395647 R-258035 2022-01-24 znak 
zarejestrowany 

74  

Paloma foot SPA słowno-
graficzny 

 

2012-01-24 Z-395649 R.-258037 2022-01-24 znak 
zarejestrowany 

75  

Paloma hand 
SPA 

słowno-
graficzny 

 

2012-01-24 Z-395650 R-258038 2022-01-24 znak 
zarejestrowany 

76  

Paloma nail 
EXPERT 

słowno-
graficzny 

 

2012-01-24 Z-395648 R -258036 2022-01-24 znak 
zarejestrowany 
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77  

PANI 
WALEWSKA 

Słowny znak słowny 1971-06-04 Z-070297 R-050089 2021-06-04 znak 
zarejestrowany 

78  

Pani Walewska słowo – 
graficzny 

 

2012-11-06 Z-406578 R-265729 2022-11-06 znak 
zarejestrowany 

79  

PANI 
WALEWSKA 

słowno-
graficzno-
przestrzenny 

 

1997-07-28 Z-176441 R-104166 2017-07-28 znak 
zarejestrowany 

80  

PANI 
WALEWSKA 

słowno-
graficzno-
przestrzenny 

 

1997-07-28 Z-176440 R-104167 2017-07-28 znak 
zarejestrowany 

81  

RELAX Słowny znak słowny 1984-01-16 Z-081705 R-060377 2024-01-16 znak 
zarejestrowany 
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82  

SILKWAY słowno-
graficzny 

 

2007-01-15 Z-320159 R-208715 2017-01-15 znak 
zarejestrowany 

83  
TANITA Słowny znak słowny 2013-01-18 Z-409337 R-265357 2023-01-18 znak 

zarejestrowany 

84  

Tanita słowno-
graficzny 

 

1997-09-18 Z-178052 R-129594 2017-09-18 znak 
zarejestrowany 

85  

Tanita słowno-
graficzny 

 

2009-03-24 Z-353748 R-229982 2019-03-24 znak 
zarejestrowany 

86  

ultra Slim słowno-
graficzny 

 

2011-03-08 Z-382329 R-249945 2021-03-08 znak 
zarejestrowany 
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87  

UNICOLOR słowno-
graficzny 

 

1997-09-18 Z-178055 R-129596 2017-09-18 znak 
zarejestrowany 

88  

przestrzenny Przestrzenny 
 

2001-07-17 Z-238343 R-158997 2021-07-17 znak 

zarejestrowany 

89  

WARS słowno-
graficzny 

 

2012-11-06 Z-406579 R-262713 2022-11-06 znak 
zarejestrowany 

90  
WARS Słowny znak słowny 1972-11-14 Z-071477 R-051090 2022-11-14 znak 

zarejestrowany 

91  

ZAPACH 
PRAWDZIWEGO 

MĘŻCZYZNY 

Słowny znak słowny 2013-01-18 Z-409341   zgłoszenie 
opublikowane 
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92  

Miss Walewska Słowny znak słowny 2013-01-18 Z-409343 R-265358 2023-01-18 znak 
zarejestrowany 

93  

Miss Walewska słowno-
graficzny 

 

2013-01-18 Z-409349 R-265477 2023-01-18 znak 
zarejestrowany 

94  
WALEWSKA Słowny znak słowny 2013-07-30 Z-417246 R-269180 2023-07-30 znak 

zarejestrowany 

95  

WALEWSKA słowno-
graficzny 

 

2013-07-30 Z-417247 R-269181 2023-07-30 znak 
zarejestrowany 

96  

W WARS słowno-
graficzny 

 

2013-09-23 Z-419295 R-274315 2023-09-23 znak 
zarejestrowany 
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97  

WARS słowno-
graficzny 

 

2013-09-13 Z-419296 R-274316 2023-09-23 znak 
zarejestrowany 

98  
Pani Walewska 

ZŁOTA 
REGENERACJA 

Słowny znak słowny 2014-05-05 Z-428162 R-274466 2024-05-05 znak 
zarejestrowany 

99  
Pani Walewska 

ZŁOTA 
ODBUDOWA 

Słowny znak słowny 2014-05-05 Z-428163 R-274467 2024-05-05 znak 
zarejestrowany 

100  
Pani Walewska 

ActiVITA C 
Słowny znak słowny 2014-05-05 Z-428164 R-274468 2024-05-05 znak 

zarejestrowany 

101  
Pani Walewska 
ActiRETINOL 

Słowny znak słowny 2014-05-05 Z-428165 R-274469 2024-05-05 znak 
zarejestrowany 

102  
Pani Walewska 

COLLAGEN 
Słowny znak słowny 2014-05-05 Z-428166 R-274470 2024-05-05 znak 

zarejestrowany 

103  
Pani Walewska 

Noir 
Słowny znak słowny 2014-05-05 Z-428167 R-274471 2024-05-05 znak 

zarejestrowany 

104  
Pani Walewska 

White 
Słowny znak słowny 2014-05-05 Z-428168 R-274472 2024-05-05 znak 

zarejestrowany 

105  
WARS ZERO Słowny znak słowny 2014-05-12 Z-428527 R-279521 2024-05-12 znak 

zarejestrowany 

106  
MIRACULUM 
AQUA PLUS 

Słowny znak słowny 2015-02-18 Z-439133 R-281816 2025-02-18 znak 
zarejestrowany 

107  
TANITA zawsze 

gładko 
 
Słowny 

znak słowny 2015-09-01 Z-446523   zgłoszenie 
opublikowane 
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108  

Tanita  słowno-
graficzny 

 

2015-09-01 Z-446531   zgłoszenie 
opublikowane 

109  
MIRACULUM 
ProEstetica 

Słowny znak słowny 2016-02-22 Z-452600   Zgłoszony 

110  

JOKO 
COSMETICS s.c. 
Kosyl & Kosyl 

słowno-
graficzny 

 
 

1995-08-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z.150221 R -3385 2025-08-11 znak 
zarejestrowany 

111  

J słowno-
graficzny 

 
 
 
 
 
 
 
 

2007-07-25 Z.328179 R -216366 2017-07-25 znak 
zarejestrowany 

112  

JOKO słowno-
graficzny 

 
 
 
 
 
 
 
 

2003-08-18 Z.268781 R -175581 2023-08-18 znak 
zarejestrowany 
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113  

VIRTUAL słowno-
graficzny 

 
 
 
 
 
 
 

2011-03-28 Z.383284 R -253158 2021-03-28 znak 
zarejestrowany 

114  

FASHION mania słowno-
graficzny 

 
 

2013-02-28 
 

Z.411106 R -266714 2023-02-28 znak 
zarejestrowany 

115  

Virtual street 
FASHION 

słowno-
graficzny 

 
 
 
 
 
 

2013-02-28 Z.411107 R -266715 2023-02-28 znak 
zarejestrowany 

116  
JOKO Cashmere 
Finish 

Słowny JOKO Cashmere Finish 2013-02-28 Z.411110 R -270494 2023-02-28 znak 
zarejestrowany 

117  
JOKO Find Your 
Color 

Słowny JOKO Find Your Color 2013-02-28 Z.411113  R - 
282474 

 2023-02-
28 

znak 
zarejestrowany 

118  

JOKO MAKE-UP słowno-
graficzny 

 
 
 
 
 
 
 

2013-10-03 Z.419836 R -270748 2023-10-03 znak 
zarejestrowany 

119  
GRACJA Słowny znak towarowy 1970-05-12 Z-069227 R-049765 2020-05-12 znak 

zarejestrowany 

Źródło: Emitent 
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Znaki towarowe zarejestrowane w trybie międzynarodowym oraz w trybie krajowym poza terytorium Polski. 

Lp. Znak 
Rodzaj 

rejestracji 
Przedstawienie znaku Numer znaku Data rejestracji 

Data 
ważności 

Kraje wyznaczone 

1 

BYĆ MOŻE znak 
międzynarodowy 

 

695166 04-06-1998 04-06-2018 Białoruś, Kazachstan, Litwa, 
Łotwa, Rumunia, Rosja, Ukraina 

2 

PANI 

WALEWSKA 

znak 

międzynarodowy 

 

697899 27-07-1998 27-07-2018 Rosja, Ukraina 

3 

PANI 
WALEWSKA 

znak 
międzynarodowy 

 

697900 27-07-1998 27-07-2018 Rosja, Ukraina 

4 

PANI 
WALEWSKA  

znak 
międzynarodowy 

PANI WALEWSKA 836719 22-07-2004 22-07-2024 Bułgaria, Białoruś, Estonia, 
Kazachstan, Litwa, Łotwa, 
Mołdawia 

5 

PANI 
WALEWSKA 

znak krajowy 
bułgarski 

PANI WALEWSKA 54037 10-02-2006 03-05-2024 Bułgaria 
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6 
WARS znak krajowy 

rosyjski 
WARS 56044 06-07-1976 15-12-2025 Rosja 

7 

JOKO 
COSMETICS 
s.c. KOSYL & 
KOSYL 

znak 
międzynarodowy 

 

IR 666677 1996-12-16 2016-12-16 Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, 
Czechy, Chorwacja, Łotwa, 
Mołdawia, Rumunia, Serbia, 
Rosja, Słowenia, Słowacja, 
Ukraina, Serbia i Czarnogóra 

8 
JOKO znak unijny znak słowny EUTM 

003585478 
2004-01-16 2024-01-16 Unia Europejska 

9 
JOKO MAKE-
UP 

znak unijny znak słowny EUTM 
012805461 

2014-04-18 2024-04-18 Unia Europejska 

Źródło: Emitent 
 

Znaki towarowe, z których korzysta Spółka na podstawie umowy licencyjnej z dnia 16 grudnia 2016 roku ze spółką QXB Sp. z o.o. 

1  

KREM DO 
GOLENIA 

słowno-
przestrzenno-
graficzny 

 

1997-06-19 Z-174980 R-128805 2017-06-19 znak 
zarejestrowany 

2  

LIDER Słowny znak słowny 1977-04-29 Z-076413 R-055410 2017-04-29 znak 
zarejestrowany 
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3  

KREM DO 
GOLENIA LIDER 

Active 

słowno-
przestrzenny 

 

1997-08-12 Z-176946 R-128695 2017-08-12 znak 
zarejestrowany 

4  
LIDER ACTIVE Słowny znak słowny 1999-01-13 Z-196608 R-135738 2019-01-13 znak 

zarejestrowany 

5  

LIDER Active słowno-
graficzny 

 

1999-08-24 Z-206410 R-151964 2019-08-24 znak 
zarejestrowany 

6  
LIDER CLASSIC Słowny znak słowny 1999-01-13 Z-196609 R-135739 2019-01-13 znak 

zarejestrowany 

7  

LIDER Classic słowno-
graficzny 

 

1999-08-24 Z-206409 R-152641 2019-08-24 znak 
zarejestrowany 
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UMOWA LICENCYJNA Z DNIA 16 GRUDNIA 2016 R. MARKI LIDER 

W dniu 16 grudnia 2016 r. Emitent zawarł ze spółką QXB sp. z o.o. umowę licencyjną, w związku ze 
zbyciem przez Emitenta na rzecz QXB sp. z o.o. praw do marki Lider. Na podstawie umowy, QXB sp. z 

o.o. udzieliła Emitentowi wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, ograniczonej czasowo do czasu 
trwania umowy, odpłatnej licencji na korzystanie z następujących znaków: (1) znak towarowy „Lider”, 

na który UP udzielił prawo ochronne numer R-55410, (2) znak towarowy słowny „Lider Classic”, na 

który UP udzielił prawo ochronne numer R-135739, (3) znak towarowy słowny „Lider Active”, na który 
UP udzielił prawo ochronne numer 135738, (4) znak towarowy słwno-graficzny „Lider Classic”, na 

który UP udzieli prawo ochronne numer R-152641, (5) znak towarowy słowno-graficzny „Lider Active”, 
na który UP udzielił prawo ochronne numer R-151964, (6) znak towarowy słowno-graficzno-

przestrzenny „Krem do golenia”, na który UP udzielił prawo ochronne numer R-128805, (7) znak 
towarowy słowno-przestrzenny „Krem do golenia Lider Active”, na który UP udzielił prawo ochronne 

numer R-128695. Ponadto, QXB sp. z o.o. udzieliła wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, 

ograniczonej czasowo do czasu trwania umowy, odpłatnej licencji na korzystanie z Utworów (przez 
które rozumie w szczególności wszelkie materiały, dokumenty, receptury, specyfikacje, projekty, 

projekty graficzne, logotypy, reklamy, materiały reklamowe i promocyjne, ulotki, opakowania, wzory, 
oznaczenia, znaki towarowe, znaki zarejestrowane, technologie produkcji, dobra chronione, utwory 

audiowizualne i wszelkie inne utwory związane lub dotyczące Produktów Lider lub marki Lider) na 

polach eksploatacji szczegółowo wymienionych w treści umowy. Ponadto, QXB sp. z o.o. udzieliła 
także Emitentowi wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, ograniczonej czasowo do okresu trwania 

Umowy, odpłatnej licencji na korzystanie z Dóbr Chronionych. Spółka zobowiązana jest do utrzymania 
sprzedaży produktów oznaczonych znakami w wysokości co najmniej 500.000 zł w każdym kwartale. 

W zamian za udzielenie licencji, Emitent uiści na rzecz QXB sp. z o.o. roczną opłatę licencyjną w 
wysokości 5% łącznej wartości netto sprzedaży wszystkich produktów oznaczonych Znakami, innymi 

oznaczeniami i znakami towarowymi Lider, znakami towarowymi i oznaczeniami do nich podobnymi 

lub zawierającymi ich elementy za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia 31 grudnia 2017 r. nie 
więcej jednak niż 165.000,00 zł, powiększoną o należny podatek od towarów i usług. Opłata licencyjna 

będzie płatna kwartalnie w częściach. Umowa zawarta została na czas określony do dnia 31 grudnia 
2017 r. z możliwością automatycznego przedłużenia obowiązywania umowy na pisemny wniosek spółki 

o kolejny rok kalendarzowy, tj do dnia 31 grudnia 2018 r. tylko w przypadku nie zawarcia umowy 

odkupu/sprzedaży. QXB sp. z o.o. ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku gdy Emitent nie zrealizuje sprzedaży na poziomie 500.000 zł w dwóch następujących po 

sobie okresach kwartalnych. 
 

 

Wzory użytkowe, wynalazki, wzory przemysłowe, patenty 
Emitent nie posiada wzorów użytkowych, wynalazków, wzorów przemysłowych oraz patentów. 

 

12. INFORMACJE O TENDENCJACH 

12.1. NAJISTOTNIEJSZE OSTATNIO WYSTĘPUJĄCE TENDENCJE W PRODUKCJI, 
SPRZEDAŻY I ZAPASACH ORAZ KOSZTACH I CENACH SPRZEDAŻY ZA OKRES OD DATY 

ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO DO DATY DOKUMENTU 
REJESTRACYJNEGO 

W okresie od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.) do dnia 

zatwierdzenia Prospektu w działalności Emitenta można zaobserwować tendencje w sprzedaży, 
produkcji i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży opisane poniżej. 

 
Od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego, otoczenie gospodarcze w którym działa Emitent 

było stabilne. Poza wymienionymi poniżej od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego, nie 
wystąpiły żadne istotne tendencje w produkcji, sprzedaży, zapasach oraz kosztach i cenach.   
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12.2. INFORMACJE NA TEMAT JAKICHKOLWIEK ZNANYCH TENDENCJI, NIEPEWNYCH 
ELEMENTÓW, ŻĄDAŃ, ZOBOWIĄZAŃ LUB ZDARZEŃ, KTÓRE WEDLE WSZELKIEGO 

PRAWDOPODOBIEŃSTWA MOGĄ MIEĆ ZNACZĄCY WPŁYW NA PERSPEKTYWY 
EMITENTA, PRZYNAJMNIEJ DO KOŃCA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 

Dalszy rozwój Emitenta uzależniony jest od wielu czynników zarówno zależnych (wewnętrznych) 
jak i niezależnych (zewnętrznych) od Spółki. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze z nich: 

 

Czynniki zewnętrzne 
1. Sytuacja makroekonomiczna w Polsce i poza jej granicami 

Zarówno w roku 2016, jak i 2015, ponad 90% sprzedaży Emitenta realizowane było na rynku 
krajowym. Podobna tendencja widoczna jest także w I kwartale 2017 r. W związku z tym 

wyniki finansowe osiągane przez Emitenta uzależnione są głównie od sytuacji 
makroekonomicznej w Polsce. Sytuacja na rynkach zagranicznych ma mniejsze znaczenie. 

Istotny wpływ na otoczenie, w którym działa Spółka mają przede wszystkim: stopa wzrostu 

PKB, nastroje wśród konsumentów i wysokość stóp. Wynik operacyjny Emitenta, jest również 
uzależniony od kursów wymiany PLN do EUR i USD. Część surowców wykorzystywanych do 

produkcji kosmetyków jest bowiem importowana, a zakupy rozliczane są w walutach obcych.  
 

2. Dynamika i kierunki rozwoju rynków, na których działa Emitent 

Perspektywy rozwoju Emitenta uzależnione są od dynamiki i kierunków rozwoju rynków, 
na których działa lub zamierza rozpocząć ekspansję w przyszłości. Rynek kosmetyczny w 

Polsce oraz na świecie jest bardzo konkurencyjny, są na nim obecne korporacje o globalnej 
skali działania. Podmioty mniejsze, takie jak Miraculum S.A., muszą znaleźć niszę rynkową, 

dzięki której będą w stanie zachęcić klientów do zakupu swoich produktów. Siłą Emitenta są 
znane marki, dzięki którym produkty mają szanse przebić się na półce sklepowej pomimo 

znacznie niższych nakładów na reklamę. W najbliższej przyszłości Emitent planuje rozwój 

ekspansji zagranicznej, zarówno do krajów Europy zachodniej, jak i na wschód oraz na inne 
kontynenty.   

 
3. Konkurencja ze strony innych podmiotów 

Tempo rozwoju Spółki uzależnione jest od działań innych podmiotów. Rynek kosmetyczny jest 

bardzo konkurencyjny, są na nim obecne zarówno wielkie korporacje takie jak L’Oréal czy 
Beiersdorf, ale i mniejsi, rodzimi producenci, tacy jak Ziaja Sp. z o.o. czy Dr Irena Eris S.A. 

Koncerny każdego roku przeznaczają ogromne kwoty na marketing i reklamę swoich 
produktów, przekłada się to na ich wyniki sprzedażowe. Siłą Miraculum S.A. są rozpoznawalne 

marki oraz wysoka jakość, które to w połączeniu z zwiększającą się dostępnością produktów 

na półkach sklepowych skutecznie rywalizują z konkurencją.   
 

4. Regulacje prawne 
Czynnikiem, który wpływa na każdy rodzaj działalności gospodarczej, są ewentualne zmiany 

prawa.  
W chwili obecnej strona rządowa przeprowadza konsultacje i analizy związane z planowanym 

wprowadzeniem zakazu handlu w niedzielę. Ewentualne ustanowienie niedzieli dniem wolnym 

od handlu, może negatywnie wpłynąć na sprzedaż wyrobów firm z branży kosmetycznej, w 
tym również Emitenta. Segmenty w których działa Emitent nie podlegają regulacji 

szczególnych przepisów prawa.  
 

Czynniki wewnętrzne 

Kontynuacja realizacji planowanych celów strategicznych Emitenta 
Na dzień zatwierdzenia prospektu, celami strategicznymi Zarządu Emitenta są refinansowanie 

wysokooprocentowanych obligacji korporacyjnych oraz zwiększenie obecności produktów 
Miraculum w sieciach handlowych. Miraculum S.A. planuje spłatę części obligacji 

korporacyjnych ze środków wypracowanych z działalności operacyjnej oraz uzyskanych 
kredytów bankowych.  

Istotnym czynnikiem zwiększającym sprzedaż produktów Emitenta jest zwiększenie ich 

obecności w różnego rodzaju placówkach handlowych, takich jak drogerie, sieci handlowe (w 
tym dyskonty oraz supermarkety) oraz mniejsze sklepy osiedlowe. W latach ubiegłych 
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obecność produktów Miraculum S.A. na polskim rynku istotnie zmniejszyła się, obecnie Zarząd 

pracuje nad powrotem produktów Miraculum do większości placówek handlowych na terenie 

kraju.    
 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu nie są znane jakiekolwiek inne niepewne elementy, żądania, 
zobowiązania lub zdarzenia, poza wyżej wymienionymi, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa 

mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta do końca 2017 roku. 

 

13. PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE 

13.1. OŚWIADCZENIE WSKAZUJĄCE PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA, NA KTÓRYCH EMITENT 
OPIERA SWOJE PROGNOZY LUB SZACUNKI 

 
 

Emitent nie podaje prognoz ani wyników szacunkowych. 
 

13.2. RAPORT SPORZĄDZONY PRZEZ NIEZALEŻNYCH KSIĘGOWYCH LUB BIEGŁYCH 
REWIDENTÓW  

 
Nie dotyczy. 

 

14. ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ 
OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA 

W strukturze Emitenta jako organ zarządzający występuje Zarząd, jako organ nadzorczy –  Rada 
Nadzorcza. Nie występują organy administracyjne. 

 

W skład Zarządu Emitenta wchodzi Pan Tomasz Sarapata – Prezes Zarządu oraz Pani Anna Beata 
Ścibisz – Członek Rady Nadzorczej czasowo delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu 

na okres 3 (trzech) miesięcy. 
 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą: (1) Tadeusz Zbigniew Tuora – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

(2) Sławomir Ziemski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, (3) Janusz Auleytner – Członek Rady 
Nadzorczej, (4) Dariusz Kielmans – Członek Rady Nadzorczej, (5) Anna Beata Ścibisz – Członek Rady 

Nadzorczej czasowo delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu oraz (6) Tomasz Robert 
Kamola – Członek Rady Nadzorczej. 

 
W strukturze organizacyjnej Emitenta nie występują następujące osoby zarządzające wyższego 

szczebla. 

14.1. IMIONA I NAZWISKA, ADRESY MIEJSCA PRACY I FUNKCJE WYMIENIONYCH 
PONIŻEJ OSÓB W RAMACH PRZEDSIĘBIORSTWA EMITENTA, A TAKŻE WSKAZANIE 
PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ PRZEZ TE OSOBY POZA 

PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA, GDY DZIAŁALNOŚĆ TA MA ISTOTNE ZNACZENIE DLA 

EMITENTA  

14.1.1. ZARZĄD 

Organem Zarządzającym Emitenta jest Zarząd. W skład obecnie działającego Zarządu wchodzi jako 
Prezes Zarządu Pan Tomasz Sarapata, a także Pani Anna Beata Ścibisz jako Członek Rady Nadzorczej 

czasowo delegowany do wykonywania funkcji Członka Zarządu. Pan Tomasz Sarapata został powołany 

w skład Zarządu Emitenta w dniu 23 grudnia 2016 r. Również 23 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza 
Emitenta postanowiła delegować do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu na okres 3 miesięcy 

Panią Annę Beatę Ścibisz. W dniu 21 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta ponownie delegowała 
do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu na okres 3 miesięcy Panią Annę Beatę Ścibisz, a 
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następnie uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta nr 02/6/2017 delegowanie Pani Anny Beaty Ścibisz do 

wykonywania czynności członka Zarządu Emitenta zostało przedłużone na okres kolejnych trzech 

miesięcy, tj. do dnia 23 września 2017 r. 
 

Uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wewnętrznego podziału kompetencji 
pomiędzy poszczególnych członków Zarządu, Zarząd Spółki postanowił dokonać wewnętrznego 

podziału kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu w następujący sposób: (1) Prezes 

Zarządu Pan Tomasz Sarapata odpowiedzialny będzie za strategię rozwoju, relacje z inwestorami, 
sprzedaż i marketing, sprawy handlowe, relacje z dostawcami, oraz kluczowe decyzje finansowe, (2) 

Członek Rady Nadzorczej Pani Anna Ścibisz delegowana do czasowego wykonywania czynności 
członka Zarządu odpowiedzialna będzie za controlling finansowy. Uchwała weszła w życie z chwilą jej 

podjęcia. 
 

 

Tomasz Krzysztof Sarapata – Prezes Zarządu 
 

Pan Tomasz Krzysztof Sarapata posiada wykształcenie wyższe techniczne. W 1999 r. ukończył studia 
na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Pan Tomasz 

Krzysztof Sarapata swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Spółdzielni Mieszkaniowej OSTOJA w 

Krakowie, w której w latach 1994 – 1997 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W latach 1997 – 2003 
prowadził własną działalność gospodarczą. Następnie w latach 1999 – 2001 był Dyrektorem Oddziału 

w Krakowie spółki pod firmą WKT Polska sp. z o.o. W latach 2003 – 2010 pełnił funkcję Prezesa 
Zarządu spółki pod firmą Zakłady Odzieżowe BYTOM S.A. Ponadto, Pan Tomasz Krzysztof Sarapata 

zdobył doświadczenie pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki pod firmą Zakłady 
Przemysłu Jedwabniczego DOLWIS S.A. w upadłości likwidacyjnej (w latach 2004 – 2010) oraz w 

spółce pod firmą INTERMODA sp. z o.o. (w latach 2008 – 2010). 

 
Poniżej przedstawiono informacje na temat spółek kapitałowych i osobowych, w których w okresie 

ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Krzysztof Sarapata: (i) pełnił funkcje w organach zarządzających lub 
nadzorczych, lub (ii) posiadał akcje lub udziały lub był wspólnikiem, z wyłączeniem spółek publicznych, 

w których Pan Tomasz Krzysztof Sarapata posiada poniżej 5% ogólnej liczby głosów. 

 

Spółka Pełniona funkcja 

Czy funkcja jest 

pełniona na dzień 
zatwierdzenia 
Prospektu? 

MIRACULUM S.A. Prezes Zarządu Tak 

PIKI sp. z o.o. 
Wspólnik Tak 

Prezes Zarządu Tak 

Concordia 1833 sp. z o.o. Wspólnik Tak 

Breco sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Prezes Zarządu Tak 

Zakłady Przemysłu Jedwabniczego DOLWIS S.A. w upadłości 
likwidacyjnej 

Prezes Zarządu Nie 

 

Poza informacjami wskazanymi w powyższej tabeli, Pan Tomasz Krzysztof Sarapata, w okresie 
ostatnich 5 lat, (i) nie występował w charakterze wspólnika, akcjonariusza, partnera ani (ii) nie pełnił 

żadnych funkcji zarządczych ani nadzorczych w podmiotach innych niż Spółka. W okresie ostatnich 5 

lat Pan Tomasz Krzysztof Sarapata nie był, ani nie jest obecnie podmiotem dominującym 
jakiegokolwiek podmiotu, za wyjątkiem spółki pod firmą PIKI sp. z o.o., w której posiada 90% 

udziałów. Pan Tomasz Krzysztof Sarapata nie pełni innych funkcji w ramach Spółki. Poza działalnością 
na rzecz Spółki Pan Tomasz Krzysztof Sarapata nie wykonuje żadnej działalności, która mogłaby mieć 

istotne znaczenie dla Spółki. Pan Tomasz Krzysztof Sarapata posiada 310.000 akcji Emitenta, 

stanowiących 2,69% kapitału zakładowego Emitenta. Pan Tomasz Krzysztof Sarapata nie posiada 
obecnie żadnych opcji na akcje Spółki, ani żadnych uprawnień z umów, obligacji zamiennych czy też 

obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych. Pan Tomasz Krzysztof Sarapata nie 
jest aktywnym inwestorem giełdowym. 

 

Według złożonego oświadczenia, Pan Tomasz Krzysztof Sarapata: 
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 nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza działalnością na rzecz Emitentem, 

która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta; 

 nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były 

kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat, za wyjątkiem: 
o spółki pod firmą Breco sp. z o.o., w której Pan Tomasz Krzysztof Sarapata pełni od 

2011 r. funkcję Prezesa Zarządu i wobec której to spółki w dniu 18 października 2016 

r. Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, Wydział VI Gospodarczy wydał postanowienie w 
sprawie prowadzenia upadłości dłużnika z możliwością zawarcia układu (sygn. akt: VI 

GUP 13/15). Przyczyną upadłości była utrata płynności finansowej ze względu na 
niewywiązanie się z zobowiązań jej kontrahentów. W szczególności dotyczyło to braku 

zapłaty przez kontrahenta Spółki za nieruchomość, która Spółka zbyła w sierpniu 2014 
roku. Transakcja ta opiewała na kwotę 3.050.000,00 złotych, a Spółka otrzymała od 

jej kontrahenta jedynie kwotę 230.000,00 złotych. Postępowanie likwidacyjne nadal 

się toczy; 
o spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego DOLWIS S.A., w której Pan 

Tomasz Sarapata od 2010 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu i wobec której to spółki w 
dniu 29 kwietnia 2011 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy 

wydał postanowienie w sprawie prowadzenia upadłości dłużnika z możliwością 

zawarcia układu (sygn. akt: V GUU 1/11). Przyczyną upadłości była trudna sytuacja 
rynkowa, utrata zamówień w związku z załamaniem się koniunktury na produkcje 

krajową i wyparcie jej importem. Postępowanie upadłościowe zostało zakończone, w 
dniu 14 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy w 

sprawie o sygn. akt V GUp 25/11 wydał postanowienie, w którym stwierdził 
zakończenie postępowania upadłościowego. W dniu 13 kwietnia 2017 r. spółka została 

wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego; 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat; 
 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów 

ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych); 
 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w 

zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat; 
 Pan Tomasz Sarapata nie jest powiązany osobowo z pozostałymi członkami organów 

zarządzających oraz nadzorczych Emitenta, ani osobami zarządzającymi wyższego szczebla w 
ramach Emitenta; 

 członkowie rodziny Pana Tomasza Sarapaty nie posiadają akcji Emitenta; 

 członkowie rodziny Pana Tomasza Sarapaty nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec 
Emitenta ani nie uczestniczą w podmiotach prowadzących taką działalność. 

 
 

Anna Beata Ścibisz – Członek Rady Nadzorczej czasowo delegowany do wykonywania 
funkcji Członka Zarządu 

 

Pani Anna Beata Ścibisz posiada wykształcenie wyższe. W 1997 r. ukończyła Zarządzanie i Marketing 
(specjalizacja: Zarządzanie gospodarcze) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

Ponadto w 1998 r. Pani Anna Beata Ścibisz ukończyła studia podyplomowe z zakresu wyceny 
nieruchomości na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, natomiast w 2007 r. studia 

podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami na Wydziale Architektury Politechniki 

Warszawskiego. W 1997 r. Pani Anna Beata Ścibisz zdała egzamin dla Kandydatów na Członków Rad 
Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu 

Państwa. Pani Anna Beata Ścibisz od 2008 r. posiada także licencję zawodową w zakresie zarządzania 
nieruchomościami. W latach 2004 – 2005 Pani Anna Beata Ścibisz była Inspektorem Działu Zamówień 

Publicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. W latach 
2005 – 2008 pełniła funkcję Kierownika Referatu ds. Zamówień Publicznych w Sądzie Okręgowym w 

Warszawie. Od 2008 r. Pani Anna Beata Ścibisz jest Kierownikiem Działu Finansowego w Prokuraturze 

Okręgowej w Warszawie. 
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Poniżej przedstawiono informacje na temat innych spółek kapitałowych i osobowych, w których 

w okresie ostatnich pięciu lat Pani Anna Beata Ścibisz: (i) pełnił funkcje w organach zarządzających lub 

nadzorczych, lub (ii) posiadał akcje lub udziały lub był wspólnikiem, z wyłączeniem spółek publicznych, 
w których Pani Anna Beata Ścibisz posiada poniżej 5% ogólnej liczby głosów. 

 

Spółka Pełniona funkcja 

Czy funkcja jest 
pełniona na dzień 
zatwierdzenia 
Prospektu? 

Miraculum S.A. Członek Rady Nadzorczej czasowo 
delegowany do wykonywania 
funkcji Członka Zarządu 

tak 

 
Poza informacjami wskazanymi w powyższej tabeli, Pani Anna Beata Ścibisz, w okresie ostatnich 5 lat, 

(i) nie występowała w charakterze wspólnika, akcjonariusza, partnera ani (ii) nie pełniła żadnych 
funkcji zarządczych ani nadzorczych w podmiotach innych niż Emitent. W okresie ostatnich 5 lat Pani 

Anna Beata Ścibisz nie była, ani nie jest obecnie podmiotem dominującym jakiegokolwiek podmiotu. 
Pani Anna Beata Ścibisz nie pełniła innych funkcji w ramach Spółki. Poza działalnością na rzecz Spółki 

Pani Anna Beata Ścibisz nie wykonuje żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla 

Spółki. Pani Anna Beata Ścibisz posiada 11.500 akcji Emitenta stanowiących 0,10% kapitału 
zakładowego Emitenta. Pani Anna Beata Ścibisz nie posiada obecnie żadnych opcji na akcje Spółki, ani 

żadnych uprawnień z umów, obligacji zamiennych czy też obligacji z prawem pierwszeństwa lub 
warrantów subskrypcyjnych. Pani Anna Beata Ścibisz nie jest aktywnym inwestorem giełdowym. 

 

Według złożonego oświadczenia, Pani Anna Beata Ścibisz: 
 nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza działalnością na rzecz Emitentem, 

która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta; 
 nie była wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były 
kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat;  

 nie została skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat; 

 nie była podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów 
ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych); 

 nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w 

zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat; 

 Pani Anna Beata Ścibisz nie jest powiązana osobowo z pozostałymi członkami organów 
zarządzających oraz nadzorczych Emitenta, ani osobami zarządzającymi wyższego szczebla w 

ramach Emitenta; 
 nie ma wiedzy, aby członkowie rodziny Pani Anny Beaty Ścibisz posiadali akcje Emitenta, za 

wyjątkiem męża Pani Anny Beaty Ścibisz – Pana Pawła Moczydłowskiego, który posiada 

16.000 akcji Emitenta, reprezentujących 0,13898% kapitału zakładowego Emitenta; 
 członkowie rodziny Pani Anny Beaty Ścibisz nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec 

Emitenta ani nie uczestniczą w podmiotach prowadzących taką działalność. 
 

14.1.2. RADA NADZORCZA 

Organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza.  

W skład Rady Nadzorczej wchodzą: (1) Tadeusz Zbigniew Tuora – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

(2) Sławomir Ziemski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, (3) Janusz Auleytner – Członek Rady 
Nadzorczej, (4) Dariusz Kielmans – Członek Rady Nadzorczej, (5) Anna Beata Ścibisz – Członek Rady 

Nadzorczej czasowo delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu oraz (6) Tomasz Robert 
Kamola – Członek Rady Nadzorczej. 

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki w siedzibie Emitenta. 

 
 

Tadeusz Zbigniew Tuora – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
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Pan Tadeusz Zbigniew Tuora posiada wykształcenie wyższe. W 1973 r. ukończył ekonomię na 

Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1980 obronił pracę doktorską na 

Wydziale Nauk Ekonomicznych z zakresu wpływu zmian strukturalnych na inflację w gospodarce 
polskiej. Pan Tadeusz Zbigniew Tuora swoje doświadczenie zdobył na Uniwersytecie Warszawskim, na 

której to uczelni w latach 1973 – 1980 był asystentem, natomiast w latach 1980 – 1994 adiunktem. W 
latach 2002 – 2015 pełnił funkcję Konsultanta, Pełnomocnika ds. organizacji w spółce PZ Cormay S.A. 

Ponadto w latach 2010 – 2014 Pan Tadeusz Zbigniew Tuora był Doradcą ds. Inwestycji, natomiast w 

latach 2014 – 2015 Dyrektorem Zarządzającym Orphee Technics sp. z o.o. Ponadto, Pan Tadeusz 
Zbigniew Tuora w latach 1991 – 1996 był Prezesem Zarządu, natomiast w latach 1996 – 

2002Przewodniczącym Rady Nadzorczej Cormay Poland S.A. W latach 1996 – 2001 Prezes Zarządu 
Cormay S.A., a także Prezes Zarządu Cormay Diagnostyka S.A. W latach 1985 – 2001 Pan Tadeusz 

Zbigniew Tuora był Prezesem Zarządu TT Management sp. z o.o., natomiast w latach 1999 – 2001 
Prezesem Zarządu Colfarm S.A. Ponadto w latach 2007 – 2015 pełnił funkcję Członka Zarządu Izby 

Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej. Od 2011 r.  Pan Tadeusz Zbigniew Tuora 

prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Tadeusz Tuora TTFINX. Działalność ta nie 
jest konkurencyjna dla działalności Emitenta.  

 
Poniżej przedstawiono informacje na temat innych spółek kapitałowych i osobowych, w których 

w okresie ostatnich pięciu lat Pan Tadeusz Zbigniew: (i) pełnił funkcje w organach zarządzających lub 

nadzorczych, lub (ii) posiadał akcje lub udziały lub był wspólnikiem, z wyłączeniem spółek publicznych, 
w których Pan Tadeusz Zbigniew Tuora posiada poniżej 5% ogólnej liczby głosów. 

 

Spółka Pełniona funkcja 

Czy funkcja jest 
pełniona na dzień 
zatwierdzenia 
Prospektu? 

Miraculum S.A. Członek Rady Nadzorczej Tak 

QXB sp. z o.o. 
Wspólnik Tak 

Prezes Zarządu Tak 

PZ Cormay S.A. Członek Rady Nadzorczej Nie 

Orphee Technics sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

OGL sp. z o.o. 
Prezes Zarządu Tak 

Wspólnik Tak 

Batma sp. z o.o. w likwidacji Wspólnik Nie 

Tersaco AG Prezes Zarządu Tak 

Akcjonariusz Tak 

Diesse Diagnostica Członek Zarządu, Dyrektor Nie 

Innovation Enterprises Ltd Dyrektor Nie 

Orphee S.A. 
Członek Zarządu, Dyrektor Nie 

Akcjonariusz Tak 

 

Poza informacjami wskazanymi w powyższej tabeli, Pan Tadeusz Zbigniew Tuora, w okresie ostatnich 

5 lat, (i) nie występował w charakterze wspólnika, akcjonariusza, partnera ani (ii) nie pełnił żadnych 
funkcji zarządczych ani nadzorczych w podmiotach innych niż Spółka. W okresie ostatnich 5 lat Pan 

Tadeusz Zbigniew Tuora nie był, ani nie jest obecnie podmiotem dominującym jakiegokolwiek 
podmiotu, za wyjątkiem spółki pod firmą Tersaco AG, w której posiada 100% akcji w kapitale 

zakładowym spółki, spółki pod firmą QXB sp. z o.o., w której posiada 98% udziałów w kapitale 

zakładowym spółki oraz OGL sp. z o.o., w której posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym 
spółki. Pan Tadeusz Zbigniew Tuora nie pełni innych funkcji w ramach Spółki. Poza działalnością na 

rzecz Spółki Pan Tadeusz Zbigniew Tuora nie wykonuje żadnej działalności, która mogłaby mieć 
istotne znaczenie dla Spółki. Pan Tadeusz Zbigniew Tuora nie posiada obecnie żadnych opcji na akcje 

Spółki, ani żadnych uprawnień z umów, obligacji zamiennych czy też obligacji z prawem 
pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych. Pan Tadeusz Zbigniew Tuora posiada bezpośrednio 

363.500 akcji Spółki. Pan Tadeusz Zbigniew Tuora nie jest aktywnym inwestorem giełdowym. 

Członkowie rodziny państwa Tuorów są akcjonariuszami Miraculum S.A. Przewodniczący Rady 
Nadzorczej Miraculum SA, Pan Tadeusz Tuora, posiada 363.500 akcji Miraculum SA, w tym 330.000 

akcji serii U. Pani Monika Dziachan – żona p. Tadeusza Tuory, posiada 380.000 akcji Miraculum SA, w 
tym 354.000 akcji serii U. Pani Monika Tuora – synowa Pana Tadeusza Tuory, posiada 450.000 akcji 
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Miraculum SA, wszystkie te akcje należą do serii U. Pani Beata Roszak – matka Pani Moniki Tuora, 

posiada 120.000 akcji Miraculum SA, przy czym wszystkie te akcje należą do serii U. 

 
Pan Tadeusz Tuora, Przewodniczący Rady Nadzorczej Miraculum SA, jest większościowym 

udziałowcem spółki QXB Sp. z o.o. oraz prezesem zarządu QXB Sp. z o.o. Pan Tomasz Tuora, syn 
pana Tadeusza Tuory, jest wiceprezesem zarządu QXB Sp. z o.o. i jest mniejszościowym udziałowcem 

QXB Sp. z o.o. W dniu 16.12.2016 r. QXB Sp. z o.o. nabyła od Miraculum SA prawa do znaku 

ochronnego Lider, za kwotę 3.300.000 PLN netto, przy czym umowa zawiera klauzulę zgodnie z którą 
Miraculum ma prawo do odkupienia praw do znaku Lider za te samą kwotę, tj. 3.300.000 PLN. 

 
Ponadto, ze spółką powiązani są także inni członkowie rodziny Pana Tadeusza Tuory: z Panem 

Krzysztofem Tuorą (synem Pana Tadeusza Tuory) Emitent zawarł umowy o świadczenie usług 
administracyjnych, a także została z nim zawarta umowa o pracę na okres próbny. Poza tym Pani 

Barbara Tuora – Wysocka (siostra Pana Tadeusza Tuory) zawarła ze Spółką umowę o pracę na czas 

nieokreślony. Do dnia 15 maja 2017 r. z Emitentem miał zawartą także umowę o pracę na okres 
próbny z Panem Krzysztofem Wysockim (brat mężą siostry Pana Tadeusza Tuory). 

Według złożonego oświadczenia, Pan Tadeusz Zbigniew Tuora: 
 nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza działalnością na rzecz Emitentem, 

która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta; 

 nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były 

kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat, za wyjątkiem spółki pod firmą 
Batma sp. z o.o., w której Pan Tadeusz Zbigniew Tuora w latach 2013 – 2015 był 

wspólnikiem; w dniu 2 grudnia 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod 
firmą Batma sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 3 w przedmiocie rozwiązania spółki oraz 

postawienia jej w stan likwidacji, objęta aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza 

Krzysztofa Buka, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 
16/6 (Rep. A nr 2028/2015)nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 

lat; Przyczyną podjęcia decyzji o likwidacji spółki była utrata jedynego klienta w zakresie usług 
marketingowych; Spółka nie ma wierzycieli, gdyż opublikowała wymagane ogłoszenie w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym i żaden wierzyciel nie zgłosił w terminie 3 miesięcy od 

dnia ogłoszenia swoich wierzytelności w stosunku do tej spółki; 
 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów 

ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych); 
 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w 

zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat; 
 Pan Tadeusz Zbigniew Tuora nie jest powiązany osobowo z pozostałymi członkami organów 

zarządzających oraz nadzorczych Emitenta, ani osobami zarządzającymi wyższego szczebla w 
ramach Emitenta;  

 członkowie rodziny Pana Tadeusza Zbigniewa Tuora nie posiadają akcji Emitenta, za 
wyjątkiem synowej – Pani Moniki Tuora, która posiada 450.000 akcji Emitenta oraz żony Pana 

Tadeusza Tuory – Pani Moniki Dziachan, która posiada 380.000 akcji Emitenta; 

 członkowie rodziny Pana Tadeusza Zbigniewa Tuora nie prowadzą działalności konkurencyjnej 
wobec Emitenta ani nie uczestniczą w podmiotach prowadzących taką działalność. 
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Sławomir Ziemski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

 

Pan Sławomir Ziemski posiada wykształcenie wyższe. W roku 1998 ukończył studia na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu w Białymstoku. Ponadto Pan Sławomir Ziemski posiada licencję maklera papierów 

wartościowych. Swoje doświadczenie Pan Sławomir Ziemski zdobyła w Kredyt Banku S.A. 
Inwestycyjny Dom Maklerski, gdzie w latach 1997 – 1999 był pracownikiem DOK, natomiast w latach 

1999 – 2005 inspektorem nadzoru. W roku 2005 zatrudniony był na stanowisku Compliance Officer, a 

w latach 2006 – 2013 Proprietary Trader w KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Odział w Polsce. Od 
roku 2013 zatrudniony jest na stanowisku Dealera w Domu Maklerski BOŚ S.A. W latach 2001 – 2002 

Członek Zarządu, a w latach 2003 – 2004 Członek Komisji Rewizyjnej Wspólnoty Mieszkaniowej 
„Kopernik: w Ząbkach. W latach 2005 – 2006 pełnił funkcję Członka Zarządu, a w latach 2006 – 2008 

Członka Rady Nadzorczej Łódzkiego Towarzystwa Elektrycznego S.A. W latach 2007 – 2008 Pan 
Sławomir Ziemski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Ziarno Polska Wytwórnia Chleba 

Zdrowia i Młyn Walcowy S.A. Ponadto w latach 2004 – 2011 Członek Rady Nadzorczej Zakładów 

Odzieżowych Bytom S.A., natomiast w latach 2006 – 2011 Członek Rady Nadzorczej w spółce Zakłady 
Przemysłu Jedwabniczego Dolwis S.A. W latach 2005 – 2010 był radnym Rady Miasta Ząbki oraz jej 

Przewodniczącym. 
 

Poniżej przedstawiono informacje na temat innych spółek kapitałowych i osobowych, w których 

w okresie ostatnich pięciu lat Pan Sławomir Ziemski: (i) pełnił funkcje w organach zarządzających lub 
nadzorczych, lub (ii) posiadał akcje lub udziały lub był wspólnikiem, z wyłączeniem spółek publicznych, 

w których Pan Sławomir Ziemski posiada poniżej 5% ogólnej liczby głosów. 
 

 

Poza informacjami wskazanymi w powyższej tabeli, Pan Sławomir Ziemski, w okresie ostatnich 5 lat, 

(i) nie występował w charakterze wspólnika, akcjonariusza, partnera ani (ii) nie pełnił żadnych funkcji 
zarządczych ani nadzorczych w podmiotach innych niż Spółka. W okresie ostatnich 5 lat Pan Sławomir 

Ziemski nie był, ani nie jest obecnie podmiotem dominującym jakiegokolwiek podmiotu. Pan Sławomir 
Ziemski nie pełni innych funkcji w ramach Spółki. Poza działalnością na rzecz Spółki Pan Sławomir 

Ziemski nie wykonuje żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Spółki. Pan 

Sławomir Ziemski posiada 300.500 akcji Emitenta. Pan Sławomir Ziemski nie posiada obecnie żadnych 
opcji na akcje Spółki, ani żadnych uprawnień z umów, obligacji zamiennych czy też obligacji z prawem 

pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych. 
 

Według złożonego oświadczenia, Pan Sławomir Ziemski: 
 nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza działalnością na rzecz Emitentem, 

która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta; 

 nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były 

kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat, za wyjątkiem spółki Zakłady 
Przemysłu Jedwabniczego Dolwis S.A. w upadłości likwidacyjnej, w której Pan Sławomir 

Ziemski jest członkiem Rady Nadzorczej, a wobec której to spółki w latach  2009 – 2010 

toczyło się postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu (w dniu 30.06.2010 r. 
doszło do zakończenia postępowania upadłościowego, prowadzonego pod sygn. akt: VIII GU 

44/09 w związku z uprawomocnieniem postanowienia z dnia 08.06.2010 r. Sądu Rejonowego 
w Jeleniej Górze, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych w sprawie 

zatwierdzenia zawartego z wierzycielami układu z dn. 01.06.2010 r.), a także wobec której to 

Spółka Pełniona funkcja 
Czy funkcja jest pełniona 
na dzień zatwierdzenia 
Prospektu? 

Miraculum S.A. Członek Rady Nadzorczej Tak 

Arena.pl S.A. (dawniej: BluPrelpo S.A.) Członek Rady Nadzorczej Tak 

Digital Avenue S.A. 
Członek Rady Nadzorczej Tak 

Akcjonariusz Tak 

Concordia 1833 sp. z o.o. Wspólnik Tak 

Compress S.A. Akcjonariusz Tak 

Zakłady Przemysłu Jedwabniczego Dolwis 

S.A. w upadłości likwidacyjnej 

Członek Rady Nadzorczej Tak 
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spółki od roku 2011 toczy się postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku 

dłużnika (postanowienie z dnia 29.04.2011 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział 

Gospodarczy, sygn. akt: V GUU 1/11; syndykiem ustanowiono Panią Alinę Musiałowską);  
 nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat; 

 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów 
ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych); 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat; 

 Pan Sławomir Ziemski nie jest powiązany osobowo z pozostałymi członkami organów 
zarządzających oraz nadzorczych Emitenta, ani osobami zarządzającymi wyższego szczebla w 

ramach Emitenta; 
 członkowie rodziny Pana Sławomira Ziemskiego nie posiadają akcji Emitenta; 

 członkowie rodziny Pana Sławomira Ziemskiego nie prowadzą działalności konkurencyjnej 

wobec Emitenta ani nie uczestniczą w podmiotach prowadzących taką działalność. 
 

 
Janusz Marcin Auleytner - Członek Rady Nadzorczej 

 

Pan Janusz Auleytner posiada wykształcenie wyższe. W roku 1999 ukończył kierunek stosunki 
międzynarodowe w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk 

Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto w roku 2001 Pan Janusz Auleytner zdobył tytuł 
Master of Applied Finance na University of Western Sydney Australia. Pan Janusz Auleytner 

rozpoczynał karierę zawodową w latach 1998 – 1999 jako Account Manager w Agencji Reklamowej 
„Mat Advertising”. W latach 2001 – 2002 pełnił funkcję w Departamencie Inwestycji Kapitałowych w 

Banku BPH, po czym od 2002 do 2003 pełnił funkcję w Departamencie Zarządu Banku w Banku BPH. 

Od roku 2003 pełni funkcję w Departamencie Rozwoju Korporacji w Powszechnej Kasie Oszczędności 
Banku Polskiego S.A. W latach 2002 – 2003 Pan Janusz Auleytner pełnił funkcję Członka Rady 

Nadzorczej w spółce „Aktyn" Przedsiębiorstwo Generalnej Realizacji Inwestycji spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością.  Od 2011 roku Pan Janusz Auleytner pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w 

Spółce.  

 
Poniżej przedstawiono informacje na temat innych spółek kapitałowych i osobowych, w których 

w okresie ostatnich pięciu lat Pan Janusz Auleytner: (i) pełnił funkcje w organach zarządzających lub 
nadzorczych, lub (ii) posiadał akcje lub udziały lub był wspólnikiem, z wyłączeniem spółek publicznych, 

w których Pan Janusz Auleytner posiada poniżej 5% ogólnej liczby głosów. 

 

 

Poza informacjami wskazanymi w powyższej tabeli, Pan Janusz Auleytner, w okresie ostatnich 5 lat, (i) 
nie występował w charakterze wspólnika, akcjonariusza, partnera ani (ii) nie pełnił żadnych funkcji 

zarządczych ani nadzorczych w podmiotach innych niż Spółka. W okresie ostatnich 5 lat Pan Janusz 
Auleytner nie był, ani nie jest obecnie podmiotem dominującym jakiegokolwiek podmiotu. Pan Janusz 

Auleytner nie pełni innych funkcji w ramach Spółki. Poza działalnością na rzecz Spółki Pan Janusz 
Auleytner nie wykonuje żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Spółki. Pan 

Janusz Auleytner nie posiada obecnie żadnych opcji na akcje Spółki, ani żadnych uprawnień z umów, 

obligacji zamiennych czy też obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych. Pan 
Janusz Auleytner nie jest aktywnym inwestorem giełdowym. 

 
Według złożonego oświadczenia, Pan Janusz Auleytner: 

 nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza działalnością na rzecz Emitentem, 

która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta; 

Spółka Pełniona funkcja 
Czy funkcja jest pełniona 
na dzień zatwierdzenia 
Prospektu? 

MIRACULUM S.A. Członek Rady Nadzorczej tak 
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 nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były 

kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat,  
 nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat; 

 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów 
ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych); 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat; 

 Pan Janusz Auleytner nie jest powiązany osobowo z pozostałymi członkami organów 
zarządzających oraz nadzorczych Emitenta, ani osobami zarządzającymi wyższego szczebla w 

ramach Emitenta; 
 członkowie rodziny Pana Janusza Auleytner nie posiadają akcji Emitenta; 

 członkowie rodziny Pana Janusza Auleytner nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec 

Emitenta ani nie uczestniczą w podmiotach prowadzących taką działalność. 
 

Anna Beata Ścibisz – Członek Rady Nadzorczej czasowo delegowany do wykonywania 
funkcji Członka Zarządu 

 

Opis doświadczenia Pani Anny Beaty Ścibisz – Członka Rady Nadzorczej czasowo delegowanego do 
wykonywania funkcji Członka Zarządu został szczegółowo przedstawiony w Części III – Dokument 

rejestracyjny pkt. 14.1.1. Prospektu emisyjnego. 
 

 
Dariusz Andrzej Kielmans – Członek Rady Nadzorczej 

 

Pan Dariusz Andrzej Kielmans posiada wykształcenie wyższe. W 1986 roku ukończył prawo na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1991 po odbyciu aplikacji arbitrażowej 

w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Warszawie oraz aplikacji sądowej w Sądzie Wojewódzkim w 
Warszawie złożył egzamin sędziowski z wynikiem pozytywnym i w 1991 roku uzyskał dyplom 

sędziowski. Pan Dariusz Andrzej Kielmans w 1992 uzyskał uprawnienia radcy prawnego w Okręgowej 

Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Pan Dariusz Andrzej Kielmans rozpoczynał karierę zawodową w 
latach 1986 – 1988 jako pracownik naukowo – badawczy w Samodzielnej Pracowni Prawa 

Przewozowego w Ośrodku Badawczym Ekonomiki Transportu w Warszawie. W latach 1989 – 1991 
pełnił funkcję aplikanta arbitrażowego i sądowego w Okręgowej Komisji Arbitrażowej i Sądzie 

Wojewódzkim w Warszawie. Od 1992 roku Pan Dariusz Andrzej Kielmans jest wspólnikiem w Kancelarii 

Prawniczej „Dziedzic i Kielmans” s.c. w Warszawie. Od 2015 roku Pan Dariusz Andrzej Kielmans pełni 
funkcję Członka Rady Nadzorczej w Spółce.  

 
Poniżej przedstawiono informacje na temat innych spółek kapitałowych i osobowych, w których 

w okresie ostatnich pięciu lat Pan Dariusz Andrzej Kielmans: (i) pełnił funkcje w organach 
zarządzających lub nadzorczych, lub (ii) posiadał akcje lub udziały lub był wspólnikiem, z wyłączeniem 

spółek publicznych, w których Pan Dariusz Andrzej Kielmans posiada poniżej 5% ogólnej liczby 

głosów. 
 

Spółka Pełniona funkcja 
Czy funkcja jest pełniona 
na dzień zatwierdzenia 
Prospektu? 

MIRACULUM S.A. Członek Rady Nadzorczej tak 

VENTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Prokurent tak 

STB24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Wspólnik tak 

MMF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Prokurent samoistny tak 

MALKOM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Wspólnik nie 

GROUP SEVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ Prokurent Samoistny nie 
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik tak 

GRIP ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Prokurent Samoistny nie 

FUNDACJA ŚWIAT IDEI Członek Rady Fundacji tak 

EXECUTIVE NETWORKS POLSKA SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Prokurent Samoistny tak 

ERAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Prokurent Samoistny tak 

BJM SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dawniej VEGA 
SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) 

Wspólnik nie 

BJM & ECC INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Członek Rady Nadzorczej tak 

„KANCELARIA PRAWNICZA KIELMANS I 
KIELMANS” SPÓŁKA KOMANDYTOWA (dawniej 
KANCELARIA PRAWNICZA GŁUCHOWSKI I 
KIELMANS SPÓLKA KOMANDYTOWA) 

Wspólnik /Komplementariusz tak 

KANCELARIA PRAWNICZA „DZIEDZIC I 

KIELMANS” S.C. 

wspólnik tak 

 
Poza informacjami wskazanymi w powyższej tabeli, Pan Dariusz Andrzej Kielmans, w okresie ostatnich 

5 lat, (i) nie występował w charakterze wspólnika, akcjonariusza, partnera ani (ii) nie pełnił żadnych 
funkcji zarządczych ani nadzorczych w podmiotach innych niż Spółka, poza posiadaniem 102 udziałów 

w spółce STB24 Sp. z o.o. i 100 udziałów w Group Seven Sp. z o.o. W okresie ostatnich 5 lat Pan 

Dariusz Andrzej Kielmans nie był, ani nie jest obecnie podmiotem dominującym jakiegokolwiek 
podmiotu, poza następującymi podmiotami: STP24 Sp. z o.o., Group Seven Sp. z o.o., Malcolm 

Systems Sp. z .o.o., Kancelarii Prawniczej „Dziedzic i Kielmans” s.c., Kancelarii Prawniczej Kielmans i 
Kielmans Sp. k. Pan Dariusz Andrzej Kielmans nie pełni innych funkcji w ramach Spółki. Poza 

działalnością na rzecz Spółki Pan Dariusz Andrzej Kielmans nie wykonuje żadnej działalności, która 
mogłaby mieć istotne znaczenie dla Spółki. Pan Dariusz Andrzej Kielmans nie posiada obecnie żadnych 

opcji na akcje Spółki, ani żadnych uprawnień z umów, obligacji zamiennych czy też obligacji z prawem 

pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych. Pan Dariusz Andrzej Kielmans nie jest aktywnym 
inwestorem giełdowym. 

 
Według złożonego oświadczenia, Pan Dariusz Andrzej Kielmans: 

 nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza działalnością na rzecz Emitentem, 

która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta; 
 nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były 
kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat; 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat; 

 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów 
ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych); 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w 

zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat; 
 Pan Dariusz Andrzej Kielmans nie jest powiązany osobowo z pozostałymi członkami organów 

zarządzających oraz nadzorczych Emitenta, ani osobami zarządzającymi wyższego szczebla w 

ramach Emitenta; 
 członkowie rodziny Pana Dariusza Andrzeja Kielmans nie posiadają akcji Emitenta; 

 członkowie rodziny Pana Dariusza Andrzeja Kielmans nie prowadzą działalności konkurencyjnej 
wobec Emitenta ani nie uczestniczą w podmiotach prowadzących taką działalność. 

 

 
Tomasz Robert Kamola - Członek Rady Nadzorczej 

 
Pan Tomasz Robert Kamola posiada wykształcenie wyższe. W roku 1999 ukończył reżyserię na 

Akademii Filmu i Telewizji. Swoje doświadczenie zdobywał w spółce Young Digital S.A., gdzie w latach 
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2000 – 2004 zatrudniony był w dziale nowych mediów. W roku 2006 pracował jako Dyrektor 

Kreatywny w spółce K2 Internet S.A., natomiast w latach 2006 – 2007 zatrudniony na stanowisku 

Dyrektora ds. Mediów w Business Support sp. z o.o. Ponadto Pan Tomasz Robert Kamola prowadzi 
działalność, której przedmiotem są usługi konsularne, doradcze i turystyczne. Działalność ta nie jest 

konkurencyjna dla działalności Emitenta.  
 

Poniżej przedstawiono informacje na temat innych spółek kapitałowych i osobowych, w których 

w okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Robert Kamola: (i) pełnił funkcje w organach 
zarządzających lub nadzorczych, lub (ii) posiadał akcje lub udziały lub był wspólnikiem, z wyłączeniem 

spółek publicznych, w których Pan Tomasz Robert Kamola posiada poniżej 5% ogólnej liczby głosów. 
 

 

Poza informacjami wskazanymi w powyższej tabeli, Pan Tomasz Robert Kamola, w okresie ostatnich 5 

lat, (i) nie występował w charakterze wspólnika, akcjonariusza, partnera ani (ii) nie pełnił żadnych 
funkcji zarządczych ani nadzorczych w podmiotach innych niż Spółka. W okresie ostatnich 5 lat Pan 

Tomasz Robert Kamola nie był, ani nie jest obecnie podmiotem dominującym jakiegokolwiek 
podmiotu, z wyjątkiem spółki 2Ways sp. z o.o., w której posiada 95% udziałów w kapitale 

zakładowym, oraz z wyjątkiem spółki Red Lemon sp. z o.o., w której posiada 95% udziałów w kapitale 

zakładowym. Pan Tomasz Robert Kamola nie pełni innych funkcji w ramach Spółki. Poza działalnością 
na rzecz Spółki Pan Tomasz Robert Kamola nie wykonuje żadnej działalności, która mogłaby mieć 

istotne znaczenie dla Spółki. Pan Tomasz Robert Kamola nie posiada obecnie żadnych opcji na akcje 
Spółki, ani żadnych uprawnień z umów, obligacji zamiennych czy też obligacji z prawem 

pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych. Pan Tomasz Robert Kamola nie jest aktywnym 

inwestorem giełdowym. 
 

Według złożonego oświadczenia, Pan Tomasz Robert Kamola: 
 nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza działalnością na rzecz Emitentem, 

która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta; 
 nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były 

kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat,  
 nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat; 

 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów 
ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych); 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat; 

 Pan Tomasz Robert Kamola nie jest powiązany osobowo z pozostałymi członkami organów 
zarządzających oraz nadzorczych Emitenta, ani osobami zarządzającymi wyższego szczebla w 

ramach Emitenta; 
 członkowie rodziny Pana Tomasza Roberta Kamola nie posiadają akcji Emitenta, za wyjątkiem 

brata Pana Tomasza Roberta Kamoli – Pana Marka Kamoli, który posiada 1.650.000 akcji 

Emitenta; 
 członkowie rodziny Pana Tomasza Roberta Kamola nie prowadzą działalności konkurencyjnej 

wobec Emitenta ani nie uczestniczą w podmiotach prowadzących taką działalność. 
 

14.1.3. INNE OSOBY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu w Spółce brak jest osób zarządzających wyższego szczebla. 
 

Spółka Pełniona funkcja 
Czy funkcja jest pełniona 
na dzień zatwierdzenia 
Prospektu? 

Miraculum S.A. Członek Rady Nadzorczej Tak 

2Ways sp. z o.o. 
Prezes Zarządu Tak 

Wspólnik Tak 

Red Lemon sp. z o.o. 
Prezes Zarządu Tak 

Wspólnik Tak 
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14.2. KONFLIKT INTERESÓW W ORGANACH ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I 
NADZORCZYCH ORAZ WŚRÓD OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA 

Konflikt interesów mógł pojawić się w związku z posiadaniem przez Panią Monikę Nowakowską łącznie 
z podmiotami od niej zależnymi (Rubid 1 sp. z o.o. oraz RDM Partners sp. z o.o.), 2.227.796 akcji 

Spółki, reprezentujących 19,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki (na dzień zatwierdzenia 
Prospektu, Pani Monika Nowakowska posiada za pośrednictwem podmiotu zależnego – spółki RDM 

Partners sp. z o.o. 900.000 akcji Spółki, reprezentujących 7,82% udziału w kapitale zakładowym 

Spółki). Wyżej opisana sytuacja mogła wywoływać konflikty interesów pomiędzy interesami Pani 
Moniki Nowakowskiej jako akcjonariusza Spółki (która posiadała akcje Spółki zarówno bezpośrednio, 

jak również za pośrednictwem podmiotów od niej zależnych), a jej obowiązkami wobec Emitenta z 
tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta, którą to funkcję pełniła do dnia 23 grudnia 2016 r. 

 
Konflikt interesów mógł pojawić się w związku z zawartą przez Emitenta ze spółką RDM Partners Sp. z 

o.o. (spółka zależna od Pani Moniki Nowakowskiej) w dniu 25 września 2014 roku umowy, na 

podstawie której to umowy Emitent powierzył RDM Partners Sp. z o.o. świadczenie usług na rzecz 
Emitenta w zakresie realizacji programu restrukturyzacji i zmian organizacyjnych. Wyżej opisana 

sytuacja mogła wywoływać konflikty interesów pomiędzy interesami Pani Moniki Nowakowskiej jako 
podmiotu dominującego nad RDM Partners Sp. z o.o., a jej obowiązkami wobec Emitenta z tytułu 

pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta. W 2015 roku Spółka wypłaciła na rzecz RDM Partners Sp. z 

o.o. wynagrodzenie z tytułu zawartej w dniu 25 września 2014 roku umowy w wysokości 1.200.000 zł 
(jeden milion dwieście tysięcy złotych). Powyższa umowa w imieniu Emitenta została podpisana przez 

Panią Monikę Nowakowską, pełniącą funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Grzegorza Golca, pełniącego 
funkcję Członka Zarządu, natomiast w imieniu spółki pod firmą RDM Partners sp. z o.o. umowa została 

podpisana przez Pana Marcina Ostrowskiego, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu. W dniu 23 
listopada 2016 r. strony zawarły aneks nr 2 do umowy, na podstawie którego strony zgodnie 

postanowiły zakończyć umowę z dniem 30 listopada 2016 r. bez zachowania terminu wypowiedzenia. 

Strony także zgodnie potwierdziły, iż na dzień zawarcia aneksu nr 2 saldo zobowiązań do RDM 
Partners sp. z o.o. (niespłaconych ze strony Miraculum S.A.) wynosi 545.932,07 zł. 

 
Konflikt interesów może pojawić się w związku z posiadaniem przez Pana Marka Kamolę 1.650.000 

akcji Spółki, reprezentujących 14,33% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Wyżej opisana 

sytuacja może wywołać konflikt interesów pomiędzy interesami Pana Tomasza Roberta Kamoli, 
będącego członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, a interesami jego brata Pana Marka Kamoli – 

znacznego akcjonariusza Emitenta. 
 

Konflikt interesów może pojawić się w związku z posiadaniem przez małżonkę Pana Tadeusza Tuory – 

Panią Monikę Dziachan 380.000 akcji Emitenta (3,30% udziału w kapitale zakładowym) oraz przez 
synową Pana Tadeusza Tuory – Panią Monikę Tuora 450.000 akcji Emitenta (3,91% udziału w kapitale 

zakładowym). Ponadto Pan Tadeusz Tuora posiada bezpośrednio 363.500 akcji, reprezentujących 
3,16% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Wyżej opisana sytuacja może wywołać konflikt 

interesów pomiędzy interesami Pana Tadeusza Tuory jako akcjonariusza (który posiada akcje 
bezpośrednio oraz za pośrednictwem podmiotu od niego zależnego), a jego obowiązkami z tytułu 

pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto powyższa sytuacja może 

wywołać konflikt interesów pomiędzy interesami Pana Tadeusza Tuory, będącego Przewodniczącym 
Rady Nadzorczej, a interesami jego osób najbliższych, tj. małżonki oraz synowej. 

 
Konflikt interesów może pojawić się w związku z posiadaniem przez Pana Sławomira Ziemskiego 

300.500 akcji Spółki, reprezentujących 2,61% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Wyżej opisana 

sytuacja może wywołać konflikt interesów pomiędzy interesami Pana Sławomira Ziemskiego jako 
członka Rady Nadzorczej, a jego interesami jako akcjonariusza Spółki. 

 
Konflikt interesów może pojawić się w związku z posiadaniem przez Pana Tomasza Sarapatę 310.000 

akcji Spółki, reprezentujących 2,69% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Wyżej opisana 

sytuacja może wywołać konflikt interesów pomiędzy interesami Pana Tomasza Sarapaty jako Prezesa 
Zarządu, a jego interesami jako akcjonariusza Spółki. 

Konflikt interesów może pojawić się w związku z posiadaniem przez Panią Annę Beatę Ścibisz 11.500 
akcji Spółki, reprezentujących 0,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Wyżej opisana 
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sytuacja może wywołać konflikt interesów pomiędzy interesami Pani Anny Ścibisz, pełniącej funkcję 

Członka Rady Nadzorczej czasowo delegowanego do pełnienia funkcji Członka Zarządu, a jej 

interesami jako akcjonariusza Spółki. 
 

Konflikt interesów może pojawić się w związku z posiadaniem przez męża Pani Anny Ścibisz – Pana 
Pawła Moczydłowskiego 16.000 akcji Spółki, reprezentujących 0,13898% kapitału zakładowego. Wyżej 

opisana sytuacja może wywołać konflikt interesów pomiędzy interesami Pani Anny Ścibisz, pełniącej 

funkcję Członka Rady Nadzorczej czasowo delegowanego do pełnienia funkcji Członka Zarządu, a 
interesami jej osoby najbliższej, tj. męża jako akcjonariusza Spółki. 

 
Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, wśród członków Zarządu oraz wśród członków Rady Nadzorczej 

nie występują inne niż wymienione powyżej potencjalne konflikty interesów pomiędzy obowiązkami 
wobec Emitenta a ich prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. 

 

14.2.1. UMOWY ZAWARTE ODNOŚNIE POWOŁANIA CZŁONKÓW ORGANÓW 

Według wiedzy Emitenta, Pan Dariusz Andrzej Kielmans, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej 

Emitenta, został wybrany na członka organu Emitenta na podstawie postanowienia aneksu z dnia 19 
czerwca 2015 roku do umowy z dnia 15 stycznia 2013 roku zawartej pomiędzy Spółką a Offanal 

Limited z siedzibą w Nikozji, której przedmiotem było ustalenie warunków emisji obligacji serii EEE. 

Obligacje te nie zostały jeszcze wykupione, termin wykupu przypada na 15 lipca 2018 roku. W § 5 ust. 
13 warunków emisji zredagowanych na podstawie treści porozumienia i aneksów do niego wskazano, 

że podjęcie przez Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. uchwały w przedmiocie odwołania Pana 
Dariusza Kielmansa stanowi przesłankę do aktualizacji uprawnienia Obligatariuszy do żądania 

przedterminowego wykupu obligacji serii EEE, chyba że było ono spowodowane jedną z uzasadnionych 
przyczyn, wymienionych enumeratywnie w porozumieniu i warunkach emisji. Ponadto Pan Piotr 

Smołuch, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta do dnia 29 czerwca 2016 r., został 

wybrany na członka organu Emitenta na podstawie porozumienia dotyczącego emisji obligacji serii Z5, 
które zostały wykupione w całości. Stosownie do pkt 16.27 warunków emisji, podjęcie przez Walne 

Zgromadzenie Miraculum S.A. uchwały w przedmiocie odwołania Pana Piotra Smołucha stanowiło 
przesłankę do aktualizacji uprawnienia Obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu obligacji 

serii Z5, chyba że było ono spowodowane jedną z uzasadnionych przyczyn, wymienionych 

enumeratywnie w porozumieniu i warunkach emisji. Poza wskazanymi umowami według wiedzy 
Emitenta nie istnieją żadne umowy ani porozumienia za znaczącymi akcjonariuszami, klientami, 

dostawcami lub innymi osobami, na mocy których osoby zarządzające i nadzorujące zostały wybrane 
do pełnienie funkcji w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej Emitenta albo pełnienie funkcji osób 

zarządzających wyższego szczebla. 

 
Ponadto Emitent wskazuje, iż umowa kredytu zawarta pomiędzy Emitentem a Bankiem Zachodnim 

WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 6 kwietnia 2016 roku, zawiera dodatkowe zobowiązania 
Spółki, m.in. do tego, aby bez zgody Banku nie dopuścić do zmiany kontroli nad Spółką, przez co 

rozumie się, że Pani Monika Nowakowska pozostanie akcjonariuszem z niezmienioną liczbą akcji oraz 
członkiem zarządu Spółki. W razie naruszenia tego zobowiązania Spółki, bank ma prawo do zmiany 

oprocentowania kredytu poprzez zwiększenie marży – nie więcej niż o 1 punkt procentowy za każde z 

niewypełnionych zobowiązań, a łącznie nie więcej niż o 2 punkty procentowe, a także ma prawo 
wypowiedzieć umowę kredytu inwestycyjnego. Równocześnie należy wskazać, iż Emitent nie uzyskał 

zgody banku na zmianę kontroli zgodnie z w/w postanowieniem umowy. Emitent podjął starania 
zmierzające do zmiany treści umowy kredytowej w związku ze zmianami w składzie Zarządu Emitenta 

oraz akcjonariacie, jednak na Datę Prospektu żadna umowa pomiędzy Emitentem a Bankiem 

Zachodnim WBK S.A. nie została w tym zakresie zawarta. Jednocześnie Emitent wskazuje, że Bank 
Zachodni WBK S.A. zaakceptował zaistniałe zmiany w zakresie kontroli nad Emitentem wskazane 

powyżej i nie wnosi do nich zastrzeżeń. W celu usankcjonowania zaistniałej sytuacji Emitent planuje w 
I połowie maja 2017 roku zawrzeć z Bankiem Zachodnim WBK S.A. aneks do umowy kredytowej. 
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14.2.2. UZGODNIONE OGRANICZENIA W ZBYWANIU AKCJI EMITENTA 

Według najlepszej wiedzy Emitenta nie zostały uzgodnione przez członków Zarządu oraz członków 

Rady Nadzorczej żadne ograniczenia w zakresie zbycia w określonym czasie akcji Emitenta 
znajdujących się w ich posiadaniu. 

 

15. WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA 

15.1. WYSOKOŚĆ WYPŁACONEGO CZŁONKOM ORGANÓW ZARZĄDZAJACYCH I 
NADZORCZYCH WYNAGRODZENIA (W TYM ŚWIADCZEŃ WARUNKOWYCH LUB 

ODROCZONYCH) ORAZ PRZYZNANYCH IM PRZEZ EMITENTA I JEGO PODMIOTY ZALEŻNE 
ŚWIADCZEŃ W NATURZE ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ TAKĄ OSOBĘ W KAŻDYM 

CHARAKTERZE NA RZECZ SPÓŁKI LUB JEJ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH 

Zarząd 
 

Członkowie Zarządu Emitenta w roku obrotowym 2016 otrzymali od Emitenta wynagrodzenie z tytułu 
pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w następującej wysokości: 

 

Zarząd: 

Wynagrodzenie i inne 

świadczenia wypłacone 
przez Miraculum S.A. w 

2016 rok brutto (w zł) 

Wynagrodzenie i inne 
świadczenia należne przez 

Miraculum S.A. w 2016 rok 

brutto (w zł) 

Wypłacone zostało: 

- na podstawie planu 

premii lub podziału 
zysku  

- w formie opcji na 

akcje 

- przyznane w naturze 
np. opieka zdrowotna 

lub środek transportu  

Tomasz Sarapata - 6 204,90 zł - 

Anna Ścibisz 

(członek RN 

czasowo 
delegowany do 

pełnienia funkcji 
Członka Zarządu) 

474,84 zł (z tytułu 

pełnienia funkcji Członka 

RN) + 483,87 zł (z tytułu 
pełnienia funkcji członka 

RN czasowo 
delegowanego do 

wykonywania funkcji 

Członka Zarządu) 

483,87 zł 

- 

Monika 

Nowakowska 
1.064,52 zł 

1 064,52 zł 
- 

Tomasz Tuora 1.064,52 zł 1 064,52 zł - 

Marek Kamola 1.064,52 zł 1 064,52 zł - 

 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu, członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie ustalone przez Radę 
Nadzorczą. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 03/01/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie 

ustalenia zasad zatrudnienia oraz wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza wyraziła 
zgodę na zatrudnienie Pana Tomasza Sarapaty na stanowisku Prezesa Zarządu na następujących 

zasadach: (a) zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony z miesięcznym wynagrodzeniem 

zasadniczym w wysokości 20.000,00 złotych brutto z tytułu zarządzania przedsiębiorstwem Spółki, 
którą każda ze stron może wypowiedzieć z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia, (b) 

przyznanie dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z tytułu 
pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i reprezentacji Spółki w wysokości 10.000,00 zł brutto – Rada 

Nadzorcza przyznała dodatkowe wynagrodzenie uchwałą nr 04/01/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. w 

sprawie przyznania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i reprezentacji Spółki, (c) 
przyznanie prawa do półrocznej premii w wysokości 10% półrocznego zysku netto Spółki, osiągniętego 

przez Spółkę w półroczu, którego premia dotyczy, (d) przyznanie prawa do zwrotu uzasadnionych 
kosztów i wydatków związanych z zarządzaniem Spółką, w tym kosztów podróży z Krakowa do 
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Warszawy i z powrotem, (e) zagwarantowanie odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę w kwocie 

odpowiadającej trzykrotności ostatniego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, (f) wynajem 

mieszkania służbowego w centrum Warszawy do kwoty 4.000,00 złotych netto miesięcznie, które 
zawiera w sobie czynsz najmu i opłaty eksploatacyjne, (g) przyznanie prawa do dodatkowej premii w 

wysokości 7,5% od kwoty netto umorzeń zobowiązań Spółki w danym kwartale, płatnej po upływie 
kwartału, w którym nastąpiło umorzenie zadłużenia Spółki, (h) ustalenie zakazu konkurencji i klauzuli 

poufności według standardowych zasad obowiązujących w Spółce. Uchwała weszła w życie z chwilą jej 

podjęcia. Przez umorzenie, o którym mowa w lit. (g) powyżej, należy rozumieć redukcję zobowiązań, 
rezygnację z części zadłużenia w ramach porozumienia umownego pomiędzy wierzycielem a 

dłużnikiem. 
 

Tomasz Sarapata – Prezes Zarządu 
 

W roku obrotowym 2016 Emitent oraz spółka zależna Emitenta nie wypłacały na rzecz Pana Tomasza 

Sarapaty pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta żadnych wynagrodzeń, jednak wynagrodzenie 
za styczeń 2017 r. powiększone za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w 2016 r., tj. za okres od 

dnia 23 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Wynagrodzenie to została powiększone o kwotę w 
wysokości 1.612,90 zł netto z tytułu powołania oraz o kwotę 3.809,52 zł netto z tytułu umowy o 

pracę, tj. łącznie za ten okres Pan Tomasz Sarapata otrzymał w styczniu 2017 r. kwotę w wysokości 

6.204,90 zł. 
 

Anna Beata Ścibisz – Członek Rady Nadzorczej czasowo delegowany do wykonywania 
funkcji Członka Zarządu 

 
W roku obrotowym 2016 Emitent wypłacił na rzecz Pani Anny Ścibisz – Członka Rady Nadzorczej 

czasowo delegowanego do wykonywania funkcji Członka Zarządu kwotę w wysokości 474,84 zł z 

tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz kwotę w wysokości 483,87 zł z tytułu 
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej czasowo delegowanego do wykonywania funkcji Członka 

Zarządu. Spółka zależna Emitenta nie wypłaciła na rzecz Pani Anny Ścibisz żadnego wynagrodzenia. 
 

Monika Anna Nowakowska – Prezes Zarządu do dnia 23 grudnia 2016 r. 

 
W roku obrotowym 2016 Emitent wypłacił na rzecz Pani Moniki Nowakowskiej pełniącej funkcję 

Prezesa Zarządu Emitenta kwotę w wysokości 1.064,52 zł.  
 

Ponadto, do dnia 30 listopada 2016 r. obowiązywała umowa zawarta pomiędzy Emitenta a RDM 

Partners Sp. z o.o. (spółka zależna od Pani Moniki Nowakowskiej) w dniu 25 września 2014 roku. 
Przedmiotem umowy było powierzenie RDM Partners Sp. z o.o. („Wykonawca”) świadczenia usług na 

rzecz Miraculum S.A. („Zamawiający”). W ramach umowy Wykonawca zobowiązał się do świadczenia 
usług w zakresie realizacji programu restrukturyzacji i zmian organizacyjnych, w tym w szczególności: 

(1) przygotowanie na bazie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, analizy potencjalnych 
obszarów podlegających restrukturyzacji, (2) współpraca i doradztwo w zakresie przygotowania nowej 

strategii Spółki dotyczącej m. in. ekspansji handlowej, rebrandingu, doboru kadr, restrukturyzacji 

grupy kapitałowej itp., a następnie wdrożenie tej strategii, (3) przygotowanie analizy 
nieuzasadnionych kosztów i sposobów ich zlikwidowania, bieżący monitoring kosztów, (4) zarządzanie 

finansami Spółki, w tym wsparcie Spółki w zakresie controlingu finansowego, (5) wsparcie Spółki w 
zakresie bieżącego doradztwa prawnego, realizowanego przez co najmniej jednego radcę prawnego 

zaangażowanego w tym celu przez Wykonawcę, (6) finansowanie wynagrodzeń osób wskazanych 

przez Wykonawcę i powołanych do zarządu Zamawiającego przez okres trwania Umowy, (7) udzielanie 
konsultacji i rekomendacji w zakresie usług realizowanych na rzecz Zamawiającego przez jego innych 

doradców w związku z prowadzoną restrukturyzacją, (8) doradztwo w zakresie rozwiązywania sporów 
pracowniczych oraz konfliktów z kontrahentami w tym w ewentualnych sporach z kooperantami z 

zagranicy oraz aktywny udział w negocjacjach w tych obszarach. Zgodnie z treścią Umowy, w zakresie 
zarządzania Spółką, do zarządu Spółki na stanowisko jej Prezesa powołana została Pani Monika 

Nowakowska, pełniąca funkcję Prezesa Wykonawcy. Wynagrodzenie Pani Moniki Nowakowskiej z 

tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, było w całości pokrywane przez wykonawcę. 
Wykonawca wspólnie z Zamawiającym mogli dodatkowo ustalać szczegółowy zakres złożenia, termin i 

formę wykonania poszczególnych usług oraz terminy dostarczenia usług  z uwzględnieniem potrzeb. 
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Strony Umowy uzgodniły także, że Wykonawca uzyskał status wyłącznego doradcy Zamawiającego w 

zakresie objętym umową. Z tytułu świadczenia usług Wykonawca otrzymywał miesięczne 

wynagrodzenie zryczałtowane. Wynagrodzenie w pierwszym miesiącu usługi określono w wysokości 
75.000 zł, a w kolejnych miesiącach po 100.000 zł miesięcznie. Wynagrodzenie Umowy określono jako 

płatne w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę, jednak nie później niż do 15 dnia miesiąca, za który 

wynagrodzenie było należne. Strony umowy uzgodniły, że Wykonawca i jego podwykonawcy nie 

przejmują wobec osób trzecich jakiejkolwiek odpowiedzialności. Umowa zawarta na czas realizacji 
przedmiotu Umowy, na czas określony do dnia 31 grudnia 2017 r. Umowa weszła w życie z dniem 1 

października 2014 r. Ponadto, Strony Umowy ustaliły, że Umowa mogła być rozwiązana przez 
Zamawiającego w każdym czasie, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem 

na ostatni dzień kwartału roku kalendarzowego. Wykonawca miał również prawo do rozwiązania 
Umowy w przypadkach w niej określonych. Emitent w dniu 1 września 2016 roku zawarł aneks do 

umowy o zarządzenie i świadczenie usług doradczych zawartej w dniu 1 października 2014 roku z RDM 

Partners sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Na podstawie tego aneksu, wykreślono z przedmiotu umowy 
zarządzanie finansami Spółki, w tym wsparcie Spółki w zakresie controlingu finansowego oraz 

wsparcie Spółki w zakresie bieżącego doradztwa prawnego, realizowanego przez co najmniej jednego 
radcę prawnego zaangażowanego w tym celu przez Wykonawcę, a także wynagrodzenia RDM Partners 

Sp. z o.o. zostało ustalone na poziomie 68.000,00 zł miesięcznie. Okres obowiązywania Umowy został 

ustalony na czas nieokreślony. Aneksem zmieniono także postanowienie dotyczące rozwiązania 
umowy. Zgodnie z jej ówczesnym brzmieniem,  umowa mogła być rozwiązana przez Emitenta w 

każdym czasie z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od końca 
miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpi wypowiedzenie umowy. Pozostałe postanowienia umowy 

pozostały bez zmian. Aneks wszedł w życie w dniu 1 września 2016 roku. W dniu 23 listopada 2016 r. 
strony zawarły aneks nr 2 do umowy, na podstawie którego strony zgodnie postanowiły zakończyć 

umowę z dniem 30 listopada 2016 r. bez zachowania terminu wypowiedzenia. Strony także zgodnie 

potwierdziły, iż na dzień zawarcia aneksu nr 2 saldo zobowiązań do RDM Partners sp. z o.o. 
(niespłaconych ze strony Miraculum S.A.) wynosi 545.932,07 zł. 

 
Wykaz transakcji Emitenta ze spółką RDM Partners Sp. z o.o. (spółką zależna od Pani Moniki 

Nowakowskiej) w 2016 roku prezentuje tabela poniżej. 

 

Nazwa RDM Partners sp. z o.o. 

Umowa o zarządzaniu z 25.09.2014 r.      1 004 000,00 zł     

Umowa o ustanowienie administratora zastawu 06.05.2015         3 000,00 zł     

Umowa o ustanowienie administratora zastawu 09.07.2015         3 000,00 zł     

Umowa podnajmu z 01.09.2016         19 637,00 zł 

 Razem 1 029 637,00 zł 

Źródło: Emitent 
 

 
UMOWA DZIERŻAWY Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R. 

W dniu 30 września 2015 r. Emitent zawarł ze spółką pod firmą Rubid 1 spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie umowę dzierżawy. Przedmiotem umowy są prawa do marki 
„Gracja”, na które składają się: (1) prawo ochronne na znak towarowy słowny „Gracja”, nr świadectwa 

ochronnego R-049765, nr zgłoszenia 069227 (2) majątkowe prawa autorskie do dokumentacji 
technologicznej, graficznej i prawnej marki „Gracja”, w zakresie w jakim dokumentacja ta sanowi 

utwór lub utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, na następujących polach eksploatacji: (a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu 
– wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; (b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, 
na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy (c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. (b) – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
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czasie przez siebie wybranym, (3) prawo do wykonywania i zezwalania do wykonywania zależnych 

praw autorskich do utworów należących do dokumentacji marki „Gracja” w zakresie, w jakim 

dokumentacja ta stanowi utwór lub utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, (4) własność nośników, na których zapisano dokumentację marki 

„Gracja”, (5) prawo do korzystania z know-how znajdującego się w dokumentacji marki „Gracja” (dalej 
jako „Marka”). Przez oddanie Marki do korzystania i pobierania pożytków rozumie się w szczególności 

to, że Rubid udziela Miraculum nieograniczonej terytorialnie, wyłącznej (w tym również obejmującej 

wyłączenie możliwości korzystania z przedmiotu licencji przez Rubid) licencji na (1) korzystanie ze 
znaku „Gracja”, w takim samym zakresie, w jakim uprawnionym do korzystania z mocy prawa jest (nie 

uwzględniając ograniczeń wynikających z niniejszej licencji) Rubid jako uprawniony ze znaku „Gracja”, 
(2) korzystanie z utworów wskazanych powyżej, w zakresie wskazanym, tj. na wskazanych powyżej 

polach eksploatacji, (3) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie zależnych praw autorskich do 
utworów skazanych powyżej (4) korzystanie z know-how znajdującego się w dokumentacji marki 

„Gracja”, w tym prawo do korzystania z nośników, na których zapisano dokumentację marki „Gracja”. 

Strony ustaliły, iż z tytułu dzierżawy Miraculum zapłaci Rubid czynsz dzierżawny wynoszący 
miesięcznie netto 0,75% wartości obrotu netto za poprzedni rok kalendarzowy, ale rocznie nie mniej 

niż 243.000 zł w roku 2016, 340.000 zł w roku 2017, 442.000 zł w roku 2018, 531.000 zł w roku 2019, 
584.000 zł w roku 2020 oraz 613.000 zł w roku 2021. Miraculum jest uprawniona dokonać odkupu 

Marki w ratach za cenę uwzględniającą aktualną wartość Marki, ale nie mniej niż 1.500.000 złotych 

netto. Wartość ta będzie ustalana na podstawie osiąganej rocznej sprzedaży produktów Gracja. 
Mechanizm i terminy płatności rat zostały szczegółowo opisane w Umowie dzierżawy. Miraculum jest 

uprawniona uregulować kwotę odkupu Marki netto w drodze emisji akcji Spółki i potrącenia należności 
Rubid 1 z należnościami Miraculum o zapłatę ceny emisyjnej Akcji, pod warunkiem że liczba objętych 

w taki sposób przez Rubid 1 Akcji nie przekroczy 3.000.000, przy czym cena emisyjna Akcji będzie 
równa ich wartości nominalnej. Podatek VAT od ceny netto odkupu Marki zostanie zapłacony gotówką. 

W razie, gdyby Rubid 1 nie objął prawidłowo wyemitowanych Akcji, co do których Miraculum złożyło 

mu propozycję nabycia, w terminie 7 dni od dnia złożenia Propozycji Nabycia, zobowiązanie Spółki do 
zapłaty należności wobec Rubid 1 umarza się w takiej części, w jakiej Rubid 1 odmówił objęcia Akcji, 

pod warunkiem, że cena emisyjna Akcji będzie równa ich wartości nominalnej. Umowa nie przewiduje 
kar umownych, które mogłyby być nakładane na Spółkę. W czasie trwania tej umowy, Rubid nie może 

dokonać zbycia całości Marki ani jakichkolwiek praw wchodzących w jej skład. Umowa została zawarta 

na czas określony do dnia 31 grudnia 2021 r. W dniu 26 października 2015 r. strony zawarły Aneks nr 
1 do niniejszej umowy na podstawie której to umowy zmianie uległy postanowienia odnoszące się do 

czynszu dzierżawy. Na mocy tego aneksu, miesięczny czynsz dzierżawy został ustalony w wysokości, 
13.840,00 zł netto, zmieniono także sposób płatności w przypadku skorzystania z prawa odkupu Marki. 

Natomiast w dniu 27 października 2015 r. Strony podpisały Aneks nr 2, na mocy którego zmieniono 

wysokość czynszu dzierżawy. Zgodnie z Aneksem nr 2, miesięczny czynsz dzierżawy będzie wynosił 
0,75% wartości obrotu netto za poprzedni rok kalendarzowy, ale rocznie nie mniej niż 162.000 zł. 

zmieniono także sposób płatności w przypadku skorzystania z prawa odkupu Marki. Wartość należności 
Rubid 1 sp. z o.o. w stosunku do Emitenta na dzień zawarcia umowy, tj. na dzień 30 września 2015 r. 

wynosiła 1.845.000 zł, natomiast wartość zobowiązań: 0 zł. Na dzień zatwierdzenia Prospektu, umowa 
została rozliczona w całości i Strony nie mają wobec siebie żadnych zaległych wierzytelności. 

 

UMOWA SPRZEDAŻY (ODKUPU) PRAW SKŁĄDAJACYCH SIĘ NA MARKĘ „GRACJA” Z DNIA 
10 CZERWCA 2016 R. 

W dniu 10 czerwca 2016 roku Miraculum zawarł ze spółką pod firmą Rubid 1 spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „Rubid 1”) zawarły umowę sprzedaży (odkupu) 

praw składających się na markę „Gracja” od Rubid 1 do Miraculum (dalej: „Umowa odkupu”). Umowa 

odkupu przewidywała, że w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku Miraculum zapłaci Rubid 1 za 
prawa do marki „Gracja” kwotę 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) złotych netto, przy 

czym płatność ceny miała nastąpić w ten sposób, że Rubid 1 zobowiązał się do przyjęcia propozycji 
nabycia obligacji serii AH w liczbie 4.500 sztuk o wartości 4.500.000 złotych. Płatność kwoty podatku 

VAT miała nastąpić gotówką lub w drodze potrącenia wzajemnych należności stron. W dniu przydziału 
obligacji przez Miraculum na rzecz Rubid 1 strony dokonaly potrącenia wierzytelności Rubid 1 o zapłatę 

ceny za prawa do marki „Gracja” z wierzytelnością Miraculum o zapłatę ceny za nabywane obligacje, 

do kwoty niższej z tych wierzytelności. Następnie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia 
przydziału obligacji na rzecz Rubid 1 przez Miraculum, Rubid 1 miał złożyć oświadczenie o zamianie 

obligacji na akcje Miraculum, na zasadach określonych w warunkach emisji obligacji. Umowa odkupu 
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zawierała warunek rozwiązujący. Umowa odkupu traci moc w razie niedopełnienia przez Rubid 1 

jakichkolwiek czynności niezbędnych do objęcia obligacji lub zamiany ich na akcje Miraculum. Umowa 

nie przewiduje stosowania kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem terminu. W 
związku z wyżej opisaną transakcją rozwiązaniu uległa umowa dzierżawy praw składających się na 

markę „Gracja” z dnia 30 września 2015 roku. Wartość należności Rubid 1 sp. z o.o. w stosunku do 
Emitenta na dzień zawarcia umowy, tj. na dzień 10 czerwca 2016 r. wynosiła 0 zł, natomiast wartość 

zobowiązań: 33.210 zł. Na dzień zatwierdzenia Prospektu, Emitent nie posiada zobowiązań z tytułu tej 

umowy. 
 

UMOWA SPRZEDAŻY Z OPCJĄ ODKUPU ZNAKU TOWAROWEGO „WHITESTAR” Z DNIA 20 
CZERWCA 2016 R. 

W dniu 20 czerwca 2016 r. Miraculum zwarł ze spółką pod firmą Rubid 1 spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie umowę sprzedaży z opcją odkupu znaku towarowego 

„WhteStar”. Na postawie tej umowy, Miraculum sprzedał Rubid prawa do marki (przez co należy 

rozumieć prawa związane z marką „WhiteStar”, pod którą sprzedawane są środki chemiczne służące 
do wybielania w warunkach nieprzemysłowych) w związku z czym Miraculum przeniósł na Rubid prawa 

do marki „WhiteStar”, a Rubi zobowiązał się do zapłaty kwoty w wysokości 800.000 zł netto. 
Przeniesienie prawa do marki „WhiteStar” obejmowało wszelkie pola eksploatacji związane z 

promowaniem marki i sprzedażą produktów pod marką, a to w szczególności: (1) przerabianiem, w 

tym wykorzystywaniem w ramach innych dział, jako ich części składowych, (2) wykorzystywaniem w 
akcjach promocyjnych lub marketingowych, (3) wykorzystywaniem przy sprzedaży produktów 

chemicznych (w szczególności na opakowaniach). Zgodnie  umową, Rubid będzie przysługiwało prawo 
do żądania odkupu przez Miraculum praw do marki, bez żadnych obciążeń podmiotów trzecich, za 

cenę 800.000 zł netto, w przypadkach szczegółowo wskazanych w umowie. W umowie zawarto także 
postanowienie o karze umownej, w przypadku nieprzystąpienia przez którąkolwiek ze stron do 

zawarcia zwrotnej sprzedaży praw do marki z przyczyn związanych ze stroną zobowiązaną. Wartość 

należności Rubid 1 sp. z o.o. w stosunku do Emitenta na dzień zawarcia umowy, tj. na dzień 20 
czerwca 2016 r. wynosiła 984.000 zł, natomiast wartość zobowiązań: 33.210 zł. Na dzień 

zatwierdzenia Prospektu, zobowiązanie Emitenta wynikające z tytułu tej umowy wynosi 984 tys. zł. 
 

UMOWA POŚREDNICTWA HANDLOWEGO Z DNIA 12 LIPCA 2016 R. 

W dniu 12 lipca 2016 r. Miraculum zawarł ze spółką pod firmą Rubid 1 spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie umowę pośrednictwa handlowego, na mocy której to 

umowy jest określenie zasad współpracy stron w zakresie pośrednictwa handlowego, zmierzającego 
do umożliwienia uzyskania finansowania bieżącej działalności Miraculum i ułatwienia organizacji 

zakupu od dostawców/producentów, produktów będących w aktualnej ofercie handlowej Miraculum. 

W celu realizacji tej umowy, Rubid 1 udzielił Miraculum odnawialnego kredytu kupieckiego w kwocie 
maksymalnej 1.000.000 zł. Umowa ta została zabezpieczona wekslem in blanco oraz oświadczenia o 

poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, co do 
wszelkich roszczeń Rubid wynikających z umowy do kwoty 1.500.000 zł. Każda ze stron ma prawo do 

rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia dniu 10 sierpnia 2016 r. 
strony podpisały Aneks nr 1 do umowy pośrednictwa handlowego. W dniu 30 listopada 2016 r. strony 

zawarły porozumienie, na mocy którego strony postanowiły rozwiązać umowę pośrednictwa 

handlowego z dnia 12 lipca 2016 r. Wartość należności Rubid 1 sp. z o.o. w stosunku do Emitenta na 
dzień zawarcia umowy, tj. na dzień 12 lipca 2016 r. wynosiła 984.000 zł, natomiast wartość 

zobowiązań: 340.535 zł. Na dzień zatwierdzenia Prospektu, zobowiązanie Emitenta wynikające z tytułu 
tej umowy wynosi 184 899,72 zł. 

 

Wykaz transakcji Emitenta ze spółką Rubid 1 Sp. z o.o. (spółką zależna od Pani Moniki Nowakowskiej) 
w 2016 roku prezentuje tabela poniżej. 

 

Nazwa RDM Partners sp. z o.o. 

Umowa dzierżawy z dnia 30.09.2015 r. 72 000,00 zł     

Odkup znaku towarowego Gracja         4 500 000,00 zł     

Umowa sprzedaży marki White Star 800 000,00 zł 
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Umowa pośrednictwa handlowego 1 901 097,00 zł     

 Razem 7.273.097 zł 

Źródło: Emitent 

 
Tomasz Tuora – Członek Zarządu do dnia 23 grudnia 2016 r. 

 
W roku obrotowym 2016 Emitent wypłacił na rzecz Pana Tomasza Tuory pełniącego funkcję Prezesa 

Zarządu Emitenta kwotę w wysokości 1.064,52 zł.  

 
 

Umowy zawarte przez Spółkę z Panem Tomaszem Tuora w okresie 2015 roku i na Datę 
Prospektu – Pan Tomasz Tuora pełni funkcję w Zarządzie Spółki od dnia 8 listopada 2016 

roku do dnia 23 grudnia 2016 r. 
 

Umowa o świadczenie usług doradczych z dnia 15 października 2015 roku 

W dniu 15 października 2015 roku Spółka zawarła z Tomaszem Tuora, prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą K 2 CONSULTING (dalej „Doradca”) Umowę o świadczenie usług doradczych. 

Przedmiotem umowy było świadczenie usług doradczych przez Doradcę na rzecz Spółki, polegających 
na pozyskiwaniu inwestorów zainteresowanych wzięciem udziału w planowanych podwyższeniach 

kapitału zakładowego Spółki. Świadczenie usług przez Doradcę miało polegać na doradztwie w 

procesie pozyskania inwestorów, inicjowaniu i prowadzeniu negocjacji warunków umożliwiających 
zaangażowanie się kapitałowe podmiotów trzecich w Spółkę poprzez jej dokapitalizowanie w drodze 

podwyższenia kapitału zakładowego oraz na wsparciu Zarządu Spółki w procesie inwestorskim do 
czasu zamknięcia pozyskiwania finansowania. Za wykonywane usługi, w przypadku pozyskania 

inwestorów zainteresowanych wzięciem udziału w planowanych podwyższeniach kapitału zakładowego 
Spółki, Doradca miał otrzymać wynagrodzenie równe kwocie 10 % środków pozyskanych przez Spółkę 

od inwestorów, płatne w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Spółkę faktury, przy czym 

wynagrodzenie to było należne Doradcy również w przypadku, gdy pomimo pozyskania inwestorów 
przez Doradcę, podwyższenie kapitału zakładowego nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po 

stronie Spółki. Umowa została zawarta na czas określony – do 30 marca 2016 roku, z prawem do jej 
rozwiązania przez każdą ze Stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na 

koniec miesiąca kalendarzowego. Strony wyłączyły możliwość dokonania przez Doradcę cesji praw z 

Umowy bez pisemnej zgody Spółki. Doradca zobowiązał się w czasie wykonywania Umowy do nie 
prowadzenia działalności konkurencyjnej, która oznacza między innymi prowadzenie działalności 

objętej numerami PKD ujawnionymi w rejestrze przedsiębiorców dla Spółki, nakłanianie osób 
świadczących na rzecz Spółki pracę do niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków oraz 

rozpowszechnianie informacji które mogłyby wyrządzić szkodę Spółce i jej klientom. Umowa nie 

została zawarta z zastrzeżeniem terminu ani warunku oraz nie przewidywała stosowania kar 
umownych. Następnie w dniu 29 marca 2016r. Strony zawarły Porozumienie do Umowy o świadczenie 

usług doradczych z dnia 15 października 2015r., dotyczące wydłużenia terminu płatności 
wynagrodzenia należnego Doradcy, objętego fakturą nr 110/15, do 30 kwietnia 2016r. W pozostałym 

zakresie zapisy Umowy nie uległy zmianie. Porozumienie nie zostało zawarte z zastrzeżeniem terminu 
ani warunku oraz nie przewidywało stosowania kar umownych. 

 

Umowa o świadczenie usług doradczych z dnia 7 marca 2016 roku 
W dniu 7 marca 2016 roku Spółka zawarła z Tomaszem Tuora, prowadzącym działalność gospodarczą 

pod firmą K 2 CONSULTING (dalej „Doradca”) Umowę o świadczenie usług doradczych. Przedmiotem 
umowy było świadczenie usług doradczych przez Doradcę na rzecz Spółki oraz reprezentacji Spółki 

przez Doradcę w relacjach z kontrahentami Spółki, w zakresie funkcjonowania Spółki i spółek 

powiązanych z nią kapitałowo lub osobowo, w tym w szczególności poprzez świadczenie usług 
doradczych w zakresie dokonywanie analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, zarządzania jej 

płynnością finansową, opracowywania zapytań ofertowych przy inwestycjach i przy doborze 
wykonawców, pozyskiwania nowych kontrahentów, utrzymania dotychczasowych kontrahentów, 

analizy opłacalności zadań inwestycyjnych, wyborze sposobu finansowania inwestycji, przygotowania 
umów związanych z procesem inwestycyjnym, organizacji działu eksportu Spółki i logistyki wysyłek 

eksportowych, oferty produktowej i w dziale eksportu, obsługi klienta w dziale eksportu oraz w 

zakresie negocjowania kontraktów z kontrahentami Spółki. Doradca na podstawie zawartej Umowy 
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został zobowiązany do świadczenia usług w wymiarze nie mniejszym niż 100 godzin miesięcznie. 

Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte samodzielnie przez Doradcę 

w celu świadczenia usług, które nie zostały zawarte za jej wiedzą i przy sprzeciwie osób uprawnionych 
do jej reprezentowania. Za wykonywane usługi Doradca otrzymuje wynagrodzenie miesięczne 

podstawowe w kwocie 23.000,00 zł netto, powiększone o podatek VAT, płatne w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania przez Spółkę faktury. Spółka może ponadto wypłacić Doradcy dodatkowe 

wynagrodzenie, którego wypłata i wysokość zależy od wyłącznego uznania Spółki. Równocześnie 

Doradcy przysługuje zwrot kosztów delegacji i innych kosztów, poniesionych w ramach wykonywania 
Umowy, uzgodnionych ze Spółką. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z prawem do jej 

rozwiązania przez każdą ze Stron za 90 dniowym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 
miesiąca kalendarzowego. Strony dopuściły również możliwość rozwiązania Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym przez Spółkę w przypadku rażącego naruszenia przez Doradcę jej postanowień, oraz 
przez Doradcę, w przypadku nieotrzymania wynagrodzenia przez Doradcę za 3 okresy rozliczeniowe. 

Strony wyłączyły możliwość dokonania przez Doradcę cesji praw z Umowy bez pisemnej zgody Spółki. 

Doradca zobowiązał się w czasie wykonywania Umowy do nie prowadzenia działalności 
konkurencyjnej, która oznacza między innymi prowadzenie działalności objętej numerami PKD 

ujawnionymi w rejestrze przedsiębiorców dla Spółki, nakłanianie osób świadczących na rzecz Spółki 
pracę do niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków oraz rozpowszechnianie informacji 

które mogłyby wyrządzić szkodę Spółce i jej klientom. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem 

terminu ani warunku oraz nie przewidywała stosowania kar umownych. Emitent w czasie realizacji 
Umowy w terminie wywiązuje się z nałożonych na niego zobowiązań. Wartość należności K2 

Consulting w stosunku do Emitenta na dzień zawarcia umowy, tj. na dzień 7 marca 2016 r. wynosiła 0 
zł, natomiast wartość zobowiązań: 680.000 zł. W dniu 13 czerwca 2016 r. działająca jako Prezes 

Zarządu Emitenta Pani Monika Nowakowska wypowiedziała umowę o świadczenie usług doradczych. 
W dniu 20 czerwca 2016 r. po uzgodnienia pomiędzy stronami wypowiedzenie to zostało cofnięte. 

Następnie, w dniu 06 listopada 2016 roku postanowiły za porozumieniem rozwiązać tę umowę. 

 
Wykaz transakcji Emitenta z Panem Tomaszem Tuora w 2016 roku prezentuje tabela poniżej. 

 

Nazwa wynagrodzenie 

K 2 CONSULTING Tomasz Tuora – wynagrodzenie z tytułu 
umowy o świadczenie usług doradczych z dnia 7 marca 2016 

roku 161.000,00 zł 

 Razem 161.000,00 zł 

Źródło: Emitent 

 
Marek Kamola – Członek Zarządu do dnia 23 grudnia 2016 r. 

 

W roku obrotowym 2016 Emitent wypłacił na rzecz Pana Marka Kamoli pełniącego funkcję Prezesa 
Zarządu Emitenta kwotę w wysokości 1.064,52 zł.  

 
Rada Nadzorcza 

 
Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta w roku obrotowym 2016 otrzymali od Emitenta wynagrodzenie 

z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w następującej wysokości: 

Członkowie Rady 
Nadzorczej: 

Wynagrodzenie i 

inne świadczenia 
wypłacone przez 
Miraculum S.A. za 
2016 rok brutto 
(w zł) 

Wynagrodzenie i 
inne świadczenia 

należne przez 
Miraculum S.A. za 
2016 rok brutto 
(w zł) 

Wypłacone zostało: 

- na podstawie planu premii lub 

podziału zysku  

- w formie opcji na akcje 

- przyznane w naturze np. 
opieka zdrowotna lub środek 
transportu  

Grzegorz Golec - 9 496,80 zł - 

Karol Tatara - 4 748,40 zł - 

Janusz Auleytner 474,84 zł 12 271,00 zł - 
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Dariusz Kielmans 237,42 zł 9 696,80 zł - 

Piotr Nadolski - 2 374,20 zł - 

Piotr Smołuch - 2 374,20 zł - 

Marek Jankowski - 2 374,20 zł - 

Jakub Faralisz - - - 

Iwona Kossmann - - - 

Anna Ścibisz 474,84 zł 7 522,60 zł - 

Marek Stępień - 2 374,20 zł - 

Dagmara Bernat - 7 122,60 zł - 

Tadeusz Tuora 474,84 zł 2 774,20 zł - 

Sławomir Ziemski 474,84 zł 2 774,20 zł - 

Tomasz Kamola 474,84 zł 2 774,20 zł - 

Źródło: Emitent 

 

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta w 2016 roku nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów 
zależnych Emitenta. 

 
Od dnia 19 grudnia 2016 r. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 200 zł 

za każde posiedzenie. Ponadto Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oprócz wynagrodzenia za udział w 

każdym posiedzeniu, o którym mowa w zdaniu wcześniejszym, będzie dodatkowo otrzymywał 
ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.000,- złotych. Wynagrodzenie to zostało 

uchwalone na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Emitenta z dnia 19 grudnia 2016 r. 

 
Osoby zarządzające wyższego szczebla 

 

 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu brak jest w Spółce osób  zarządzających wyższego szczebla. 

 
Prokurenci Emitenta w roku obrotowym 2016 otrzymali od Emitenta wynagrodzenie z tytułu pełnienia 

funkcji Prokurenta oraz innych świadczeń wypłaconych przez Emitenta w następującej wysokości: 

 

Prokurenci: 
Wynagrodzenie i inne świadczenia 
wypłacone przez Miraculum S.A. za 2016 
rok brutto (w zł) 

Wypłacone zostało: 

- na podstawie planu premii 
lub podziału zysku  

- w formie opcji na akcje 

- przyznane w naturze np. 
opieka zdrowotna lub środek 
transportu  

Emilia Sójka 171.827,31 zł (wynagrodzenie brutto + 

koszt pracodawcy).  Brak wynagrodzenia z 
tytułu pełnienia funkcji prokurenta Spółki 

- 

Paweł Gilarski 75 000,00 zł (kontrakt menedżerski) - 

Źródło: Emitent 

 
 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Pan Paweł Gilarski pełni w Spółce funkcję dyrektora finansowego i 
jest zatrudniony w Spółce na podstawie kontraktu menedżerskiego z dnia 01 sierpnia 2016 roku. W 

okresie od dnia 24 maja 2016 r. do dnia 31 lipca 2016 r. Pan Paweł Gilarski pełnił funkcję Prokurenta 
Spółki. Do dnia 31 lipca 2016 r. Pan Paweł Gilarski otrzymywał wynagrodzenie z tytułu świadczenia 

pracy na rzecz Emitenta, które to wynagrodzenie wypłacane było przez spółkę pod firmą RDM Partners 

sp. z o.o. Wynagrodzenie w ramach kontraktu wynosi 15 000 zł. Na dzień zatwierdzenia Prospektu 
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Emitent oraz spółki zależne nie zawarły z Panem Pawłem Gilarskim żadnych umów o pracę oraz umów 

cywilnoprawnych dotyczących wykonywania usług przez Pana Pawła Gilarskiego na ich rzecz. 

15.2. OGÓLNA KWOTA WYDZIELONA LUB ZGROMADZONA PRZEZ EMITENTA LUB JEGO 
PODMIOTY ZALEŻNE NA ŚWIADCZENIA RENTOWE, EMERYTALNE LUB PODOBNE 
ŚWIADCZENIA 

Emitent na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wydzielił żadnej kwoty tytułem świadczeń rentowych, 

emerytalnych lub podobnych świadczeń. 
 

16. PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO 
I NADZORUJĄCEGO 

16.1. DATA ZAKOŃCZENIA OBECNEJ KADENCJI ORAZ OKRES PRZEZ JAKI CZŁONKOWIE 
ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH 

SPRAWOWALI SWOJE FUNKCJE 

Kadencja Członków Zarządu Emitenta trwa trzy lata. Kadencja Prezesa Zarządu – Pana Tomasza 

Sarapaty zakończy się w dniu 23 grudnia 2019 r. Natomiast Pani Anna Ścibisz została delegowana 

przez Radę Nadzorczą do czasowego wykonywania funkcji Członka Zarządu na okres 3 miesięcy, tj. do 
dnia 23 marca 2017 r. W dniu 21 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę nr 

02/03/2017, w której ponownie delegowała członka Rady Nadzorczej Panią Annę Ścibisz do 
czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu na okres 3 miesięcy, a następnie uchwałą Rady 

Nadzorczej Emitenta nr 02/6/2017 delegowanie Pani Anny Beaty Ścibisz do wykonywania czynności 

członka Zarządu Emitenta zostało przedłużone na okres trzech kolejnych miesięcy, tj. do dnia 23 
września 2017 r. 

 
Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Kadencja Pani Anny Ścibisz (członka Rady 

Nadzorczej czasowo delegowanego do wykonywania funkcji Członka Zarządu), Pana Janusza 

Auleytnera oraz Pana Dariusza Kielmansa zakończy się w dniu 15 września 2021 r., natomiast 
kadencja Pana Tadeusza Tuory, Pana Sławomira Ziemskiego oraz Tomasza Kamoli zakończy się w dniu 

16 listopada 2021 r. 

16.2. INFORMACJE O UMOWACH O ŚWIADCZENIE USŁUG CZŁONKÓW ORGANÓW 

ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH Z EMITENTEM LUB 
KTÓRYMKOLWIEK Z JEGO PODMIOTÓW ZALEŻNYCH OKREŚLAJĄCYCH ŚWIADCZENIA 

WYPŁACANE W CHWILI ROZWIĄZYWANIA STOSUNKU PRACY 

Według najlepszej wiedzy Emitenta nie istnieją żadne umowy o świadczenie usług administracyjnych, 

zarządzających i nadzorczych zawarte z Emitentem określające świadczenia wypłacane w chwili 
rozwiązania stosunku pracy. 

16.3. INFORMACJE O KOMISJI DS. AUDYTU I KOMISJI DS. WYNAGRODZEŃ EMITENTA 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Komitet Audytu działa w składzie: Janusz Auleytner, Sławomir 

Ziemski. Uchwałą nr 4/10/2016 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 11 października 2016 r. w sprawie 
Członków Komitetu Audytu, Rada w skład Komitetu Audytu powołała następujące osoby: Grzegorz 

Golec, Dagmara Bernat oraz Janusz Auleytner. W związku z odwołaniem w dniu 16 listopada 2016 r. z 

funkcji członka Rady Nadzorczej, a zarazem Członka Komitetu – Pana Grzegorza Golca, uchwałą nr 
2/03/011/2016 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 24 listopada 2016 r. Rada Nadzorcza uzupełniła skład 

Komitetu Audytu powołując Pana Sławomira Ziemskiego. W dniu 22 grudnia 2016 r. Pani Dagmara 
Bernat złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki. 

 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu w Spółce zadania Komitetu ds. Wynagrodzeń wykonuje Rada 
Nadzorcza. 
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Warunki niezależności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych określone w Dobrych Praktykach 

Spółek Notowanych na GPW oraz w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie spełniają 

następujący Członkowie Rady Nadzorczej: Janusz Auleytner, Dariusz Andrzej Kielmas. 
 

Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, stosownie do 
art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym posiada Janusz Auleytner oraz Dariusz Kielmans. 

16.4. OŚWIADCZENIE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA PROCEDUR ŁADU 
KORPORACYJNEGO 

Emitent będzie stosował wszystkie zasady ładu korporacyjnego, określone w dokumencie Dobre 

Praktyki Spółek Notowanych na GPW, przyjętym uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku, z wyjątkiem 
następujących zasad: 

 
Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami 
 
„I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony 
zgodnie z zasadą II.Z.1” 

 
Spółka zamierza stosować tą zasadę począwszy od dnia 15 stycznia 2017 roku. 

 
„I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w 

terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia” 

 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. Zasada nie znajduje zastosowania do Spółki, jako że Miraculum 

S.A. nie zapewnia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.  
 

„I.Z.1.19. pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek 

handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie 
przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13” 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Regulamin Walnego Zgromadzenia Emitenta określa sposób 
rejestrowania posiedzeń Walnego Zgromadzenia. W Spółce nie jest przewidziany obligatoryjnie 

szczegółowy zapis przebiegu obrad walnych zgromadzeń, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. 

Uczestnicy walnych zgromadzeń, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu 
Walnego Zgromadzenia, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do 

protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad 
walnych zgromadzeń.  

 
„I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo” 

  

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Regulamin Walnego Zgromadzenia emitenta określa sposób 
rejestrowania posiedzeń walnego zgromadzenia. W Spółce nie jest przewidziane sporządzanie zapisów 

przebiegu obrad walnych zgromadzeń w formie audio lub wideo. Uczestnicy walnych zgromadzeń, 
zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia, mają 

prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka uznaje, że takie 

zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad walnych zgromadzeń. Spółka 
będzie jednak stosowała ww. zasadę ładu korporacyjnego począwszy od 2018 roku. 

 
„I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, 

zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie 
wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych 

indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej 

działalności.” 
 

Zasada ta nie ma zastosowania. Akcje spółki nie są zakwalifikowane ani do WIG 20 ani do mWIG40.  
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Zarząd i Rada Nadzorcza  

 

„II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy 
kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.” 

 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka uważa istniejące ograniczenia dotyczące zakazu 

prowadzenia przez członków zarządu działalności konkurencyjnej za wystarczające. W przypadku 

gdyby zaistniały okoliczności poddające w wątpliwość odpowiednie zaangażowanie członków Zarządu 
Spółki w pracę na jej rzecz, Rada Nadzorcza posiada kompetencje do odpowiedniego reagowania na 

taką sytuację.  
 

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami  
 

„IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia 

powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.” 
 

Zasada ta nie ma zastosowania. Spółka nie posiada informacji, z których wynikałoby, że istotna część 
akcjonariatu nie ma możliwości wzięcia udziału w obradach walnego zgromadzenia, a zatem 

zapewnienie powszechnie dostępnej transmisji generowałoby po stronie Spółki nieuzasadnione koszty. 

Akcjonariuszom zapewnia się możliwość zadawania pytań poprzez osobisty udział w walnym 
zgromadzeniu lub wyznaczenie pełnomocnika. Informacje o podjętych uchwałach są niezwłocznie po 

zakończeniu obrad walnego zgromadzenia podawane do publicznej wiadomości w sposób przewidziany 
przepisami rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.  

 

„IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.” 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. W walnych zgromadzeniach Spółki udział biorą osoby 

uprawnione do udziału w walnym zgromadzeniu i obsługujące walne zgromadzenie. Dotychczas 
Spółka nie odnotowała zainteresowania ze strony mediów uczestnictwem w jej walnych 

zgromadzeniach. W przypadku pytań dotyczących walnych zgromadzeń, kierowanych do Spółki ze 

strony przedstawicieli mediów, Spółka udziela stosownych odpowiedzi.  
 

Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi  
 

„V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% 

ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o 
wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny 

wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i 
zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z 

podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.  
W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym 

podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim 

akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes 
spółki.” 

 
„V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w 

spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub 

możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby 
zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka 

zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem 
interesów.” 

 
Spółka nie stosuje powyższych zasad V.Z.5. oraz V.Z.6. W opinii Spółki uregulowania zawarte w 

obowiązujących przepisach prawa, w połączeniu ze statutem i regulaminami Zarządu i Rady 

Nadzorczej Spółki dotyczące konfliktu interesów i transakcji z podmiotami powiązanymi w, są w tym 
zakresie wystarczające.  
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W tym zakresie Spółka wskazuje, iż zgodnie z art. 385 § 3 KSH, na wniosek akcjonariuszy, 

reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być 

dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy 
statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Sam wybór członków rady nadzorczej w 

drodze głosowania oddzielymi grupami jest dokonywany w ten sposób, iż osoby reprezentujące na 
walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji 

przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie 

biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków (art. 385 §5 KSH). Ponadto zgodnie z art. 390 § 
2 KSH, jeżeli rada nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa 

ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków rady nadzorczej do stałego 
indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w 

posiedzeniach zarządu z głosem doradczym, a Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o 
każdym swoim posiedzeniu. Na tej podstawie prawnej akcjonariusze mają prawo powołać w skład 

rady nadzorczej członków rady nadzorczej, którzy będą mogli sprawować indywidualne czynności 

nadzorcze nad działalnością Spółki. Uprawnienia te umożliwiają akcjonariuszom Spółki powołanie w 
skład rady nadzorczej Spółki członków rady nadzorczej bez konieczności uzyskania większości głosów 

na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy za powołaniem tych osób w skład rady nadzorczej. 
Dodatkowo tacy członkowie rady nadzorczej mają uprawnienie do wykonywania indywidualnych 

czynności nadzoru nad działalnością Spółki. W ocenie Spółki uprawnienia te znacząco wpływają na 

obniżenie ryzyka występowania w Spółce konfliktów interesów, a także umożliwiają akcjonariuszom 
kontrolę nad zarządem Spółki w zakresie zawieranych przez Spółkę transakcji z podmiotami 

powiązanymi. Ponadto należy wskazać, iż akcjonariusze Spółki korzystali z uprawnień wskazanych w 
art. 385 oraz 390 KSH. 

 
W celu wyeliminowania możliwości wystąpienia konfliktu interesów przy wyborze członków Zarządu 

Spółki, prawo do wybierania i odwoływania członków Zarządu Spółki należy do Rady Nadzorczej 

Spółki. Tym samym wyeliminowano możliwości bezpośredniego decydowania o składzie Zarządu przez 
akcjonariuszy większościowych. Ponadto Rada Nadzorcza posiada prawo kierowania do Zarządu Spółki 

zaleceń, wniosków, zgłaszania inicjatyw i opinii, w celu przedstawienia swojego stanowiska co do 
zarządzania Spółką, które Zarząd obowiązany jest rozważyć przy podejmowaniu decyzji w sprawach 

Spółki. 

 
Funkcjonowanie Zarządu w Spółce oparto również o przyjęty Regulamin Zarządu, zatwierdzony 

uchwałą Rady Nadzorczej Spółki. W Regulaminie znalazły się zapisy dotyczące lojalności członków 
Zarządu wobec Spółki i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów w Spółce. 

Zgodnie z tymi postanowieniami, członek Zarządu powinien uchylać się od każdego działania 

nielojalnego wobec Spółki, interpretowanego jako dążącego do realizacji własnych korzyści 
materialnych. W przypadku powzięcia informacji o możliwości realizacji transakcji korzystnej dla 

Spółki, każdy członek Zarządu obowiązany jest poinformować o tym fakcie Spółkę, a wykorzystanie 
takiej informacji może nastąpić wyłącznie pod warunkiem nie naruszania interesu Spółki. W przypadku 

wystąpienia sprzeczności interesów członka Zarządu, jego małżonka, krewnych, powinowatych bądź 
osób powiązanych z nim osobiście z interesami Spółki, zainteresowany członek Zarządu obowiązany 

jest do powstrzymania się od uczestnictwa w rozstrzygnięciu takiej sprawy. Równocześnie do 

obowiązków każdego członka Zarządu należy informowanie Rady Nadzorczej o każdym konflikcie 
interesów powstałym w związku z pełnioną funkcją, bądź już o samej możliwości jego wystąpienia. 

 
Poza wskazanymi regulacjami dotyczącymi przeciwdziałaniu powstania konfliktu interesów przy 

pełnieniu funkcji przez członka Zarządu, zawartymi w Regulaminie Zarządu, członków Zarządu 

obowiązują również zasady ogólne dotyczące zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej bez 
zgody Spółki. 

 
Spółka będzie jednak stosowała ww. zasady ładu korporacyjnego począwszy od 2018 roku. 

 
Wynagrodzenia  

 

„VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom 
wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, 
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długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy 

i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.” 

 
Zasada ta nie ma zastosowania. W Spółce obecnie nie funkcjonują takie programy motywacyjne.  

 
„VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi 

celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu 

motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich 
realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.” 

 
Zasada ta nie ma zastosowania. W Spółce obecnie nie funkcjonują takie programy motywacyjne  

 
„VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, 

zawierający co najmniej: 

1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń, 
2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale 

na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania 
zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu 

rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – 

oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej, 
3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom 

pozafinansowych składników wynagrodzenia, 
4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce 

wynagrodzeń, lub informację o ich braku, 
5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności 

długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.” 

 
Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka nie posiada sformalizowanej kompleksowej polityki 

wynagrodzeń. Spółka umieszcza natomiast w sprawozdaniu rocznym informację na temat 
wynagrodzeń wypłaconych osobom zarządzającym i nadzorującym. 

 

17. OSOBY FIZYCZNE PRACUJĄCE NAJEMNIE 

17.1. LICZBA PRACOWNIKÓW 

Rok 2014 

 

Stan zatrudnienia w spółce Miraculum S.A. w 2014 roku 
Na dzień 31.12.2014 roku w Miraculum S.A. było zatrudnionych 70 osób (w tym 58 kobiet oraz 12 

mężczyzn), w tym: 
 

Rodzaj zawartej umowy (czas określony/czas 

nieokreślony) 

Liczba zatrudnionych 

Umowy zawarte na czas określony 24 (w tym 22 kobiety oraz 2 mężczyzn) 

Umowy zawarte na czas nieokreślony 46 (w tym 36 kobiet oraz 10 mężczyzn) 

Źródło: Spółka 

 
Na dzień 31.12.2014 roku Miraculum S.A. współpracowała z 5 osobami fizycznymi na podstawie 

zawartych umów cywilnoprawnych w formie umowy – zlecenia oraz z 5 osobami fizycznymi 
prowadzącymi działalność gospodarczą.  

 

Stan zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Miraculum S.A. w 2014 roku 
Na dzień 31.12.2014 roku spółki zależne Miraculum S.A. nie zatrudniały pracowników, a także nie 

współpracowały z osobami fizycznymi na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (umowy – 
zlecenia, umowy o dzieło, umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą). 

 
Rok 2015 
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Stan zatrudnienia w spółce Miraculum S.A. w 2015 roku 

Na dzień 31.12.2015 roku w Miraculum S.A. były  zatrudnione 56 osób (w tym 46 kobiet oraz 10 
mężczyzn), w tym: 

 

Rodzaj zawartej umowy (czas określony/czas 
nieokreślony) 

Liczba zatrudnionych 

Umowy zawarte na czas określony 13 (w tym 10 kobiet oraz 3 mężczyzn) 

Umowy zawarte na czas nieokreślony 43 (w tym 36 kobiet oraz 7 mężczyzn) 

Źródło: Spółka 

 

Na dzień 31.12.2015 roku Miraculum S.A. współpracowała z 17 osobami fizycznymi na podstawie 
zawartych umów cywilnoprawnych w formie umowy zlecenia oraz z 12 osobami fizycznymi 

prowadzącymi działalność gospodarczą. 
 

Stan zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Miraculum S.A. w 2015 roku 
Na dzień 31.12.2015 roku spółki zależne Miraculum S.A. nie zatrudniały pracowników, a także nie 

współpracowały z osobami fizycznymi na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (umowy – 

zlecenia, umowy o dzieło, umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą). 
 

Rok 2016 
 

Stan zatrudnienia w spółce Miraculum S.A. w 2016 roku 

Na dzień 31.12.2016 r. w Miraculum S.A. było zatrudnionych 57 osób, w tym: 
 

Rodzaj zawartej umowy (czas określony/czas 
nieokreślony) 

Liczba zatrudnionych 

Umowy zawarte na czas określony 29 

Umowy zawarte na czas nieokreślony 28 

Źródło: Spółka 
 

Na dzień 31.12.2016 r. Miraculum S.A. współpracowała z 25 osobami fizycznymi na podstawie 

zawartych umów cywilnoprawnych (umowy - zlecenia, umowy o dzieło, umowy z osobami 
prowadzącymi działalność gospodarczą). 

 
Stan zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Miraculum S.A. w 2016 roku 

Na dzień 31.12.2016 r. spółki zależne Miraculum S.A. nie zatrudniały pracowników, a także nie 
współpracowały z osobami fizycznymi na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (umowy – 

zlecenia, umowy o dzieło, umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą). 

 
Rok 2017 do Daty Prospektu 

 
Stan zatrudnienia w spółce Miraculum S.A. w 2017 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu 

Emisyjnego: 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego w Miraculum S.A. zatrudnione są 62 osoby, w tym: 
 

Rodzaj zawartej umowy (czas określony/czas 
nieokreślony) 

Liczba zatrudnionych 

Umowy zawarte na czas określony 30 

Umowy zawarte na czas nieokreślony 32 

Źródło: Spółka 
 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Miraculum S.A. współpracuje z 19 osobami fizycznymi 
na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (umowy - zlecenia, umowy o dzieło, umowy z 

osobami prowadzącymi działalność gospodarczą). 
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Stan zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Miraculum S.A. w 2017 roku do dnia 

zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego spółki zależne Miraculum S.A. nie zatrudniają 
pracowników, a także nie współpracują z osobami fizycznymi na podstawie zawartych umów 

cywilnoprawnych (umowy – zlecenia, umowy o dzieło, umowy z osobami prowadzącymi działalność 
gospodarczą). 

 

17.2. POSIADANE AKCJE I OPCJE NA AKCJE 

Spośród członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych akcje Spółki na dzień 
zatwierdzenia niniejszego Prospektu posiadają: 

 

Osoby zarządzające i nadzorujące: 

Liczba akcji na dzień 

zatwierdzenia 
Prospektu 

% ogólnej liczby akcji i 
głosów na walnym 

zgromadzeniu 
akcjonariuszy 

 

Osoby zarządzające:  

  

Tomasz Sarapata – Prezes Zarządu 310 000 2,69% 

Anna Beata Ścibisz – Członek Rady Nadzorczej 
czasowo delegowany do wykonywania funkcji 

Członka Zarządu (*) 

11.500 0,10% 

 
Osoby nadzorujące: 

  

Tadeusz Tuora – Przewodniczący Rady 

Nadzorczej (**) 
363.500 3,16% 

Sławomir Ziemski – Wiceprzewodniczący Rady 

Nadzorczej 
300.500 2,61% 

Janusz Auleytner – Członek Rady Nadzorczej 0 0 

Dariusz Kielmans – Członek Rady Nadzorczej 0 0 

Anna Beata Ścibisz – Członek Rady Nadzorczej 

czasowo delegowany do wykonywania funkcji 
Członka Zarządu (*) 

11.500 0,10% 

Tomasz Robert Kamola – Członek Rady 
Nadzorczej (***) 

0 0 

Źródło: Spółka 

 
(*) Mąż Pani Anny Ścibisz – Pan Paweł Moczydłowski posiada 16.000 akcji Emitenta. 

 (**) Małżonka Pana Tadeusza Tuory – Pani Monika Dziachan posiada 380.000 akcji Emitenta oraz 

synowa Pana Tadeusza Tuory – Pani Monika Tuora posiada 450.000 akcji Emitenta. 
(***) Brat Pana Tomasza Kamoli – Pan Marek Kamola posiada 1.650.000 akcji Emitenta. 

 
 

Ponadto Emitent wskazuje, iż w dniu 20 czerwca 2016 r. RDM Partners Sp. z o.o. (spółka zależna od 

Pani Moniki Nowakowskiej) oraz Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J.Korczaka w Warszawie (WSP) 
zawarły umowę, na mocy której WSP zobowiązało się, że w dniu 1 września 2016 r. przeniesie na 

rzecz RDM Partners Sp. z o.o. prawo własności 900.000 (dziewięciuset tysięcy) akcji Emitenta 
uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Strony ustaliły 

łączną wartość zbywanych akcji na kwotę 2.700.000,00 zł (dwa miliony siedemset tysięcy złotych), tj. 
3,00 zł (trzy złote) za jedną akcję. W dniu 2 września 2016 r. został podpisany aneks do w/w umowy - 

strony postanowiły zmienić termin przekazania 900.000 akcji Spółki przez WSP na rzecz RDM na dzień 

17 października 2016 r. Umowa nie zawiera żadnych postanowień dotyczących wykonywania prawa 
głosów z akcji Emitenta przez WSP przed przeniesieniem prawa własności akcji Emitenta. W dniu 22 

września 2016 r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka zbyła w drodze pożyczki 150.000 
akcji Emitenta. W dniu 21 listopada 2016 r. Emitent został zawiadomiony przez spółkę RDM Partners 

sp. z o.o. o sporządzeniu kolejnego aneksu do umowy z dnia 20 czerwca 2016 r. Strony aneksem tym 
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postanowiły zmienić umowę w ten sposób, iż pozostałe 750.000 niepożyczonych akcji Spółki zostanie 

przeniesionych na RDM w terminie 21 listopada 2016 r. jako wykonanie pożyczki. W dniu 21 listopada 

2016 r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka zbyła w drodze pożyczki 750.000 
zdematerializowanych akcji na okaziciela, wyemitowanych przez Emitenta 

17.3. OPIS WSZELKICH USTALEŃ DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW 
W KAPITALE EMITENTA 

W Spółce nie ma żadnych szczególnych ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale 
Emitenta. 

 

18. ZNACZNI AKCJONARIUSZE EMITENTA 

18.1. W ZAKRESIE ZNANYM EMITENTOWI, IMIONA I NAZWISKA (NAZWY) OSÓB 
INNYCH NIŻ CZŁONKOWIE ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH LUB 

NADZORCZYCH, KTÓRE, W SPOSÓB BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI, MAJĄ UDZIAŁY 
W KAPITALE EMITENTA LUB PRAWA GŁOSU PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU NA MOCY 

PRAWA KRAJOWEGO EMITENTA, WRAZ Z PODANIEM WIELKOŚCI UDZIAŁU KAŻDEJ 

Z TAKICH OSÓB, A W PRZYPADKU BRAKU TAKICH OSÓB ODPOWIEDNIE OŚWIADCZENIE 
POTWIERDZAJĄCE TEN FAKT 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu, za wyjątkiem informacji wskazanych w poniższym zestawieniu, 
Emitent nie posiada wiedzy na temat osób (innych niż członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz 

osoby zarządzające wyższego szczebla), które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w 

kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta: 
 

Znaczni akcjonariusze 

L.p. Akcjonariusz: Liczba akcji: 
% ogólnej liczby 
akcji i głosów na 

WZA: 

1. Marek Kamola 1.650.000 14,33% 

2. Crystalwaters LLC sp. z o.o. 1.497.794 13,01% 

3. 
Monika Nowakowska wraz z podmiotem 
powiązanym RDM Partners sp. z o.o. 

900.000 7,82% 

4. 
Fire – Max Sp. z o.o. wraz z podmiotem 
zależnym Fire – Max Fund Sp. z o.o. 

900.000 7,82% 

5. Pozostali Akcjonariusze:  6.564.633 57,24% 

Razem ilość akcji: 11.512.223 100% 

Źródło: Emitent  
 

Emitent wskazuje, iż zgodnie z informacjami zamieszczonymi w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, 99 udziałów o łącznej wartości nominalnej 4.950 zł, stanowiących 99% kapitału 

zakładowego w spółce Crystalwaters LLC sp. z o.o. posiada spółka pod firmą C.SAVVA TRUSTEES LTD. 
Zgodnie natomiast z informacją zamieszczoną na stronie cypryjskiego organu nadzoru (Cyprus 

Securities and Exchange Commision) jedynym udziałowcem spółki pod firmą C.Savva Trustees Ltd jest 

spółka C. Savva & Associates Ltd.  
 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego, część akcjonariuszy Spółki obowiązują niżej opisane 
porozumienia, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie. 

 
W dniu 16 marca 2017 r. Emitent otrzymał zawiadomienie o rozszerzeniu porozumienia akcjonariuszy, 

o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie, zgodnie z którym to zawiadomieniem w 

dniu 10 marca 2017 r. porozumienie zostało rozszerzone o Pana Tadeusza Tuorę – akcjonariusza 
posiadającego na dzień zawiadomienia 363.500 akcji zwykłych na okaziciela Spółki. Ponadto, Pani 

Monika Dziachan – akcjonariusz oraz członek porozumienia nabyła 26.000 akcji Spółki. Łącznie na 
dzień 16 marca 2017 r. spółka Crystalwaters LLC sp. z o.o., Pani Monika Dziachan, Pan Marcin 
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Kozłowski, Pani Monika Tuora, Pani Beata Roszak oraz Pan Tadeusz Tuora posiadali 2.886.294 akcje, 

stanowiące 25,07% udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, z 

czego: (1) spółka Crystalwaters LLC sp. z o.o. posiadała 1.497.794 akcji stanowiących 13,01% udziału 
w ogólnej liczbie akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, (2) Pani Monika Dziachan 

posiadała 380.000 akcji stanowiących 3,30% udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów na walnym 
zgromadzeniu Emitenta, (3) Pan Marcin Kozłowski posiadał 75.000 akcji stanowiących 0,65% udziału 

w ogólnej liczbie akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, (4) Pani Monika Tuora posiadała 

450.000 akcji stanowiących 3,91% udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów na walnym zgromadzeniu 
Emitenta, (5) Pani Beata Roszak posiadała 120.000 akcji stanowiących 1,04% udziału w ogólnej liczbie 

akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, (6) Pan Tadeusz Tuora posiadał 363.500 akcji 
stanowiących 3,16% udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 
 
 

Natomiast w dniu 14 lutego 2017 r., na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 5 i 6 

Ustawy o Ofercie, Rubid 1 sp. z o.o., RDM Partners sp. z o.o., Fire Max Fund sp. z o.o. oraz Bartosz 
Władimirow zawarli ustne porozumienie, którego przedmiotem jest wspólne wykonywanie prawa z 

posiadanych przez nich akcji Emitenta, wspólnego zwołania lub żądania zwołania Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta obejmującego swoim porządkiem obrad, poza kwestiami 

porządkowymi, powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, a 

także delegowanie tak powołanego członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania 
czynności nadzorczych oraz ustalenia jego wynagrodzenia. Porozumienie to dotyczyło głosowania na 

NWZ zwołanym w dniu 14 lutego 2017 roku przez uczestników przedmiotowego porozumienia na 
dzień 22 marca 2017 roku. Powyższe NWZ nie odbyło się, z uwagi na braki formalne skierowanego do 

Spółki zawiadomienia, w postaci nieudokumentowania posiadania przez ww. Akcjonariuszy Spółki 
wskazanego w ww. zawiadomieniu, łącznego udziału w wysokości 25 % w kapitale zakładowym 

Spółki, a co jest warunkiem koniecznym do wykonania uprawnienia do zwołania Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzania Spółki, nie mogło zostać uznane przez Spółkę za skuteczne zwołanie. Spółka 
w odpowiedzi na zawiadomienie o zwołaniu NWZ skierowała do Akcjonariuszy, uczestników 

porozumienia pismo, w którym poinformowała o przyczynach niezwołania przedmiotowego NWZ, 
przedmiotowe pisma pozostały bez odpowiedzi ze strony akcjonariuszy, którzy nie przedłożyli nowego 

wniosku. Ponadto przedmiotem Porozumienia jest wspólne wykonywanie na tym Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta prawa głosu oraz wskazanie Przewodniczącego Zgromadzenia. Porozumienie 
wiąże w/w akcjonariuszy do momentu zakończenia tego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Emitenta. Po zawarciu porozumienia akcjonariusze objęci porozumieniem łącznie w jego ramach 
posiadają 2.951.596 akcji Emitenta stanowiących 25,639% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, 

uprawniających do 2.951.596 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, co stanowi 

25,639% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, z czego na dzień 
zawarcia porozumienia: (1) Rubid 1 sp. z o.o. posiadał 1.027.796 akcji Emitenta, stanowiących 

8,928% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających łącznie do 1.027.796 głosów na 
WZA Emitenta, co stanowiło 8,928% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta; (2) RDM sp. z o.o. 

posiadał 900.000 akcji Emitenta, stanowiących 7,818% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, 
uprawniających łącznie do 900.000 głosów na WZA Emitenta, co stanowiło 7,818% w ogólnej liczbie 

głosów na WZA Emitenta; (3) Fire Max Fund sp. z o.o. posiadał 900.000 akcji Emitenta, stanowiących 

7,818% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających łącznie do 900.000 głosów na WZA 
Emitenta, co stanowiło 7,818% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta; (4) Bartosz Władimirow 

posiadał 123.800 akcji Emitenta, stanowiących 1,075% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, 
uprawniających łącznie do 123.800 głosów na WZA Emitenta, co stanowiło 1,075% w ogólnej liczbie 

głosów na WZA Emitenta. 

18.2. INFORMACJA, CZY ZNACZNI AKCJONARIUSZE EMITENTA POSIADAJĄ INNE PRAWA 
GŁOSU LUB W PRZYPADKU ICH BRAKU ODPOWIEDNIE OŚWIADCZENIE 
POTWIERDZAJĄCE TEN FAKT 

Akcjonariuszom nie przysługują inne prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
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18.3. W ZAKRESIE, W JAKIM ZNANE JEST TO EMITENTOWI, NALEŻY PODAĆ, CZY 
EMITENT JEST BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PODMIOTEM POSIADANYM LUB 

KONTROLOWANYM ORAZ WSKAZAĆ PODMIOT POSIADAJĄCY LUB KONTROLUJĄCY, 
A TAKŻE OPISAĆ CHARAKTER TEJ KONTROLI I ISTNIEJĄCE MECHANIZMY, KTÓRE 

ZAPOBIEGAJĄ JEJ NADUŻYWANIU 

W ocenie Emitenta nie istnieje podmiot dominujący lub kontrolujący Emitenta.  

18.4. OPIS WSZELKICH ZNANYCH EMITENTOWI USTALEŃ, KTÓRYCH REALIZACJA MOŻE 
W PÓŹNIEJSZEJ DACIE SPOWODOWAĆ ZMIANY W SPOSOBIE KONTROLI EMITENTA 

Emitentowi nie są znane żadne ustalenia, których realizacja w przyszłości może spowodować zmiany w 
sposobie kontroli Emitenta. 

 

19. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

Do Emitenta mają zastosowanie Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej przyjęte 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/202 z dnia 19 lipca 
2002 r.  

W okresie od zakończenia ostatniego okresu obrotowego (1 stycznia 2015 r.- 31 grudnia 2015 r.), dla 

którego publikowano informacje finansowe zbadane przez biegłego rewidenta, tj. od dnia 1 stycznia 
2016 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent był stroną transakcji z podmiotami powiązanymi w 

rozumieniu definicji określonej w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 24. 
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I. Wykaz transakcji z podmiotami powiązanymi: 

1) Transakcje z podmiotami powiązanymi w okresie od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 r. 
 

Poniżej wskazano podmioty powiązane, z którymi Emitent w okresie od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 r. zawierał transakcje lub posiada saldo 
nierozliczonych rozrachunków na dzień zatwierdzenia Prospektu: 

 
1. Rubicon Partners S.A. i Rubicon Partners  Corporate Finance S.A. – spółki, w których Pan Grzegorz Golec (pełniący do 16.11.2016 r. funkcję w Radzie 

Nadzorczej Emitenta) pełni funkcje w Zarządzie; 

2. RDM Partners Sp. z o.o. – spółka zależna od Pani Moniki Nowakowskiej pełniącej do 23.12.2016 r. funkcję Prezesa Zarządu Emitenta; 
3. Rubid 1 Sp. z o.o. - spółka zależna od Pani Moniki Nowakowskiej pełniącej do 23.12.2016 r. funkcję Prezesa Zarządu Emitenta; 

4. BIONIQ Institute of Skin Care Technology Sp. z o.o. – spółka zależna od Emitenta; 
5. Carda Consultancy S.A. – spółka, w której Pani Monika Nowakowska (pełniąca do 23.12.2016 e. funkcję Prezesa Zarządu) pełni funkcję Członka Rady 

Nadzorczej; 

6. K 2 CONSULTING Tomasz Tuora – pełniący do dnia 23.12.2016 r. funkcję Członka Zarządu Emitenta, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 
K 2 CONSULTING Tomasz Tuora; 

7. Tadeusz Tuora TTFINX – Przewodniczący Rady Nadzorczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tadeusz Tuora TTFINX; 
8. QXB sp. z o.o. – spółka zależna od Pana Tadeusza Tuory – Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 

9. Barbara Tuora – Wysocka – siostra Pana Tadeusza Tuory – Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
 

Tabela 1. Transakcje zakupu i sprzedaży towarów i usług zawarte przez Emitenta z podmiotami powiązanymi w okresie od dnia 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

(w PLN) – (szczegółowy wykaz transakcji zakupu i sprzedaży towarów i usług zawiera tabela 2a oraz 2b poniżej) 

1.01.2016 r. do dnia 
zatwierdzenia Prospektu 

GK 
Rubicon 
Partners 
S.A. 
(Rubicon 
Partners 
S.A. i 
Rubicon 
Partners  
Corporate 
Finance)  
 
(spółki 
powiązane z 
pełniącym 
do dnia 

RDM Partners 
sp. z o.o. 
 
 
 
 
(spółka zależna 
od pełniącej do 
dnia 
23.12.2016 r. 
funkcję Prezesa 
Zarządu Panią 
Moniką 
Nowakowską 

Rubid 1 sp. z 
o.o. 
 
 
 
 
(spółka zależna 
od pełniącej do 
dnia 
23.12.2016 r. 
funkcję Prezesa 
Zarządu Panią 
Moniką 
Nowakowską) 

BIONIQ 
Institute of 
Skin Care 
Technology 
Sp. z o.o. 
 
(spółka 
zależna od 
Emitenta) 

Carda 
Consultancy 
S.A. 
 
 
 
(spółka 
powiązana z 
pełniącą do 
23.12.2016 r. 
funkcję 
Prezesa 
Zarządu Panią 
Moniką 
Nowakowską) 

Tadeusz 
Tuora 
TTFINX 
 
 
 
(działalność 
gospodarcza 
Pana 
Tadeusza 
Tuory – 
Przewodniczą
cego Rady 
Nadzorczej) 

K2 
Consulting 
Tomasz 
Tuora  
 
 
(działalność 
gospodarcza 
Pana 
Tomasza 
Tuory, 
pełniącego 
do dnia 
23.12.2016 
r. funkcję 
Prezesa 

QXB sp. z 
o.o. 
 
 
 
 
(spółka 
zależna od 
Pana 
Tadeusza 
Tuory – 
Przewodnicz
ącego Rady 
Nadzorczej) 

Razem 
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16.11.2016 
r. członkiem 
Rady 
Nadzorczej 
Panem 
Grzegorzem 
Golec) 

Zarządu) 

Wielkość transakcji              

Zakupy 0,00 1 010 000,00 6 473 096,63 0,00 300 988,62 53 000,00 161 000,00 1 000,00 7 999 085,25 

Sprzedaż 0,00 35 160,80 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835 160,80 

Dzień zatwierdzenia 
Prospektu 

 GK 
Rubicon 
Partners 
S.A. 
(Rubicon 
Partners 
S.A. i 
Rubicon 
Partners  
Corporate 
Finance)  

RDM Partners 
sp. z o.o. 

Rubid 1 sp. z 
o.o. 

BIONIQ 
Institute of 
Skin Care 
Technology 
Sp. z o.o. 
 
(spółka 
zależna od 
Emitenta) 

Carda 
Consultancy 
S.A. 

Tadeusz 
Tuora 
TTFINX 

K2 
Consulting 
Tomasz 
Tuora  

QXB sp. z 
o.o. 

Razem 

             

Saldo rozrachunków              

Należności z tytułu dostaw 

i usług 
1 962,74 33 653,81 984 000,00 121 850,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1 141 467,37 

Zobowiązania z tytułu 

dostaw i usług 
3 120,00 0,00 184 899,72 0,00 43 350,00 0,00 0,00 1 230,00 233 099,72 

Źródło: Emitent 

 
Tabela 2a. Szczegóły transakcji zakupu zawartych przez Emitenta w ramach transakcji z podmiotami powiązanymi w okresie od dnia 1.01.2016 r. do dnia 

31.12.2016 r. (w PLN) – transakcje zbiorcze zostały opisane w tabeli 1 powyżej 

Nazwa 

RDM 

Partners sp. 
z o.o. 

Rubid 1 sp. 

z o.o. 

Carda 
Consultancy 

S.A. 

K 2 
CONSULTIN

G Tomasz 
Tuora 

Tadeusz 
Tuora 

TTFINX 

QXB sp. z 
o.o. 

Razem 

Umowa o zarządzaniu z 25.09.2014 r.      1 004 000      -  - - - - 1 004 000 

umowa dzierżawy z dnia 30.09.2015 r.  -           72 000     - - - - 72 000 
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Umowa o ustanowienie administratora 
zastawu 06.05.2015 

        3 000                     -       - - - - 3 000 

Umowa o ustanowienie administratora 

zastawu 09.07.2015 
        3 000                     -       - - - - 3 000 

Odkup znaku towarowego Gracja              -            4 500 000     - - - - 4 500 000 

Umowa pośrednictwa handlowego              -       
          

1 901 097     
- - - - 1 901 097 

Umowa podnajmu z 01.09.2016         19 637 - - - - - 19 637 

Umowa współpracy w zakresie świadczenia 

usług związanych z emisją obligacji serii AF i 
AF1 

- - 237 005 - - - 237 005 

Umowa współpracy w zakresie świadczenia 

usług związanych z emisją obligacji serii AG i 
AG1 

- - 63 984 - - - 63 984 

K 2 CONSULTING Tomasz Tuora – 
wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie 

usług doradczych z dnia 7 marca 2016 roku 

- - - 161.000 - - 161.000 

Tadeusz Tuora TTFINX - Umowa o 
świadczenie usług z dnia 1 marca 2016 roku  

- - - - 50 000 - 50 000 

Tadeusz Tuora TTFINX - Umowa o 

świadczenie usług z dnia 15 listopada 2016 
roku 

- - - - 3 000 - 3 000 

Umowa na świadczenie usług doradczych z 

dnia 17.07.2015 r. 
- - 0 - - - 0 

Umowa na świadczenie usług doradczych z 
dnia 12.01.2015 r. 

- - 0 - - - 0 

Umowa na świadczenie usług w zakresie 

inwestor relations z dnia 05.09.2016 r. 
- - 0 - - - 0 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 2b. Szczegóły transakcji sprzedaży zawartych przez Emitenta w ramach transakcji z podmiotami powiązanymi w okresie od dnia 1.01.2016 r. do dnia 
31.12.2016 r. (w PLN) – transakcje zbiorcze zostały opisane w tabeli 1 powyżej 

Nazwa 
RDM Partners sp. z 
o.o. 

Rubid 1 sp. z 
o.o. 

K 2 

CONSULTIN
G Tomasz 

Tuora 

Tadeusz Tuora 

TTFINX 
Razem 
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Umowa sprzedaży marki White Star           800 000       800 000 

Inne 14 035,03    14 035,03 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 3. Wynagrodzenia brutto wypłacone przez Emitenta Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej Emitenta, a także prokurentom Emitenta w okresie od dnia 
1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. (w PLN) 

Zarząd: 
Wynagrodzenie i inne świadczenia wypłacone przez 

Miraculum S.A. w 2016 rok brutto (w zł) 

Wypłacone zostało: 

- na podstawie planu premii lub podziału zysku  

- w formie opcji na akcje 

- przyznane w naturze np. opieka zdrowotna lub środek transportu  

Tomasz Sarapata - - 

Anna Ścibisz (członek RN 

czasowo delegowany do 
pełnienia funkcji Członka 

Zarządu) 

474,84 zł - 

Monika Nowakowska 1.064,52 zł - 

Tomasz Tuora 1.064,52 zł - 

Marek Kamola 1.064,52 zł - 

Członkowie Rady 
Nadzorczej: 

Wynagrodzenie i inne świadczenia wypłacone przez 
Miraculum S.A. w 2016 rok brutto (w zł) 

Wypłacone zostało: 

- na podstawie planu premii lub podziału zysku  

- w formie opcji na akcje 

- przyznane w naturze np. opieka zdrowotna lub środek transportu  

Golec Grzegorz - - 

Tatara Karol - - 

Auleytner Janusz 474,84 zł - 

Kielmans Dariusz 237,42 zł - 

Nadolski Piotr - - 

Smołuch Piotr - - 

Jankowski Marek - - 
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Faralisz Jakub - - 

Kossmann Iwona - - 

Bernat Dagmara - - 

Ścibisz Anna  474,84 zł - 

Stępień Mark  - - 

Tadeusz Zbigniew Tuora 474,84 zł - 

Sławomir Ziemski 474,84 zł - 

Tomasz Robert Kamola 474,84 zł - 

Prokurenci: 
Wynagrodzenie i inne świadczenia wypłacone przez 

Miraculum S.A. w 2016 rok brutto (w zł) 

Wypłacone zostało: 

- na podstawie planu premii lub podziału zysku  

- w formie opcji na akcje 

- przyznane w naturze np. opieka zdrowotna lub środek transportu  

Emilia Sójka 171.827,31 zł (wynagrodzenie brutto + koszt pracodawcy).  
Brak wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta 

Spółki 

- 

Paweł Gilarski 

75 000,00 zł (kontrakt menedżerski) - 

Osoby powiązane z 
członkami Zarządu i Rady 

Nadzorczej 
Wynagrodzenie i inne świadczenia wypłacone przez 

Miraculum S.A. w 2016 rok brutto (w zł) 

Wypłacone zostało: 

- na podstawie planu premii lub podziału zysku  

- w formie opcji na akcje 

- przyznane w naturze np. opieka zdrowotna lub środek transportu  

Barbara Tuora – Wysocka 

6.819,82 zł - 

Źródło: Emitent 
 

2)  Transakcje z podmiotami powiązanymi w okresie od dnia 1.01.2017 roku do dnia Zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego 
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Poniżej wskazano podmioty powiązane, z którymi Emitent w okresie od dnia 1.01.2017 roku do dnia Zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego zawierał transakcje 

lub posiada saldo nierozliczonych rozrachunków na dzień zatwierdzenia Prospektu: 

1. Rubicon Partners S.A. i Rubicon Partners  Corporate Finance S.A. – spółki, w których Pan Grzegorz Golec (pełniący do 16.11.2016 r. funkcję w Radzie 
Nadzorczej Emitenta) pełni funkcje w Zarządzie; 

2. RDM Partners Sp. z o.o. – spółka zależna od Pani Moniki Nowakowskiej pełniącej do 23.12.2016 r. funkcję Prezesa Zarządu Emitenta; 
3. Rubid 1 Sp. z o.o. - spółka zależna od Pani Moniki Nowakowskiej pełniącej do 23.12.2016 r. funkcję Prezesa Zarządu Emitenta; 

4. BIONIQ Institute of Skin Care Technology Sp. z o.o. – spółka zależna od Emitenta; 
5. Carda Consultancy S.A. – spółka, w której Pani Monika Nowakowska (pełniąca do 23.12.2016 e. funkcję Prezesa Zarządu) pełni funkcję Członka Rady 

Nadzorczej; 

6. K 2 CONSULTING Tomasz Tuora – pełniący do dnia 23.12.2016 r. funkcję Członka Zarządu Emitenta, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 
K 2 CONSULTING Tomasz Tuora; 

7. Tadeusz Tuora TTFINX – Przewodniczący Rady Nadzorczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tadeusz Tuora TTFINX; 
8. QXB sp. z o.o. – spółka zależna od Pana Tadeusza Tuory – Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 

9. TUORASTA Krzysztof Tuora – syn Pana Tadeusza Tuory – Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 

10. Barbara Tuora – Wysocka – siostra Pana Tadeusza Tuory – Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 
11. Krzysztof Wysocki – brat męża siostry Pana Tadeusza Tuory – Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 

12. OOO Diatix – spółka, w której 100% kapitału zakładowego należy do spółki Tersaco AG z siedzibą w Cham, Szwajcaria, której jedynym właścicielem i 
prezesem zarządu jest Pan Tadeusz Tuora – Przewodniczący Rady Nadzorczej. 

 

Tabela 1. Transakcje zakupu i sprzedaży towarów i usług zawarte przez Emitenta z podmiotami powiązanymi w okresie 1.01.2017 r. do dnia zatwierdzenia 

Prospektu (w PLN) – (szczegółowy wykaz transakcji zakupu i sprzedaży towarów i usług zawiera tabela 2a oraz 2b poniżej) 
1.01.2017 r. 
do dnia 
zatwierdzenia 
Prospektu 

GK Rubicon 
Partners S.A. 
(Rubicon 
Partners S.A. i 
Rubicon Partners  
Corporate 
Finance)  
 
(spółki powiązane z 
pełniącym do dnia 
16.11.2016 r. 
członkiem Rady 
Nadzorczej Panem 
Grzegorzem Golec) 

RDM Partners sp. 
z o.o. 
 
 
 
 
(spółka zależna od 
pełniącej do dnia 
23.12.2016 r. 
funkcję Prezesa 
Zarządu Panią 
Moniką 
Nowakowską 

Rubid 1 sp. z 
o.o. 
 
 
 
 
(spółka zależna 
od pełniącej do 
dnia 
23.12.2016 r. 
funkcję Prezesa 
Zarządu Panią 
Moniką 
Nowakowską) 

BIONIQ 
Institute of 
Skin Care 
Technology Sp. 
z o.o. 
 
(spółka zależna 
od Emitenta) 

Carda 
Consultancy 
S.A. 
 
 
 
(spółka 
powiązana z 
pełniącą do 
23.12.2016 r. 
funkcję 
Prezesa 
Zarządu 
Panią Moniką 
Nowakowską) 

Tadeusz 
Tuora 
TTFINX 
 
 
 
(działalność 
gospodarcza 
Pana 
Tadeusza 
Tuory – 
Przewodnicz
ącego Rady 
Nadzorczej) 

K2 Consulting 
Tomasz Tuora  
 
 
(działalność 
gospodarcza 
Pana Tomasza 
Tuory, 
pełniącego do 
dnia 
23.12.2016 r. 
funkcję Prezesa 
Zarządu) 

TUORASTA 
Krzysztof 
Tuora 

OOO 
Diatix 

QXB sp. z 
o.o. 
 
 
 
 
(spółka 
zależna od 
Pana 
Tadeusza 
Tuory – 
Przewodniczą
cego Rady 
Nadzorczej) 

Razem 

Wielkość 
transakcji 
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Zakupy 0,00 zł 750,00 zł 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5 700,00 zł  10 822,

75 zł 
50 482,60 zł 

57 755,35 
zł 

Sprzedaż 0,00 zł 0,00 zł 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 81 733,

90 zł 
0,00 zł 81 733,90 

zł 

Dzień 
zatwierdzenia 
Prospektu 

 GK Rubicon 
Partners S.A. 
(Rubicon 
Partners S.A. i 
Rubicon Partners  
Corporate 
Finance)  

RDM Partners sp. 
z o.o. 

Rubid 1 sp. z 
o.o. 

BIONIQ 
Institute of 
Skin Care 
Technology Sp. 
z o.o. 
 
(spółka zależna 
od Emitenta) 

Carda 
Consultancy 
S.A. 

Tadeusz 
Tuora 
TTFINX 

K2 Consulting 
Tomasz Tuora  

  QXB sp. z 
o.o. 

Razem 

               

Saldo 
rozrachunków 

      
       

  

Należności z 
tytułu dostaw i 
usług 

1 962,74 zł 4 818,93 zł 984 000,00 zł 21 506,33 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
0,00 zł 

81 733,
90 zł 

0,00 zł 
1 094 

021,90 zł 

Zobowiązania z 
tytułu dostaw i 
usług 

0,00 zł 2 618,71 zł 184 899,72 zł 0,00 zł 43 350,00 zł 0,00 zł 500,00 zł 
0,00 zł 

0,00 zł 63 232,60 zł 
294 692,0

3 zł 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 2. Szczegóły transakcji zakupu zawartych przez Emitenta w ramach transakcji z podmiotami powiązanymi w okresie od dnia 1.01.2017 r. do dnia 
Zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego (w PLN) – transakcje zbiorcze zostały opisane w tabeli 1 powyżej 

Nazwa 
RDM 
Partners sp. 
z o.o. 

Rubid 1 sp. z 
o.o. 

Carda 
Consultancy 
S.A. 

K 2 
CONSULTING 
Tomasz 
Tuora 

Tadeusz 
Tuora 
TTFINX 

TUORASTA 
Krzysztof 
Tuora 

OOO Diatix QXB sp. z 
o.o. 

Razem 

Umowa o ustanowienie administratora 
zastawu 06.05.2015 

        750,00 zł                     -       - - - 
- - 

- 750,00 zł 

Umowa licencyjna Lider 16.12.2006 r. - - - - - 
- - 50 483,60 

zł 
50 483,60 zł 

Umowa o świadczenie usług 
administracyjnych z 09.01.2017 

- - - - - 
750,00 zł - 

- 
750,00 zł 

Umowa o świadczenie usług 
administracyjnych z 14.02.2017 

- - - - - 
4 950,00 zł - 

- 
4 950,00 zł 

Umowa ramowa dostawy z dnia 
28.02.2017 r. 

- - - - - 
- 81 733,90 zł 

- 
81 733,90 zł 
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Tabela 3. Wynagrodzenia brutto wypłacone przez Emitenta Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej Emitenta, a także prokurentom Emitenta w okresie 1.01.2017 

r. do dnia zatwierdzenia Prospektu (w PLN) 

Zarząd: 
Wynagrodzenie i inne świadczenia wypłacone przez 
Miraculum S.A. w roku 2017 brutto (w zł) 

Wypłacone zostało: 

- na podstawie planu premii lub podziału zysku  

- w formie opcji na akcje 

- przyznane w naturze np. opieka zdrowotna lub środek transportu  

Tomasz Sarapata 17.540,00 zł - 

Anna Ścibisz (członek RN 

czasowo delegowany do 
pełnienia funkcji Członka 

Zarządu) 

15.000 zł (z tytułu delegowania do czasowego pełnienia 

funkcji Członka Zarządu) + 474,84 zł (z tytułu pełnienia 
funkcji w RN) 

- 

Członkowie Rady 
Nadzorczej: 

Wynagrodzenie i inne świadczenia wypłacone przez 
Miraculum S.A. w roku 2017 brutto (w zł) 

Wypłacone zostało: 

- na podstawie planu premii lub podziału zysku  

- w formie opcji na akcje 

- przyznane w naturze np. opieka zdrowotna lub środek transportu  

Auleytner Janusz 474,84 zł - 

Kielmans Dariusz 474,84 zł - 

Ścibisz Anna  15.000 zł (z tytułu delegowania do czasowego pełnienia 

funkcji Członka Zarządu) + 474,84 zł (z tytułu pełnienia 

funkcji w RN) 

- 

Tadeusz Zbigniew Tuora 17.904,04 zł - 

Sławomir Ziemski 474,84 zł - 

Tomasz Robert Kamola 474,84 zł - 

Osoby powiązane z 

członkami Zarządu i Rady 
Nadzorczej Wynagrodzenie i inne świadczenia wypłacone przez 

Miraculum S.A. w roku 2017 brutto (w zł) 

Wypłacone zostało: 

- na podstawie planu premii lub podziału zysku  

- w formie opcji na akcje 

- przyznane w naturze np. opieka zdrowotna lub środek transportu  

Marek Kamola 18.081,00 zł - 

Barbara Tuora – Wysocka 42.122,40 zł - 
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Krzysztof Tuora 7.105,52 zł - 

Krzysztof Wysocki 18.038,47 zł - 

Źródło: Emitent 
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II. OPIS UMÓW ZAWARTYCH PRZEZ SPÓŁKĘ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

 
UMOWA O ZARZĄDZANIE Z 25 WRZEŚNIA 2014 R. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent oraz spółki zależne Emitenta nie zawierały z Panią Moniką 
Nowakowską żadnych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych dotyczących wykonywania usług 

przez Panią Monikę Nowakowską na ich rzecz. Do dnia 30 listopada 2016 r. obowiązywała umowa 

zawarta pomiędzy Emitenta a RDM Partners Sp. z o.o. (spółka zależna od Pani Moniki Nowakowskiej) 
w dniu 25 września 2014 roku. Przedmiotem umowy było powierzenie RDM Partners Sp. z o.o. 

(„Wykonawca”) świadczenia usług na rzecz Miraculum S.A. („Zamawiający”). W ramach umowy 
Wykonawca zobowiązał się do świadczenia usług w zakresie realizacji programu restrukturyzacji i 

zmian organizacyjnych, w tym w szczególności: (1) przygotowanie na bazie materiałów dostarczonych 
przez Zamawiającego, analizy potencjalnych obszarów podlegających restrukturyzacji, (2) współpraca i 

doradztwo w zakresie przygotowania nowej strategii Spółki dotyczącej m. in. ekspansji handlowej, 

rebrandingu, doboru kadr, restrukturyzacji grupy kapitałowej itp., a następnie wdrożenie tej strategii, 
(3) przygotowanie analizy nieuzasadnionych kosztów i sposobów ich zlikwidowania, bieżący monitoring 

kosztów, (4) zarządzanie finansami Spółki, w tym wsparcie Spółki w zakresie controlingu finansowego, 
(5) wsparcie Spółki w zakresie bieżącego doradztwa prawnego, realizowanego przez co najmniej 

jednego radcę prawnego zaangażowanego w tym celu przez Wykonawcę, (6) finansowanie 

wynagrodzeń osób wskazanych przez Wykonawcę i powołanych do zarządu Zamawiającego przez 
okres trwania Umowy, (7) udzielanie konsultacji i rekomendacji w zakresie usług realizowanych na 

rzecz Zamawiającego przez jego innych doradców w związku z prowadzoną restrukturyzacją, (8) 
doradztwo w zakresie rozwiązywania sporów pracowniczych oraz konfliktów z kontrahentami w tym w 

ewentualnych sporach z kooperantami z zagranicy oraz aktywny udział w negocjacjach w tych 
obszarach. Zgodnie z treścią Umowy, w zakresie zarządzania Spółką, do zarządu Spółki na stanowisko 

jej Prezesa powołana została Pani Monika Nowakowska, pełniąca funkcję Prezesa Wykonawcy. 

Wynagrodzenie Pani Moniki Nowakowskiej z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, było w 
całości pokrywane przez wykonawcę. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym mogli dodatkowo ustalać 

szczegółowy zakres złożenia, termin i formę wykonania poszczególnych usług oraz terminy 
dostarczenia usług  z uwzględnieniem potrzeb. Strony Umowy uzgodniły także, że Wykonawca uzyskał 

status wyłącznego doradcy Zamawiającego w zakresie objętym umową. Z tytułu świadczenia usług 

Wykonawca otrzymywał miesięczne wynagrodzenie zryczałtowane. Wynagrodzenie w pierwszym 
miesiącu usługi określono w wysokości 75.000 zł, a w kolejnych miesiącach po 100.000 zł miesięcznie. 

Wynagrodzenie Umowy określono jako płatne w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania faktury 
przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, jednak nie później niż do 15 

dnia miesiąca, za który wynagrodzenie było należne. Strony umowy uzgodniły, że Wykonawca i jego 

podwykonawcy nie przejmują wobec osób trzecich jakiejkolwiek odpowiedzialności. Umowa zawarta 
na czas realizacji przedmiotu Umowy, na czas określony do dnia 31 grudnia 2017 r. Umowa weszła w 

życie z dniem 1 października 2014 r. Ponadto, Strony Umowy ustaliły, że Umowa mogła być 
rozwiązana przez Zamawiającego w każdym czasie, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień kwartału roku kalendarzowego. Wykonawca miał również 
prawo do rozwiązania Umowy w przypadkach w niej określonych. Emitent w dniu 1 września 2016 

roku zawarł aneks do umowy o zarządzenie i świadczenie usług doradczych zawartej w dniu 1 

października 2014 roku z RDM Partners sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Na podstawie tego aneksu, 
wykreślono z przedmiotu umowy zarządzanie finansami Spółki, w tym wsparcie Spółki w zakresie 

controlingu finansowego oraz wsparcie Spółki w zakresie bieżącego doradztwa prawnego, 
realizowanego przez co najmniej jednego radcę prawnego zaangażowanego w tym celu przez 

Wykonawcę, a także wynagrodzenia RDM Partners Sp. z o.o. zostało ustalone na poziomie 68.000,00 

zł miesięcznie. Okres obowiązywania Umowy został ustalony na czas nieokreślony. Aneksem zmieniono 
także postanowienie dotyczące rozwiązania umowy. Zgodnie z jej ówczesnym brzmieniem,  umowa 

mogła być rozwiązana przez Emitenta w każdym czasie z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia liczonego od końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpi wypowiedzenie 

umowy. Pozostałe postanowienia umowy pozostały bez zmian. Aneks wszedł w życie w dniu 1 
września 2016 roku. W dniu 23 listopada 2016 r. strony zawarły aneks nr 2 do umowy, na podstawie 

którego strony zgodnie postanowiły zakończyć umowę z dniem 30 listopada 2016 r. bez zachowania 

terminu wypowiedzenia. Strony także zgodnie potwierdziły, iż na dzień zawarcia aneksu nr 2 saldo 
zobowiązań do RDM Partners sp. z o.o. (niespłaconych ze strony Miraculum S.A.) wynosi 545.932,07 
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zł. Wartość należności jak i wartość zobowiązań pomiędzy spółką RDM Partners sp. z o.o. a Emitentem 

na dzień zawarcia umowy, tj. na dzień 25 września 2014 r. wynosiły 0 zł. 

 
UMOWA DZIERŻAWY Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R. 

W dniu 30 września 2015 r. Emitent zawarł ze spółką pod firmą Rubid 1 spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie umowę dzierżawy. Przedmiotem umowy są prawa do marki 

„Gracja”, na które składają się: (1) prawo ochronne na znak towarowy słowny „Gracja”, nr świadectwa 

ochronnego R-049765, nr zgłoszenia 069227 (2) majątkowe prawa autorskie do dokumentacji 
technologicznej, graficznej i prawnej marki „Gracja”, w zakresie w jakim dokumentacja ta sanowi 

utwór lub utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, na następujących polach eksploatacji: (a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu 

– wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; (b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, 

na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy (c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. (b) – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym, (3) prawo do wykonywania i zezwalania do wykonywania zależnych 

praw autorskich do utworów należących do dokumentacji marki „Gracja” w zakresie, w jakim 

dokumentacja ta stanowi utwór lub utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, (4) własność nośników, na których zapisano dokumentację marki 

„Gracja”, (5) prawo do korzystania z know-how znajdującego się w dokumentacji marki „Gracja” (dalej 
jako „Marka”). Przez oddanie Marki do korzystania i pobierania pożytków rozumie się w szczególności 

to, że Rubid udziela Miraculum nieograniczonej terytorialnie, wyłącznej (w tym również obejmującej 
wyłączenie możliwości korzystania z przedmiotu licencji przez Rubid) licencji na (1) korzystanie ze 

znaku „Gracja”, w takim samym zakresie, w jakim uprawnionym do korzystania z mocy prawa jest (nie 

uwzględniając ograniczeń wynikających z niniejszej licencji) Rubid jako uprawniony ze znaku „Gracja”, 
(2) korzystanie z utworów wskazanych powyżej, w zakresie wskazanym, tj. na wskazanych powyżej 

polach eksploatacji, (3) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie zależnych praw autorskich do 
utworów skazanych powyżej (4) korzystanie z know-how znajdującego się w dokumentacji marki 

„Gracja”, w tym prawo do korzystania z nośników, na których zapisano dokumentację marki „Gracja”. 

Strony ustaliły, iż z tytułu dzierżawy Miraculum zapłaci Rubid czynsz dzierżawny wynoszący 
miesięcznie netto 0,75% wartości obrotu netto za poprzedni rok kalendarzowy, ale rocznie nie mniej 

niż 243.000 zł w roku 2016, 340.000 zł w roku 2017, 442.000 zł w roku 2018, 531.000 zł w roku 2019, 
584.000 zł w roku 2020 oraz 613.000 zł w roku 2021. Miraculum jest uprawniona dokonać odkupu 

Marki w ratach za cenę uwzględniającą aktualną wartość Marki, ale nie mniej niż 1.500.000 złotych 

netto. Wartość ta będzie ustalana na podstawie osiąganej rocznej sprzedaży produktów Gracja. 
Mechanizm i terminy płatności rat zostały szczegółowo opisane w Umowie dzierżawy. Miraculum jest 

uprawniona uregulować kwotę odkupu Marki netto w drodze emisji akcji Spółki i potrącenia należności 
Rubid 1 z należnościami Miraculum o zapłatę ceny emisyjnej Akcji, pod warunkiem że liczba objętych 

w taki sposób przez Rubid 1 Akcji nie przekroczy 3.000.000, przy czym cena emisyjna Akcji będzie 
równa ich wartości nominalnej. Podatek VAT od ceny netto odkupu Marki zostanie zapłacony gotówką. 

W razie, gdyby Rubid 1 nie objął prawidłowo wyemitowanych Akcji, co do których Miraculum złożyło 

mu propozycję nabycia, w terminie 7 dni od dnia złożenia Propozycji Nabycia, zobowiązanie Spółki do 
zapłaty należności wobec Rubid 1 umarza się w takiej części, w jakiej Rubid 1 odmówił objęcia Akcji, 

pod warunkiem, że cena emisyjna Akcji będzie równa ich wartości nominalnej. Umowa nie przewiduje 
kar umownych, które mogłyby być nakładane na Spółkę. W czasie trwania tej umowy, Rubid nie może 

dokonać zbycia całości Marki ani jakichkolwiek praw wchodzących w jej skład. Umowa została zawarta 

na czas określony do dnia 31 grudnia 2021 r. W dniu 26 października 2015 r. strony zawarły Aneks nr 
1 do niniejszej umowy na podstawie której to umowy zmianie uległy postanowienia odnoszące się do 

czynszu dzierżawy. Na mocy tego aneksu, miesięczny czynsz dzierżawy został ustalony w wysokości, 
13.840,00 zł netto, zmieniono także sposób płatności w przypadku skorzystania z prawa odkupu Marki. 

Natomiast w dniu 27 października 2015 r. Strony podpisały Aneks nr 2, na mocy którego zmieniono 
wysokość czynszu dzierżawy. Zgodnie z Aneksem nr 2, miesięczny czynsz dzierżawy będzie wynosił 

0,75% wartości obrotu netto za poprzedni rok kalendarzowy, ale rocznie nie mniej niż 162.000 zł. 

zmieniono także sposób płatności w przypadku skorzystania z prawa odkupu Marki. Wartość należności 
Rubid 1 sp. z o.o. w stosunku do Emitenta na dzień zawarcia umowy, tj. na dzień 30 września 2015 r. 

wynosiła 1.845.000 zł, natomiast wartość zobowiązań: 0 zł.  



Prospekt Emisyjny 

 

 
169 

 

UMOWA O USTANOWIENIE ADMINISTRATORA ZASTAWU Z DNIA 6 MAJA 2015 R. 

W dniu 6 maja 2015 r. Miraculum S.A. („Emitent”) zawarła ze spółką pod firmą RDM Partners spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („Administrator”) umowę o ustanowienie 

administratora zastawu. Na mocy tej umowy, RDM Partners sp. z o.o. został administratorem 
zastawów rejestrowych na prawach z rejestracji znaku towarowego: (1) znaku towarowym słownym 

„Być Może”, na który udzielono praw ochronne numer R-42077; (2) znaku towarowym słowno-

graficznym „Być Może”, na który udzielono prawo ochronne numer R-259087; (3) znaku towarowym 
słowno-graficznym „Być Może”, na który udzielono prawo ochronne numer R-148088; (4) znaku 

towarowym słowno-graficznym „Być Może”, na który udzielono prawo ochronne numer R-148089; (5) 
znaku towarowym słowno-graficznym „Być Może”, na który udzielono prawo ochronne numer R-

148090; (6) znaku towarowym słowno-graficznym „Być Może”, na który udzielono prawo ochronne 
numer R-148092; (7) znaku towarowym przestrzennym, na który udzielono prawo ochronne numer R-

158990; (8) znaku towarowym słowno-przestrzennym „Być Może”, na który udzielono prawo ochronne 

numer R-158991, które zostały ustanowione na zabezpieczenie obligacji zwykłych na okaziciela serii 
AD1, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 03/04/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 

r. w sprawie emisji obligacji serii AD1. Za wykonywanie obowiązków Administratora, Emitent wypłaci 
mu wynagrodzenie w kwocie 250 zł netto miesięcznie. Emitent zobowiązany jest także do pokrycia 

wszelkich dodatkowych kosztów związanych z wykonywaniem funkcji Administratora. Umowa zawarta 

jest na czas do dnia wygaśnięcia lub wykreślenia ostatniego z zastawów rejestrowych ustanowionych 
na zabezpieczenie obligacji serii AD1. Wartość należności RDM Partners sp. z o.o. w stosunku do 

Emitenta na dzień zawarcia umowy, tj. na dzień 6 maja 2015 r. wynosiła 0 zł, natomiast wartość 
zobowiązań: 369.000 zł. 

 
UMOWA O USTANOWIENIE ADMINISTRATORA ZASTAWU Z DNIA 9 LIPCA 2015 R. 

W dniu 9 lipca 2015 r. Miraculum S.A. („Emitent”) zawarła ze spółką pod firmą RDM Partners spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („Administrator”) umowę o ustanowienie 
administratora zastawu. Na mocy tej umowy, RDM Partners sp. z o.o. został administratorem 

zastawów rejestrowych na prawach z rejestracji znaku towarowego: (1) znaku towarowym słownym 
„Lider”, na który udzielono prawo ochronne numer R-55410; (2) znaku towarowym słownym „Lider 

Cassic”, na który udzielono prawo ochronne numer R-135739; (3) znaku towarowym słownym „Lider 

Active”, na który udzielono prawo ochronne numer R-135738; (4) znaku towarowym słowno-
graficznym „Lider Classic”, na który udzielono prawo ochronne numer R-152641; (5) znaku 

towarowym słowno-graficznym „Lider Active”, na który udzielono prawo ochronne numer R-151964; 
(6) znaku towarowym słowno-graficzno-przestrzennym „Krem do golenia”, na który udzielono prawo 

ochronne numer R-128805; (7) znaku towarowym słowno-przestrzennym „Krem do golenia Lider 

Active”, na który udzielono prawo ochronne numer R-128695, które zostaną ustanowione na 
zabezpieczenie obligacji zwykłych na okaziciela serii AD2 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela 

serii R1, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu z dnia 2 lipca 2015 r. Za wykonywanie 
obowiązków Administratora, Emitent wypłaci mu wynagrodzenie w kwocie 250 zł netto miesięcznie. 

Emitent zobowiązany jest także do pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów związanych z 
wykonywaniem funkcji Administratora. Umowa zawarta jest na czas do dnia wygaśnięcia lub 

wykreślenia ostatniego z zastawów rejestrowych ustanowionych na zabezpieczenie obligacji serii AD1. 

Wartość należności RDM Partners sp. z o.o. w stosunku do Emitenta na dzień zawarcia umowy, tj. na 
dzień 9 lipca 2015 r. wynosiła 0 zł, natomiast wartość zobowiązań: 219.000 zł. 

 
UMOWA SPRZEDAŻY (ODKUPU) PRAW SKŁĄDAJACYCH SIĘ NA MARKĘ „GRACJA” Z DNIA 

10 CZERWCA 2016 R. 

W dniu 10 czerwca 2016 roku Miraculum zawarł ze spółką pod firmą Rubid 1 spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „Rubid 1”) zawarły umowę sprzedaży (odkupu) 

praw składających się na markę „Gracja” od Rubid 1 do Miraculum (dalej: „Umowa odkupu”). Umowa 
odkupu przewidywała, że w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku Miraculum zapłaci Rubid 1 za 

prawa do marki „Gracja” kwotę 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) złotych netto, przy 
czym płatność ceny miała nastąpić w ten sposób, że Rubid 1 zobowiązał się do przyjęcia propozycji 

nabycia obligacji serii AH w liczbie 4.500 sztuk o wartości 4.500.000 złotych. Płatność kwoty podatku 

VAT miała nastąpić gotówką lub w drodze potrącenia wzajemnych należności stron. W dniu przydziału 
obligacji przez Miraculum na rzecz Rubid 1 strony dokonaly potrącenia wierzytelności Rubid 1 o zapłatę 

ceny za prawa do marki „Gracja” z wierzytelnością Miraculum o zapłatę ceny za nabywane obligacje, 
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do kwoty niższej z tych wierzytelności. Następnie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia 

przydziału obligacji na rzecz Rubid 1 przez Miraculum, Rubid 1 miał złożyć oświadczenie o zamianie 

obligacji na akcje Miraculum, na zasadach określonych w warunkach emisji obligacji. Umowa odkupu 
zawierała warunek rozwiązujący. Umowa odkupu traci moc w razie niedopełnienia przez Rubid 1 

jakichkolwiek czynności niezbędnych do objęcia obligacji lub zamiany ich na akcje Miraculum. Umowa 
nie przewiduje stosowania kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem terminu. W 

związku z wyżej opisaną transakcją rozwiązaniu uległa umowa dzierżawy praw składających się na 

markę „Gracja” z dnia 30 września 2015 roku. Wartość należności Rubid 1 sp. z o.o. w stosunku do 
Emitenta na dzień zawarcia umowy, tj. na dzień 10 czerwca 2016 r. wynosiła 0 zł, natomiast wartość 

zobowiązań: 33.210 zł. 
 

UMOWA SPRZEDAŻY Z OPCJĄ ODKUPU ZNAKU TOWAROWEGO „WHITESTAR” Z DNIA 20 
CZERWCA 2016 R. 

W dniu 20 czerwca 2016 r. Miraculum zawarł ze spółką pod firmą Rubid 1 spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie umowę sprzedaży z opcją odkupu znaku towarowego 
„WhteStar”. Na postawie tej umowy, Miraculum sprzedał Rubid prawa do marki (przez co należy 

rozumieć prawa związane z marką „WhiteStar”, pod którą sprzedawane są środki chemiczne służące 
do wybielania w warunkach nieprzemysłowych) w związku z czym Miraculum przeniósł na Rubid prawa 

do marki „WhiteStar”, a Rubi zobowiązał się do zapłaty kwoty w wysokości 800.000 zł netto. 

Przeniesienie prawa do marki „WhiteStar” obejmowało wszelkie pola eksploatacji związane z 
promowaniem marki i sprzedażą produktów pod marką, a to w szczególności: (1) przerabianiem, w 

tym wykorzystywaniem w ramach innych dział, jako ich części składowych, (2) wykorzystywaniem w 
akcjach promocyjnych lub marketingowych, (3) wykorzystywaniem przy sprzedaży produktów 

chemicznych (w szczególności na opakowaniach). Zgodnie  umową, Rubid będzie przysługiwało prawo 
do żądania odkupu przez Miraculum praw do marki, bez żadnych obciążeń podmiotów trzecich, za 

cenę 800.000 zł netto, w przypadkach szczegółowo wskazanych w umowie. W umowie zawarto także 

postanowienie o karze umownej, w przypadku nieprzystąpienia przez którąkolwiek ze stron do 
zawarcia zwrotnej sprzedaży praw do marki z przyczyn związanych ze stroną zobowiązaną. Wartość 

należności Rubid 1 sp. z o.o. w stosunku do Emitenta na dzień zawarcia umowy, tj. na dzień 20 
czerwca 2016 r. wynosiła 984.000 zł, natomiast wartość zobowiązań: 33.210 zł. W dniu 15 marca 

2017 r. wpłynęło do Spółki pismo, w którym Rubid 1 sp. z o.o. wzywa do wykonania zapisów umowy 

sprzedaży z opcją odkupu znaku towarowego White Star. W związku z upływem wyznaczonego 
terminu Rubid 1 z o.o. będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Na dzień zatwierdzenia 

Prospektu, Rubid 1 sp. z o.o. w ślad za pismem z dnia 15 marca 2017 roku nie odstąpił od tej umowy. 
Umowa nie przewiduje żadnych kar umownych w przypadku zwłoki Spółki w wykonaniu zobowiązania. 

Jedyną konsekwencją dla Emitenta w przypadku odstąpienia przez Rubid 1 sp. z o.o. od umowy są 

konsekwencje wynikające z zasad ogólnych Kodeksu Cywilnego, a więc żądanie naprawienia szkody 
wynikłej ze zwłoki. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Spółka nie powzięła żadnych informacji, aby 

Rubid 1 sp. z o.o. poniosła szkodę. Co więcej, na dzień zatwierdzenia Prospektu cena sprzedaży znaku 
towarowego White Star nie została dotychczas uiszczona, a zgodnie z postanowieniami umowy zapłata 

ceny ma nastąpić po upływie 24 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym zawarto umowę, a więc 
Spółka nie będzie zobowiązana do jej zwrotu. 

 

UMOWA POŚREDNICTWA HANDLOWEGO Z DNIA 12 LIPCA 2016 R. 
W dniu 12 lipca 2016 r. Miraculum zawarł ze spółką pod firmą Rubid 1 spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie umowę pośrednictwa handlowego, na mocy której to 
umowy jest określenie zasad współpracy stron w zakresie pośrednictwa handlowego, zmierzającego 

do umożliwienia uzyskania finansowania bieżącej działalności Miraculum i ułatwienia organizacji 

zakupu od dostawców/producentów, produktów będących w aktualnej ofercie handlowej Miraculum. 
W celu realizacji tej umowy, Rubid 1 udzielił Miraculum odnawialnego kredytu kupieckiego w kwocie 

maksymalnej 1.000.000 zł. Umowa ta została zabezpieczona wekslem in blanco oraz oświadczenia o 
poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, co do 

wszelkich roszczeń Rubid wynikających z umowy do kwoty 1.500.000 zł. Każda ze stron ma prawo do 
rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia dniu 10 sierpnia 2016 r. 

strony podpisały Aneks nr 1 do umowy pośrednictwa handlowego. W dniu 30 listopada 2016 r. strony 

zawarły porozumienie, na mocy którego strony postanowiły rozwiązać umowę pośrednictwa 
handlowego z dnia 12 lipca 2016 r. Wartość należności Rubid 1 sp. z o.o. w stosunku do Emitenta na 
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dzień zawarcia umowy, tj. na dzień 12 lipca 2016 r. wynosiła 984.000 zł, natomiast wartość 

zobowiązań: 340.535 zł. 

 
 

UMOWA PODNAJMU Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 R. 
W dniu 1 września 2016 r. Miraculum S.A. zawarła ze spółką pod firmą RDM Partners spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie umowę podnajmu użytkowego położonego w 

Warszawie przy ul. Kasprzaka 2/8, usytuowanego na II kondygnacji, o powierzchni 499,14 m2, przy 
czym Miraculum S.A. oddaje a rzecz RDM w podnajem część lokalu o powierzchni 61,37 m2. Strony 

ustaliły wysokość czynszu podnajmu lokalu wraz z opłatami eksploatacyjnymi na zryczałtowaną sumę 
6.235,05 złotych netto za 1 miesiąc. Umowa weszła w życie w dniu 1 września 2016 r. i została 

zawarta na czas określony do dnia 30 czerwca 2018 r. Wartość należności RDM Partners sp. z o.o. w 
stosunku do Emitenta na dzień zawarcia umowy, tj. na dzień 1 września 2016 r. wynosiła 0 zł, 

natomiast wartość zobowiązań: 240.611,99 zł. W dniu 31 października 2016 r. Strony postanowiły 

zakończyć umowę z upływem przewidzianego umową 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia, tj. z 
dniem 30 listopada 2016 r. 

 
UMOWA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG ZWIĄZANYCH Z EMISJĄ 

OBLIGACJI SERII AF I AF1 Z DNIA 9 LUTEGO 2016 R. 

W dniu 9 lutego 2016 r. Emitent zawarł ze spółką pod firmą CARDA Consultancy S.A. (dalej jako 
„CARDA”) umowę współpracy w zakresie świadczenia usług związanych z kompleksowym 

pośrednictwem w zakresie instrumentów finansowych i transakcji kapitałowych związanych z emisją 
obligacji. Przedmiotem umowy jest zlecenie przez Spółkę oraz przyjęcie przez CARDA funkcji Agenta 

Transakcyjnego w procesie plasowania instrumentów finansowych. CARDA zobowiązała się do: a) 
prowadzenia kompleksowych procesów transakcyjnych i pośrednictwa finansowego w procesie 

pozyskania kapitału poprzez realizację transakcji na instrumentach finansowych; b) przeprowadzenia 

Transakcji, w związku z realizacją emisji obligacji w trybie subskrypcji prywatnej. Obligacje w ramach 
umowy mogą być emitowane w ramach jednej, dwóch lub większej liczby serii w ramach programu 

emisji obligacji serii. Za wykonane czynności, CARDA przysługuje wynagrodzenie w postaci a) opłaty 
stałej w wysokości 12.500 złotych netto płatnych w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, b) opłaty 

stałej w wysokości 12.500 zł netto pod warunkiem zyskania wpływów z emisji obligacji nie mniejszych 

niż 2.500.000 zł, płatnej w terminie 7 dni od dnia uznania rachunku bankowego Spółki kwotą 
uzyskaną z emisji obligacji. Ponadto, za część czynności opisanych w umowie, CARDA przysługiwać 

będzie wynagrodzenie w postaci: a) opłaty zmiennej, w wysokości 6% wartości kapitału pozyskanego 
poprzez emisję instrumentów finansowych, w drodze zapisów inwestorów nieinstytucjonalnych, b) 

opłaty zmiennej w wysokości 4% wartości kapitału pozyskanego poprzez emisję instrumentów 

finansowych, w drodze zapisów inwestorów instytucjonalnych. Strony mogą wypowiedzieć umową w 
trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień, w szczególności 

uniemożliwiających realizację umowy. W dniu 14 marca 2016 r. Strony podpisały aneks do umowy. 
Zmianie uległy warunki emisji obligacji, a także wysokość wynagrodzenie. CARDA przysługuje 

dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 5.000 złotych netto od każdej kolejnej emisji serii obligacji 
realizowanej po emisji obligacji serii AF. Ponadto CARDA przysługuje wynagrodzenie w postaci opłaty 

zmiennej, w wysokości 6,5% wartości kapitału pozyskanego poprzez emisję serii AF1 w drodze 

zapisów inwestorów nieinstytucjonalnych zrealizowanych przez 25 marca 2016 r., a także opłaty 
zmiennej w wysokości 4,5% wartości kapitału pozyskanego poprzez emisję obligacji serii AF1 w drodze 

zapisów inwestorów instytucjonalnych zrealizowanych przez 25 marca 2016 r. 
 

UMOWA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG ZWIĄZANYCH Z EMISJĄ 

OBLIGACJI SERII AG I AG1 Z DNIA 21 LIPCA 2016 R. 
W dniu 21 lipca 2016 r. Emitent zawarł ze spółką pod firmą CARDA Consultancy S.A. (dalej jako 

„CARDA”) umowę współpracy w zakresie świadczenia usług związanych z kompleksowym 
pośrednictwem w zakresie instrumentów finansowych i transakcji kapitałowych związanych z emisją 

obligacji. Przedmiotem umowy jest zlecenie przez Spółkę oraz przyjęcie przez CARDA funkcji Agenta 
Transakcyjnego w procesie plasowania instrumentów finansowych. CARDA zobowiązała się do: a) 

prowadzenia kompleksowych procesów transakcyjnych i pośrednictwa finansowego w procesie 

pozyskania kapitału poprzez realizację transakcji na instrumentach finansowych; b) przeprowadzenia 
Transakcji, w związku z realizacją emisji obligacji w trybie subskrypcji prywatnej. Ponadto Emitent 

zlecił a CARDA podjęła się również wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy. Obligacje w ramach 
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umowy mogą być emitowane w ramach jednej, dwóch lub większej liczby serii w ramach programu 

emisji obligacji serii AG, AG1 itd. Za wykonane czynności, CARDA przysługuje wynagrodzenie w postaci 

opłaty stałej w wysokości 5.000 złotych netto płatnych w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, a w 
przypadku kolejnych serii w ramach programu emisji – w przeciągu 7 dni od dnia zlecenia przez 

Spółkę przygotowania takich dokumentów, jednak nie później niż w dniu podjęcia przez Spółkę 
uchwały o przyjęciu Warunków Emisji takiej serii. Ponadto, za część czynności opisanych w umowie, 

CARDA przysługiwać będzie wynagrodzenie w postaci: a) opłaty zmiennej, w wysokości 6% wartości 

kapitału pozyskanego poprzez emisję instrumentów finansowych, w drodze zapisów inwestorów 
indywidualnych, b) opłaty zmiennej w wysokości 4% wartości kapitału pozyskanego poprzez emisję 

instrumentów finansowych, w drodze zapisów inwestorów instytucjonalnych. Za przygotowanie 
dokumentu informacyjnego wraz ze stosownymi oświadczeniami Autoryzowanego Doradcy dla Giełdy  

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółce przysługuje wynagrodzenie w postaci opłaty stałej 
w wysokości 8.000 zł netto z tytułu wprowadzenia na Catalyst obligacji wyemitowanych w ramach serii 

AG oraz AG1 (jeśli ta ostatnia zostanie wyemitowana przed dniem 30.07.2016 r.) Strony mogą 

wypowiedzieć umową w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień, 
w szczególności uniemożliwiających jej realizację oraz w przypadku działania siły wyższej 

uniemożliwiającej realizację umowy. Spółka traci możliwość wypowiedzenia umowy w okresach 
trwania emisji każdej serii, uchwalonych drogą stosownej uchwały Zarządu. Na dzień zatwierdzenia 

Prospektu, umowa ta ciągle obowiązuje pomiędzy stronami. Umowa dotyczyła emisji obligacji serii AG 

oraz AG1. W przypadku obligacji serii AG, zostały one wyemitowane (a w związku z tym zostały z tego 
tytułu wystawione faktury VAT), jednak na dzień zatwierdzenia Prospektu nie jest planowane 

wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst. Odnośnie do obligacji serii AG1, emisja tych 
obligacji nie doszła do skutku. Emitent odstąpił od przydziału obligacji w związku z 

zasubskrybowaniem satysfakcjonującej liczby obligacji serii AF1, a w konsekwencji związanym z tym 
nieuzasadnionym ponoszeniem dodatkowych i proporcjonalnie większych kosztów administrowania 

emisją. Na dzień zatwierdzenia Prospektu, całkowite zobowiązanie Emitenta wynikające z tej umowy 

wynosi 43.350 zł. 
 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH Z DNIA 7 MARCA 2016 ROKU 
W dniu 7 marca 2016 roku Spółka zawarła z Tomaszem Tuora, prowadzącym działalność gospodarczą 

pod firmą K 2 CONSULTING (dalej „Doradca”) Umowę o świadczenie usług doradczych. Przedmiotem 

umowy było świadczenie usług doradczych przez Doradcę na rzecz Spółki oraz reprezentacji Spółki 
przez Doradcę w relacjach z kontrahentami Spółki, w zakresie funkcjonowania Spółki i spółek 

powiązanych z nią kapitałowo lub osobowo, w tym w szczególności poprzez świadczenie usług 
doradczych w zakresie dokonywanie analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, zarządzania jej 

płynnością finansową, opracowywania zapytań ofertowych przy inwestycjach i przy doborze 

wykonawców, pozyskiwania nowych kontrahentów, utrzymania dotychczasowych kontrahentów, 
analizy opłacalności zadań inwestycyjnych, wyborze sposobu finansowania inwestycji, przygotowania 

umów związanych z procesem inwestycyjnym, organizacji działu eksportu Spółki i logistyki wysyłek 
eksportowych, oferty produktowej i w dziale eksportu, obsługi klienta w dziale eksportu oraz w 

zakresie negocjowania kontraktów z kontrahentami Spółki. Doradca na podstawie zawartej Umowy 
został zobowiązany do świadczenia usług w wymiarze nie mniejszym niż 100 godzin miesięcznie. 

Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte samodzielnie przez Doradcę 

w celu świadczenia usług, które nie zostały zawarte za jej wiedzą i przy sprzeciwie osób uprawnionych 
do jej reprezentowania. Za wykonywane usługi Doradca otrzymuje wynagrodzenie miesięczne 

podstawowe w kwocie 23.000,00 zł netto, powiększone o podatek VAT, płatne w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania przez Spółkę faktury. Spółka może ponadto wypłacić Doradcy dodatkowe 

wynagrodzenie, którego wypłata i wysokość zależy od wyłącznego uznania Spółki. Równocześnie 

Doradcy przysługuje zwrot kosztów delegacji i innych kosztów, poniesionych w ramach wykonywania 
Umowy, uzgodnionych ze Spółką. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z prawem do jej 

rozwiązania przez każdą ze Stron za 90 dniowym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 
miesiąca kalendarzowego. Strony dopuściły również możliwość rozwiązania Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym przez Spółkę w przypadku rażącego naruszenia przez Doradcę jej postanowień, oraz 
przez Doradcę, w przypadku nieotrzymania wynagrodzenia przez Doradcę za 3 okresy rozliczeniowe. 

Strony wyłączyły możliwość dokonania przez Doradcę cesji praw z Umowy bez pisemnej zgody Spółki. 

Doradca zobowiązał się w czasie wykonywania Umowy do nie prowadzenia działalności 
konkurencyjnej, która oznacza między innymi prowadzenie działalności objętej numerami PKD 

ujawnionymi w rejestrze przedsiębiorców dla Spółki, nakłanianie osób świadczących na rzecz Spółki 
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pracę do niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków oraz rozpowszechnianie informacji 

które mogłyby wyrządzić szkodę Spółce i jej klientom. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem 

terminu ani warunku oraz nie przewidywała stosowania kar umownych. Emitent w czasie realizacji 
Umowy w terminie wywiązuje się z nałożonych na niego zobowiązań. Wartość należności K2 

Consulting w stosunku do Emitenta na dzień zawarcia umowy, tj. na dzień 7 marca 2016 r. wynosiła 0 
zł, natomiast wartość zobowiązań: 680.000 zł. W dniu 13 czerwca 2016 r. działająca jako Prezes 

Zarządu Emitenta Pani Monika Nowakowska wypowiedziała umowę o świadczenie usług doradczych. 

W dniu 20 czerwca 2016 r. po uzgodnienia pomiędzy stronami wypowiedzenie to zostało cofnięte. 
Następnie, w dniu 06 listopada 2016 roku postanowiły za porozumieniem rozwiązać tę umowę. 

 
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z DNIA 1 MARCA 2016 R. 

W dniu 1 marca 2016 r. Miraculum S.A. zawarła z Panem Tadeuszem Tuora, prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą Tadeusz Tuora TTFINX (zwanym dalej „Doradcą”) umowę o świadczenie usług 

na podstawie, której to umowy Spółka zleciła, a Doradca zobowiązał się do świadczenia usług na rzecz 

Spółki, polegających na doradztwie oraz reprezentacji w relacjach z kontrahentami Spółki w zakresie 
funkcjonowania Spółki, jak również spółek powiązanych kapitałowo jak i osobowo ze Spółką. Strony 

ustaliły, że Spółka będzie płacić Doradcy wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług, w wysokości 
10.000 zł netto miesięcznie, powiększone o podatek VAT. Umowa została zawarta na czas 

nieokreślony. Stronom przysługuje 3-miesięczy okres wypowiedzenia. W dniu 1 września 2016 r. 

Miraculum S.A. zawarł z Panem Tadeuszem Tuora porozumienie do umowy świadczenia usług z dnia 1 
marca 2016 r. Na podstawie tego porozumienia, Strony postanowiły rozwiązać umowę za 

porozumieniem stron z dniem 31 sierpnia 2016 r. Wartość należności TTFINX w stosunku do Emitenta 
na dzień zawarcia umowy, tj. na dzień 1 marca 2016 r. wynosiła 0 zł, natomiast wartość zobowiązań: 

0 zł. 
 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z DNIA 15 LISTOPADA 2016 R. 

W dniu 15 listopada 2016 r. Emitent zawarł z Panem Tadeuszem Tuorą, przedsiębiorcą prowadzącym 
działalność gospodarczą pod firmą Tadeusz Tuora TTFINX (dalej jako „Doradca”) umowę o 

świadczenie usług doradczych. Przedmiotem umowy było świadczenie przez Doradcę usług 
polegających na doradztwie w sprawach biznesowych, finansowych i handlowych. W zamian za 

wykonywane wszelkie czynności przez Doradcę, Emitent płaci Doradcy wynagrodzenie w wysokości 

300 zł netto za godzinę, powiększone o podatek VAT. Umowa weszła w żcie z dniem podpisania i 
została zawarta na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za 3-

miesięcznym okresem wypowiedzenia złożonym drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, ze skutkiem na koniec miesiąca. Ponadto strony mogą rozwiązać umowę za 

porozumieniem stron w każdym czasie. W dniu 17 listopada 2016 r. strony rozwiązały umowę za 

porozumieniem Stron. Wartość należności TTFINX w stosunku do Emitenta na dzień zawarcia umowy, 
tj. na dzień 15 listopada 2016 r. wynosiła 0 zł, natomiast wartość zobowiązań: 24.600 zł. 

 
UMOWA OBJĘCIA AKCJI SERII B ZAWARTA W DNIU 24 LISTOPADA 2016 R. Z PANEM 

TOMASZEM TUORA 
W dniu 24 listopada 2016 r. została zawarta pomiędzy Emitentem a Panem Tomaszem Tuorą umowa 

objęcia 584.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, które miały zostać pokryte w całości wkładem 

pieniężnym w łącznej wysokości 1.752.000,00 zł. Akcje serii B zostały wyemitowane na podstawie 
uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie podwyższenia przez Zarząd 

Spółki kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B w ramach kapitału docelowego. W dniu 7 
grudnia 2016 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1/2016 Zarządu Spółki w sprawie niedojścia do 

skutku emisji akcji serii B, na podstawie której Zarząd stwierdził, że emisja 2.000.000 akcji zwykłych 

na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3 zł każda i łącznej wartości nominalnej 6.000.000,00 zł, 
wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu nr 1 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie 

podwyższenia przez Zarząd Spółki kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B w ramach 
kapitału docelowego nie doszła do skutku z powodu nieobjęcia przez inwestorów, do których zostały 

skierowane oferty wszystkich akcji serii B. Zarząd Spółki na podstawie tej uchwały postanowił także 
zwrócić inwestorom wpłaty dokonane na pokrycie akcji serii B. Wartość należności Pana Tomasza 

Tuory w stosunku do Emitenta na dzień zawarcia umowy, tj. na dzień 24 listopada 2016 r. wynosiła 0 

zł, natomiast wartość zobowiązań: 0 zł. 
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UMOWA OBJĘCIA AKCJI SERII B ZAWARTA W DNIU 24 LISTOPADA 2016 R. ZE SPÓŁKĄ 

QXB SP. Z O.O. 

W dniu 24 listopada 2016 r. została zawarta pomiędzy Emitentem a spółką pod firmą QXB spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach umowa objęcia 1.000.000 akcji na okaziciela 

serii B, które miały być pokryte w całości wkładem pieniężnym w wysokości 3.000.000,00 zł. Akcje 
serii B zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 16 listopada 2016 r. 

w sprawie podwyższenia przez Zarząd Spółki kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B w 

ramach kapitału docelowego. W dniu 7 grudnia 2016 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1/2016 
Zarządu Spółki w sprawie niedojścia do skutku emisji akcji serii B, na podstawie której Zarząd 

stwierdził, że emisja 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3 zł każda i 
łącznej wartości nominalnej 6.000.000,00 zł, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu nr 1 z 

dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie podwyższenia przez Zarząd Spółki kapitału zakładowego w drodze 
emisji akcji serii B w ramach kapitału docelowego nie doszła do skutku z powodu nieobjęcia przez 

inwestorów, do których zostały skierowane oferty wszystkich akcji serii B. Zarząd Spółki na podstawie 

tej uchwały postanowił także zwrócić inwestorom wpłaty dokonane na pokrycie akcji serii B. 
 

UMOWA ZBYCIA NA RZECZ QXB SP. Z O.O. MARKI LIDER 
W dniu 16 grudnia 2016 r. Emitent zawarł ze spółką pod firmą QXB spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach umowę, której przedmiotem jest zbycie przez Emitenta 

na rzecz QXB sp. z o.o. praw ochronnych do następujących znaków zarejestrowanych: (1) znak 
towarowy „Lider”, na który UP udzielił prawo ochronne numer R-55410, (2) znak towarowy słowny 

„Lider Classic”, na który UP udzielił prawo ochronne numer R-135739, (3) znak towarowy słowny 
„Lider Active”, na który UP udzielił prawo ochronne numer 135738, (4) znak towarowy słwno-graficzny 

„Lider Classic”, na który UP udzieli prawo ochronne numer R-152641, (5) znak towarowy słowno-
graficzny „Lider Active”, na który UP udzielił prawo ochronne numer R-151964, (6) znak towarowy 

słowno-graficzno-przestrzenny „Krem do golenia”, na który UP udzielił prawo ochronne numer R-

128805, (7) znak towarowy słowno-przestrzenny „Krem do golenia Lider Active”, na który UP udzielił 
prawo ochronne numer R-128695. Ponadto, w dacie zawarcia umowy i bez konieczności składania 

dodatkowych oświadczeni woli, Emitent przeniósł na WXB sp. z o.o., a WXB sp. z o.o. nabyła prawa do 
uzyskania praw ochronnych, praw z rejestracji, innych praw, pierwszeństwa do uzyskania takich praw, 

jak i prawa do dokonania zgłoszeń znaków zarejestrowanych, innych oznaczeń i znaków towarowych 

Lider, znaków towarowych i oznaczeń do nich podobnych lub zawierającymi ich elementy w Polsce, we 
wszystkich krajach innych niż Polska, jako znak towarowy Unii Europejskiej, w ramach WIPO, 

porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych lub też protokołu do 
tego porozumienia w ramach innych systemów regionalnych lub międzynarodowych dla dowolnych 

towarów i usług. Ponadto, w dacie zawarcia umowy,  odniesieniu do terytorium całego świata, bez 

ograniczeń czasowych i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli, Emitent przeniósł 
na QXB prawa autorskie do Utworów (przez które rozumie w szczególności wszelkie materiały, 

dokumenty, receptury, specyfikacje, projekty, projekty graficzne, logotypy, reklamy, materiały 
reklamowe i promocyjne, ulotki, opakowania, wzory, oznaczenia, znaki towarowe, znaki 

zarejestrowane, technologie produkcji, dobra chronione, utwory audiowizualne i wszelkie inne utwory 
związane lub dotyczące Produktów Lider lub marki Lider) na wszystkich polach eksploatacji znanych w 

chwili zawierania umowy (umowa wymienia, w szczególności jakie są to pola eksploatacji). Z tytułu 

przeniesienia majątkowych praw autorskich do Utworów, praw ochronnych do Znaków 
Zarejestrowanych, Dóbr Chronionych, przeniesienia wszelkich innych praw, o których mowa w 

umowie,  w tym praw do Dób Chronionych, przeniesienia własności nośników, udzielenia wszelkich 
zgód, upoważnień i zezwoleń, Spółce będzie się należało wynagrodzenie w wysokości 3.300.000 

złotych netto, powiększone o należny podatek VAT. Wynagrodzenie zostanie podzielone na dwie 

części: (1) pierwsza część w wysokości 300.000 zł zostanie zapłacona do dnia 16 grudnia 2016 r., (2) 
druga część wynagrodzenia w wysokości 3.759.000 zł zostanie zapłacona do dnia 31 grudnia 2016 r. 

W przypadku nieprawdziwości któregokolwiek z oświadczeń wymienionych w umowie, QXB sp. z o.o. 
może według swego wyboru odstąpić od umowy. Umowne prawo odstąpienia może być wykonane do 

dnia 30 grudnia 2017 r. Ponadto, z innych przyczyn wymienionych szczegółowo w umowie, QXB sp. z 
o.o. przysługuje także inne umowne prawo odstąpienia, które może być wykonane do dnia 30 marca 

2019 r. Strony ustaliły, iż w terminie roku od dnia zawarcia umowy, każda ze stron będzie uprawniona 

do żądania odsprzedaży/odkupu wszelkich praw i dóbr nabytych przez QXB sp. z o.o. na podstawie 
umowy na rzecz Emitenta za cenę 3.300.000 zł. 
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Zawarta w dniu 16 grudnia 2016 roku umowa pomiędzy Miraculum S.A. a QXB sp. z o.o. jest umową 

nabycia praw do marki LIDER, w tym praw ochronnych, możliwości rozporządzania marką, praw 

autorskich i jako taka traktowana jest jako umowa sprzedaży praw do znaku towarowego LIDER. 
Okoliczności zawarcia umowy zawarte są w preambule do umowy, która mówi, ze Emitent rozważał 

możliwość sprzedaży, a Nabywca wyraził chęć zakupu praw marki składających się na markę LIDER. 

Ostatecznie, po negocjacjach, w dniu 16 grudnia 2016 roku doszło do transakcji sprzedaży znaku 

towarowego LIDER, którego Nabywcą jest spółka QXB sp. z o.o. Cena sprzedaży wyniosła 3 300 000 zł 

netto. Transakcja, pomimo powiązania obu podmiotów, miała charakter rynkowy. Dzięki sprzedaży 
znaku, Emitent pozyskał środki na finansowanie dalszej działalności, a spółka QXB sp. z o.o. nabyła 

funkcjonujący od kilkudziesięciu lat na rynku znak towarowy. Na mocy zawartej w dniu 16 grudnia 
2016 roku Umowy licencyjnej, Emitent uzyskał prawo do produkcji i sprzedaży z wykorzystaniem 

znaku towarowego Lider. Umowa licencyjna została zawarta na warunkach rynkowych, a opłata 
licencyjna nie odbiega od opłat stosowanych w branży kosmetycznej. W przyszłości spółka QXB sp. z 

o.o. może wykorzystać znak towarowy LIDER do prowadzenia własnej działalności handlowej. 

 
UMOWA LICENCYJNA Z DNIA 16 GRUDNIA 2016 R. MARKI LIDER 

W dniu 16 grudnia 2016 r. Emitent zawarł ze spółką QXB sp. z o.o. umowę licencyjną, w związku ze 
zbyciem przez Emitenta na rzecz QXB sp. z o.o. praw do marki Lider. Na podstawie umowy, QXB sp. z 

o.o. udzieliła Emitentowi wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, ograniczonej czasowo do czasu 

trwania umowy, odpłatnej licencji na korzystanie z następujących znaków: (1) znak towarowy „Lider”, 
na który UP udzielił prawo ochronne numer R-55410, (2) znak towarowy słowny „Lider Classic”, na 

który UP udzielił prawo ochronne numer R-135739, (3) znak towarowy słowny „Lider Active”, na który 
UP udzielił prawo ochronne numer 135738, (4) znak towarowy słwno-graficzny „Lider Classic”, na 

który UP udzieli prawo ochronne numer R-152641, (5) znak towarowy słowno-graficzny „Lider Active”, 
na który UP udzielił prawo ochronne numer R-151964, (6) znak towarowy słowno-graficzno-

przestrzenny „Krem do golenia”, na który UP udzielił prawo ochronne numer R-128805, (7) znak 

towarowy słowno-przestrzenny „Krem do golenia Lider Active”, na który UP udzielił prawo ochronne 
numer R-128695. Ponadto, WXB sp. z o.o. udzieliła wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, 

ograniczonej czasowo do czasu trwania umowy, odpłatnej licencji na korzystanie z Utworów (przez 
które rozumie w szczególności wszelkie materiały, dokumenty, receptury, specyfikacje, projekty, 

projekty graficzne, logotypy, reklamy, materiały reklamowe i promocyjne, ulotki, opakowania, wzory, 

oznaczenia, znaki towarowe, znaki zarejestrowane, technologie produkcji, dobra chronione, utwory 
audiowizualne i wszelkie inne utwory związane lub dotyczące Produktów Lider lub marki Lider) na 

polach eksploatacji szczegółowo wymienionych w treści umowy. Ponadto, QXB sp. z o.o. udzieliła 
także Emitentowi wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, ograniczonej czasowo do okresu trwania 

Umowy, odpłatnej licencji na korzystanie z Dóbr Chronionych. Spółka zobowiązana jest do utrzymania 

sprzedaży produktów oznaczonych znakami w wysokości co najmniej 500.000 zł w każdym kwartale. 
W zamian za udzielenie licencji, Emitent uiści na rzecz QXB sp. z o.o. roczną opłatę licencyjną w 

wysokości 5% łącznej wartości netto sprzedaży wszystkich produktów oznaczonych Znakami, innymi 
oznaczeniami i znakami towarowymi Lider, znakami towarowymi i oznaczeniami do nich podobnymi 

lub zawierającymi ich elementy za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia 31 grudnia 2017 r. nie 
więcej jednak niż 165.000,00 zł, powiększoną o należny podatek od towarów i usług. Opłata licencyjna 

będzie płatna kwartalnie w częściach. Umowa zawarta została na czas określony do dnia 31 grudnia 

2017 r. z możliwością automatycznego przedłużenia obowiązywania umowy na pisemny wniosek spółki 
o kolejny rok kalendarzowy, tj do dnia 31 grudnia 2018 r. tylko w przypadku nie zawarcia umowy 

odkupu/sprzedaży. QXB sp. z o.o. ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku gdy Emitent nie zrealizuje sprzedaży na poziomie 500.000 zł w dwóch następujących po 

sobie okresach kwartalnych. 

 
UMOWA POŻYCZKI Z DNIA 17 STYCZNIA 2017 R. ZAWARTA Z PANEM MARKIEM KAMOLA 

W dniu 17 stycznia 2017 roku Emitent („Pożyczkobiorca”) zawarł z Panem Markiem Kamola, 
akcjonariuszem Spółki („Pożyczkodawca”), Umowę Pożyczki na mocy której Pan Marek Kamola udzieli 

Emitentowi pożyczki do kwoty 1.995.000,00 złotych. Ostateczna wysokość kwoty pożyczki może zostać 
w każdym czasie zmniejszona przez Pożyczkodawcę w drodze jednostronnego i wiążącego 

Pożyczkobiorcę pisemnego oświadczenia Pożyczkodawcy złożonego Pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca 

będzie sukcesywnie przelewał kwotę pożyczki do dnia 31 marca 2017 r.  Pożyczka jest oprocentowana 
w stałej skali 6 % rocznie. Umowa pożyczki została zawarta na okres do dnia 31 stycznia 2018 roku. 
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Zapłata odsetek należnych za cały okres obowiązywania Umowy Pożyczki nastąpi razem ze zwrotem 

kwoty głównej pożyczki. Umowa Pożyczki przewiduje możliwość spłaty kwoty pożyczki poprzez 

potrącenie z mogącej przysługiwać Pożyczkobiorcy wierzytelności wobec Pożyczkodawcy z tytułu 
opłacenia objęcia akcji serii W, których emisja została uchwalona przez Walne Zgromadzenie Spółki w 

dniu 17 stycznia 2017 roku. Pozostałe postanowienia Umowy Pożyczki nie odbiegają od warunków 
powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa Pożyczki nie zawiera kar umownych. Umowa 

Pożyczki nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. W dniu 22 czerwca 2017 r. oraz w 

dniu 29 czerwca 2017 r. Strony podpisały odpowiednio aneks nr 2 i nr 3 do umowy pożyczki, na mocy 
których to aneksów kwota udzielonej Spółce pożyczki uległa zwiększeniu do łącznej kwoty 

7.000.000,00 złotych. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie. 
 

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH Z DNIA 17.07.2015 R. 
W dniu 17 lipca 2015 r. Emitent (Zleceniodawca) zawarł z CARDA Consultancy S.A. (Zleceniobiorca) 

umowę na świadczenie usług doradczych. Na podstawie umowy Zleceniodawca zlecił, a Zleceniobiorca 

zobowiązał się do przeprowadzenia działań z obszaru Relacji Inwestorskich,  tym w szczególności 
przygotowania organizacyjnego i merytorycznego relacji prasowej i wywiadów dla dziennikarzy 

finansowych, związanych z podsumowaniem ostatnich zmian, w tym zmian w akcjonariacie spółki, 
zmiany zadłużenia oraz najbliższymi planami. Umowa została zawarta na czas określony, związany z 

organizacją wywiadów z dziennikarzami oraz przygotowaniem informacji prasowej wraz z jej 

dystrybucją związanej z podsumowaniem ostatnich zmian, w tym zmian w akcjonariacie 
Zleceniodawcy oraz z jego najbliższymi planami. Termin ukazania się informacji prasowej w prasie 

Strony przewidziały na 22 lipca 2015 r. Zakończenie realizacji zlecenia przewidziano na 23 lipca 2015 r. 
Za przyjęcie i realizację zlecenia, Zleceniodawca zobowiązał się wypłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie 

w wysokości 2.000 zł netto.  
 

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH Z DNIA 12.01.2015 R. 

W dniu 12 stycznia 2015 r. Emitent (Zleceniodawca) zawarł z CARDA Consultancy S.A. (Zleceniobiorca) 
umowę na świadczenie usług. Na podstawie umowy Zleceniodawca zlecił, a Zleceniobiorca zobowiązał 

się do przygotowania organizacyjnego i merytorycznego konferencji dla dziennikarzy oraz inwestorów 
finansowych, związanej z podsumowaniem ostatnich zmian, w tym zmian w zarządzie spółki oraz z jej 

najbliższymi planami. Umowa została zawarta na czas określony. Termin konferencji Strony 

przewidziały na dzień 5 lutego 2015 r. w Warszawie. Zakończenie realizacji zlecenia przewidziano na 9 
lutego 2015 r, Za przyjęcie i realizację zlecenia, Zleceniodawca zobowiązał się do wypłaty na rzecz 

Zleceniobiorcy wynagrodzenia w wysokości 3.000 zł netto. 
 

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE INWESTOR RELATIONS Z DNIA 

05.09.2016 R. 
W dniu 5 września 2016 r. Emitent zawarł z CARDA Consultancy S.A. umowę na świadczenie usług w 

zakresie investor relations. Na podstawie umowy Emitent zlecił, a CARDA zobowiązała się do 
opracowania i realizowania zlecanych usług Investor Relations na rzecz Emitenta, związanych z 

planami oraz wydarzeniami korporacyjnymi Emitenta. Dla celów umowy, „usługi investor relations” 
oznaczają strategiczne działanie mające na celu nawiązywanie i utrzymywanie wzajemnie korzystnych 

relacji z inwestorami, aby umożliwić najefektywniejszą dwukierunkową komunikację pomiędzy 

Emitentem a społecznością inwestorów, a także wszelką działalność zmierzającą do uzyskania 
korzystnych inwestycji w przyszłości oraz pozytywnego wizerunku dotyczącego zarówno samej firmy 

Emitenta, jak i świadczonych przez nią usług. Umowa weszła w życie z dniem podpisania i została 
zawarta na czas nieokreślony. Strony mogą wypowiedzieć umowę w dowolnym terminie, bez podania 

przyczyny, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Za przyjęcie i realizację 

poszczególnych zleceń, Emitent będzie wypłacać CARDA wynagrodzenie w wysokości uzgodnionej 
przez Strony podczas ich zlecania. 

 
UMOWA ZASTAWU REJESTROWEGO Z DNIA 21 LUTEGO 2017 R. 

W dniu 21 lutego 2017 roku Spółka zawarła z Panem Markiem Kamola Umowę Zastawu Rejestrowego 
na przysługującym Zastawcy prawie ochronnym do znaku towarowego ,,Gracja” w celu zabezpieczenia 

wszelkich wierzytelności jakie mogą przysługiwać Zastawnikowi z tytułu zawartej w dniu 17 stycznia 

2017 r., a następnie aneksowanej w dniu 21 lutego 2017 r. umowy pożyczki. Zgodnie z umową, 
zmienioną następnie aneksem, kwota udzielonej pożyczki została ustalona w wysokości 2.250.000,00 

zł. Strony ustaliły najwyższą sumę zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonej Zastawem 
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Rejestrowym na kwotę 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych wraz z odsetkami w 

wysokości 6 % w skali roku. W dniu 13 maja 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów wydał postanowienie o wpisie pod pozycją 2531454 
zastawu rejestrowego na prawie z rejestracji znaku towarowego słownego Gracja. 

 
UMOWA O PRACĘ Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R. 

W dniu 2 stycznia 2017 r. Spółka zawarła z panem Markiem Kamola umowę o pracy na czas 

nieokreślony od dnia 2 stycznia 2017 r. na stanowisku Doradcy Zarządu. Wymiar czasu pracy został 
ustalony na pełny etat. Wynagrodzenie należne Panu Markowi Komoli wynosi 3.000 zł miesięcznie 

brutto. 
 

Umowy zawarte ze spółką Fire – Max Sp. z o.o.  
Dnia 6 kwietnia 2016 roku Emitent zawarł umowę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu („Bank”), na podstawie której Bank udzielił Emitentowi kredytu inwestycyjnego w kwocie 

12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) złotych, z przeznaczeniem na finansowanie wcześniejszego 
wykupu obligacji serii Z5 o nominale 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych oraz obligacji 

serii BB o nominale 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) złotych, wraz z kosztami 
wcześniejszego wykupu, przy czym niewykorzystana kwota zostanie przelana na rachunek obsługi 

zadłużenia, tj. rachunek na którym gromadzone będą środki w kwocie pozwalającej na pokrycie 

przynajmniej 3 rat kredytu. Zabezpieczeniem kredytu stanowi m. in. hipoteka umowna łączna do 
kwoty najwyższej 19.650.000 (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych 

ustanowiona na dwóch nieruchomościach należących do Fire-Max sp. z o.o. i Pana Marka 
Jankowskiego, wraz z przelewem wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budynków i budowli 

znajdujących się na ww. nieruchomościach oraz poręczenie cywilne udzielone przez Fire-Max sp. z o.o. 
Uruchomienie kredytu nastąpiło po spełnieniu m. in. następującego warunku zawieszającego: 

dostarczeniu oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 kodeksu postępowania 

cywilnego złożonych przez Spółkę i podmiot udzielający poręczenia, tj. FireMax sp. z o.o. W dniu 7 
kwietnia 2016 roku została zawarta umowa dotycząca poręczenia spłaty kredytu inwestycyjnego 

udzielonego przez Bank Zachodni WBK S.A. Zabezpieczeniem kredytu są m.in. hipoteka umowna 
łączna do kwoty najwyższej 19.650.000 złotych ustanowiona na dwóch nieruchomościach należących 

do Fire-Max sp. z o.o. i Pana Marka Jankowskiego, wraz z przelewem wierzytelności z tytułu umowy 

ubezpieczenia budynków i budowli znajdujących się na ww. nieruchomościach oraz poręczenie cywilne 
udzielone przez Fire-Max sp. z o.o. Wynagrodzenie za udzielone poręczenie w okresie I półrocza 2016 

roku wyniosło 67 762,50 zł. Następnie w dniu 28 września 2016 r. zawarty został aneks nr 4 do 
umowy kredytu, na podstawie którego dotychczasowe poręczenie cywilne udzielone przez Fire-Max sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie zastąpiono przystąpieniem przez Fire-Max sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie do długu z tytułu umowy kredytowej.  
 

Umowa zastawu rejestrowego zawarta w dniu 3 listopada 2016 r. pomiędzy Spółką („Zastawca”) a Fire 
– Max Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Zastawnikiem”) 

 
W celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności Zastawnika z tytułu przystąpienia przez Zastawnika do 

długu Spółki z tytułu zawartej w dniu 6 kwietnia 2016 r. umowy kredytu z Bankiem Zachodnim WBK 

S.A., Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw rejestrowy na drugim miejscu pod względem 
pierwszeństwa zaspokojenia, na prawach z rejestracji 13 znaków towarowych marki Pani Walewska. 

Najwyższa suma zabezpieczenia dla zastawu wynosi 18.000.000 zł. W umowie zastawu zostało 
wskazane, iż szacunkowa wartość znaków towarowych składających się na markę Pani Walewska 

została wyceniona przez biegłego na kwotę 15.442.000 zł. Zastaw będzie obciążał przedmiot zastawu 

do dnia 31 kwietnia 2021 r., chyba że umowa kredytu rozwiąże się wcześniej, a wszystkie wynikające 
z niej zobowiązania pieniężne Zastawcy wobec Zastawnika zostaną wykonane w całości. Zaspokojenie 

wymagalnej wierzytelności Zastawnika nastąpi wobec jego wyboru: (a) w trybie przepisów o sądowym 
postępowaniu egzekucyjnym lub (b) przez przejęcie przedmiotu zastawu na własność lub (c) przez 

sprzedaż przedmiotu zastawu w drodze przetargu publicznego przeprowadzonego przez notariusza lub 
komornika w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Zastawnika wniosku o dokonanie sprzedaży.  

 

Umowa zastawu rejestrowego zawarta w dniu 4 listopada 2016 r. pomiędzy Spółką („Zastawca”) a Fire 
– Max Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Zastawnikiem”) 
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W celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności Zastawnika z tytułu przystąpienia przez Zastawnika do 

długu Spółki z tytułu zawartej w dniu 6 kwietnia 2016 r. umowy kredytu z Bankiem Zachodnim WBK 

S.A., Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw rejestrowy na drugim miejscu pod względem 
pierwszeństwa zaspokojenia, na zbiorze praw z tytułu zgłoszenia znaku towarowego oraz praw z tytułu 

praw do zarejestrowanego znaku towarowego, stanowiących zorganizowaną całość, na które składają 
się prawa ochronne na 7 znakach towarowych marki Pani Walewska. Najwyższa suma zabezpieczenia 

dla zastawu wynosi 18.000.000 zł. W umowie zastawu zostało wskazane, iż szacunkowa wartość 

znaków towarowych składających się na markę Pani Walewska została wyceniona przez 
Certyfikowanego Konsultanta Towarzystwa Konsultantów Polskich dr inż. Jerzego P. Koska na kwotę 

15.442.000 zł. Zastaw będzie obciążał przedmiot zastawu do dnia 30 kwietnia 2021 r., chyba że 
umowa kredytu rozwiąże się wcześniej, a wszystkie wynikające z niej zobowiązania pieniężne 

Zastawcy wobec Zastawnika zostaną wykonane w całości. Zaspokojenie wymagalnej wierzytelności 
Zastawnika nastąpi wobec jego wyboru: (a) w trybie przepisów o sądowym postępowaniu 

egzekucyjnym lub (b) przez przejęcie przedmiotu zastawu na własność lub (c) przez sprzedaż 

przedmiotu zastawu w drodze przetargu publicznego przeprowadzonego przez notariusza lub 
komornika w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Zastawnika wniosku o dokonanie sprzedaży.  

 
Umowa zastawu rejestrowego zawarta w dniu 4 listopada 2016 r. pomiędzy Spółką („Zastawca”) a Fire 

– Max Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Zastawnikiem”) 

 
W celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności Zastawnika z tytułu przystąpienia przez Zastawnika do 

długu Spółki z tytułu zawartej w dniu 6 kwietnia 2016 r. umowy kredytu z Bankiem Zachodnim WBK 
S.A., Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw rejestrowy na trzecim miejscu pod względem 

pierwszeństwa zaspokojenia, na prawach z rejestracji 5 znaków towarowych marki Wars. Najwyższa 
suma zabezpieczenia dla zastawu wynosi 18.000.000 zł. W umowie zastawu zostało wskazane, iż 

szacunkowa wartość znaków towarowych składających się na markę Wars została wyceniona przez 

biegłego na kwotę 11.348.000 zł. Zastaw będzie obciążał przedmiot zastawu do dnia 30 kwietnia 2021 
r., chyba że umowa kredytu rozwiąże się wcześniej, a wszystkie wynikające z niej zobowiązania 

pieniężne Zastawcy wobec Zastawnika zostaną wykonane w całości. Zaspokojenie wymagalnej 
wierzytelności Zastawnika nastąpi wobec jego wyboru: (a) w trybie przepisów o sądowym 

postępowaniu egzekucyjnym lub (b) przez przejęcie przedmiotu zastawu na własność lub (c) przez 

sprzedaż przedmiotu zastawu w drodze przetargu publicznego przeprowadzonego przez notariusza lub 
komornika w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Zastawnika wniosku o dokonanie sprzedaży.  

 
Umowa zastawu rejestrowego zawarta w dniu 4 listopada 2016 r. pomiędzy Spółką („Zastawca”) a Fire 

– Max Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Zastawnikiem”) 

 
W celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności Zastawnika z tytułu przystąpienia przez Zastawnika do 

długu Spółki z tytułu zawartej w dniu 6 kwietnia 2016 r. umowy kredytu z Bankiem Zachodnim WBK 
S.A., Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw rejestrowy na drugim miejscu pod względem 

pierwszeństwa zaspokojenia, na zbiorze praw z tytułu zgłoszenia znaku towarowego oraz praw z tytułu 
praw do zarejestrowanego znaku towarowego, stanowiących zorganizowaną całość, na które składają 

się prawa ochronne na prawach z rejestracji 3 znaków towarowych marki Joko. Najwyższa suma 

zabezpieczenia dla zastawu wynosi 18.000.000 zł. W umowie zastawu zostało wskazane, iż 
szacunkowa wartość znaków towarowych składających się na markę Joko została wyceniona przez 

biegłego na kwotę 9.503.000 zł. Zastaw będzie obciążał przedmiot zastawu do dnia 30 kwietnia 2021 
r., chyba że umowa kredytu rozwiąże się wcześniej, a wszystkie wynikające z niej zobowiązania 

pieniężne Zastawcy wobec Zastawnika zostaną wykonane w całości. Zaspokojenie wymagalnej 

wierzytelności Zastawnika nastąpi wobec jego wyboru: (a) w trybie przepisów o sądowym 
postępowaniu egzekucyjnym lub (b) przez przejęcie przedmiotu zastawu na własność lub (c) przez 

sprzedaż przedmiotu zastawu w drodze przetargu publicznego przeprowadzonego przez notariusza lub 
komornika w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Zastawnika wniosku o dokonanie sprzedaży.  

 
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ADMINISTRACYJNYCH Z DNIA 9 STYCZNIA 2017 R. 

W dniu 9 stycznia 2017 r. pomiędzy Emitentem a Panem Krzysztofem Tuorą została zawarta umowa o 

świadczenie usług administracyjnych. Na mocy tej umowy Emitent zlecił, a Pan Krzysztof Tuora 
zobowiązał się do świadczenia na rzecz Emitenta usług polegających na usługach administracyjnych w 

sprawach biznesowych, finansowych i handlowych. W zamian za wykonane wszelkie czynności, Panu 
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Krzysztofowi Tuora będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 750 zł, powiększone o podatek 

VAT. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 13 stycznia 2017 r. 

 
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ADMINISTRACYJNYCH Z DNIA 14 LUTEGO 2014 R. 

W dniu 14 lutego 2017 r. pomiędzy Emitentem a Panem Krzysztofem Tuorą została zawarta umowa o 
świadczenie usług administracyjnych. Na mocy tej umowy Emitent zlecił, a Pan Krzysztof Tuora 

zobowiązał się do świadczenia na rzecz Emitenta usług polegających na usługach administracyjnych w 

sprawach biznesowych, finansowych i handlowych. W zamian za wykonane wszelkie czynności, Panu 
Krzysztofowi Tuora będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 4.950 zł netto, powiększone o 

podatek VAT. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 marca 2017 r. 
 

UMOWA O PRACĘ Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. 
W dniu 6 kwietnia 2017 r. Emitent zawarł z Panem Krzysztofem Tuorą umowę o pracę na okres 

próbny od 6 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. Pan Krzysztof Tuora zatrudniony jest na 

stanowisku Specjalisty ds. marketingu i PR. Miejsce wykonywania pracy to biuro w Warszawie. Wymiar 
czasu pracy wynosi 1/2 etatu. Wynagrodzenie przysługujące Panu Krzysztofowi Tuorze jest płatne w 

sposób i na warunkach przewidzianych w Regulaminie Wynagradzania dla Pracowników Miraculum 
S.A., a mianowicie 3.200 zł brutto miesięcznie stawki płacy zasadniczej. Pan Krzysztof Tuora rozpoczął 

świadczenie pracy z dniem 6 kwietnia 2017 r. 

 
UMOWA O PRACĘ Z DNIA 7 GRUDNIA 2016 R. 

W dniu 7 grudnia 2016 r. Emitent zawarł z Panią Barbarą Tuorą – Wysocką umowę o pracę na czas 
nieokreślony. Pani Barbara Tuora – Wysocka zatrudniona była na stanowisku Wicedyrektora ds. 

Zarządzania. Miejsce wykonywania pracy to biuro w Łodzi. Wymiar czasu pracy wynosi 3/4 etatu. 
Wynagrodzenie przysługujące Pani Barbarze Tuora – Wysockiej jest płatne w sposób i na warunkach 

przewidzianych w Regulaminie Wynagradzania dla Pracowników Miraculum S.A., a mianowicie 7.140 zł 

brutto miesięcznie stawki płacy zasadniczej. Pani Barbara Tuora – Wysocka rozpoczęła świadczenie 
pracy z dniem 7 grudnia 2016 r. W dniu 6 marca 2017 r. Strony ww. umowy o pracę zawarły aneks nr 

1, na mocy którego to aneksu zmieniono rodzaj umówionej pracy. Pani Barbara Toura – Wysocka na 
dzień zatwierdzenia Prospektu zatrudniona jest na stanowisku Dyrektora Zarządzającego. Aneks 

obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r. 

 
UMOWA O PRACĘ Z DNIA 15 LUTEGO 2017 R. 

W dniu 15 lutego 2017 r. Emitent zawarł z Panem Krzysztofem Wysockim umowę o pracę na okres 
próbny od 16 lutego 2017 r. do 15 maja 2017 r. Pan Krzysztof Wysocki zatrudniony był na stanowisku 

Specjalisty ds. obsługi zamówień eksportowych. Miejsce wykonywania pracy to biuro w Warszawie. 

Wymiar czasu pracy wynosił pełny etat. Wynagrodzenie przysługujące Panu Krzysztofowi Wysockiemu 
było płatne w sposób i na warunkach przewidzianych w Regulaminie Wynagradzania dla Pracowników 

Miraculum S.A., a mianowicie 4.220 zł brutto miesięcznie stawki płacy zasadniczej. Pan Krzysztof 
Wysocki rozpoczął świadczenie pracy z dniem 16 lutego 2017 r.  

 
UMOWA RAMOWA DOSTAWY Z DNIA 28 LUTEGO 2017 R. 

W dniu 28 lutego 2017 Spółka zawarła umowę ramową dostawy ze spółką OOO Diatix z siedzibą w 

Moskowie na dystrybucje wyrobów kosmetycznych - produktów marki Miraculum. Umowa została 
zawarta na czas określony do dnia 31.12.2018 roku. w przypadku nieprawidłowego wykonywania lub 

braku wykonywania umowy przez Diatix, Miraculum S.A. może rozwiązać Umowę ze skutkiem 
natychmiastowym, po uprzednim pisemnym wezwaniu Diatix do zaprzestania naruszeń umowy w 

terminie 7 (siedmiu) dni pod rygorem jej rozwiązania. Całkowita wartość kontrakt to 800.000 euro, 

jednak wskazana kwota nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Stron do realizacji Umowy o tej 
wartości. Spółka nie jest zobowiązana do zapewnienia możliwości dostawy towaru o ww. wartości. 

Umowa ta została zawarta na warunkach rynkowych. 
 

UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI Z DNIA 29 MAJA 2017 R. 
W dniu 29 maja 2017 r. Emitent („Cedent”) zawarł z Panem Tomaszem Tuorą, prowadzącym 

działalność gospodarczą pod firmą K 2 Consulting („Cesjonariusz”) umowę przelewu wierzytelności. Na 

mocy tej umowy Cedent przelał na Cesjonariusza, natomiast Cesjonariusz zobowiązał się do zapłaty 
ceny nabycia wierzytelności w wysokości 80.008,34 zł. Cedent bowiem oświadczył w umowie, iż 
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przysługuje mu w stosunku do OOO Diatix z siedzibą w Moskwie wierzytelność pieniężna w wysokości 

19.172,86 EUR, tj. na dzień zawarcia umowy – 80.008,34 zł („Wierzytelność”). 

 
POROZUMIENIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 R. 

W dniu 29 grudnia 2016 r. Emitent zawarł z QXB sp. z o.o. porozumienie, na mocy którego Strony 
postanowiły zaliczyć łączną kwotę w wysokości 2.220.000 zł na poczet ceny sprzedaż praw 

składających się na markę LIDER w postaci znaków zarejestrowanych: (i) znak towarowy słowny 

„Lider”, na który Urząd Patentowy udzielił prawo ochronne numer R-55410, (ii) znak towarowy słowny 
„Lider Classic”, na który Urząd Patentowy udzielił prawo ochronne numer R-135739, (iii) znak 

towarowy słowny „Lider Active”, na który Urząd Patentowy udzielił prawo ochronne numer R-135738, 
(iv) znak towarowy słowno-graficzny „Lider Classic”, na który Urząd Patentowy udzielił prawo 

ochronne numer R-152641, (v) znak towarowy słowno-graficzny „Lider Active”, na który Urząd 
Patentowy udzielił prawo ochronne numer R-151964, (vi) znak towarowy słowno-graficzno-

przestrzenny „Krem do golenia”, na który Urząd Patentowy udzielił prawo ochronne numer R-128805, 

(vii) znak towarowy słowno-przestrzenny „Krem do golenia Lider Active”, na który Urząd Patentowy 
udzielił prawo ochronne numer R-128695, która to umowa sprzedaży została zawarta w dniu 16 

grudnia 2016 r. Z tytuły przeniesienia praw autorskich do utworów, praw ochronnych ww. znaków 
zarejestrowanych Strony ustaliły należne Spółce wynagrodzenie na kwotę 3.300.000 zł netto, 

powiększoną o należny podatek VAT. Z kolei w dniach od 7 grudnia 2016 r. do 16 grudnia 2016 r. QXB 

sp. z o.o. dokonała następujących wpłat na rachunek bankowy Spółki na łączną kwotę 920.000 zł: (i) 
w dniu 7 grudnia 2016 r. kwoty 100.000 zł tytułem zaliczka na zakup towaru WXB, (ii) w dniu 9 

grudnia 2016 r. kwoty 50.000 zł tytułem zaliczka na zakup towaru od QXB, (iii) w dniu 12 grudnia 
2016 r. kwoty 250.000 zł tytułem wpłata QXB zaliczka na zakup towaru, (iv) w dniu 13 grudnia 2016 r. 

kwoty 100.000 zł tytułem wpłata QXB zaliczka na zakup towaru, (v) w dniu 16 grudnia 2016 r. kwotę 
320.000 zł tytułem QXB zaliczka na zakup towaru, (vi) w dniu 9 grudnia 2016 r. kwoty 100.000 zł 

tytułem zaliczka na zakup znaku od QXB. Następnie QXB sp. z o.o. odstąpiła od zamiaru dokonania 

zakupu towarów, na poczet których dokonała ww. wpłat. Ponadto Strony porozumienia zawarły w dniu 
24 listopada 2016 r. umowę objęcia akcji serii B Emitenta, na poczet której w dniu 24 listopada 2016 r. 

QXB sp. z o.o. dokonała wpłaty w wysokości 1.700.000 zł. Ponieważ emisja akcji serii B nie doszła do 
skutku, Emitent w dniu 19 grudnia 2016 r. zwrócił QXB sp. z o.o. kwotę w wysokości 400.000 zł, 

natomiast kwota w wysokości 1.300.000 zł stała się nienależna Emitentowi. Wobec powyższego Strony 

postanowiły, iż kwota w wysokości 920.000 zł oraz kwota w wysokości 1.300.000 zł, tj. łączna kwota 
w wysokości 2.220.000 zł zaliczona została na poczet ceny sprzedaży praw składających się na markę 

LIDER. 
 

 

PONIŻEJ EMITENT PRZEDSTAWIA OPIS TRANSAKCJI OBJĘCIA PRZEZ RDM PARTNERS SP. 
Z O.O. OBLIGACJI SERII AG WYEMITOWANYCH PRZEZ EMITENTA (TRANSAKCJA TA NIE 

ZOSTAŁA UJAWNIONA W TABELI NR 2 POWYŻEJ): 
 

PRZYJĘCIE PROPOZYCJI NABYCIA OBLIGACJI SERII AG 
Na podstawie uchwały Zarządu nr 01/05/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu 

Emisji Obligacji oraz Emisji Obligacji serii AG i AG1 oraz uchwały nr 02/05/2016 Zarządu Emitenta z 

dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Warunków emisji Obligacji serii AG, Emitent dokonał emisji 
obligacji serii AG. Na podstawie formularza przyjęcia propozycji nabycia obligacji na okaziciela serii AG 

Miraculum S.A., spółka pod firmą RDM Partners sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie złożyła oświadczenie, 
na podstawie którego wyraziła zgodę na przydzielenie jej 30 sztuk obligacji serii AG. Obligacje te w 

liczbie 30 sztuk zostały przydzielone przez Emitenta na rzecz spółki RDM Partners Sp. z o.o. 30 

obligacji serii AG zostało opłaconych przez RDM Partners Sp. z o.o. w drodze potrącenia wzajemnych 
wierzytelności przysługujących spółce RDM Partners Sp. z o.o. wobec Emitenta. 
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20. INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW 
EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT 

20.1. HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 

Na podstawie art. 28 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji 
takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam, Emitent zamieścił jednostkowe 

sprawozdania finansowe za lata 2015 i 2016 w Dokumencie Rejestracyjnym przez odniesienie.  
 

Jednostkowe dane finansowe Miraculum za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku zostały 
przekazane do publicznej wiadomości w dniu 21 marca 2016 roku.  

Jednostkowy Raport roczny za 2015 rok dostępny jest na stronie internetowej Emitenta:  

http://relacje.miraculum.pl/pobierz-raport/4115 
 

Jednostkowe dane finansowe Miraculum za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku zostały 
przekazane do publicznej wiadomości w dniu 21 kwietnia 2017 roku.  

Jednostkowy Raport roczny za 2016 rok dostępny jest na stronie internetowej Emitenta:  

http://relacje.miraculum.pl/pobierz-raport/5072 
 

Jednostkowe sprawozdania finansowe Miraculum, za okresy sprawozdawcze zakończone 31 grudnia 
2015 roku oraz 31 grudnia 2016 roku zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z 

nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej MSR).  
 

Na podstawie art. 4 rozporządzenia nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 lipca 2002 
roku w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości jednostkowe sprawozdania 

finansowe Emitenta za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2016 
roku zostały sporządzone zgodnie z MSR. 

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i założeń, 

które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. W przypadku, gdy dana 
transakcja nie jest uregulowana w żadnym standardzie bądź interpretacji, Zarząd, kierując się 

subiektywną oceną, określa i stosuje polityki rachunkowości, które zapewnią, iż sprawozdanie 
finansowe będzie zawierać właściwe i wiarygodne informacje oraz będzie obiektywnie odzwierciedlać 

treść ekonomiczną transakcji. 

Przy przygotowywaniu sprawozdania finansowego za rok 2016 r. Zarząd Spółki przeanalizował zapisy 
umowy sprzedaży znaku towarowego „Gracja” z prawem odkupu zawartej w 2015 r. oraz inne 

transakcje sprzedaży znaków towarowych z prawem odkupu na znakach towarowych z 2016 r.  

Zdaniem Zarządu Spółki, przy sprzedaży znaku towarowego „Gracja” nie zostały spełnione warunki 

opisane w MSR 18 Przychody, tj.  

„14 Przychody ze sprzedaży dóbr ujmuje się, jeżeli spełnione zostały następujące warunki: 

a) jednostka przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do dóbr; 

b) jednostka przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi dobrami w stopniu, w 
jakim zazwyczaj funkcję taką realizuje się wobec dóbr, do których ma się prawo własności, ani też nie 

sprawuje nad nimi efektywnej kontroli;” 

„16 Jeżeli na jednostce gospodarczej nadal ciąży znaczące ryzyko związane z własnością, transakcja 

nie ma charakteru sprzedaży i nie można ująć przychodów. Na jednostce gospodarczej znaczące 

ryzyko związane z własnością może ciążyć na wiele sposobów. Sytuacje, w których uznaje się, że na 
jednostce gospodarczej nadal ciąży znaczące ryzyko i uzyskiwane są korzyści wynikające z własności, 

to: 

d) nabywca posiada prawo odstąpienia od zakupu z przyczyn przewidzianych w umowie sprzedaży i 

jednostka nie ma pewności co do prawdopodobieństwa wystąpienia zwrotu zakupów.” 
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Ponadto, zadaniem Zarządu Spółki przy sprzedaży znaku towarowego „Gracja” nie zostały spełnione 

warunki opisane w polityce rachunkowości w zakresie rozpoznawania przychodów, które to zostały 

przedstawionej w nocie 11.18 w sprawozdaniu finansowym: 

„Za przychody i zyski uznaje się uprawdopodobnione w okresie sprawozdawczym korzyści 

ekonomiczna, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo 
zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia 

jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez właścicieli.” 

Zarząd Spółki, kierując się subiektywną oceną, wyodrębnił w bilansie osobną pozycję „Zobowiązania z 
tyt. transakcji na znakach” oraz wprowadził zmiany do polityki rachunkowości z zakresie ujmowania 

zobowiązania z tego tytułu: 

 „Zobowiązania z tyt. transakcji na znakach: 

Transakcje zbycia dóbr, gdzie jednocześnie zawierane są umowy dotyczące odkupienia tych dóbr w 
umówionym terminie (np. umowy licencji lub umowy dzierżawy), znoszą w ten sposób zasadniczy 

skutek transakcji, stąd w takim przypadku obie transakcje rozlicza się łącznie i Spółka prezentuje je w 

bilansie po stronie pasywów w pozycji „Zobowiązania z tyt. transakcji na znakach”. W szczególności są 
to operacje zbycia znaków towarowych, gdzie na Spółce nadal ciąży znaczące ryzyko związane z 

własnością, a tym samym transakcje nie mają charakteru ostatecznego, stąd nie są spełnione warunki 
dla rozpoznania przychodu ze sprzedaży.  

 

Spółka prezentuje w bilansie po stronie pasywów w pozycji „Zobowiązania z tyt. transakcji na 
znakach” wartość netto z umowy sprzedaży znaku, natomiast w momencie odkupu znaku, różnica 

między ceną sprzedaży i odkupu traktowana jest odpowiednio jako przychód lub koszt operacyjny 
okresu.” 

20.2. INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA 

Nie dotyczy. Emitent nie sporządzał informacji finansowych pro forma, ponieważ nie zaistniały 

przesłanki do sporządzenia takich informacji. 

20.3. BADANIE HISTORYCZNYCH ROCZNYCH DANYCH FINANSOWYCH 

20.3.1. OŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCE, ŻE HISTORYCZNE DANE FINANSOWE ZOSTAŁY 
ZBADANE PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA 

 
Emitent oświadcza, że historyczne jednostkowe sprawozdania finansowe za lata 2015 i 2016 włączone 

do niniejszego Prospektu przez odniesienie zostały zbadane przez biegłego rewidenta.  

 
Jednostkowe dane finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku zostały 

zbadane przez biegłego rewidenta, a opinia z jego badania została przekazana do publicznej 
wiadomości w dniu 21 marca 2016 roku.  

Opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 rok dostępna jest na stronie 
internetowej Emitenta: 

http://relacje.miraculum.pl/pobierz-raport/4116 

 
Jednostkowe dane finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku zostały 

zbadane przez biegłego rewidenta, a opinia z jego badania została przekazana do publicznej 
wiadomości w dniu 21 kwietnia 2017 roku.  

Opinia z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 rok dostępna jest na stronie 

internetowej Emitenta:  
http://relacje.miraculum.pl/pobierz-raport/5073 

 
Opinia biegłego rewidenta dotycząca jednostkowego sprawozdania Emitenta za 2016 rok nie zawierała 

zastrzeżeń. 
 

http://relacje.miraculum.pl/pobierz-raport/4116
http://relacje.miraculum.pl/pobierz-raport/5073
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20.3.2. WSKAZANIE INNYCH INFORMACJI W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM, KTÓRE 

ZOSTAŁY ZBADANE PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

W Prospekcie emisyjnym zamieszczono opinie z badania historycznych informacji finansowych 

obejmujących jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki za okresy sprawozdawcze zakończone 31 
grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2016 roku. 

 

W Prospekcie nie przedstawiono innych informacji, które zostały zbadane przez biegłych rewidentów. 
 

20.3.3. INFORMACJA O DANYCH FINANSOWYCH W PROSPEKCIE NIE POCHODZĄCYCH ZE 
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH EMITENTA ZBADANYCH PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA 

Wszystkie dane finansowe dotyczące Spółki, na które powołuje się Emitent w treści Prospektu 
pochodzą ze sprawozdań finansowych zbadanych przez Biegłych Rewidentów. 

20.4. DATA NAJNOWSZYCH DANYCH FINANSOWYCH 

Ostatnie roczne informacje finansowe zbadane przez Biegłego Rewidenta dotyczą okresu 

sprawozdawczego zakończonego 31.12.2016 roku i zostały przedstawione w niniejszym Prospekcie 
przez odesłanie. 

20.5. ŚRÓDROCZNE I INNE DANE FINANSOWE 

Po dacie ostatnich sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta, tj. za rok 2016, 

Emitent przekazał do publicznej wiadomości w dniu 23 maja 2017 r. jednostkowy raport finansowy za 
I kwartał 2017 r. Kwartalne informacje finansowe nie zostały poddane przeglądowi ani nie zostały 

zbadane przez biegłego rewidenta. Jednostkowy raport finansowy za I kwartał 2017 r. zamieszczony 

jest na stronie Emitenta wwww.relacje.miraculum.pl. 
Poza wyżej wymienionym raportem Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości raportem 

okresowym, kwartalnych lub półrocznych informacji finansowych. 

20.6. POLITYKA DYWIDENDY 

Stosownie do art. 347 § 1 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wskazanym w 
sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne 

Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie 
przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada 

dywidenda w takiej samej wysokości. 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok 
obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z 

utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę 
dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które 

zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały 

zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 KSH). Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Zarząd jest uprawniony do 
wypłaty na rzecz akcjonariuszy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, przy 

zachowaniu warunków określonych w art. 349 KSH i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, o ile 
Spółka posiada wystarczające środki na ich wypłatę.  

W myśl art. 348 § 2 KSH uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym 
przysługiwały akcje w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku. Zgodnie z art. 348 § 3 KSH w 

przypadku spółki publicznej dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o 

podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia takiej uchwały. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również termin wypłaty dywidendy. Dywidendę wypłaca się w 

dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego 
dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą (art. 348 § 4 

KSH). W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają 

roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem 
wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia. 
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W okresie objętym historycznymi sprawozdaniami finansowymi spółka Miraculum S.A. nie 

wypracowała zysku w żadnym roku obrotowym (zarówno w roku obrotowym 2015, jak i 2016).  

Na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 maja 
2015 roku postanowiono pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 123.947,43 zł (sto 

dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem złotych i czterdzieści trzy grosze) z przyszłych 
zysków Spółki. 

 

W dniu 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 24 w 
sprawie pokrycia straty za 2015 rok w następujący sposób: Strata za: rok obrotowy 2015 w kwocie 

2.584.037,74 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści siedem złotych i 
siedemdziesiąt cztery grosze), strata za rok obrotowy 2014 w kwocie 899.465,33 zł (osiemset 

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści trzy grosze), strata za 
rok obrotowy 2013 w kwocie 2.867.302,20 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy 

trzysta dwa złote i dwadzieścia groszy), część straty za rok obrotowy 2012 w kwocie 2.761.417,23 

(słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemnaście złotych i 
dwadzieścia trzy złote), zostanie wyrównana z kapitału zapasowego Spółki wynoszącego 9.112.222,50 

zł (słownie: dziewięć milionów sto dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt 
groszy). 

 

W dniu 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 24 w 
sprawie pokrycia straty za 2015 rok. 

 
Z uwagi, że roczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki za rok 2016 wykazuje 

stratę, Zarząd Emitenta podjął decyzje o umieszczeniu w punkcie obrad tegorocznego Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzania planowanego na czerwiec 2017 roku uchwały o niewypłacaniu dywidendy i o 

pokryciu straty w wysokości 15.443.579,90 złotych z zysków lat następnych. W dniu 29 czerwca 2017 

r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 28 w sprawie sposobu 
pokrycia straty za rok obrotowy 2016. Zgodnie z treścią tej uchwały, Strata za rok obrotowy 2016 w 

kwocie 15.443.579,90 zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. Dodatkowo w związku z wykazaną 
stratą, w dniu 29 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło 

uchwałę nr 29 w sprawie dalszego istnienia Spółki. 

 
Zgodnie z harmonogramem oferty Akcji Serii W zawartym w niniejszym Prospekcie Emisyjnym, 

wprowadzenie Akcji Serii W do obrotu giełdowego planowane jest przez Emitenta na III kwartał 2017 
roku. Zrównanie wszystkich akcji Spółki w prawach do dywidendy będzie miało miejsce, stosownie do 

treści uchwały nr 4 z dnia 17 stycznia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, od dnia 1 

stycznia 2017 roku i od tej daty akcje serii W będą̨ uczestniczyć ́w dywidendzie począwszy od wypłat z 
zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2017 na równi z pozostałymi akcjami. 

 
W przypadku wypracowania przez Spółkę w najbliższych 3 lat obrotowych zysku netto, intencją 

Zarządu jest, aby tak wypracowany zysk netto został przeznaczony na pokrycie strat Spółki 
poniesionych w poprzednich latach obrotowych, a w dalszej kolejności na inwestycję w rozwój 

podstawowej działalności Emitenta. Biorąc pod powyższe czynniki oraz obecną sytuację ekonomiczną 

Spółki Zarząd nie zamierza w okresie najbliższych 3 lat obrotowych rekomendować Walnemu 
Zgromadzeniu wypłaty dywidendy. 

 

20.6.1. WARTOŚĆ DYWIDENDY NA AKCJĘ ZA KAŻDY ROK OBROTOWY OKRESU OBJĘTEGO 

HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI FINANSOWYMI SKORYGOWANA W PRZYPADKU 

ZMIANY LICZBY AKCJI EMITENTA, W CELU UMOŻLIWIENIA DOKONANIA PORÓWNANIA 

 

W dniu 26 maja 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 18 w sprawie 
sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014 i postanowiło pokryć stratę za rok obrotowy 2014 w 

kwocie 123.947,43 zł z przyszłych zysków Spółki. 
 

W dniu 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 24 w 

sprawie pokrycia straty Spółki w następujący sposób: Strata za: rok obrotowy 2015 w kwocie 
2.584.037,74 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści siedem złotych i 
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siedemdziesiąt cztery grosze), strata za rok obrotowy 2014 w kwocie 899.465,33 zł (osiemset 

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści trzy grosze), strata za 

rok obrotowy 2013 w kwocie 2.867.302,20 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy 
trzysta dwa złote i dwadzieścia groszy), część straty za rok obrotowy 2012 w kwocie 2.761.417,23 

(słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemnaście złotych i 
dwadzieścia trzy złote), zostanie wyrównana z kapitału zapasowego Spółki wynoszącego 9.112.222,50 

zł (słownie: dziewięć milionów sto dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt 

groszy). 

20.7. POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAŻOWE 

Na dzień zatwierdzenie Prospektu Emitent nie jest, ani nie był w ciągu ostatnich 12 miesięcy stroną 

żadnego istotnego dla działalności Emitenta postępowania sądowego, arbitrażowego ani 

administracyjnego. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie posiada wiedzy o istotnych dla 
działalności Emitenta postępowaniach sądowych, arbitrażowych ani administracyjnych, które mogą 

wystąpić.  

20.8. ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ LUB HANDLOWEJ EMITENTA, 

KTÓRE MIAŁY MIEJSCE OD DATY ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO OKRESU 
SPRAWOZDAWCZEGO, ZA KTÓRY OPUBLIKOWANO ZBADANE INFORMACJE FINANSOWE 

LUB ŚRÓDROCZNE INFORMACJE FINANSOWE 

Zarząd Emitenta oświadcza, że od daty zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego, za który 

opublikowano zbadane, roczne informacje finansowe, tj. 31 grudnia 2016 r. do dnia zatwierdzenia 
Prospektu Emisyjnego w Miraculum S.A. nie wystąpiły żadne znaczące zmiany w jej sytuacji 

finansowej i pozycji handlowej Emitenta, poza zdarzeniami opisanymi poniżej: 

1) W dniu 16 stycznia 2017 roku Spółka zawarła z Nuco E. i G. Kostyl z siedzibą w Wołominie 
warunkowe porozumienie redukujące zobowiązania Emitenta wobec tego podmiotu o 25%; 

2) W dniu 16 stycznia 2017 roku Spółka zawarła z Offanal Limited z siedzibą w Nikozji 
warunkowe porozumienie na mocy którego obniżeniu uległo oprocentowanie obligacji serii 

EEE, dla których obligatariuszem jest Offanal Limited, z poziomu 12% do 8% w stosunku 

rocznym; 
3) W dniu 17 stycznia 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. podjęło 

uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału 
zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii W, z zachowaniem 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ustalenia 15 marca 2017 roku jako dnia 

prawa poboru akcji serii W oraz zmiany statutu związanych z obniżeniem i podwyższeniem 
kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii W, praw o akcji serii W, ubiegania się przez 

Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie; 

4) W dniu 17 stycznia 2017 roku Spółka zawarła ze swoim akcjonariuszem – Panem Markiem 
Kamola umowę pożyczki, na mocy której Pan Marek Kamola udzielił Emitentowi finansowania 

do kwoty 1,995 mln zł; w dniu 21 lutego 2017 r. Strony podpisały aneks, na mocy którego 

kwota udzielonej Spółce pożyczki uległa zwiększeniu do kwoty 2.250.000,00 zł; w dniu 22 
czerwca 2017 r. Strony podpisały aneks do umowy pożyczki, na mocy którego to aneksu 

kwota udzielonej Spółce pożyczki uległa zwiększeniu do kwoty 3.250.000,00 złotych; w dniu 29 

czerwca 2017 r. Strony podpisały aneks do umowy pożyczki, na mocy którego to aneksu kwota 

udzielonej Spółce pożyczki uległa zwiększeniu do kwoty 7.000.000,00 złotych. Pozostałe 
postanowienia Umowy nie uległy zmianie; szczegółowe warunki umowy i aneksu zostały 

opisane w pkt 22.1 Prospektu; 

5) W dniu 19 stycznia 2017 roku Emitent złożył spółce MPS International Sp. z o.o. z siedzibą w 
Koszalinie wypowiedzenie umowy na produkcję kosmetyków zawartej w dniu 18 września 

2009 roku; w dniu 21 lutego 2017 r. Strony zawarły porozumienie, na mocy którego Emitent 
cofnął wypowiedzenie Umowy Głównej, natomiast MPS International wyraził akceptację na to 

oświadczenie; cofnięcie wypowiedzenia związane było z ustaleniem przez strony warunków 

spłaty wierzytelności MPS w stosunku do Emitenta, w tym prolongatę wymagalnych 
zobowiązań Spółki oraz warunki dotyczące dalszej współpracy w przedmiocie warunków 

finansowych; 
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6) W dniu 15 marca 2017 r. wpłynęło do Spółki pismo, w którym Rubid 1 sp. z o.o. wzywa do 

wykonania zapisów umowy sprzedaży z opcją odkupu znaku towarowego „White Star” w 

ustalonym terminie. W związku z upływem wyznaczonego terminu Rubid 1 z o.o. będzie 
uprawniony do odstąpienia od umowy. Na dzień zatwierdzenia Prospektu, Rubid 1 sp. z o.o. w 

ślad za pismem z dnia 15 marca 2017 roku nie odstąpił od tej umowy. Umowa nie przewiduje 
żadnych kar umownych w przypadku zwłoki Spółki w wykonaniu zobowiązania. Jedyną 

konsekwencją dla Emitenta w przypadku odstąpienia przez Rubid 1 sp. z o.o. od umowy są 

konsekwencje wynikające z zasad ogólnych Kodeksu Cywilnego, a więc żądanie naprawienia 
szkody wynikłej ze zwłoki. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Spółka nie powzięła żadnych 

informacji, aby Rubid 1 sp. z o.o. poniosła szkodę. Co więcej, na dzień zatwierdzenia 
Prospektu cena sprzedaży znaku towarowego White Star nie została dotychczas uiszczona, a 

zgodnie z postanowieniami umowy zapłata ceny ma nastąpić po upływie 24 miesięcy licząc od 
końca miesiąca, w którym zawarto umowę, a więc Spółka nie będzie zobowiązana do jej 

zwrotu. Spółka na koniec 2016 roku ujęła zobowiązanie z tytułu transakcji na znaku „White 

Star” w kwocie 800 tys. zł;  
7) W okresie od 13 do 17 marca 2017 r. Spółka otrzymała żądania wcześniejszego wykupu części 

obligacji serii AF 1 w liczbie 724 sztuk o łącznej wartości 724 tys. zł; Spółka zapłaciła 
obligatariuszom posiadającym łącznie 604 sztuk obligacji serii AF 1 o łącznej wartości 604 tys. 

zł złotych dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 12 tys. zł złotych z tytułu prolongaty oraz 

dokonała wykupu obligacji na kwotę 20 tys. zł; ponadto, Spółka zgodziła się wykupić 100 
obligacji w terminie do dnia 19 maja 2017 r., w pięciu ratach płatnych tygodniowo, począwszy 

od dnia 21 kwietnia 2017 r. Do dnia 31 maja 2017 r. Spółka wykupiła od tego obligatariusza 
łącznie 80 obligacji serii AF1. W dniu 12 czerwca 2017 r. Spółka wykupiła pozostałe 20 

obligacji serii AF1. 
8) W dniu 30 maja 2017 r. Emitent zawał z BZ WBK aneks nr 5 do umowy kredytu 

inwestycyjnego nr K00294/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami, na 

mocy którego to aneksu stronu uzgodniły nowe brzmienie Umowy Kredytowej. Zgodnie z 
postanowieniami Umowy Kredytowej, Bank udzielił Emitentowi kredytu inwestycyjnego w 

wysokości 11.450.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wcześniejszego wykupu obligacji 
serii Z5 o nominale 10.000.000 zł oraz obligacji serii BB o nominale 1.100.000 zł wraz z 

kosztami wcześniejszego wykupu, tj. maksymalnie do kwoty 12.000.000 zł. Od kwoty 

wykorzystanego kredytu naliczane są w skali roku odsetki według stawki WIBOR dla 
jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku w wysokości 

2,9000 punktu procentowego. 
9) Dodatkowo, w dniu 30 maja 2017 r. Emitent zawarł z BZ WBK porozumienie o dalszej 

współpracy do kredytu inwestycyjnego nr K00294/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r. wraz z 

późniejszymi zmianami, do której mają zastosowanie ogólne warunki finansowania klientów 
korporacyjnych („OWF”) Na mocy tego porozumienia Emitent oświadczył i potwierdził, że 

doszło z jego strony do naruszeń postanowień Umowy Kredytowej oraz OWF, które stanowią 
przypadki naruszenia Umowy Kredytowej oraz OWF. W związku z tym Emitent zobowiązał się 

do: (i) przedłożenia BZ WBK, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., strategii dalszego 
rozwoju i prognoz Emitenta do 31 grudnia 2017 r. w formie i o treści satysfakcjonującej BZ 

WBK, (ii) przedłożenia BZ WBK, w terminie do 30 czerwca 2017 r., prospektu emisyjnego, 

dotyczącego planowanej emisji akcji serii W, w formie i o treści satysfakcjonującej BZ BWK, 
(iii) wyemitowania akcji serii W do dnia 31 lipca 2017 r., przez co rozumie się zarejestrowanie 

przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, (iv) dokonania 
przedterminowej spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego na podstawie Umowy Kredytowej 

w BZ WBK ze środków uzyskanych z emisji akcji serii W, w wysokości nie mniejszej niż 

3.000.000,00 zł, w terminie  do 14 dni od daty zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy 
podwyższenia kapitału zakładowego Klienta, (v) ustanowienia na rzecz Banku zabezpieczenia 

określonego w § 7 ust. 1 pkt. 10 Umowy Kredytowej. Z kolei BZ WBK zobowiązał się do 
powstrzymania się wobec Emitenta oraz Przystępującego do Długu, tj. Fire Max sp. z o.o., od 

korzystania z uprawnień, zgodnie z OWF przysługujących BZ WBK w związku z naruszeniami 
Umowy Kredytowej i OWF. Zobowiązanie to wygasa w okresie naruszenia przez Emitenta 

któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w pkt. (i) – (v) tego porozumienia. Ponadto, 

Strony zawarły także w dniu 30 maja 2017 r. umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o 
zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą. 



Prospekt Emisyjny 

 

 
190 

10) W dniu 29 czerwca 2017 roku Emitent zawarł Aneks Nr 2 do Porozumienia z dnia 16 stycznia 

2017 roku, zmienionego Aneksem z dnia 23 maja 2017 roku. Na mocy ww. Aneksu Strony 

zmieniły warunkowo terminy płatności zobowiązania Emitenta wobec Nuco E. i G. Kosyl, 
a także warunki odnoszące się do redukcji zobowiązania określone w Porozumieniu z dnia 16 

stycznia 2017 roku. Nuco E. i G. Kosyl dokonał redukcji Zobowiązania Emitenta w wysokości 
1.450.000, 00 (jednego miliona czterystu pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Strony ww. Aneksu 

zmieniły dotychczasowe warunki w zakresie terminów płatności zobowiązania Emitenta wobec 

Nuco E. i G. Kosyl, a także warunki odnoszące się do redukcji zobowiązania określone 
w Porozumieniu. Wierzyciel oświadczył, że pod warunkiem zapłaty przez Dłużnika w terminie 

do dnia 30 czerwca 2017 roku kwoty w wysokości 3.000.000,00 (trzech milionów) złotych, 
dokonuje redukcji Zobowiązania Dłużnika w wysokości 1.450.000, 00 (jednego miliona 

czterystu pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Emitent zobowiązał się do zapłaty pozostałej, po 
uwzględnieniu wpłaty kwoty 3.000.000,00 złotych, kwoty Nowego Zobowiązania tj. kwoty w 

wysokości 730.451,54 złotych w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 roku. Ponadto na 

podstawie ww. Aneksu strony przedłużyły o 12 miesięcy termin wykupu posiadanych przez 
OFFANAL LIMITED obligacji serii EEE tj. jest do dnia 15 lipca 2018 roku oraz od dnia 01 lipca 

2017 roku zmniejszyły do 8% roczne oprocentowanie Obligacji. Warunkiem dokonanej 
redukcji jest spłata Nowego Zobowiązania przez Dłużnika w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 

roku. Ponadto Pan Marek Kamola udzielił poręczenia gwarantując terminowy wykup Obligacji 

oraz terminową spłatę Nowego Zobowiązania, tj. kwoty 730.451,54 zł. Poręczyciel zobowiązał 
się do wykupu ww. Obligacji na wypadek, gdyby Emitent zobowiązania nie wykonał oraz do 

zapłaty Nowego Zobowiązania, na wypadek, gdyby Dłużnik ww. zobowiązania nie wykonał. Na 
dzień zatwierdzenia Prospektu zobowiązanie Emitenta wynosi 5.180.451,54 (pięć milionów sto 

osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden 54/100) złotych brutto. 
11) W dniu 29 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w związku z 

wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016 stratą w wysokości 

15.443.579,90 zł, podjęło uchwałę na mocy której strata ta zostanie pokryta z przyszłych 
zysków Spółki. Mając powyższe na uwadze, akcje serii W stały się tożsame w prawach do 

dywidendy po dniu, w którym odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, 
podczas którego została podjęta uchwała w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, tj. z 

dniem 30 czerwca 2017 r. 

 
 

21. INFORMACJE DODATKOWE 

21.1. KAPITAŁ AKCYJNY 

21.1.1. WIELKOŚĆ WYEMITOWANEGO KAPITAŁU DLA KAŻDEJ KLASY KAPITAŁU 
ZAKŁADOWEGO 

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 34.536.669 (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści 
sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) i dzieli się na 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset 

dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje o wartości nominalnej po 3,00 zł (trzy złote) każda 

akcja, w tym:  
a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na 

okaziciela serii A1,  
b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1,  

c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela 

serii S,  
d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela 

serii U. 
e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1. 

f) 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2. 

 
Kapitał zakładowy Emitenta jest w całości opłacony. W okresie objętym historycznymi informacjami 

finansowymi nie miało miejsca opłacenie ponad 10% kapitału w postaci aktywów innych niż gotówka.  
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Na dzień zatwierdzenia Prospektu przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest 5.947.019 akcji wyemitowanych przez 

Emitenta, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLKLSTN00017.  
 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu 127.796 akcji serii S, 3.037.408 akcji serii U, 900.000 akcji serii R1 
oraz 1.500.000 akcji serii R2 nie zostały zdematerializowane i nie są przedmiotem obrotu na rynku 

regulowanym. 

 
Liczba akcji w kapitale docelowym: Zgodnie z § 6a Statutu Emitenta upoważnia się Zarząd do 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji o łącznej wartości nominalnej 
nie wyższej, niż 9.000.000 zł (dziewięć milionów złotych), przy czym powyższe może nastąpić poprzez 

jednorazowe lub wielokrotne podwyższenie kapitału zakładowego. Upoważnienie, wygasa po upływie 
trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany statutu przewidującej kapitał docelowy. Zmiana Statutu 

dodająca do niego § 6a została zarejestrowana dnia 9.12.2015 r. zatem upoważnienie pozostaje w 

mocy do dnia 9.12.2018 r. 
 

Liczba akcji Emitenta w obrocie na 1.01.2016 roku 9.112.223 oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu: 
Emitent wyemitował 11.512.223 akcje o wartości nominalnej po 3,00 zł (trzy złote) każda akcja, z 

czego 5.947.019 akcji zostało jest przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. kodem PLKLSTN00017, a 5.565.204 akcji (127.796 akcji serii S,  3.037.408 akcji 

serii U, 900.000 akcji serii R1 oraz 1.500.000 akcji serii R2) nie zostały zdematerializowane i nie są 
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. 

 

21.1.2. AKCJE, KTÓRE NIE REPREZENTUJĄ KAPITAŁU 

Emitent nie emitował akcji nie reprezentujących kapitału. 

 

21.1.3. LICZBA, WARTOŚĆ KSIĘGOWA I WARTOŚĆ NOMINALNA AKCJI EMITENTA 

W POSIADANIU EMITENTA, INNYCH OSÓB W IMIENIU EMITENTA LUB PRZEZ PODMIOTY 
ZALEŻNE EMITENTA 

Akcje Emitenta nie są w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub przez podmioty 

zależne Emitenta.  
 

21.1.4. LICZBA ZAMIENNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, WYMIENNYCH PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH LUB PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z WARRANTAMI, ZE WSKAZANIEM 

ZASAD I PROCEDUR, KTÓRYM PODLEGA ICH ZAMIANA, WYMIANA LUB SUBSKRYPCJA 

Ponadto Emitent wskazuje, iż w dniu 14 lipca 2016 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie 
przyjęcia warunków emisji obligacji serii AI zamiennych na akcje. Cel emisji nie został określony. 

Emitowane obligacje serii AI będą na okaziciela i będą miały formę dokumentu. Łączna wartość 
obligacji serii AI wynosi 480.000 zł, a próg dojścia emisji do skutku został ustalony na 480 (słownie: 

czterysta osiemdziesiąt) obligacji. Każda obligacja serii AI ma wartość nominalną w wysokości 1.000 zł 
(słownie: jeden tysiąc złotych). Obligacje będą podlegały wykupowi w pierwszym dniu roboczym po 30 

(słownie: trzydzieści) miesiącach od dnia przydziału. Wysokość oprocentowania obligacji serii AI w 

skali roku jest stała i wynosi 10 % (słownie: dziesięć procent). Odsetki wypłacane będą w okresach 
miesięcznych, z dołu i naliczane począwszy od dnia następującego po dniu przydziału obligacji. 

Pierwszym dniem płatności odsetek będzie dzień, w którym zakończy się miesiąc kalendarzowy 
następujący po miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpił dzień przydziału. Ostatnim dniem 

płatności odsetek będzie dzień wykupu obligacji. Obligacje zostaną zabezpieczone wekslami własnymi 

in blanco wraz z deklaracją wekslową, zgodnie z którą weksel będzie mógł być uzupełniony do kwoty 
stanowiącej równowartość 130% (słownie: sto trzydzieści procent) wartości nominalnej objętych 

obligacji. Obligacje zawierają uprawnienie do ich zamiany na akcje Emitenta w warunkowym kapitale 
zakładowym. Akcje zwykłe na okaziciela obejmowane przez Obligatariuszy, którzy skorzystali z prawa 

zamiany Obligacji, oznaczane będą jako seria R3. Akcje serii R3 będą akcjami zwykłymi na okaziciela. 
Liczba akcji przyznawanych w zamian za jedną obligację serii AI stanowić będzie zaokrąglony w dół do 

najbliższej liczby całkowitej iloraz wartości nominalnej jednej obligacji oraz ceny zamiany będącej 
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wartością nominalną akcji. W przypadku, gdy iloraz łącznej wartości nominalnej wszystkich obligacji 

serii AI podlegających zamianie oraz ceny zamiany będzie liczbą całkowitą, liczbę akcji obejmowanych 

w ramach zamiany stanowić będzie iloraz wartości nominalnej wszystkich Obligacji oraz ceny zamiany. 
Kwota odpowiadająca wartości świadczeń z obligacji, która nie została zamieniona na akcje, zostanie 

wypłacona posiadaczowi obligacji w terminie 7 dni od daty wydania akcji serii R3. W dniu 22 lipca 
2016 r. Emitent dokonał przydziału 480 (czterysta osiemdziesiąt) sztuk obligacji serii AI o łącznej 

wartości nominalnej 480.000 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych), co oznacza, że emisja 

obligacji serii AI doszła do skutku. Obligacje serii AI zamienne na akcje serii R3 zostały objęte przez 
spółkę pod firmą Nubis S.A. z siedzibą w Warszawie (249 sztuk obligacji), Pana Sławomira Bogdana 

(131 sztuk obligacji), Pana Adriana Chrapka (30 sztuk obligacji) oraz Pana Krzysztofa Żwaka (70 sztuk 
obligacji). Podmioty te nie są akcjonariuszami znacznymi akcjonariuszami Emitenta, posiadającymi co 

najmniej 5% akcji Emitenta. Do dnia dzisiejszego żaden z obligatariuszy nie żądał zamiany obligacji 
serii AI na akcje serii R3. 

 

 

21.1.5. INFORMACJE O WSZYSTKICH PRAWACH NABYCIA LUB ZOBOWIĄZANIACH 

W ODNIESIENIU DO KAPITAŁU AUTORYZOWANEGO (DOCELOWEGO), 
ALE NIEWYEMITOWANEGO, LUB ZOBOWIĄZANIACH DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU, 

A TAKŻE O ICH WARUNKACH 

Statut Emitenta zawiera upoważnienia Zarządu Emitenta do podwyższeń kapitału zakładowego 
Emitenta w ramach kapitału docelowego. Zgodnie z § 6a Statutu upoważnia się Zarząd do 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji o łącznej wartości nominalnej 
nie wyższej, niż 9.000.000 zł (dziewięć milionów złotych), przy czym powyższe może nastąpić poprzez 

jednorazowe lub wielokrotne podwyższenie kapitału zakładowego. Upoważnienie, wygasa po upływie 
trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany statutu przewidującej kapitał docelowy. Zmiana Statutu 

dodająca do niego § 6a została zarejestrowana dnia 9.12.2015 r. zatem upoważnienie pozostaje w 

mocy do dnia 9.12.2018. r. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości 
lub części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Upoważnia się Zarząd do 

rozstrzygania we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego, z zastrzeżeniem wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej w sprawach 

określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie. Zarząd jest uprawniony w szczególności 

do: określenia ceny emisyjnej akcji, wydania akcji za wkłady niepieniężne, z zastrzeżeniem uzyskania 
zgody Rady Nadzorczej, zawierania umów o subemisje usługowe lub inwestycyjne, podejmowania 

działań mających na celu ofertę publiczną lub prywatną akcji, dematerializację akcji oraz dopuszczenie 
akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym do zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym 

Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być 

obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne, z zastrzeżeniem, że wydanie akcji w zamian za 
wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej. Ustalenie ceny emisyjnej akcji przez Zarząd nie 

wymaga zgody Rady Nadzorczej.  
 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu §8a Statutu Spółki przewiduje także warunkowe podwyższenie 
kapitału zakładowego do kwoty 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych). Warunkowy kapitał zakładowy 

został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje 

emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku, przy czym 
prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być 

wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji jako termin wykupu obligacji, nie później jednak 
niż do dnia 30 kwietnia 2020 r. – W ramach tej emisji obligacji zamiennych na akcje: 

 na podstawie uchwały nr 02/07/2015 z dnia 2 lipca 2015 roku Zarządu Miraculum S.A. w 

sprawie decyzji o emisji i ustalenia warunków emisji obligacji serii AD2 zamiennych na akcje, 

zmienionej następnie uchwałą nr 01/06/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany 
warunków emisji obligacji serii AD2 oraz na podstawie uchwał nr 5 i 6 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Miraculum S.A. z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie emisji przez Spółkę 
obligacji na okaziciela zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela oraz w sprawie 

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji 
zamiennych na akcje oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

w drodze emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela, w sprawie zmian Statutu Spółki z tym 

związanych, w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji, w sprawie ubiegania się o 
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dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie upoważnienia do 

zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych, Emitent wyemitował 

3.000 obligacji serii AD2, zamiennych na akcje, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 
3.000.000 zł. W dniu 8 czerwca 2016 r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka z 

siedzibą w Warszawie – jedyny obligatariusz obligacji serii AD2 złożył oświadczenie o zamianie 
2.700 obligacji i objęciu w zamian za nie 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R1.  Na 

mocy art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych z chwilą wydania akcji nastąpiło podwyższenie 

kapitału zakładowego spółki o sumę równą wartości nominalnej akcji, tj. o kwotę 2.700.000 
(słownie: dwa miliony siedemset tysięcy) zł. 

 na podstawie uchwały nr 03/06/2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku Zarządu Miraculum S.A. w 

sprawie decyzji o emisji i ustalenia warunków emisji obligacji serii AH zamiennych na akcje  
oraz na podstawie uchwał nr 5 i 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z dnia 

26 maja 2015 roku w sprawie emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela zamiennych na akcje 
zwykłe Spółki na okaziciela oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki 

w całości prawa poboru obligacji zamiennych na akcje oraz w sprawie warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych Spółki na 
okaziciela, w sprawie zmian Statutu Spółki z tym związanych, w sprawie wyłączenia prawa 

poboru akcji, w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym 
oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów 

wartościowych, Emitent wyemitował 4.500 obligacji serii AH, zamiennych na akcje, o łącznej 

wartości nominalnej w wysokości 4.500.000 zł - na dzień zatwierdzenia Prospektu 
podwyższenie kapitału zakładowego z tego tytułu zostało w pełni wykonane z uwagi na fakt, iż 

w dniu 10 czerwca 2016 roku jedyny obligatariusz tj. spółka RDM Partners Sp. z o.o. złożyła 
oświadczenie o zamianie wszystkich wyemitowanych 4.500 obligacji na akcje Emitenta w 

ramach warunkowego kapitału zakładowego. 
 na podstawie uchwały z dnia 14 lipca 2016 roku Zarządu Miraculum S.A. w sprawie przyjęcia 

warunków emisji obligacji serii AI zamiennych na akcje, Emitent wyemitował obligacje serii AI 

zamienne na akcje. Cel emisji obligacji serii AI nie został określony. Emitowane obligacje serii 

AI są emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela i mają formę dokumentu. Łączna 
wartość obligacji serii AI wynosi 480.000 zł, a próg dojścia emisji do skutku został ustalony na 

480 (słownie: czterysta osiemdziesiąt) obligacji. Każda obligacja serii AI ma wartość 
nominalną w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Obligacje będą podlegały 

wykupowi w pierwszym dniu roboczym po 30 (słownie: trzydzieści) miesiącach od dnia 

przydziału. Wysokość oprocentowania obligacji serii AI w skali roku jest stała i wynosi 10 % 
(słownie: dziesięć procent). Odsetki wypłacane będą w okresach miesięcznych, z dołu i 

naliczane począwszy od dnia następującego po dniu przydziału obligacji. Pierwszym dniem 
płatności odsetek będzie dzień, w którym zakończy się miesiąc kalendarzowy następujący po 

miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpił dzień przydziału. Ostatnim dniem płatności 
odsetek będzie dzień wykupu obligacji. Obligacje zostaną zabezpieczone wekslami własnymi in 
blanco wraz z deklaracją wekslową, zgodnie z którą weksel będzie mógł być uzupełniony do 

kwoty stanowiącej równowartość 130% (słownie: sto trzydzieści procent) wartości nominalnej 
objętych obligacji. Obligacje zawierają uprawnienie do ich zamiany na akcje Emitenta w 

warunkowym kapitale zakładowym. Akcje zwykłe na okaziciela obejmowane przez 
Obligatariuszy, którzy skorzystali z prawa zamiany Obligacji, oznaczane będą jako seria R3. 

Akcje serii R3 będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Liczba akcji przyznawanych w zamian za 

jedną obligację serii AI stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej 
iloraz wartości nominalnej jednej obligacji oraz ceny zamiany będącej wartością nominalną 

akcji. W przypadku, gdy iloraz łącznej wartości nominalnej wszystkich obligacji serii AI 
podlegających zamianie oraz ceny zamiany będzie liczbą całkowitą, liczbę akcji obejmowanych 

w ramach zamiany stanowić będzie iloraz wartości nominalnej wszystkich Obligacji oraz ceny 

zamiany. Kwota odpowiadająca wartości świadczeń z obligacji, która nie została zamieniona 
na akcje, zostanie wypłacona posiadaczowi obligacji w terminie 7 dni od daty wydania akcji 

serii R3. W dniu 22 lipca 2016 r. Emitent dokonał przydziału 480 (czterysta osiemdziesiąt) 
sztuk obligacji serii AI o łącznej wartości nominalnej 480.000 zł (słownie: czterysta 

osiemdziesiąt złotych), co oznacza, że emisja obligacji serii AI doszła do skutku. 
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21.1.6. INFORMACJE O KAPITALE DOWOLNEGO CZŁONKA GRUPY, KTÓRY JEST 

PRZEDMIOTEM OPCJI LUB WOBEC KTÓREGO ZOSTAŁO UZGODNIONE WARUNKOWO LUB 

BEZWARUNKOWO, ŻE STANIE SIĘ ON PRZEDMIOTEM OPCJI, A TAKŻE SZCZEGÓŁOWY 
OPIS TAKICH OPCJI WŁĄCZNIE Z OPISEM OSÓB, KTÓRYCH TAKIE OPCJE DOTYCZĄ 

Nie istnieją uzgodnienia, na podstawie których kapitał Spółki lub członka grupy miałby stać się 
przedmiotem opcji. 

 

21.1.7. DANE HISTORYCZNE NA TEMAT KAPITAŁU AKCYJNEGO (PODSTAWOWEGO, 
ZAKŁADOWEGO), Z PODKREŚLENIEM INFORMACJI O WSZELKICH ZMIANACH, ZA OKRES 

OBJĘTY HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI FINANSOWYMI 

 

Po dopuszczeniu akcji serii A, B, C, D i E Emitenta do obrotu na rynku regulowanym w styczniu 2007 r. 
do dnia dzisiejszego, Emitent wyemitował następujące akcje oraz obligacje zamienne na akcje 

Emitenta: 

1) Emisja akcji serii G, 
2) Emisja akcji serii H, 

3) Emisja akcji serii I, 
4) Emisja akcji serii J, 

5) Emisja akcji serii K, 

6) Emisja akcji serii L, 
7) Emisja obligacji zamiennych serii Z1 na akcje serii M, 

8) Emisja obligacji zamiennych serii Z2 na akcje serii M1, 
9) Emisja obligacji zamiennych serii Z3 na akcje serii M2, 

10) Emisja obligacji zamiennych serii Z4 na akcje serii M3, 
11) Emisja akcji serii P, 

12) Scalenie akcji serii A, K, M, M2, M3 i P, w wyniku którego powstała jedna seria A1, 

13) Emisja akcji serii S, 
14) Emisja akcji serii U, 

15) Emisja obligacji zamiennych serii AD2 na akcje serii R1, 
16) Emisja obligacji zamiennych serii AH na akcje serii R2, 

17) Emisja obligacji zamiennych serii AI na akcje serii R3. 

 
W dniu 20 listopada 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 4 w 

sprawie połączenia Emitenta z Fabryką Kosmetyków Miraculum S.A. w Krakowie oraz w sprawie 
zmiany Statutu Spółki. Zgodnie z uchwałą, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta 

postanowiło o połączeniu Emitenta ze spółką pod firmą Fabryka Kosmetyków Miraculum S.A. (Spółka 

Przejmowana) w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienia 
całego majątku spółki pod firmą Fabryka Kosmetyków Miraculum S.A. na Emitenta jako spółkę 

przejmującą, w zamian za akcje Emitenta, które zostaną wydane akcjonariuszom spółki pod firmą 
Fabryka Kosmetyków Miraculum S.A. Połączenie spółek zostało dokonane przy jednoczesnym 

podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 685.949,00 zł, w drodze emisji 685 949 akcji 
zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. Tym samym 

kapitał zakładowym Emitenta wyniósł 45.234.949,00 zł i dzielił się na 45.234.949 akcji o wartości 

nominalnej 1 zł każda, w tym: 923.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 6.295.000 akcji zwykłych 
na okaziciela serii B, 16.675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 5.656.000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii D, 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz 685.949 akcji zwykłych na 
okaziciela serii G. Akcje serii G zostały przydzielone akcjonariuszom spółki pod firmą Fabryka 

Kosmetyków Miraculum S.A. zgodnie z parytetem wymiany i zasadami ustalonymi w planie połączenia 

oraz w powyższej uchwale, który wynosił 55,8:1, tj. w zamian za 55,8 akcji spółki pod firmą Fabryka 
Kosmetyków Miraculum S.A. została przydzielona 1 akcja Emitenta. Zgodnie z uchwałą nr 114/2008 z 

dnia 8 lutego 2008 r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z dniem 12 lutego 
2008 r. 685.949 akcji zwykłych na okaziciela serii G Emitenta zostało wprowadzonych w trybie 

zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Wprowadzenie akcji serii G nie wymagało 
sporządzenia, zatwierdzenia oraz udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, 

ponieważ dotyczyło to papierów wartościowych wydanych akcjonariuszom spółki przejmowanej w 

związku z przejmowaniem przez emitenta innej spółki (art. 7 ust. 4 pkt. 4 Ustawy o Ofercie w 
brzmieniu z dnia 29 lipca 2005 r.).  
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W dniu 27 sierpnia 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło 

uchwałę nr 8 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowej 
emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie 

zmiany Statutu Spółki. Na podstawie tej uchwały, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony do 
kwoty nie niższej niż 47 234 949,00 zł i nie wyższej niż 49 758 443,00 zł, to jest o kwotę nie niższą niż 

2.000.000,00 zł i nie wyższą niż 4.523.494, w drodze emisji nie mniej niż 2.000.000 i nie więcej niż 

4.523.494 sztuk akcji serii H. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze subskrypcji 
prywatnej. Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę nr 9 

w sprawie  ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym i ich 
dematerializacji. W dniu 10 listopada 2009 r. spółka podpisała z Domem Maklerskim IDM Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Krakowie umowę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji 
serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, na podstawie której to umowy 

Dom Maklerski IDM S.A. objął łącznie 4.478.260 sztuk akcji Emitenta na okaziciela serii H o wartości 

nominalnej 1zł każda, po cenie emisyjnej 1 zł za każdą akcję. W dniu 23 lutego 2010 r. właściwy sąd 
rejestrowy zarejestrował 4.478.260 akcji zwykłych na okaziciela serii H wyemitowanych przez 

Emitenta. W związku z tym, kapitał zakładowym Emitenta wyniósł 49.713.209 zł i dzielił się na 
49.713.209 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym: 923.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

6.295.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 16.675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

5.656.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 685.949 
akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 4.478.260 akcji zwykłych na okaziciela serii H. Uchwałą nr 

119/10 z dnia 4 marca 2010 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił 
przyjąć do depozytu papierów wartościowych 4.478.260 akcji serii H, natomiast uchwałą nr 213/2010 

z dnia 10 marca 2010 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił z dniem 
15 marca 2010 r. wprowadzić w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. 

Wprowadzenie akcji serii H nie wymagało sporządzenia, zatwierdzenia oraz udostępnienia do 

publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, ponieważ akcje serii H stanowiły mniej niż 10% 
wszystkich tego samego rodzaju akcji emitenta dopuszczonych do obrotu na tym samym rynku 

regulowanym, oraz praw do tych akcji i praw poboru tych akcji, a także po ich dopuszczeniu do obrotu 
na danym rynku regulowanym nie stanowiły oraz nie przekroczyły, łącznie z akcjami już 

dopuszczonymi do obrotu na tym rynku regulowanym w okresie poprzednich 12 miesięcy, 10% 

wszystkich tego samego rodzaju akcji emitenta dopuszczonych do obrotu na tym rynku regulowanym 
(art. 7 ust. 4 pkt. 1 w zw. z art. 7 ust. 4a Ustawy o Ofercie w brzmieniu z dnia 9 października 2009 r.). 

Cena emisyjna wszystkich akcji serii H wyniosła 4.478.260,00 zł, a akcje zostały opłacone w dniu 31 
grudnia 2009 roku poprzez dokonanie z Domem Maklerskim IDM S.A. potrącenia ze Spółką 

wzajemnych zobowiązań. 

 
W dniu 11 stycznia 2010 r. uchwałą nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta 

podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Na mocy tej uchwały Zarząd został upoważniony 
do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji nowych akcji o łącznej wartości 

nominalnej nie wyższej, niż 15.000.000,00 zł, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego może 

nastąpić poprzez jedno lub kilka podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy). Upoważnienie, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim zostało udzielone na okres trzech lat od dnia podjęcia powyższej 

uchwały. W ramach upoważnienia, Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne z terminem 
wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później, niż w terminie trzech lat od dnia podjęcia 

niniejszej Uchwały. 

 
Na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 11 

stycznia 2010 r., Zarząd Emitenta w dniu 12 kwietnia 2010 r. podjął dwie uchwały: (i) w sprawie 
emisji nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) warrantów subskrypcyjnych serii AA uprawniających do 

objęcia akcji serii I zwykłych na okaziciela Emitenta oraz (ii) w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy. Warranty subskrypcyjne emitowane zostały nieodpłatnie oraz były niezbywalne. Jeden 

warrant subskrypcyjny uprawniał do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii I emitowanej przez 
Emitenta w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru po cenie emisyjnej 1 (jeden) 

złoty za jedną akcję. W uchwale wyrażono zgodę na ubieganie się o dopuszczenie oraz wprowadzenie 
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do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich 

akcji serii I, oraz podjęcie przez Zarząd niezbędnych czynności z tym związanych. W ramach emisji 

akcji Emitenta serii I, w dniu 13 kwietnia 2010 r. podpisana została umowa objęcia akcji serii I z 
Panem Andrzejem Grzegorzewskim w wyniku której Pan Andrzej Grzegorzewski objął 1.774.220 sztuk 

akcji nowej emisji serii I emitowanych w ramach kapitału docelowego. Podobne umowy i porozumienia 
zostały podpisane z innymi wierzycielami Spółki, jednak nie mieszczą się w zakresie umów znaczących. 

W ramach emisji akcji serii I łącznie zostało objętych przez wierzycieli Spółki 4.977.205 sztuk akcji, 

które w dniu 16 czerwca 2010 r. zostały zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym. W konsekwencji 
zatem kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 4.977.205 zł, tj. do kwoty 54.690.414 

zł, który dzielił się na 54.690.414 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym: 923.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii A, 6.295.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 16.675.000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii C, 5.656.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 15.000.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii E, 685.949 akcji zwykłych na okaziciela serii G, 4.478.260 akcji serii H oraz 

4.977.205 akcji zwykłych na okaziciela serii I. Uchwałą nr 473/10 z dnia 5 sierpnia 2010 r. Zarząd 

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił przyjąć do depozytu papierów 
wartościowych 4.977.205 akcji serii I, natomiast uchwałą nr 218/2010 z dnia 13 sierpnia 2010 r. 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił z dniem 17 sierpnia 2010 r. 
wprowadzić w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Wprowadzenie akcji serii 

I nie wymagało sporządzenia, zatwierdzenia oraz udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu 

emisyjnego, ponieważ akcje serii I stanowiły mniej niż 10% wszystkich tego samego rodzaju akcji 
emitenta dopuszczonych do obrotu na tym samym rynku regulowanym, oraz praw do tych akcji i praw 

poboru tych akcji, a także po ich dopuszczeniu do obrotu na danym rynku regulowanym nie stanowiły 
oraz nie przekroczyły, łącznie z akcjami już dopuszczonymi do obrotu na tym rynku regulowanym w 

okresie poprzednich 12 miesięcy, 10% wszystkich tego samego rodzaju akcji emitenta dopuszczonych 
do obrotu na tym rynku regulowanym (art. 7 ust. 4 pkt. 1 w zw. z art. 7 ust. 4a Ustawy o Ofercie w 

brzmieniu z dnia 9 października 2009 r.). Cena emisyjna wszystkich akcji serii I wyniosła 4.977.205,00 

zł, a akcje zostały opłacone częściowo wpłatą pieniężną w wysokości 539.709,00 zł dokonaną przez 
Pana Andrzeja Grabowskiego w dniu 20 sierpnia 2010 r., a częściowo w dniu 14 kwietnia 2010 r. 

poprzez dokonanie z wierzycielami Spółki potrącenia ze Spółką wzajemnych zobowiązań w kwocie 
4.437.496,00 zł.  

 

Na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 11 
stycznia 2010 r., Zarząd Emitenta w dniu 28 grudnia 2010 r. podjął dwie uchwały: (i) w sprawie emisji 

nie więcej niż 7.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii BB uprawniających do objęcia akcji serii J 
zwykłych na okaziciela Emitenta oraz (ii) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 

kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Warranty 

subskrypcyjne emitowane zostały nieodpłatnie oraz były niezbywalne. Jeden warrant subskrypcyjny 
uprawniał do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii J emitowanej przez Emitenta w ramach 

kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru po cenie emisyjnej 1 (jeden) złoty za jedną akcję. 
W uchwale wyrażono zgodę na ubieganie się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii J, oraz 
podjęcie przez Zarząd niezbędnych czynności z tym związanych. Warranty Subskrypcyjne zostały 

skierowane do niektórych z wierzycieli Spółki, w szczególności tych, którzy udzielili pożyczek na 

funkcjonowanie bieżącej działalności, tj. po dacie ogłoszenia upadłości 16.04.2010 r. W ramach emisji 
akcji serii J łącznie zostało objętych przez wierzycieli Spółki 5.240.986 sztuk akcji, które w dniu 3 

marca 2011 r. zostały zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym. W konsekwencji zatem kapitał 
zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 5.240.986 zł, tj. do kwoty 59.931.400 zł, który dzielił 

się na 59.931.400 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym: 923.000 akcji zwykłych na okaz iciela 

serii A, 6.295.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 16.675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 
5.656.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 685.949 

akcji zwykłych na okaziciela serii G, 4.478.260 akcji serii H, 4.977.205 akcji zwykłych na okaziciela serii 
I oraz 5.240.986 akcji zwykłych na okaziciela serii J. Uchwałą nr 242/11 z dnia 28 marca 2011 r. 

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił przyjąć do depozytu papierów 
wartościowych 5.240.986 akcji serii J, natomiast uchwałą nr 431/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił z dniem 8 kwietnia 2011 r. 

wprowadzić w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Wprowadzenie akcji serii 
J nie wymagało sporządzenia, zatwierdzenia oraz udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu 

emisyjnego, ponieważ akcje serii J stanowiły mniej niż 10% wszystkich tego samego rodzaju akcji 
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emitenta dopuszczonych do obrotu na tym samym rynku regulowanym, oraz praw do tych akcji i praw 

poboru tych akcji, a także po ich dopuszczeniu do obrotu na danym rynku regulowanym nie stanowiły 

oraz nie przekroczyły, łącznie z akcjami już dopuszczonymi do obrotu na tym rynku regulowanym w 
okresie poprzednich 12 miesięcy, 10% wszystkich tego samego rodzaju akcji emitenta dopuszczonych 

do obrotu na tym rynku regulowanym (art. 7 ust. 4 pkt. 1 w zw. z art. 7 ust. 4a Ustawy o Ofercie w 
brzmieniu z dnia 9 października 2009 r.) Cena emisyjna wszystkich akcji serii J wyniosła 5.240.986,00 

zł, a akcje zostały opłacone częściowo w dniu 31 grudnia 2010 roku w kwocie 4.140.986,00 i 

częściowo w dniu 11 lutego 2011 r. w kwocie 1.100.000,00 zł poprzez dokonanie z wierzycielami 
Spółki potrącenia wzajemnych zobowiązań. 

 
W dniu 5 sierpnia 2011 r. sąd rejestrowy dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 

12.535.436 zł, tj. do kwoty 72.466.836 zł, w drodze emisji 12.535.436 akcji zwykłych imiennych serii 
K. Zgodnie z postanowieniem sądu upadłościowego z dnia 6 czerwca 2011 r. o zatwierdzenie układu 

wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności z dniem 13 lipca 2011 r., w dniu 30 czerwca 2011 r. (data 

opłacenia akcji serii K) nastąpiła konwersja zobowiązań Emitenta w kwocie 15.042.523,20 zł (wartość 
emisji) wobec wierzycieli układowych zaliczanych do Grupy II, tj. wierzycieli cywilnoprawnych powyżej 

10.000 zł, na akcje imienne zwykłe serii K. Konwersja zobowiązań Spółki nastąpiła po cenie emisyjnej 
jednej akcji wynoszącej 1,20 zł. Zgodnie z art. Na mocy z art. 294 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe i 

naprawcze prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje określone w Kodeksie spółek handlowych 

czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego i objęciem akcji. W wyniku powyższego 
wpisu, kapitał zakładowy Emitenta wyniósł 72.466.836 zł i dzielił się na 72.466.836 akcji, w tym: 

923.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 6.295.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 16.675.000 
akcji zwykłych na okaziciela serii C, 5.656.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 15.000.000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii E, 685.949 akcji zwykłych na okaziciela serii G, 4.478.260 akcji serii H, 
4.977.205 akcji zwykłych na okaziciela serii I, 5.240.986 akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz 

12.535.436 akcji zwykłych imiennych serii K. Zgodnie z propozycjami układowymi, akcje serii K 

powstałe w wyniku konwersji będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do 
obrotu na rynku podstawowym na GPW, po spełnieniu warunków wynikających z obowiązujących 

procedur. Uchwałą nr 3 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie zmiany statutu, dematerializacji i 
wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym części akcji serii K, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta postanowiło o zamianie akcji imiennych serii K o numerach: od 

03666667 do 05491666, od 07316667 do 07781657, od 08192786 do 08454427, od 08693331 do 
09165469, od 09304159 do 10413617, od 10471450 do 12507910, od 12517743 do 12535436 na 

akcje na okaziciela. Ponadto akcjonariusze pozostałych akcji serii K wyrazili pisemną zgodę na 
pozostawienie ich akcji serii K jako akcji imiennych przez kolejne 12 miesięcy od momentu 

dopuszczenia pierwszej części akcji serii K do obrotu. W związku z tym Emitent skorzystał z wyjątku z 

art. 7 ust. 4 pkt 1) Ustawy o Ofercie, bowiem przepis ten zwalnia z obowiązku sporządzenia prospektu 
emisyjnego, w przypadku ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji, które 

stanowią mniej niż 10 % wszystkich tego samego rodzaju akcji Emitenta dopuszczonych do obrotu na 
tym samym rynku regulowanym, oraz praw do tych akcji i praw poboru tych akcji. Pozostałe akcje 

serii K zostały zamienione na akcje na okaziciela po dopuszczeniu części akcji serii K do obrotu, w 
związku z czym nie znalazł zastosowania także wyjątek o powyższej zasady uregulowany art. 7 ust. 4a 

Ustawy o Ofercie. Uchwałą nr 425/12 z dnia 11 czerwca 2012 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych S.A. postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 6.187.386 akcji serii K, 
natomiast uchwałą nr 599/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. postanowił z dniem 28 czerwca 2012 r. wprowadzić je w trybie zwykłym do obrotu 
giełdowego na rynku podstawowym. Pozostałe 6.348.050 akcji zwykłych imiennych serii K Emitenta 

zostało zamienionych na akcje na okaziciela Ponadto, uchwałą nr 999/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. 

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił przyjąć do depozytu papierów 
wartościowych 6.348.050 akcji serii K, natomiast uchwałą nr 12/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. Zarząd 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił z dniem 9 stycznia 2014 r. wprowadzić 
je w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. W przypadku dopuszczenia 

6.348.050 akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym Emitent także skorzystał z wyjątku z art. 7 
ust. 4 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zgodnie z którym zwalnia się z obowiązku sporządzenia prospektu 

emisyjnego, w przypadku ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji, które 

stanowią mniej niż 10 % wszystkich tego samego rodzaju akcji Emitenta dopuszczonych do obrotu na 
tym samym rynku regulowanym, oraz praw do tych akcji i praw poboru tych akcji 
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Na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 11 

stycznia 2010 r., Zarząd Emitenta w dniu 18 lipca 2011 r. podjął dwie uchwały: (i) w sprawie emisji 

2.190.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii CC uprawniających do objęcia akcji Spółki serii 
L oraz (ii) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z 

wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy poprzez emisję 2.190.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii L. Warranty subskrypcyjne emitowane zostały nieodpłatnie oraz były 

niezbywalne. Jeden warrant subskrypcyjny uprawniał do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii 

L emitowanej przez Emitenta w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru po cenie 
emisyjnej 1 (jeden) złoty za jedną akcję. W uchwale wyrażono zgodę na ubieganie się o dopuszczenie 

oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. wszystkich akcji serii L, oraz podjęcie przez Zarząd niezbędnych czynności z tym 

związanych. Warranty subskrypcyjne zostały skierowane do niektórych z wierzycieli (wierzycielowi) 
Emitenta, którzy udzielili pożyczek na funkcjonowanie bieżącej działalności, tj. po dacie ogłoszenia 

upadłości – 16.04.2010 r. Emisja akcji serii L miała charakter subskrypcji prywatnej. W ramach emisji 

akcji serii L łącznie zostało objętych przez wierzycieli Spółki 2.190.000 sztuk akcji, które w dniu 18 
sierpnia 2011 r. zostały zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym. W konsekwencji zatem kapitał 

zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 2.190.000 zł, tj. do kwoty 74.656.836 zł, który dzielił 
się na 74.656.836 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym: 923.000 akcji zwykłych na okaziciela 

serii A, 6.295.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 16.675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

5.656.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 685.949 
akcji zwykłych na okaziciela serii G, 4.478.260 akcji serii H, 4.977.205 akcji zwykłych na okaziciela serii 

I, 5.240.986 akcji zwykłych na okaziciela serii J, 12.535.436 akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz 
2.190.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L. Uchwałą nr 913/11 z dnia 10 października 2011 r. 

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił przyjąć do depozytu papierów 
wartościowych 2.190.000 akcji serii L, natomiast uchwałą nr 1349/2011 z dnia 2 listopada 2011 r. 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił z dniem 7 listopada 2011 r. 

wprowadzić w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Wprowadzenie akcji serii 
L nie wymagało sporządzenia, zatwierdzenia oraz udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu 

emisyjnego, ponieważ akcje serii L, zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 1) oraz art. 7 ust. 4a Ustawy o Ofercie, 
stanowiły mniej niż 10% wszystkich tego samego rodzaju akcji emitenta dopuszczonych do obrotu na 

tym samym rynku regulowanym, oraz praw do tych akcji i praw poboru tych akcji, a także po ich 

dopuszczeniu do obrotu na danym rynku regulowanym nie stanowiły oraz nie przekroczyły, łącznie z 
akcjami już dopuszczonymi do obrotu na tym rynku regulowanym w okresie poprzednich 12 miesięcy, 

10% wszystkich tego samego rodzaju akcji emitenta dopuszczonych do obrotu na tym rynku 
regulowanym. Cena emisyjna wszystkich akcji serii L wyniosła 2.190.000,00 zł, a akcje zostały 

opłacone w dniu 21 lipca 2011 r. w wysokości 2.190.000,00 zł poprzez dokonanie z wierzycielami 

Spółki potrącenia wzajemnych zobowiązań. 
 

W dniu 6 marca 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę 
nr 3 w sprawie zmiany Statutu, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym 

części akcji serii K. Zgodnie z tą uchwałą, statut został zmieniony m.in. w ten sposób, iż wszystkie 
dotychczasowe akcje na okaziciela, tj. serie A, B, C, D, E, G, H, I, J oraz L, zarejestrowane w KDPW 

pod jednakowym kodem ISIN PLKLSTN00033 oraz będące przedmiotem obrotu na GPW zostają 

ujednolicone i zamienione na akcje serii A. Sąd zarejestrował zmianę statutu Emitenta w dniu 30 
marca 2012 r. Po zmianie statutu Emitenta, kapitał zakładowy wynosił 74.656.836 zł i dzielił się na 

74.656.836 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym: 62.121.400 akcji zwykłych na okaziciela 
serii A oraz 12.535.436 akcji serii K, przy czym 6.348.050 akcji serii K było akcjami zwykłymi 

imiennymi, natomiast 6.187.286 akcji serii K było akcjami zwykłymi na okaziciela.  

 
W dniu 10 maja 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę nr 

29 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w 
celu pokrycia części straty za rok obrotowy 2011 oraz części strat z lat ubiegłych oraz zmiany Statutu 

Spółki. Na podstawie tej uchwały, kapitał zakładowy Emitenta został obniżony o kwotę 59.725.468,80 
zł, to jest z kwoty 74.656.836,00 zł do kwoty 14.931.367,20 zł, w drodze obniżenia wartości 

nominalnej każdej z 74.656.836 akcji o kwotę 0,80 zł to jest z wysokości 1,00 zł do wysokości 0,20 zł. 

W wyniku obniżenia kapitału zakładowego, dzielił się on na 74.656.836 akcji o wartości nominalnej 
0,20 zł każda, w tym: 62.121.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 12.535.436 akcji serii K, 

przy czym 6.348.050 akcji serii K było akcjami zwykłymi imiennymi, natomiast 6.187.286 akcji serii K 
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było akcjami zwykłymi na okaziciela. Sąd dokonał obniżenia kapitału zakładowego w dniu 14 czerwca 

2012 r. 

 
W dniu 20 października 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło 

uchwałę nr 4b w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do 

obligacji zamiennych i akcji oraz zmiany Statutu. Zgodnie z tą uchwałą, Spółka wyemituje obligacje o 

łącznej wartości nominalnej nie większej niż 35.000.000 zł zamienne na akcje zwykłe na okaziciela 
Spółki o jednostkowej wartości nominalnej określonej przez Statut Spółki, a łącznej wartości 

nominalnej nie większej niż 35.000.000 zł. Na podstawie tej uchwały, emitowany mogły być wyłącznie 
obligacje na okaziciela. wyemitowane w seriach, oznaczonych każdorazowo przez Zarząd Spółki, w 

drodze jednej lub większej liczby emisji. Propozycja objęcia Obligacji każdej z emisji miała zostać 
skierowana każdorazowo do nie więcej niż 99 indywidualnie oznaczonych adresatów, zgodnie z art. 9 

pkt 3 ustawy o obligacjach. Zarząd podjął decyzję, iż Obligacje danej serii będą proponowane do 

objęcia inny sposób, określony w art. 9 pkt 1 lub 2 ustawy o obligacjach. Obligacje będą mogły być 
obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny. Cenę emisyjną obligacji danej serii określił Zarząd w 

warunkach emisji, przy czym obligacje nie mogły być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. 
Obligacje były oprocentowane, które określane było przez Zarząd w warunkach emisji. Obligacje 

mogły być emitowane jako obligacje zabezpieczone, jeżeli Zarząd tak postanowi w warunkach emisji. 

Obligacje danej serii mogły być przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do 
zorganizowanego obrotu, w szczególności do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jeżeli Zarząd tak postanowi w 
warunkach emisji. Termin wykupu (dzień wykupu) obligacji danej serii zostanie ustalony każdorazowo 

przez Zarząd w warunkach emisji, przy czym nie może on przypadad później niż na dzieo 30 czerwca 
2015 r. Na podstawie tej uchwały, Zarząd wyemitował następujące obligacje zamienne na akcje 

Emitenta: (a) obligacje zamienne serii Z1 na akcje serii M, (b) obligacje zamienne serii Z2 na akcje 

serii M1, (c) obligacje zamienne serii Z3 na akcje serii M2, (d) obligacje zamienne serii Z4 na akcje 
serii M3. 

 
W dniu 29 czerwca 2012 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii Z1 

zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii M. Emisja obligacji zamiennych serii Z1 

przeprowadzona została w oparciu o uchwałę nr 4b Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Emitenta z dnia 20 października 2011 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji zamiennych i akcji oraz zmiany Statutu. 

Cele misji obligacji serii Z1 nie został określony. Emitowane obligacje zamiennych serii Z1 były 

obligacjami na okaziciela, uprawniającymi do świadczeń pieniężnych lub do zamiany na akcje zwykłe 
na okaziciela w warunkowym kapitale zakładowym. Proponowanie nabycia obligacji zamiennych serii 

Z1 nastąpiło w drodze oferty niepublicznej. Obligacje zamienne serii Z1 miały postać dokumentu 
(odcinka zbiorowego). Łączna wartość obligacji zamiennych serii Z1 wynosiła nie więcej niż 8.800.000 

zł, natomiast próg dojścia emisji do skutku wynosił 1.000.000 zł. Oprocentowanie obligacji wynosi 8 % 
w skali roku i jest liczone od dnia przydziału (Odsetki). Odsetki wypłacane będą w okresach 

kwartalnych z dołu, począwszy od dnia przydziału obligacji oraz w dniu wykupu obligacji. Cena 

emisyjna obligacji zamiennych serii Z1 była równa wartości nominalnej i wynosiła 1.000 zł za jedną 
obligację. Wykup obligacji zamiennych serii Z1 nastąpi w terminie 16 miesięcy od dnia przydziału 

(Dzień Wykupu). Spółka będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji. Obligacje zamienne 
serii Z1 nie były zabezpieczone. Sposób zamiany obligacji na akcje Emitenta przedstawiał się 

następująco. Obligacje były zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii M. Cena emisyjna akcji serii 

M była równa ich wartości nominalnej i wynosiła 0,20 zł (cena zamiany). Każda obligacja uprawniała 
do objęcia 5.000 akcji serii M (parytet wymiany). Termin do złożenia oświadczenia o objęciu akcji serii 

M w warunkowym kapitale zakładowym rozpoczynał się w pierwszym dniu roboczym następującym po 
dniu przydziału i upłynie w dniu wykupu obligacji. W dniu 25 lipca 2012 r. Emitent dokonał przydziału 

8.800 obligacji zamiennych serii Z1 o łącznej wartości 8.800.000 zł. Obligacje zamienne serii Z1 
zostały objęte m.in. przez MVK Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze (2.000 sztuk 

obligacji zamiennych serii Z1), St. Gallen Holding Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze (600 sztuk 

obligacji zamiennych serii Z1), a także Oval Limited z siedzibą w Labuan w Malezji (1.200 sztuk 
obligacji zamiennych serii Z1). W dniu 31 lipca 2012 r. Emitent otrzymał oświadczenia o zamianie 

obligacji zamiennych serii Z1 na akcje zwykłe serii M od wszystkich obligatariuszy obligacji zamiennych 
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serii Z1. Oświadczenia te odnosiły się do wszystkich 8.800 sztuk obligacji zamiennych serii Z1 

wyemitowanych przez Emitenta. W dniu 7 sierpnia 2012 r. Emitent wydał dokumenty (odcinki 

zbiorowe) akcji zwykłych na okaziciela serii M na rzecz posiadaczy obligacji zamiennych serii Z1, którzy 
złożyli oświadczenia o zamianie tych obligacji na akcje w warunkowym kapitale zakładowym. Zamiana 

dotyczyła wszystkich 8.800 obligacji, za które wydano 44.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M 
o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Po wydaniu akcji zwykłych na okaziciela serii M kapitał zakładowy 

Emitenta wyniósł 23.731.367,20 zł i dzielił się na 118.656.836 akcji, w tym: 62.121.400 akcji zwykłych 

na okaziciela serii A, 12.535.436 akcji zwykłych serii K (z czego 6.348.050 to akcje imienne, a 
pozostałe 6.187.386 to akcje na okaziciela) oraz 44.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M. 

Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 17 
września 2012 r. Uchwałą nr 633/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych S.A. postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 44.000.000 akcji serii M, 
natomiast uchwałą nr 876/2012 z dnia 4 września 2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. postanowił z dniem 7 września 2012 r. wprowadzić w trybie zwykłym do obrotu 

giełdowego na rynku podstawowym. Wprowadzenie akcji serii M nie wymagało sporządzenia, 
zatwierdzenia oraz udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, ponieważ akcje te, 

której inne akcje tego samego rodzaju są dopuszczone do obrotu na tym samym Rynku regulowanym, 
jeżeli proponowanie nabycia lub wydanie tych akcji nastąpiło w celu realizacji uprawnień posiadaczy 

innych papierów wartościowych tej spółki oraz praw do tych akcji (art. 7 ust. 4 pkt. 3 Ustawy o Ofercie 

w brzmieniu z dnia 9 października 2009 r.). Cena emisyjna wszystkich akcji serii M wyniosła 
8.800.000,00 zł, a akcje zostały opłacone poprzez dokonanie zamiany obligacji serii Z1 na akcje nowej 

emisji serii M. 
 

W dniu 7 września 2012 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii Z2 
zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii M1. w trybie oferty niepublicznej, o łącznej wartości do 

26.200.000 zł. Emisja obligacji zamiennych serii Z2 przeprowadzona została w oparciu o uchwałę nr 4b 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 20 października 2011 r. w 
sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z 

wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji 
zamiennych i akcji oraz zmiany Statutu. Cel emisji w rozumieniu ustawy o obligacjach nie został 

określony. Emitowane obligacje zamienne serii Z2 są obligacjami na okaziciela, uprawniającymi do 

świadczeń pieniężnych lub do zamiany na akcje zwykłe na okaziciela w warunkowym kapitale 
zakładowym. Proponowanie nabycia obligacji nastąpiło w drodze oferty niepublicznej. Obligacje miały 

postać dokumentu (odcinka zbiorowego). Łączna wartość obligacji wynosiła nie więcej niż 26.200.000 
zł. Próg dojścia emisji do skutku wynosił 5.000.000 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej i 

wynosi 1.000 zł za jedną obligację. Wykup obligacji miał nastąpić w terminie 24 miesięcy od dnia 

przydziału („Dzień Wykupu”). Emitent był uprawniony do wcześniejszego wykupu obligacji. 
Oprocentowanie obligacji wynosiło 12% w skali roku i było liczone od dnia przydziału. Odsetki 

wypłacane były w okresach miesięcznych, z dołu począwszy od dnia przydziału obligacji. Obligacje nie 
były zabezpieczone. Obligacje serii Z2 zamienne były na akcje zwykłe na okaziciela serii M. Cena 

emisyjna akcji serii M była zależna od terminu złożenia oświadczenia o objęciu Akcji w warunkowym 
kapitale zakładowym, szczegółowo opisanych w Warunkach Emisji Obligacji. W dniu 14 września 2012 

r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany niektórych warunków emisji obligacji zamiennych serii Z2. 

Zgodnie ze zmienionymi warunkami emisji obligacji, obligacje zamienne serii Z2 nie miały formy 
dokumentu oraz będą proponowane do objęcia za pośrednictwem Domu Maklerskiego Capital Partners 

S.A., przy czym zachowany został niepubliczny tryb oferty. W dniu 27 września 2012 r. Emitent 
dokonał przydziału 11.928 obligacji zamiennych serii Z2 o łącznej wartości nominalnej 11.928.000 zł. 

Obligacje objęło łącznie 30 podmiotów co przedstawia poniższa tabela: 

 

Obligatariusz 

Data 

przydziału 

Wartość 

nominalna Sposób opłacenia 

G-Force Ltd 27.09.2012 610 000 

potrącenie wierzytelności obligatariusza z tytułu 
umorzenia obligacji serii AAA wyemitowanych 

przez Emitenta z wierzytelnością Emitenta z tytułu 
opłacenia obligacji serii Z2 

Oval Ltd 27.09.2012 601 000 potrącenie wierzytelności obligatariusza z tytułu 
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W dniu 30 października 2012 r. Emitent wydał dokument (odcinek zbiorowy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii M1 na rzecz posiadacza obligacji zamiennych serii Z2, który złożył oświadczenie o 

zamianie tych obligacji na akcje w warunkowym kapitale zakładowym. Zamiana dotyczyła 200 
obligacji, za które wydano 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M1 o wartości nominalnej 0,20 

zł każda. W związku z tym kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 200.000 zł, tj. do 
kwoty 23.931.367,20 zł i dzielił się na 119.656.836 akcji, w tym: 62.121.400 akcji zwykłych na 

okaziciela serii A, 12.535.433 akcji zwykłych serii K (z czego 6.348.050 to akcje imienne, a pozostałe 

6.187.386 to akcje na okaziciela), 44.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M oraz 1.000.000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii M1. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez 

właściwy sąd rejestrowy w dniu 21 grudnia 2012 r. Uchwałą nr 760/15 z dnia 16 listopada 2015 r. 
Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił przyjąć do depozytu papierów 

wartościowych 20.000 akcji serii M1 (tj. wszystkie wyemitowane przez Emitenta akcje serii M1, 
ponieważ 11 kwietnia 2014 r. właściwy sąd rejestrowy zarejestrował scalenie akcji, w wyniku którego 

z 1.000.000 akcji serii M1 o wartości nominalnej 0,09 zł każda zostało 20.000 akcji serii M1 o wartości 

nominalnej 4,50 zł każda), natomiast uchwałą nr 1181/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. Zarząd Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił z dniem 25 listopada 2015 r. wprowadzić je w 

trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Ponadto, w dniu 7 listopada 2013 r., 
na wniosek akcjonariusza, Zarząd Emitenta dokonał zamiany 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela 

serii M1 na akcje imienne. Wprowadzenie akcji serii M1 nie wymagało sporządzenia, zatwierdzenia 

oraz udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, ponieważ stanowiły mniej niż 
10% wszystkich tego samego rodzaju akcji emitenta dopuszczonych do obrotu na tym samym rynku 

regulowanym, oraz praw do tych akcji i praw poboru tych akcji, a także po ich dopuszczeniu do obrotu 
na danym rynku regulowanym nie stanowiły oraz nie przekroczyły, łącznie z akcjami już 

dopuszczonymi do obrotu na tym rynku regulowanym w okresie poprzednich 12 miesięcy, 10% 
wszystkich tego samego rodzaju akcji emitenta dopuszczonych do obrotu na tym rynku regulowanym 

(art. 7 ust. 10 pkt. 1 Ustawy o Ofercie). Cena emisyjna wszystkich akcji serii M1 wyniosła 200.000,00 

zł, a akcje zostały opłacone poprzez dokonanie zamiany obligacji serii Z2 na akcje nowej emisji serii 
M1. 

 
W dniu 15 maja 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę w 

sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu 

umorzenia obligacji serii AAA wyemitowanych 

przez Emitenta z wierzytelnością Emitenta z tytułu 

opłacenia obligacji serii Z2 

Eastern Europe 
Equity Holding Ltd 27.09.2012 1 118 000 

potrącenie wierzytelności obligatariusza z tytułu 

umorzenia obligacji serii BBB wyemitowanych 

przez Emitenta z wierzytelnością Emitenta z tytułu 
opłacenia obligacji serii Z2 

MVK Investment 

Ltd 27.09.2012 1 020 000 

potrącenie wierzytelności obligatariusza z tytułu 
umorzenia obligacji serii BBB wyemitowanych 

przez Emitenta z wierzytelnością Emitenta z tytułu 

opłacenia obligacji serii Z2 

St.Gallen Holding 
Ltd 27.09.2012 1 500 000 

potrącenie wierzytelności obligatariusza z tytułu 

umorzenia obligacji serii BBB wyemitowanych 

przez Emitenta z wierzytelnością Emitenta z tytułu 
opłacenia obligacji serii Z2 

Wintherthur 

Investments Ltd  27.09.2012 816 000 

potrącenie wierzytelności obligatariusza z tytułu 
umorzenia obligacji serii BBB wyemitowanych 

przez Emitenta z wierzytelnością Emitenta z tytułu 

opłacenia obligacji serii Z2 

Rubicon Partners 

S.A. 27.09.2012 3 084 000 

potrącenie z pożyczką - umowa pożyczki z dnia 

11.01.2012 

Atilla Ltd 27.09.2012 659 000 
potrącenie z pożyczką - umowa pożyczki z dnia 
20.03.2012 

osoby fizyczne 27.09.2012 2 520 000 gotówką 
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pokrycia części straty za rok obrotowy 2012 oraz zmiany Statutu Spółki. Zgodnie  tą uchwałą, w celu 

pokrycia (wyrównania) części straty za rok obrotowy 2012 obniżono kapitał zakładowy o kwotę 

13.162.251,96 zł, to jest z kwoty 23.931.367,20 zł do kwoty 10.769.115,24 zł, w drodze obniżenia 
wartości nominalnej każdej z 119.656.836 akcji o kwotę 0,11 zł, to jest z wysokości 0,20 zł do 

wysokości 0,09 zł. W wyniku obniżenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy wyniósł 
10.769.115,24 dzielił się na 119.656.836 akcji w tym: 62.121.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

12.535.436 akcji zwykłych serii K (z czego 6.348.050 to akcje imienne, a pozostałe 6.187.386 to akcje 

na okaziciela), 44.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M oraz 1.000.000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii M1. Sąd dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w dniu 20 czerwca 2013 r.  

 
W dniu 9 sierpnia 2013 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji zamiennych serii 

Z3 na akcje zwykłe na okaziciela serii M2, w trybie oferty niepublicznej, o łącznej wartości do 
13.500.000 zł. Emisja obligacji zamiennych serii Z3 przeprowadzona została w oparciu o uchwałę nr 4b 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 20 października 2011 r. w 

sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z 
wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji 

zamiennych i akcji oraz zmiany Statutu. Cel emisji w rozumieniu ustawy o obligacjach nie został 
określony. Emitowane obligacje były obligacjami na okaziciela, uprawniającymi do świadczeń 

pieniężnych lub do zamiany na akcje zwykłe na okaziciela w warunkowym kapitale zakładowym. 

Proponowanie nabycia obligacji nastąpiło w drodze oferty niepublicznej. Obligacje miały postać 
dokumentu (odcinka zbiorowego). Łączna wartość obligacji wynosiła nie więcej niż 13.500.000 zł. Próg 

dojścia emisji do skutku wynosił 900.000 zł. Pod warunkiem dojścia emisji do skutku jej wielkość 
będzie wynosić nie mniej niż 1.000 i nie więcej niż 15.000 obligacji. Cena emisyjna obligacji 

zamiennych serii Z3 była równa wartości nominalnej i wynosiła 900 zł za jedną obligację. Wykup 
obligacji miał nastąpić w terminie 15 miesięcy od dnia przydziału (Dzień Wykupu). Spółka była 

uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji. Oprocentowanie obligacji wynosiło 6 % w skali roku i 

liczone było od dnia przydziału (Odsetki). Odsetki były wypłacane w okresach kwartalnych 
(trzymiesięcznych), z dołu począwszy od dnia przydziału obligacji. Pierwszym dniem płatności odsetek 

był dzień, w którym zakończy się kwartał (trzy miesiące) następujący po miesiącu kalendarzowym, w 
którym nastąpił dzień przydziału. Ostatnim dniem płatności odsetek będzie dzień wykupu obligacji. 

Obligacje zamienne serii Z3 były emitowane jako niezabezpieczone. Sposób zamiany obligacji na akcje 

Spółki przedstawiał się następująco. Obligacje były zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii M2. 
Obligacje były zamieniane na akcje serii M2 po cenie emisyjnej (Cenie Zamiany) wynoszącej 0,09 zł za 

jedną Akcję. Cena zamiany była równa wartości nominalnej akcji. Liczba akcji serii M2 przyznawanych 
w zamian za jedną obligację serii Z3 wynosił 10.000 akcji serii M2 za jedną obligację serii Z3. W dniu 

13 września 2013 r. Emitent dokonał przydziału 12.875 obligacji zamiennych serii Z2 o łącznej wartości 

nominalnej 11.587.500 zł. Obligacje zostały częściowo opłacone w drodze potrącenia wierzytelności, w 
tym również z tytułu wierzytelności z umów pożyczek oraz wierzytelności wobec spółki zależnej 

Emitenta – spółki pod firmą Miraculum Dystrybucja sp. z o.o., której zadłużenie zostało w części 
przejęte przez Spółkę. W dniu 16 września 2013 r. Emitent otrzymał od wszystkich posiadaczy obligacji 

zamiennych serii Z3 oświadczenia o ich zamianie na akcje Spółki w ramach warunkowego kapitału 
zakładowego oraz wydał dokumenty (odcinki zbiorowe) akcji zwykłych na okaziciela serii M2 na rzecz 

posiadaczy obligacji zamiennych serii Z3. Zamiana dotyczyła wszystkich wyemitowanych 12.875 

obligacji zamiennych serii Z3, za które wydano 128.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M2 o 
wartości nominalnej 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) każda. W wyniku powyższego, kapitał 

zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 11.587.500 zł, tj. do kwoty 22.356.615,24 zł i dzielił 
się na 248.406.836 akcji o wartości nominalnej 0,09 zł każda, w tym: 62.121.400 akcji zwykłych na 

okaziciela serii A, 12.535.433 akcji zwykłych na okaziciela serii K, 44.000.000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii M, 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M1 oraz 128.750.000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii M2. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez właściwy sąd 

rejestrowy w dniu 8 listopada 2013 r. Uchwałą nr 999/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. Zarząd Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 

128.750.000 akcji serii M2, natomiast uchwałą nr 12/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. Zarząd Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił z dniem 9 stycznia 2014 r. wprowadzić je w 

trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Wprowadzenie akcji serii M2 nie 

wymagało sporządzenia, zatwierdzenia oraz udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu 
emisyjnego, ponieważ stanowiły mniej niż 10% wszystkich tego samego rodzaju akcji emitenta 

dopuszczonych do obrotu na tym samym rynku regulowanym, oraz praw do tych akcji i praw poboru 
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tych akcji, a także po ich dopuszczeniu do obrotu na danym rynku regulowanym nie stanowiły oraz nie 

przekroczyły, łącznie z akcjami już dopuszczonymi do obrotu na tym rynku regulowanym w okresie 

poprzednich 12 miesięcy, 10% wszystkich tego samego rodzaju akcji emitenta dopuszczonych do 
obrotu na tym rynku regulowanym (art. 7 ust. 10 pkt. 1 Ustawy o Ofercie). Cena emisyjna wszystkich 

akcji serii M2 wyniosła 11.587.500,00 zł, a akcje zostały opłacone częściowo w dniach: 30 sierpnia 
2013 roku w kwocie 2.349.900,00 zł, 6 września 2013 roku w kwocie 99.000,00 zł i 13 września 2013 

r. w kwocie 9.038.700,00 zł poprzez dokonanie zamiany obligacji serii Z3 na akcje nowej emisji serii 

M2. 
 

W dniu 20 listopada 2013 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii Z4 
zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii M3, w trybie oferty niepublicznej, o łącznej wartości do 

1.980.000 zł. Emisja obligacji zamiennych serii Z4 przeprowadzona została w oparciu o uchwałę nr 4b 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 20 października 2011 r. w 

sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z 

wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji 
zamiennych i akcji oraz zmiany Statutu. Cel emisji w rozumieniu ustawy o obligacjach nie został 

określony. Emitowane obligacje były obligacjami na okaziciela, uprawniającymi do świadczeń 
pieniężnych lub do zamiany na akcje zwykłe na okaziciela w warunkowym kapitale zakładowym. 

Proponowanie nabycia obligacji nastąpiło w drodze oferty niepublicznej. Obligacje miały postać 

dokumentu (odcinka zbiorowego). Łączna wartość obligacji wynosiła nie więcej niż 1.980.000 zł. Próg 
dojścia emisji do skutku wynosił 900.000 zł. Pod warunkiem dojścia emisji do skutku jej wielkość 

wynosiła nie mniej niż 1.000 i nie więcej niż 2.200 obligacji. Cena emisyjna była równa wartości 
nominalnej i wynosiła 900 zł za jedną obligację. Wykup obligacji nastąpił w terminie 15 miesięcy od 

dnia przydziału (Dzień Wykupu). Spółka była uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji. 
Oprocentowanie obligacji wynosiło 8% w skali roku i było liczone od dnia przydziału (Odsetki). Odsetki 

wypłacane były w okresach kwartalnych (trzymiesięcznych), z dołu począwszy od dnia przydziału 

obligacji. Pierwszym dniem płatności odsetek był dzień, w którym zakończy się kwartał (trzy miesiące) 
następujący po miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpił dzień przydziału. Ostatnim dniem 

płatności odsetek był dzień wykupu obligacji. Obligacje emitowane były jako niezabezpieczone. W dniu 
20 listopada 2013 r. Emitent dokonał przydziału 2.200 sztuk obligacji zamiennych serii Z4 o łącznej 

wartości nominalnej 1.980.000 zł. W dniu 20 listopada 2013 r. Emitent otrzymał od wszystkich 

posiadaczy obligacji zamiennych serii Z4 oświadczenia o ich zamianie na akcje Spółki w ramach 
warunkowego kapitału zakładowego oraz wydał dokumenty (odcinki zbiorowe) akcji zwykłych na 

okaziciela serii M3 na rzecz posiadaczy obligacji zamiennych serii Z4. Zamiana dotyczyła wszystkich 
wyemitowanych 2.200 obligacji zamiennych serii Z4, za które wydano 22.000.000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii M3 o wartości nominalnej 0,09 zł każda. Mając na uwadze powyższe, kapitał zakładowy 

Emitenta został podwyższony o kwotę 1.980.000 zł, tj. do kwoty 24.336.615,24 zł i dzielił się na 
270.410.000 akcji, w tym: 62.121.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 12.535.436 akcji zwykłych 

na okaziciela serii K, 44.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M, 1.000.000 akcji zwykłych 
imiennych serii M1, 128.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M2 oraz 22.000.000 akcji zwykłych 

na okaziciela serii M3. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez właściwy sąd 
rejestrowy w dniu 12 grudnia 2013 r. Uchwałą nr 999/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. Zarząd Krajowego 

Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 

22.000.000 akcji serii M3, natomiast uchwałą nr 12/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. Zarząd Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił z dniem 9 stycznia 2014 r. wprowadzić je w 

trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Wprowadzenie akcji serii M3 nie 
wymagało sporządzenia, zatwierdzenia oraz udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu 

emisyjnego, ponieważ stanowiły mniej niż 10% wszystkich tego samego rodzaju akcji emitenta 

dopuszczonych do obrotu na tym samym rynku regulowanym, oraz praw do tych akcji i praw poboru 
tych akcji, a także po ich dopuszczeniu do obrotu na danym rynku regulowanym nie stanowiły oraz nie 

przekroczyły, łącznie z akcjami już dopuszczonymi do obrotu na tym rynku regulowanym w okresie 
poprzednich 12 miesięcy, 10% wszystkich tego samego rodzaju akcji emitenta dopuszczonych do 

obrotu na tym rynku regulowanym (art. 7 ust. 10 pkt. 1 Ustawy o Ofercie). Cena emisyjna wszystkich 
akcji serii M3 wyniosła 1.980.000,00 zł, a akcje zostały opłacone w dniu 20 listopada 2013 roku 

poprzez dokonanie zamiany obligacji serii Z4 na akcje nowej emisji serii M3. 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło w dniu 18 marca 2014 roku uchwałę nr 3/2014 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 



Prospekt Emisyjny 

 

 
204 

akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. Na podstawie tejże uchwały podwyższono kapitał zakładowy 

Spółki o kwotę 284,76 zł w drodze emisji 3.164 akcji zwykłych, na okaziciela, serii P.; tym samym 

kapitał zakładowy spółki wyniósł 24.336.900,00 zł i dzielił się na 62.121.400 akcji zwykłych na 
okaziciela serii A, 12.535.436 akcji zwykłych serii K, 44.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M, 

1.000.000 akcji zwykłych imiennych serii M1, 128.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M2, 
22.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M3 oraz 3.164 akcji zwykłych na okaziciela serii P. Cena 

emisyjna wszystkich akcji serii P wynosiła 284,76 zł, a akcje zostały opłacone w dniu 28 marca 2014 r. 

wpłatą pieniężną we wskazanej kwocie 284,76 zł. Kolejno Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Emitenta podjęło uchwałę nr 4/2014 w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu 

Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia 
(połączenia) akcji Spółki. Na podstawie tej uchwały, w oparciu o art. 430 k.s.h., oznaczono nową serią 

A1 wszystkie akcje zwykłe, na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, K, M, M2, M3 i P oraz 
ustalono nową wartość nominalną każdej z akcji Spółki tak utworzonej nowej serii A1 (dla akcji na 

okaziciela), jak też serii M1 (dla akcji imiennych) w wysokości 4,50 zł w miejsce dotychczasowej 

wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,09 zł, oraz zmniejszono proporcjonalnie ogólną liczbę 
akcji Spółki wszystkich serii z liczby 270.410.000 do liczby 5.408.200 przy zachowaniu niezmienionej 

wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji). Tym samym kapitał zakładowy spółki wyniósł 
24.336.900,00 zł i dzielił się na 5.388.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A1, 20.000 akcji zwykłych 

imiennych serii M1. 

 
Podwyższenie kapitału zakładowego, dokonane w drodze emisji  3.164 akcji zwykłych na okaziciela 

serii P, oraz scalenie akcji, zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy postanowieniem z dnia 17 
kwietnia 2014 roku. Akcje serii P zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku 

regulowanym na podstawie uchwały nr 573/2014 z dnia 14 maja 2014 r. Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. W dniu 3 czerwca 2014 roku zakończył się proces scalania akcji 

Spółki. Akcje serii P zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na 

podstawie art. 7 ust. 10 pkt. 1) Ustawy o Ofercie, zgodnie z którym to przepisem udostępnienia do 
publicznej wiadomości prospektu emisyjnego nie wymaga dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym akcji emitenta, które stanowią mniej niż 10% dopuszczonych do obrotu na tym rynku 
regulowanym tego samego rodzaju akcji tego emitenta, i łącznie z akcjami dopuszczonymi do obrotu 

na tym rynku regulowanym w ten sposób w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie osiągną lub nie 

przekroczą tej wartości. 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło w dniu 26 maja 2015 roku uchwałę nr 4 w sprawie 
emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela serii Z5 zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela 

oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji 

serii Z5 oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy 
ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny. Na podstawie 

tejże uchwały Spółka została uprawniona do wyemitowania do 18.500 obligacji na okaziciela serii Z5 o 
wartości nominalnej 1.000,00 zł, zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela na warunkach 

określonych w treści uchwały, przy czym akcje te miały zostać wyemitowane w ramach warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Równocześnie ZWZ Emitenta podjęło uchwałę nr 5 w 

sprawie emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela 

oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji 
zamiennych na akcje. Na podstawie tejże uchwały postanowiono, że Spółka wyemituje do 8.000 

obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 zł, zamiennych na akcje zwykłe Spółki na 
okaziciela na warunkach określonych w uchwale, przy czym akcje te wyemitowane zostaną w ramach 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Maksymalna wysokość podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki w drodze zamiany emitowanych obligacji na akcje wynosi 8.000.001,00 
zł. Kolejno ZWZ Emitenta podjęło uchwałę nr 6 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela, w sprawie zmian Statutu 
Spółki z tym związanych, w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji, w sprawie ubiegania się o 

dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy 
o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych. Na podstawie tej uchwały podwyższono 

warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 26.500.005,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 

5.888.890 akcji zwykłych na okaziciela serii oznaczonej każdorazowo przez Zarząd Spółki, o wartości 
nominalnej 4,50 złotych każda. Każda z serii akcji będzie oznaczona przez Zarząd Spółki w warunkach 

emisji danej serii obligacji zamiennych, w ten sposób, że pierwsza seria Akcji zostanie oznaczona literą 
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R, a ewentualne kolejne serie jako seria R z oznaczeniem numeru porządkowego (R1, R2, R3 itd.), aż 

do wyczerpania upoważnienia do emisji obligacji zamiennych, w ramach warunkowego podwyższenia 

kapitału zakładowego uchwalonego na podstawie tejże uchwały. Celem warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki było przyznanie prawa do objęcia Akcji obligatariuszom obligacji 

zamiennych na akcje, o których mowa odpowiednio w Uchwale nr 4 oraz w Uchwale nr 5 wskazanego 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ZWZ Spółki tym samym ustaliło nową wartość nominalną 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę 33.704.505,00 zł, zmieniając 

odpowiednio treść § 8a Statutu Spółki. Warunkowe Podwyższenie kapitału zakładowego, dokonanego 
do kwoty 33.704.505,00 zł, zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy postanowieniem z dnia 8 

czerwca 2015 roku. 
Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 26 maja 2015 roku podjęło uchwałę nr 7 w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia w interesie Spółki dotychczasowych 
akcjonariuszy prawa poboru. Na postawie tejże uchwały podwyższono kapitał zakładowy w drodze 

subskrypcji prywatnej o kwotę nie wyższą niż 3.199.999,50 zł, tj. do kwoty nie wyższej niż 

27.536.899,50 zł, poprzez emisję nie więcej niż 711.111 akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości 
nominalnej 4,50 każda. Równocześnie dokonano zmiany § 6 Statutu Spółki; tym samym kapitał 

zakładowy spółki wyniósł nie mniej niż 24.336.900,00 zł i nie więcej niż 27.536.899,50 zł i dzielił się na 
5.388.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A1, 20.000 akcji zwykłych imiennych serii M1 oraz nie 

więcej niż 711.111 akcji zwykłych na okaziciela serii S. Cena emisyjna wszystkich akcji serii S wyniosła 

2.999.767,50 zł, a akcje zostały opłacone w dniu 30 czerwca 2015 roku poprzez dokonanie z 
nabywcami obligacji serii Z2 Spółki potrącenia wzajemnych zobowiązań wynikających z zamiany 

obligacji na akcje, na podstawie umów objęcia akcji z dnia 30 czerwca 2015 roku.  
 

W dniu 30 czerwca 2015 roku Zarząd Emitenta zakończył przeprowadzenie prywatnej subskrypcji akcji 
zwykłych na okaziciela serii S wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 z dnia 26 maja 2015 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz 

pozbawienia w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Z uwagi na tryb 
subskrypcji inwestorzy nie składali zapisów na akcje ani nie był dokonywany przydział akcji. 

Subskrypcją objęto 666.615 akcji zwykłych na okaziciela serii S. Podwyższenie kapitału zakładowego, 
w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S, zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy 

postanowieniem z dnia 21 lipca 2015 roku. Tym samym kapitał zakładowy spółki wyniósł 

27.336.667,50 zł i dzielił się na 5.388.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A1, 20.000 akcji zwykłych 
imiennych serii M1 oraz 666.615 akcji zwykłych na okaziciela serii S. 

 
W dniu 22 września 2015 roku Zarząd Spółki, w odpowiedzi na wniosek akcjonariusza Spółki 

posiadającego akcje zwykłe imienne serii M1, na podstawie art. 334 § 2 k.s.h. dokonał zamiany 20.000 

akcji zwykłych imiennych serii M1 na akcje na okaziciela. Stosownie do § 6 ust. 6 Statutu Spółki Rada 
Nadzorcza wyraziła zgodę na zamianę w/w akcji. 

 
W dniu 22 września 2015 roku Zarząd Spółki, w odpowiedzi na wniosek akcjonariusza Spółki 

posiadającego akcje zwykłe na okaziciela serii S, na podstawie art. 334 § 2 k.s.h. dokonał zamiany 
125.796 akcji zwykłych na okaziciela serii S na akcje zwykłe imienne. Stosownie do § 6 ust. 6 Statutu 

Spółki Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zamianę w/w akcji. Zgodnie z wnioskiem akcjonariusza 

Spółka podjęła działania prowadzące do zdematerializowania, dopuszczenia i wprowadzenia 
pozostałych 540.819 akcji serii S, będących akcjami na okaziciela, do obrotu na GPW. 

 
W dniu 8 października 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 5 

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału 

zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii U w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa 
poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku 

regulowanym Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu 
Spółki w związku z dokonanym obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. Na 

podstawie tej uchwały obniżono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 9.112.222,50 zł, poprzez obniżenie 
wartości nominalnej każdej akcji Spółki z kwoty 4,50 zł do kwoty 3,00 zł. Celem obniżenia kapitału 

zakładowego Spółki, było dostosowanie wartości nominalnej akcji do ich wyceny rynkowej z 

uwzględnieniem skutków rozwodnienia związanego z emisją nowej serii akcji zwykłych imiennych serii 
U, przeznaczonej dla inwestora prywatnego. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, 

dokonano jego podwyższenia o kwotę 9.112.224 zł, które nastąpiło w drodze emisji 3.037.408 nowych 
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akcji zwykłych imiennych serii U o wartości nominalnej 3,00 zł za każdą akcję, oferowanych w trybie 

subskrypcji prywatnej.  

Tym samym kapitał zakładowy spółki wyniósł 27.336.669 zł i dzielił się na 5.388.200 akcji zwykłych na 
okaziciela serii A1, 20.000 akcji zwykłych imiennych serii M1, 125.796 akcji zwykłych imiennych serii S 

(zamienione w dniu 22 września 2015 r.), 540.819 akcji zwykłych na okaziciela serii S oraz 3.037.408 
akcji zwykłych imiennych serii U. Równocześnie NWZ Emitenta podjęło uchwałę nr 6 w sprawie 

upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego 

wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w 
sprawie zmiany statutu Spółki. Na mocy tej uchwały upoważniono Zarząd Emitenta do podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej 
niż 9.000.000 zł, przy czym powyższe może nastąpić poprzez jednorazowe lub wielokrotne 

podwyższenie kapitału zakładowego w granicach wskazanej powyżej kwoty. Równocześnie dokonano 
zmiany Statutu Spółki, poprzez wprowadzenie § 6a, zawierającego to upoważnienie. Cena emisyjna 

wszystkich akcji serii U wyniosła 9.112.224,00 zł, a akcje zostały opłacone wpłatami pieniężnymi w 

dniach: 29 września 2015 r. w kwocie 420.000,00 zł, 30 września 2015 r. w kwocie 81.000,00 zł, 19 
października 2015 r. w kwocie 470.000,00 zł , 20 października 2015 r. w kwocie 150.000,00 zł, 26 

października 2015 r. w kwocie 1.000.000,00 zł, 28 października 2015 r. w kwocie  990.000,00 zł, 29 
października 2015 r. w kwocie 4.291.224,00 zł i 30 października 2015 r. w kwocie 1.710.000,00 zł. 

 

Podwyższenie kapitału zakładowego, w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii U, zostało 
zarejestrowane przez sąd rejestrowy postanowieniem z dnia 9 grudnia 2015 roku. Tym samym kapitał 

zakładowy spółki wyniósł 27.336.669 zł i dzielił się na 5.388.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A1, 
20.000 akcji zwykłych imiennych serii M1, 127.796 akcji zwykłych imiennych serii S (z czego 125.796 

akcji zostało zamienionych w dniu 22 września 2015 r., natomiast 2.000 akcji w dniu 6 listopada 2015 
r.), 538.819 akcji zwykłych na okaziciela serii S oraz 3.037.408 akcji zwykłych imiennych serii U. 

 

W dniu 6 listopada 2015 roku Zarząd Spółki, w odpowiedzi na wniosek akcjonariusza Spółki 
posiadającego akcje zwykłe na okaziciela serii S, na podstawie art. 334 § 2 k.s.h. dokonał zamiany 

2.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S na akcje imienne. Stosownie do § 6 ust. 6 Statutu Spółki 
Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zamianę w/w akcji. Na podstawie uchwały nr 1181/2015 z dnia 16 

listopada 2015 r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuszczono i 

wprowadzono do obrotu  na rynku regulowanym 20.000 akcji serii M1 oraz 538.819 akcji serii S. Akcje 
serii M1 oraz S zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie 

art. 7 ust. 10 pkt. 1) Ustawy o Ofercie, zgodnie z którym udostępnienia do publicznej wiadomości 
prospektu emisyjnego nie wymaga dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji emitenta, 

które stanowią mniej niż 10% dopuszczonych do obrotu na tym rynku regulowanym tego samego 

rodzaju akcji tego emitenta, i łącznie z akcjami dopuszczonymi do obrotu na tym rynku regulowanym 
w ten sposób w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie osiągną lub nie przekroczą tej wartości. 

 
W dniu 9 czerwca 2016 r. Spółka, w odpowiedzi na wniosek jedynego obligatariusza dokonała 

konwersji na akcje 2.700 szt. obligacji zamiennych serii AD2. W wyniku konwersji powstało 900 000 
szt. akcji serii R1. Na mocy art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych z chwilą wydania akcji nastąpiło 

podwyższenie kapitału zakładowego spółki o sumę równą wartości nominalnej akcji, tj. o kwotę 

2.700.000 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy) zł. Cena emisyjna wszystkich akcji serii R1 
wyniosła 2.700.000,00 zł, a akcje zostały opłacone we wskazanej kwocie w dniu 9 czerwca 2016 r. 

poprzez dokonanie zamiany obligacji serii AD2 na akcje nowej emisji serii R1. 
 

W dniu 10 czerwca 2016 r. jedyny obligatariusz obligacji serii AH zamiennych na akcje zwykłe na 

okaziciela serii R2 złożył oświadczenie o zamianie wszystkich posiadanych przez niego 4.500  obligacji i 
objęciu w zamian za nie 1.500.000 akcji.  Na mocy art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych z chwilą 

wydania akcji nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki o sumę równą wartości nominalnej 
akcji, tj. o kwotę 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) zł. Wszystkie 4.500 obligacji serii 

AH, mających formę dokumentu, wyemitowane zostało na podstawie uchwały nr 03/06/2016 z dnia 10 
czerwca 2016 roku Zarządu Spółki Miraculum S.A. w sprawie decyzji o emisji i ustalenia warunków 

emisji obligacji serii AH zamiennych na akcje oraz na podstawie uchwał nr 5 i 6 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Miraculum S.A. z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie emisji przez Spółkę obligacji na 
okaziciela zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela oraz w sprawie pozbawienia 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji zamiennych na akcje oraz w 
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sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych 

Spółki na okaziciela, w sprawie zmian Statutu Spółki z tym związanych, w sprawie wyłączenia prawa 

poboru akcji, w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz w 
sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych. 

Ich przydział w ilości 4.500 sztuk miał miejsce dnia 10 czerwca 2016 roku. Celem emisji było 
przeprowadzenie transakcji odkupu praw składających się na markę „Gracja”. Obligacje serii AH były 

obligacjami na okaziciela uprawniającymi do świadczeń pieniężnych. Obligacje serii AH zawierały 

również uprawnienie do ich zamiany na akcje Emitenta. Prawo zamiany obligacji serii AH na akcje było 
wyłącznym i dyskrecjonalnym uprawnieniem obligatariuszy. Stosownie do Warunków Emisji Obligacji, 

ich wykup miał nastąpić w terminie 30 miesięcy od dnia przydziału obligacji tj. dnia 10 grudnia 2018 
roku. Każdemu Obligatariuszowi przysługiwało prawo do zamiany obligacji serii AH na akcje na 

okaziciela Emitenta w warunkowym kapitale zakładowym. Prawo do objęcia akcji w ramach 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w 

warunkach emisji danej serii obligacji jako termin wykupu obligacji, nie później jednak niż do dnia 30 

kwietnia 2020 roku. W wykonaniu Prawa Zamiany wydawane miały być akcje zwykłe na okaziciela 
obejmowane przez Obligatariuszy, którzy skorzystali z prawa zamiany Obligacji, oznaczane jako seria 

R2. Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Cena Zamiany była równa wartości nominalnej akcji 
Spółki, co oznacza, że na każdy jeden złoty wartości nominalnej obligacji przypada najwyżej jeden 

złoty wartości nominalnej akcji. Obligatariusz był uprawniony do składania oświadczeń o objęciu akcji 

w warunkowym kapitale zakładowym nie później niż w dniu wykupu obligacji. Prawo do złożenia 
oświadczenia o objęciu Akcji w ramach kapitału warunkowego miało wygasnąć przed dniem wykupu 

jeżeli uprzednio oświadczenie o objęciu akcji złożyłoby 149 uprawnionych obligatariuszy. Maksymalna 
wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w wypadku zamiany wszystkich obligacji serii AH na 

akcje mogła wynieść 4.999.998 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 
tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), w przypadku gdyby objęto wszystkie 5.000 

oferowanych obligacji. Cena emisyjna wszystkich akcji serii R2 wyniosła 4.500.000,00zł, a akcje 

zostały opłacone we wskazanej kwocie w dniu 10 czerwca 2016 r. poprzez dokonanie zamiany 
obligacji serii AH na akcje nowej emisji serii R2. 

 
W dniu 14 lipca 2016 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie przyjęcia warunków emisji 

obligacji serii AI zamiennych na akcje. Cel emisji obligacji serii AI nie został określony. Emitowane 

obligacje serii AI są wyemitowane jako papiery wartościowe na okaziciela i mają formę dokumentu. 
Łączna wartość obligacji serii AI wynosi 480.000 zł, a próg dojścia emisji do skutku został ustalony na 

480 (słownie: czterysta osiemdziesiąt) obligacji. Każda obligacja serii AI ma wartość nominalną w 
wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Obligacje będą podlegały wykupowi w pierwszym 

dniu roboczym po 30 (słownie: trzydzieści) miesiącach od dnia przydziału. Wysokość oprocentowania 

obligacji serii AI w skali roku jest stała i wynosi 10 % (słownie: dziesięć procent). Odsetki wypłacane 
będą w okresach miesięcznych, z dołu i naliczane począwszy od dnia następującego po dniu przydziału 

obligacji. Pierwszym dniem płatności odsetek będzie dzień, w którym zakończy się miesiąc 
kalendarzowy następujący po miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpił dzień przydziału. Ostatnim 

dniem płatności odsetek będzie dzień wykupu obligacji. Obligacje zostaną zabezpieczone wekslami 
własnymi in blanco wraz z deklaracją wekslową, zgodnie z którą weksel będzie mógł być uzupełniony 

do kwoty stanowiącej równowartość 130% (słownie: sto trzydzieści procent) wartości nominalnej 

objętych obligacji. Obligacje zawierają uprawnienie do ich zamiany na akcje Emitenta w warunkowym 
kapitale zakładowym. Akcje zwykłe na okaziciela obejmowane przez Obligatariuszy, którzy skorzystali z 

prawa zamiany Obligacji, oznaczane będą jako seria R3. Akcje serii R3 będą akcjami zwykłymi na 
okaziciela. Liczba akcji przyznawanych w zamian za jedną obligację serii AI stanowić będzie 

zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz wartości nominalnej jednej obligacji oraz ceny 

zamiany będącej wartością nominalną akcji. W przypadku, gdy iloraz łącznej wartości nominalnej 
wszystkich obligacji serii AI podlegających zamianie oraz ceny zamiany będzie liczbą całkowitą, liczbę 

akcji obejmowanych w ramach zamiany stanowić będzie iloraz wartości nominalnej wszystkich 
Obligacji oraz ceny zamiany. Kwota odpowiadająca wartości świadczeń z obligacji, która nie została 

zamieniona na akcje, zostanie wypłacona posiadaczowi obligacji w terminie 7 dni od daty wydania 
akcji serii R3. W dniu 22 lipca 2016 r. Emitent dokonał przydziału 480 (czterysta osiemdziesiąt) sztuk 

obligacji serii AI o łącznej wartości nominalnej 480.000 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych), 

co oznacza, że emisja obligacji serii AI doszła do skutku. Na Datę Prospektu Emitent nie otrzymał 
żadnego oświadczenia dotyczącego zamiany którejkolwiek z 480 obligacji serii AI na akcje Spółki serii 

R3. 
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W dniu 15 września 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 10 w 
sprawie zmiany Statutu Spółki. Na podstawie tej uchwały dokonano m.in. zmiany § 6 Statutu Spółki 

(wysokość kapitału zakładowego), a także § 8a Statutu Spółki, przewidującego możliwość 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Zgodnie ze zmianą Statutu Spółki, nowa wysokość 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego ustalona została w wysokości 800.000 zł. 

Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji przez 
obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Walnego 

Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji 

danej serii obligacji jako termin wykupu obligacji, nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia 2020 
roku. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w 

ust. 2 emitowane będą w seriach. Pierwsza seria akcji zostanie oznaczona jako seria R1, ewentualne 

kolejne jako seria R z oznaczeniem numeru porządkowego (R2, R3 itd.). Oznaczenie serii będzie 
wskazywane każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji danej serii obligacji zamiennych na akcje. 

Ponadto, § 6 Statutu Spółki został zmieniony celem dostosowania jego treści do zdarzeń, które 
nastąpiły w miesiącach poprzedzających podjęcie w/w uchwały, tj. zamiany 20.000 akcji zwykłych 

imiennych serii M1 na akcje zwykłe na okaziciela, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku 

wykonania przez obligatariuszy obligacji serii AD2 i serii AH prawa zamiany 2.700 obligacji AD2 na 
900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R1 oraz 4.500 obligacji AH na 1.500.000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii R2. 
 

W dniu 16 listopada 2016 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1 z dnia 16 listopada 2016 r. w 
sprawie podwyższenia przez Zarząd Spółki kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B w 

ramach kapitału docelowego. Zarząd, działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych 

w związku z §6a Statutu Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 6.000.000 zł, 
tj. z kwoty 34.536.669,00 zł do kwoty 40.536.669,00 zł w drodze emisji 2.000.000 akcji serii B o 

wartości nominalnej 3 zł każda. Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela. Cena emisyjna 
wynosi 3 zł za każdą akcję. Akcje serii B zostaną zaoferowane, w ramach oferty prywatnej, przez 

Zarządu Spółki wybranym inwestorom w liczbie nie większej niż 149 osób, z którymi zostaną zawarte 

umowy objęcia akcji w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. Uchwałą nr 2 Zarząd Emitenta wyłączył 
prawo poboru akcji serii B. wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. W dniu 24 listopada 2016 

r. została zawarta pomiędzy Emitentem a spółką pod firmą QXB sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach 
umowa objęcia 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, które miały zostać pokryte w całości 

wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 3.000.000,00 zł. W dniu 24 listopada 2016 r. została także 

zawarta pomiędzy Emitentem a Panem Tadeuszem Tuorą umowa objęcia 584.000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii B, które miały zostać pokryte w całości wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 

1.752.000,00 zł. W dniu 7 grudnia 2016 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1/2016 Zarządu Spółki 
w sprawie niedojścia do skutku emisji akcji serii B, na podstawie której Zarząd stwierdził, że emisja 

2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3 zł każda i łącznej wartości 
nominalnej 6.000.000,00 zł, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu nr 1 z dnia 16 listopada 

2016 r. w sprawie podwyższenia przez Zarząd Spółki kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii 

B w ramach kapitału docelowego nie doszła do skutku z powodu nieobjęcia przez inwestorów, do 
których zostały skierowane oferty wszystkich akcji serii B. Zarząd Spółki na podstawie tej uchwały 

postanowił także zwrócić inwestorom wpłaty dokonane na pokrycie akcji serii B. 
 

W dniu 19 grudnia 2016 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym, zgodnie z 

projektem uchwał, miała zostać podjęta uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z 
jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na 

okaziciela serii W, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ustalenia 15 
marca 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji serii W oraz zmiany Statutu Spółki związanych z 

obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii W, praw do akcji serii 
W oraz praw poboru akcji serii W, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do 

obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ostatecznie 

powyższa uchwała nie została podjęta, wobec braku wystarczającej liczby głosów „za” jej podjęciem. 
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W dniu 17 stycznia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 4 w 

sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w 

drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii W, z zachowaniem prawa poboru 
dotychczasowym akcjonariuszy Spółki, ustalenia 15 marca 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji 

serii W oraz zmiany Statutu Spółki związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego, 
dematerializacji akcji serii W, prawo do akcji serii W oraz praw poboru akcji serii W, ubiegania się 

przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (zwana dalej w treści niniejszego akapitu „Uchwałą nr 4”). 
Zgodnie z § 1 Uchwały nr 4, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  postanowiło obniżyć kapitał 

zakładowy Spółki z kwoty 34.536.669 zł do kwoty 17.268.334,50 zł, tj. o kwotę 17.268.334,50 zł. 
Obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z kwoty 

3,00 zł do kwoty 1,50 zł każda. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości 
nominalnej akcji oraz utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na pokrycie strat Spółki. 

Obniżenie nastąpiło bez uiszczenia jakichkolwiek spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na 

rzecz akcjonariusz Spółki. Poza tym utworzono osobny kapitał rezerwowy i przelano całą kwotę 
uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 17.268.334,50 zł na kapitał rezerwowy. 

Kapitał ten może zostać wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki. Jednocześnie z obniżeniem 
kapitału zakładowego, na podstawie Uchwały nr 4 podwyższono kapitał zakładowy w trybie art.. 457 § 

1 Kodeksu spółek handlowych z dotychczasowej kwoty w wysokości 17.268.334,50 zł o kwotę w 

wysokości 17.268.334,50 zł, tj. do kwoty w wysokości 34.536.669 zł. Podwyższenie kapitału 
zakładowego nastąpiło poprzez emisję 11.512.223 akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości 

nominalnej 1,50 zł każda. Akcje serii W będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą 
związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. Akcje serii W będą uczestniczyć w dywidendzie 

począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2017, to jest od 
dnia 1 stycznia 2017 roku (akcje serii W staną się tożsame w prawach do dywidendy po dniu, w 

którym walne zgromadzenie Emitenta podejmie uchwałę o podziale zysku za rok obrotowy 2016 – jeśli 

dywidenda nie będzie wypłacana, lub pod dniu ustalenia uprawnionych do dywidendy – jeśli 
dywidenda będzie wypłacana. W dniu 29 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Spółki, w związku z wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016 stratą 
w wysokości 15.443.579,90 zł, podjęło uchwałę na mocy której strata ta zostanie pokryta z przyszłych 

zysków Spółki. Mając powyższe na uwadze, akcje serii W stały się tożsame w prawach do dywidendy 

po dniu, w którym odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, podczas którego 
została podjęta uchwała w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, tj. z dniem 30 czerwca 2017 r. 

Emisja akcji serii W przeprowadzona zostanie w ramach oferty publicznej zgodnie z przepisami Ustawy 
o Ofercie. Cena emisyjna akcji serii W zostaje ustalona na kwotę 1,50 zł za jedną akcję. Akcje serii W 

zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Spółka przewiduje możliwość opłacenia wkładu na akcje serii 

W w drodze wzajemnego umownego potrącenia wierzytelności w oparciu o art. 14 par. 4 Ksh. 
Przedmiotem potrąceń mają być następujące wierzytelności: 

1. Fire Max Fund Sp z o.o. i Fire Max Sp. z o.o. (spółki zwane łącznie Wierzycielem) spłata 
zobowiązań handlowych zgodnie z warunkami porozumienia w sprawie spłaty wierzytelności z dnia 08 

marca 2017 roku. Zgodnie z treścią ww. porozumieniem Strony zobowiązały się do rozliczenia 
wierzytelności wierzyciela w wysokości 429.721,48 złotych poprzez jej umowne potrącenie z 

wierzytelnością Spółki z tytułu zapłaty ceny za objęte przez Fire Max Fund Sp. z o.o. akcje emisji serii 

W. W przedmiotowym porozumieniu Fire Max Fund Sp.z o.o. oświadczył, że w oparciu o posiadane 
akcje i przysługujące z nich prawo poboru weźmie udział w emisji akcji serii W i obejmie akcje serii W 

w liczbie 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,5 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) 
każda. Wierzyciel zobowiązany będzie do wyrównania Spółce różnicy, która może powstać po 

dokonaniu wzajemnych potraceń; 

2. Pana Marka Kamoli, akcjonariusza Spółki, wierzytelność z tytułu pożyczki udzielonej Spółce w 
dniu 17 stycznia 2017 roku, zwiększonej aneksem z dnia 21 lutego 2017 roku do kwoty 2.250.000,00 

złotych, a następnie zwiększonej aneksem z dnia 22 czerwca 2017 roku oraz aneksem z dnia 29 
czerwca 2017 r. do łącznej kwoty 7.000.000,00 złotych. Zgodnie z zawartą umową pożyczki, aktualne 

zobowiązanie Spółki w wysokości  5.626.569,84 złotych, wraz z należnymi odsetkami zostanie 
spłacone poprzez umowne potrącenie przysługującej pożyczkobiorcy wierzytelności z tytułu opłacenia 

objęcia akcji pożyczkobiorcy, które zostaną zaoferowane pożyczkodawcy w ramach publicznej Emisji w 

terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku;  
3. 3. QXB Sp. z o.o., zgodnie z zawartą w dniu 16 grudnia 2016 roku pomiędzy Miraculum S.A., a 

QXB sp. z o.o. umową nabycia przez QXB sp. z o.o. praw do znaku towarowego LIDER, w tym praw 
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ochronnych i majątkowych praw autorskich. QXB sp. z o.o. dokonał zapłaty w całości na rzecz 

Emitenta kwoty 3.300.000 zł, powiększonej o należny podatek VAT, tj. kwoty 4.059.000 zł. Część 

kwoty w wysokości 1.839.000 zł została przez QXB sp. z o.o. zapłacona gotówką, natomiast pozostała 
część w wysokości 2.220.000 zł została zapłacona na podstawie porozumienia pomiędzy QXB sp. z 

o.o. z Emitentem z dnia 29 grudnia 2016 r. Na podstawie tego porozumienia Strony ustaliły, iż łączna 
kwota w wysokości 2.220.000 zł zostaje zaliczona na poczet ceny sprzedaży praw składających się na 

markę LIDER. Na tę kwotę składały się: (i) zaliczki na zakup towaru, dokonane w dniach 7 grudnia 

2016 r. – 16 grudnia 2016 r. w łącznej wysokości 920.000 zł, a także (ii) wpłata tytułem opłacenia 
akcji serii B na podstawie umowy objęcia akcji serii B z dnia 24 listopada 2016 r. w łącznej wysokości 

1.700.000 zł – emisja akcji serii B nie doszła do skutku, w związku z czym Emitent zwrócił QXB sp. z 
o.o. kwotę w wysokości 400.000 zł, natomiast kwota w wysokości 1.300.000 zł stała się Spółce 

nienależna, wobec czego Strony na mocy porozumienia z dnia 29 grudnia 2016 r. zaliczyły na poczet 
ceny sprzedaży praw składających się na markę LIDER. Strony umowy z dnia 16 grudnia 2016 r. 

ustaliły także, iż w terminie roku od dnia zawarcia umowy, każda ze stron będzie uprawniona do 

żądania odsprzedaży/odkupu wszelkich praw nabytych przez QXB sp. z o.o. na podstawie umowy na 
rzecz Emitenta za cenę 3.300.000 złotych plus VAT. Cena zostanie opłacona w całości poprzez 

umowne potrącenie przysługującej Spółce należności z tytułu opłacenia objęcia akcji Spółki, które 
zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej w przyszłości (tj. akcji serii W), nie później niż w 

ciągu roku od dnia zawarcia umowy. 

Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przez zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w 
wysokości ich ceny emisyjnej. Akcje serii W zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej, tj. 

z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w stosunku do liczby 
posiadanych przez nich akcji Spółki. Każdy akcjonariusz posiadający 1 akcję otrzymuje 1 prawo 

poboru, które uprawnia do objęcia 1 akcji serii W (emisja w stosunku 1:1). Ustalono także, że dniem 
według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii W jest dzień 15 

marca 2017 r. Ponadto, zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających 

do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii W do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych S.A. Zarządu został upoważniony i zobowiązany przez Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Emitenta do podejmowania wszelkich czynności w celu realizacji Uchwały nr 4. W 
związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii W, Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie Emitenta zmieniło Statut Spółki w ten sposób, że kapitał zakładowy wynosi 

34.536.669 złotych i dzieli się na 23.024.446 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,50 zł każda 
akcja, w tym: a) 5.388.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A1; b) 20.000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii M1; c) 666.615 akcji zwykłych na okaziciela serii S; d) 3.037.408 akcji zwykłych na 
okaziciela serii U; e) 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R1; f) 1.500.000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii R2; g) 11.512.223 akcje zwykle na okaziciela serii W. Na dzień zatwierdzenia 

Prospektu, powyższa zmiana Statutu nie została zarejestrowana przez właściwy Sąd rejestrowy. 
 

Dodatkowo Emitent wskazuje, iż w dniu 27 czerwca 2016 r. spółka Crystalwaters LLC sp. z o.o., Pani 
Monika Dziachan oraz Pan Marcin Kozłowski zawarli porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 

5 i 6 Ustawy o Ofercie, tj. zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Emitenta oraz prowadzenia 
trwałej polityki wobec Emitenta. Zgodnie z otrzymanym przez Emitenta w dniu 27 października 2016 r. 

zawiadomieniem od członków w/w porozumienia akcjonariuszy o rozszerzeniu w/w porozumienia o 

dwóch nowych akcjonariuszy (Pani Monika Tuora oraz Pani Beata Roszak), łącznie na dzień 27 
października 2016 r. spółka Crystalwaters LLC sp. z o.o., Pani Monika Dziachan, Pan Marcin Kozłowski, 

Pani Monika Tuora oraz Pani Beata Roszak posiadali 2.364.752 akcji stanowiących 20,54% udziału w 
ogólnej liczbie akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, z czego: (1) spółka Crystalwaters LLC 

sp. z o.o. posiadała 1. 277.408 akcji stanowiących 11,1% udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów na 

walnym zgromadzeniu Emitenta, (2) Pani Monika Dziachan posiadała 442.344 akcji stanowiących 3,8% 
udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, (3) Pan Marcin Kozłowski 

posiadał 75.000 akcji stanowiących 0,65% udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów na walnym 
zgromadzeniu Emitenta, (4) Pani Monika Tuora posiadała 450.000 akcji stanowiących 3,91% udziału w 

ogólnej liczbie akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, (5) Pani Beata Roszak posiadała 
120.000 akcji stanowiących 1,04% udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów na walnym zgromadzeniu 

Emitenta. 

 
Zgodnie natomiast z otrzymanym przez Emitenta w dniu 23 listopada 2016 r. zawiadomieniem od 

członków w/w porozumienia akcjonariuszy o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów, 
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łącznie na dzień 18 listopada 2016 r. spółka Crystalwaters LLC sp. z o.o., Pani Monika Dziachan, Pan 

Marcin Kozłowski, Pani Monika Tuora oraz Pani Beata Roszak posiadali 2.815.392 akcji, stanowiących 

24,46% udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, z czego: (1) 
spółka Crystalwaters LLC sp. z o.o. posiadała 1.728.048 akcji stanowiących 15,01% udziału w ogólnej 

liczbie akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, (2) Pani Monika Dziachan posiadała 442.344 
akcji stanowiących 3,84% udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, 

(3) Pan Marcin Kozłowski posiadał 75.000 akcji stanowiących 0,65% udziału w ogólnej liczbie akcji i 

głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, (4) Pani Monika Tuora posiadała 450.000 akcji 
stanowiących 3,91% udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, (5) 

Pani Beata Roszak posiadała 120.000 akcji stanowiących 1,04% udziału w ogólnej liczbie akcji i 
głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.    

 
W dniu 20 stycznia 2017 r. Emitent otrzymał od członków w/w porozumienia zawiadomienie o zmianie 

posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów. Łącznie na dzień 20 stycznia 2017 r. spółka 

Crystalwaters LLC sp. z o.o., Pani Monika Dziachan, Pan Marcin Kozłowski, Pani Monika Tuora oraz 
Pani Beata Roszak posiadają 2.496.794 akcje, stanowiące 21,69% udziału w ogólnej liczbie akcji i 

głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, z czego: (1) spółka Crystalwaters LLC sp. z o.o. posiada 
1.497.794 akcji stanowiących 13,01% udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów na walnym 

zgromadzeniu Emitenta, (2) Pani Monika Dziachan posiada 354.000 akcji stanowiących 3,07%% 

udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, (3) Pan Marcin Kozłowski 
posiada 75.000 akcji stanowiących 0,65% udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów na walnym 

zgromadzeniu Emitenta, (4) Pani Monika Tuora posiadała 450.000 akcji stanowiących 3,91% udziału w 
ogólnej liczbie akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, (5) Pani Beata Roszak posiadała 

120.000 akcji stanowiących 1,04% udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów na walnym zgromadzeniu 
Emitenta. 

 

W dniu 15 listopada 2016 r. na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o 
Ofercie, Rubid 1 sp. z o.o., RDM Partners sp. z o.o., Fire Max Fund sp. z o.o., Fire Max sp. z o.o. oraz 

Wyższa Szkła Pedagogiczna im. J. Korczaka zawarli porozumienie w przedmiocie zgodnego głosowania 
na Walnych Zgromadzeniach Miraculum S.A. Porozumienie weszło w życie z dniem 15 listopada 2016 

r. i obowiązywało do dnia 31 grudnia 2016 r. W dniu zawarcia porozumienia podmioty wchodzące w 

jego skład (na dzień 15 listopada 2016 r.) posiadały łącznie 3.603.394 akcji zwykłych na okaziciela, co 
stanowiło 31,30% w kapitale zakładowym oraz uprawniało do wykonywania 3.603.394 głosów, co 

stanowi 31,30% ogólnej liczby głosów, z czego: (1) Rubid 1 sp. z o.o. posiadała 1.678.436, które 
stanowiły 14,58% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dawały prawo do 1.678.436 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowił 14,58% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu; (2) RDM Partners sp. z o.o. posiadała 250.000, które stanowiły 2,17% udziału w 
kapitale zakładowym Emitenta i dawały prawo do 250.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Emitenta, co stanowił 2,17% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu; (3) Fire Max 
Fund sp. z o.o. posiadała 900.000, które stanowiły 7,82% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 

dawały prawo do 900.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowił 7,82% udziału w 
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu; (4) Fire Max sp. z o.o. posiadała 24.958, które 

stanowiły 0,22% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dawały prawo do 24.958 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowił 0,22% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu; (5) Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka posiadała 750.000, które stanowiły 

6,51% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dawały prawo do 750.000 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta, co stanowił 6,51% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. 

 
Ponadto Emitent wskazuje, iż w dniu 20 czerwca 2016 r. RDM Partners Sp. z o.o. (spółka zależna od 

Pani Moniki Nowakowskiej) oraz Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J.Korczaka w Warszawie (WSP) 
zawarły umowę, na mocy której WSP zobowiązało się, że w dniu 1 września 2016 r. przeniesie na 

rzecz RDM Partners Sp. z o.o. prawo własności 900.000 (dziewięciuset tysięcy) akcji Emitenta 
uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Strony ustaliły 

łączną wartość zbywanych akcji na kwotę 2.700.000,00 zł (dwa miliony siedemset tysięcy złotych), tj. 

3,00 zł (trzy złote) za jedną akcję. W dniu 2 września 2016 r. został podpisany aneks do w/w umowy - 
strony postanowiły zmienić termin przekazania 900.000 akcji Spółki przez WSP na rzecz RDM na dzień 

17 października 2016 r. Umowa nie zawiera żadnych postanowień dotyczących wykonywania prawa 
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głosów z akcji Emitenta przez WSP przed przeniesieniem prawa własności akcji Emitenta. W dniu 22 

września 2016 r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka zbyła w drodze pożyczki 150.000 

akcji Emitenta. W dniu 21 listopada 2016 r. Emitent został zawiadomiony przez spółkę RDM Partners 
sp. z o.o. o sporządzeniu kolejnego aneksu do umowy z dnia 20 czerwca 2016 r. Strony aneksem tym 

postanowiły zmienić umowę w ten sposób, iż pozostałe 750.000 niepożyczonych akcji Spółki zostanie 
przeniesionych na RDM w terminie 21 listopada 2016 r. jako wykonanie pożyczki. W dniu 21 listopada 

2016 r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka zbyła w drodze pożyczki 750.000 

zdematerializowanych akcji na okaziciela, wyemitowanych przez Emitenta. 

21.2. UMOWA SPÓŁKI I STATUT 

21.2.1. OPIS PRZEDMIOTU I CELU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZE WSKAZANIEM MIEJSCA 

W UMOWIE SPÓŁKI I STATUCIE, W KTÓRYM SĄ ONE OKREŚLONE 

Emitent prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej perfum, kosmetyków i 
artykułów toaletowych. 

 
Przedmiot działalności Emitenta został określony w § 5 Statutu Emitenta i obejmuje zgodnie ze 

Statutem Spółki : 
 

1) produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD -20.42.Z); 

2) produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD -20.41.Z); 
3) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD -46.45.Z); 

4) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD -47.75.Z); 
5) badanie rynku i opinii publicznej (PKD -73.20.Z); 

6) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( PKD 68.10.Z); 

7) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); 
8) działalność agencji reklamowych ( PKD 73.11.Z); 

9) działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana ( PKD 82.9) 
10) towarowy transport drogowy (PKD 49.41) 

11)  wynajem i dzierżawa (PKD 77); 
12) wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2); 

13) działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z); 

14) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD: 46.4); 
15) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność 

powiązana (PKD 62); 
16) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z); 

17) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z); 

18) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z); 
19) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); 

20) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 
63.11.Z); 

21) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2); 

22) konserwacja i naprawa maszyn (PKD 33.12.Z); 
23) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 

62.09.Z); 
24) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 

41.20.Z); 
25) badania i analizy techniczne (PKD 71.20); 

26) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2); 

27) fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02); 
28) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); 

29) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z); 
30) działalność związana z organizacja targów i wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z); 

31) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z); 

32) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B); 
33) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 

70.22.Z); 
34) pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z); 
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35) produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z); 

36) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając 

dentystyczne (PKD 32.50.Z); 
37) produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z); 

38) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z); 
39) produkcja olejków eterycznych (PKD 20.53.Z); 

40) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z); 

41) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z); 
42) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z); 

43) produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z); 
44) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z); 

45) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z); 
46) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z); 

47) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z); 

48) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z); 
49) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.73.Z); 
50) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z); 

51) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C); 

52) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 
(PKD 72.19.Z); 

53) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z); 
54) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z); 

55) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z). 
 

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie 

zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością trzech 
czwartych głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. 

 

21.2.2. PODSUMOWANIE WSZYSTKICH POSTANOWIEŃ UMOWY SPÓŁKI, STATUTU LUB 

REGULAMINÓW EMITENTA ODNOSZĄCYCH SIĘ DO CZŁONKÓW ORGANÓW 

ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH 

 

Zarząd 
 

Statut Emitenta  

 
Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednej i nie więcej niż z trzech osób powoływanych i 

odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza określa, który z członków Zarządu pełni funkcję 
Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza może także powierzyć jednemu lub dwóm członkom Zarządu 

funkcję Wiceprezesa. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. W przypadku wygaśnięcia mandatu 
członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 1 (jednej) 

osoby. Nie wyklucza to uprawnienia Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu. Zarząd Spółki 

prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ja na zewnątrz i działa na podstawie Regulaminu Zarządu 
zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, nie 

zastrzeżone ustawą albo niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady 
Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. Zarząd, za zgoda Rady Nadzorczej, upoważniony jest 

do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidzianej dywidendy. Regulamin Zarządu może 

przewidywać wewnętrzny podział kompetencji w zakresie prowadzenia spraw Spółki pomiędzy jego 
członków. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów 

decyduje głos Prezesa Zarządu. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, a 
odwołać prokurę może każdy członek Zarządu samodzielnie. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki 

wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z 
prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony 

jest jeden członek Zarządu. 
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W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką i członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza 

lub pełnomocnik wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może upoważnić swojego 

członka do podpisywania oświadczeń w jej imieniu. 
 

Regulamin Zarządu 
 

Zgodnie z §1 Regulaminu Zarządu Emitenta Zarząd jest organem statutowym, który kieruje 

działalnością Spółki i działa w imieniu Spółki. Zgodnie z §4 Regulaminu Zarządu Emitenta posiedzenia 
Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.  Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby w ustalonych 

terminach na bieżąco, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu, na podstawie zawiadomienia 
przekazanego z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą planowanego posiedzenia.  Posiedzeniom 

Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.  Uchwały zarządu zapadają w głosowaniu jawnym.  Z 
posiedzenia Zarządu oraz podejmowanych uchwał sporządzany jest protokół, który podpisują 

uczestnicy posiedzenia. Protokół należy sporządzić w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia posiedzenia i 

przekazać wszystkim członkom Zarządu. Członkowie Zarządu głosujący przeciwko podejmowanej 
uchwale, mogą zażądać zaprotokołowania odmiennego stanowiska. Protokół podlega zatwierdzeniu na 

następnym posiedzeniu Zarządu. Protokoły i podjęte uchwały przechowuje się w księdze protokołów 
Zarządu.  Do obowiązków Zarządu Spółki należą w szczególności: 

Zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które powinno się odbyć nie później niż w ciągu 6 

miesięcy po zakończeniu roku obrotowego 
Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z inicjatywy własnej, na wniosek Rady 

Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału 
zakładowego  

Przedkładanie Radzie Nadzorczej sprawozdania z działalności Spółki, wniosków w sprawie podziału 
zysków, źródeł i sposobów pokrycia ewentualnych strat oraz wysokości odpisów na fundusze celowe 

Przedkładanie Radzie Nadzorczej planów finansowych 

Opracowanie i zatwierdzanie rocznych i kwartalnych planów działalności gospodarczej Spółki 
 

 
Rada Nadzorcza 

 

Statut 
 

Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków 
powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 

5 (pięć) lat. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może nadal 

działać, o ile jej liczebność nie spadnie poniżej 5 (pięciu) osób. Nie wyklucza to uprawnienia Walnego 
Zgromadzenia do uzupełnienia składu Rady. Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona 

Przewodniczącego, oraz może powołać jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących. Członkowie Rady 
Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują inne swoje obowiązki osobiście. 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych 
obowiązującymi przepisami prawa i innymi postanowieniami określonymi w statucie do uprawnień 

Rady Nadzorczej należy: 

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością Spółki, w tym wybór podmiotu uprawnionego do badania 
księgi bilansu; 

b) rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 
ubiegły rok obrotowy; 

c) badanie wniosków Zarządu co do sposobu podziału zysku lub pokrycia strat; 

d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których 
mowa w pkt b) i c); 

e) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Spółki oraz pozostałych członków Zarządu, a 
ponadto ustalenie zasad ich wynagradzania; 

f) wyrażenie zgody na wypłatę akcjonariuszowi lub akcjonariuszom przez Zarząd Spółki zaliczki na 
poczet przewidzianej dywidendy. 

g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu. 

 
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, w razie 

potrzeby zastępowany przez Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek 
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zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej również na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady 

Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku. Członkowie Zarządu powinni 

uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, z wyłączeniem spraw 
dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności i 

ustalenia wynagrodzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej 
jednak niż raz na kwartał w danym roku obrotowym. Posiedzenia Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli 

wszyscy członkowie Rady zostali o nich powiadomieni zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej oraz 

uczestniczy w nich co najmniej polowa członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje 
uchwały bezwzględną większością głosów osób obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości 

głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać 
udział w podejmowaniu uchwał, oddają swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady 

Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na 
posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Do 

podjęcia uchwały w trybie pisemnym wystarcza podpisanie treści uchwały przez każdego z członków 

Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. 

Jeżeli uchwała została podjęta w przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na 
odległość, okoliczność ta powinna by zaznaczona w protokole z kolejnego posiedzenia Rady 

Nadzorczej. 

 
Regulamin Rady Nadzorczej 

 
Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.  Członkowie Rady wykonują swoje 

obowiązki osobiście. Rada działa kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do 
samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych. 

 

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do: 
- uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej 

- wykonywanie czynności nadzorczych do wykonania których zostali wydelegowani 
- uczestnictwa, w miarę możliwości w Walnych Zgromadzeniach Spółki 

- zachowania w tajemnicy informacji powziętych w związku z wykonywaniem obowiązków, w 

szczególności dotyczy to informacji poufnych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami 
finansowymi lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki.   

 
Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie po wyborze informować Spółkę o liczbie posiadanych 

akcji Spółki, w tym przez przedmioty zależne na dzień powołania. Członek Rady Nadzorczej 

zobowiązany jest również do informowania Spółki o transakcjach na akcjach Spółki pociągających za 
sobą obowiązki informacyjne określone w odrębnych przepisach, w terminie umożliwiającym Spółce 

wykonanie obowiązku informacyjnego zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Rada wykonuje swoje 
zadania przez czynności nadzorczo-kontrolne i doradcze. Rada sprawuje również kontrolę nad 

realizacją przez Zarząd Spółki uchwał Walnych Zgromadzeń. Zgodnie z § 8 Regulaminu Rady 
Nadzorczej Emitenta, w razie konieczności ukonstytuowania się nowo wybranej Rady Nadzorczej, 

uprawnionym do zwołania i przewodniczenia pierwszemu posiedzeniu jest najstarszy wiekiem członek 

Rady Nadzorczej. Porządek posiedzenia powinien obejmować wybór Przewodniczącego i co najmniej 
jednego Wiceprzewodniczącego. Ponadto może obejmować wybór komitetu audytu i komitetu 

wynagrodzeń. Posiedzenie nowo wybranej Rady powinno być zwołane niezwłocznie nie później niż w 
ciągu 2 tygodni od dnia wyboru Nowej Rady Nadzorczej. W wypadku, gdyby posiedzenie nowo 

wybranej Rady Nadzorczej nie odbyło się w terminie miesiąca od powołania Rady Nadzorczej, 

uprawnionym do zwołania posiedzenia będzie Zarząd. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje 
Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania przez Przewodniczącego-Wiceprzewodniczący 

Rady Nadzorczej. W przypadku gdy Wiceprzewodniczący nie może zwołać posiedzenia, uprawnionym 
do jego zwołania jest najstarszy członek Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy 

również zwołać na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku 
posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku. Posiedzenia Rady 

Nadzorczej zwoływane są co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Zaproszenia na 

posiedzenia Rady doręczane są członkom Rady na adres poczty elektronicznej wskazanej przez 
Członka Rady Nadzorczej lub na wskazany przez niego numer faksu. Gdyby powyższe doręczenie było 

niemożliwe, zaproszenie może być wysłane pocztą kurierską lub listownie, bądź doręczone osobiście za 
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pokwitowaniem odbioru. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać wskazanie 

miejsca i godziny rozpoczęcia posiedzenia oraz porządek posiedzenia pod rygorem nieważności. 

Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie 
wyrażą na to zgodę, najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to podpisem na liście obecności. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i jemu przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod 
jego nieobecność Wiceprzewodniczący. Przewodniczący niezwłocznie po otwarciu posiedzenia zarządza 

sporządzanie listy obecności, na której podpisują się wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oraz 

protokolant. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów na posiedzeniu. W 
przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały są 

podejmowane w głosowaniu tajnym w sprawach osobowych, a także w sytuacji jeśli zażąda tego co 
najmniej jeden członek Rady Nadzorczej.  

 

21.2.3. OPIS PRAW, PRZYWILEJÓW I OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KAŻDYM RODZAJEM 

ISTNIEJĄCYCH AKCJI 

 
Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta są określone w przepisach Kodeksu spółek 

handlowych, w Statucie Emitenta oraz w innych przepisach prawa.  
 

Prawa majątkowe związane z akcjami Emitenta obejmują w szczególności: 

 
Prawo do dywidendy 

Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Emitenta, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, 
zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do 

wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut Emitenta nie przewiduje 
żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza że na każdą z akcji przypada dywidenda w 

takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym 

przysługiwały akcje w dniu dywidendy określonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W 
następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału, akcjonariusze nabywają roszczenie o 

wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w 
uchwale Walnego Zgromadzenia.  Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w 

zyskach Emitenta. 

 
Prawo poboru  

Zgodnie z art. 433 §1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom w przypadku nowych emisji akcji 
przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji posiadanych (prawo 

poboru). Akcjonariusze mogą zostać pozbawieni prawa poboru w całości lub części w drodze uchwały 

Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów, w przypadku gdy 
uzasadnia to interes Spółki. Pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w 

przypadku, gdy zostało to przewidziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia 
Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa 

poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Prawo poboru jak i 
możliwość jego wyłączenia w części lub całości dotyczy również emisji innych papierów wartościowych 

zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje (art. 433 §6 Kodeksu spółek 

handlowych). Statut Spółki (§ 6a ust. 3) przewiduje że za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może 
pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału 

docelowego. 
 

Prawa akcjonariuszy przy likwidacji spółki 

Zgodnie z art. 474 §1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mają prawo do udziału w podziale 
majątku spółki Emitenta w przypadku jego likwidacji, jednakże warunkowane jest to uprzednim 

zaspokojeniem bądź zabezpieczeniem wierzycieli Spółki. Podział majątku w przypadku likwidacji Spółki 
dokonywany jest w stosunku odpowiadającym dokonanym przez Akcjonariuszy wpłatom na kapitał 

zakładowy Spółki. Wysokość wpłaty na kapitał zakładowy poszczególnych Akcjonariuszy ustalana jest 
na podstawie ilości posiadanych akcji i ich wartości. Statut Emitenta nie przewiduje żadnego 

uprzywilejowania w tym zakresie. 

Co do zasady likwidatorami spółki są członkowie Zarządu, chyba że uchwała walnego zgromadzenia 
stanowi inaczej. Dodatkowo wskazać należy, iż na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 
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jedną dziesiątą kapitału zakładowego, sąd rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów, 

ustanawiając jednego albo dwóch likwidatorów (art. 463 §2 Kodeksu spółek handlowych).  

 
Prawo do zbywania akcji 

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zbywania posiadanych akcji, które nie jest w żaden sposób 
ograniczone przez Statut Emitenta. 

 

Prawo do obciążania akcji zastawem lub użytkowaniem 
Zgodnie z art. 340 § 3 Kodeksu spółek handlowych w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których 

ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym 
przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z 

tych akcji przysługuje akcjonariuszowi i nie może być wykonywane przez zastawnika ani użytkownika. 
Natomiast zgodnie z §12 ust. 2 Statutu Emitenta wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub 

użytkownika akcji Spółki wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej w formie pisemnej uchwały. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody albo odmowy zgody na wykonanie prawa głosu przez zastawnika 
lub użytkownika akcji, Zarząd podejmuje w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia otrzymania 

pisemnego wniosku wskazującego liczbę akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie oraz 
osobę zastawnika lub użytkownika. 

 

Uprawnienia korporacyjne związane z akcjami obejmują w szczególności: 
- Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia 

określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
- Zgodnie z art. 398 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

zwoływane jest w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie, a także 
gdy organy Spółki lub osoby uprawnione do zwoływania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia uznają to za wskazane.  

- Zgodnie z art. 399 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zgodnie 
z § 11 ust. 5 Statutu Spółki Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną czwartą kapitału 

zakładowego lub co najmniej jedna czwarta ogółu głosów w Spółce mogą zwołać 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego 

Zgromadzenia. 

 
Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 

określonym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki, oraz Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.  

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia 

określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia 
przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd 

rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy 
występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.  

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu 
porządku obrad i powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed 

wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie 

później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany 
w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje na stronie 

internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z 
przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie raportów bieżących. 

 
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw 
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 

wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie 
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internetowej. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty 

uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.  

 
Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące 
akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).  

 
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po 

ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu 
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 
Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący 

rachunek papierów wartościowych stanowią podstawę dla sporządzenia wykazu przez ten podmiot, 

który jest następnie przekazany KDPW jako podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów 
wartościowych. Na tej podstawie KDPW sporządza wykaz uprawnionych z akcji do uczestniczenia w 

Walnym Zgromadzeniu. Wykaz sporządzony przez KDPW jest przekazany Spółce i stanowi podstawę 
dla ustalenia przez Spółkę listy uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.  

 

W okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia 
Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki może przenosić akcje. Akcjonariusz może głosować 

odmiennie z każdej z posiadanych akcji.  
 

Akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 
osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek 

Zarządu, Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub 

spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym 
Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące 

na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest 
wyłączone. Pełnomocnik – Członek Zarządu, Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek 

organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki – głosuje zgodnie z instrukcjami 

udzielonymi przez akcjonariusza Spółki.  
 

Prawo do żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 
Walnego Zgromadzenia oraz wydania listy akcjonariuszy  

Zgodnie z art. art. 407 Kodeksu spółek handlowych każdy z Akcjonariuszy może zażądać wydania 

odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed dniem Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ponadto akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy 

nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.  
 

Prawo do złożenia wniosku o zażądanie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy  

Zgodnie z art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych , zarządzanie przerwy w obradach wymaga 

podjęcia uchwały kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów. Wniosek o zarządzenie przerwy 
może zgłosić Przewodniczący Zgromadzenia jak i każda z osób mających prawo uczestniczenia w 

zgromadzeniu. Łączne przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.  
 

Prawo do żądania sprawdzenia listy obecności  

Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, 
które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona 
podczas obrad tego Zgromadzenia (art. 410 §1 Kodeksu spółek handlowych). Akcjonariusze 

posiadający jedną dziesiąta kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu mogą 
zgłosić wniosek o powołanie komisji w celu sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy na Walnym 

Zgromadzeniu (art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych). Skład takiej komisji powinien być co 

najmniej trzyosobowy a prawo wyboru jednego z jej członków przysługuje wnioskodawcom. 
 

Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
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Uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje prawo wykonywania głosu z 

posiadanych /reprezentowanych akcji. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji. 

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub 
przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym 

Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Zgodnie z art. 411 (3) Kodeksu Spółek Handlowych, 
akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik może 

reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. 

Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów 
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych 

na każdym rachunku. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i 
wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Członek zarządu 

i pracownik spółki nie może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu, przy czym ograniczenie to 
nie dotyczy spółki publicznej. Zgodnie z § 14 a Statutu prawo głosowania akcjonariuszy zostaje 

ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 

10 % ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania danego Walnego Zgromadzenia, z 
zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji 

przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, takie 

ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące. Ograniczenie prawa głosowania, nie 

dotyczy akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającego to 
ograniczenie, byli uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 9 % ogólnej liczby głosów 

istniejących w Spółce oraz akcjonariuszy działających z tymi akcjonariuszami, na podstawie zawartych 
porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji. Dla potrzeb ograniczenia prawa 

do głosowania, głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, są 
sumowane. Osoby, których głosy podlegają kumulacji i redukcji, zwani są łącznie Zgrupowaniem. 

Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze 

wchodzący w skład Zgrupowania.  
 

Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad: 
liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich 

akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą 

nadwyżce ponad 10% ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim 
akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania, 

jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt 1) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na 
Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania przekracza próg 10 %, 

dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład 

Zgrupowania. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalanej 
na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład 

Zgrupowania (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia 
stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład 

Zgrupowania nie będzie przekraczać 10% ogólnej liczby głosów w Spółce, 
jeżeli na potrzeby redukcji, o której mowa w pkt 1) lub pkt 2) powyżej nie można ustalić kolejności 

redukcji głosów z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje tą samą liczbą głosów, to 

głosy akcjonariuszy dysponujących tą samą liczbą głosów redukuje się proporcjonalnie, przy czym 
liczby ułamkowe zaokrągla się w dół do pełnej liczby akcji. W pozostałym zakresie zasady określone w 

pkt 1) lub pkt 2) powyżej stosuje się odpowiednio, 
w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo 

wykonywania co najmniej jednego głosu, 

ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym 
Zgromadzeniu. 

 
W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, każdy akcjonariusz Spółki, Zarząd Spółki, 

Rada Nadzorcza Spółki oraz poszczególni członkowie tych organów, a także Przewodniczący Walnego 
Zgromadzenia, mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki, podlegający zasadzie ograniczenia prawa 

głosowania, udzielił informacji czy jest on w stosunku do dowolnego innego akcjonariusza 

Spółki  podmiotem dominującym lub zależnym. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim 
obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje 

samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki, w stosunku do których jest podmiotem 
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dominującym lub zależnym. W przypadku wątpliwości wykładni postanowień dotyczących ograniczenia 

prawa do głosowania należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego. 

 
W dniu 29 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 30 w 

sprawie zmiany Statutu Spółki. Na mocy tej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
postanowiło uchylić § 14a Statutu Spółki. Na dzień zatwierdzenia Prospektu, zmiana Statutu Spółki w 

tym zakresie nie została zarejestrowana przez właściwy sąd gospodarczy. 

 
Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi 

grupami  
Zgodnie z art. 385 §3 – 9 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może zostać wybrana w drodze 

głosowania odrębnymi grupami. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą 
kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania 

oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej. Przy 

dokonywaniu wyboru Rady Nadzorczej grupami z każdej akcji przysługuje tylko jeden głos – nie ma tu 
zastosowania uprzywilejowanie akcji. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez 

podmiot określony w odrębnej ustawie, wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie Rady 
Nadzorczej.  

 

Wniosek o dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami 
powinien zostać zgłoszony w formie pisemnej Zarządowi Spółki w terminie umożliwiającym 

umieszczenie w porządku dziennym Walnego Zgromadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej w 
drodze takiego głosowania. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi 

grupami winien być przewidziany w porządku obrad podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wniosek może również zostać zgłoszony w trakcie Walnego 

Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, iż reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie 

zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w 
drodze głosowania grupami (art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych).  

 
Minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na 

Walnym Zgromadzeniu przez liczbę stanowisk w Radzie Nadzorczej pozostających do obsadzenia. 

Utworzona w taki sposób grupa ma prawo do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, akcjonariusze 
tej grupy nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Możliwe jest dokonanie łączenia 

się poszczególnych grup dla wspólnego wybierania członków Rady Nadzorczej. Mandaty w Radzie 
Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami 

podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze 

Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w 
drodze głosowania oddzielnymi grupami. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co 

najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.  
 

Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady 

Nadzorczej z wyjątkiem członka/członków powołanego przez podmiot określony w odrębnej ustawie.  

 
Prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki  

Prawo akcjonariusza do żądania udzielenia informacji o Spółce uregulowane jest w art. 428 Kodeksu 
spółek handlowych. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Emitenta jest obowiązany do 

udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione 

dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli przemawiają za tym 
ważne powody, Zarząd może udzielić informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od 

dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zarząd może również udzielić akcjonariuszowi informacji 
dotyczących Spółki poza Walnym Zgromadzeniem. Informacje takie wraz z podaniem daty ich 

przekazania i osoby, której udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez Zarząd na piśmie w 
dokumentach przedkładanych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. Dokumenty mogą nie 

obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego 

Zgromadzenia.  
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Zgodnie z art. 428 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd odmawia udzielenia informacji, w 

przypadku gdy mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązanej, albo Spółce lub 

spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub 
organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji gdy mogłoby 

to narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub 
administracyjnej.  

 

Zgodnie z art. 429 §1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia 
żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może 

złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, a wniosek taki 
należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym odmówiono 

udzielenia informacji. Akcjonariuszowi przysługuje również uprawnienie do złożenia wniosku do sądu 
rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza 

Walnym Zgromadzeniem.  

 
Każdy Akcjonariusz ma prawo do żądania wydania mu odpisów sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego 
rewidenta, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 §4 Kodeksu spółek 

handlowych). W zakresie uprawnienia do uzyskiwania informacji o Spółce, każdy Akcjonariusz może 

przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał 
(art. 421 §3 Kodeksu spółek handlowych).  

 
Na podstawie art. 6 §1 Kodeksu spółek handlowych na Spółce dominującej ciąży obowiązek 

zawiadomienia Spółki kapitałowej zależnej o powstaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni 
od dnia powstania tego stosunku. Wynikającym z tego, dodatkowo uprawnieniem związanym z 

posiadanymi akcjami jest prawo Akcjonariusza do żądania aby Spółka, która jest wspólnikiem albo 

Akcjonariuszem w tej Spółce, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub 
zależności wobec określonej Spółki handlowej albo Spółdzielni będącej wspólnikiem albo 

Akcjonariuszem w tej samej Spółce kapitałowej. Uprawniony może żądać również ujawnienia liczby 
akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie Spółka handlowa posiada w Spółce kapitałowej, 

o której mowa powyżej, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z 

innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. 
 

Prawo Akcjonariusza do żądania udzielenia informacji o pozostawaniu w stosunku 
dominacji.  

Zgodnie z art. 6 § 4 oraz art. 6 § 6 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszowi przysługuje 

uprawnienie do żądania aby spółka handlowa, która jest Akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, 
czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej Spółki handlowej albo 

Spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. 
Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, 

jakie ta Spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie 
porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na 

piśmie. 

 
Prawo do żądania przeprowadzenia głosowania tajnego  

Głosowania odbywające się na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy są jawne. Tajne głosowanie 
zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub 

likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. 

Przeprowadzenia głosowania tajnego może również zarządzić składając żądanie każdy akcjonariusz 
obecny bądź reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu (art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych).  

 
Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia  

Zgodnie z art. 422 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze 
Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie 

Akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie 

uchwały. Wśród podmiotów uprawnionych do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego 
Zgromadzenia wskazać należy: i) Akcjonariusza, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu 

zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy Akcjonariusza akcji niemej; ii) 
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Akcjonariusza bezzasadnie niedopuszczonego do udziału w Walnym Zgromadzeniu; iii) Akcjonariuszy, 

którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego 

Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad; iv) Zarządowi, 
Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym Członkom tych organów.  

W przypadku Spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania 
wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 2 

Kodeksu spółek handlowych).  

 
Prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 

Zgromadzenia  
Podmiotom uprawnionym do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia, 

wymienionym powyżej, przysługuje również uprawnienie do wytoczenia powództwa przeciwko Spółce 
o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia jako sprzecznej z ustawą (art. 425 §1 

Kodeksu spółek handlowych). Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia 

Spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później 
jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. Jednakże upływ tak zakreślonego terminu nie 

wyłącza możliwości podniesienia zarzutu nieważności uchwały. 
 

Prawo do żądania zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela 

Zgodnie z art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela 
albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub Statut nie stanowi 

inaczej. Natomiast zgodnie z §6 ust. 6 Statutu Emitenta, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne 
albo odwrotnie wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Rada Nadzorcza 

powinna podjąć decyzje w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku akcjonariusza. Zgodnie z §6 
ust. 7 Statutu Emitenta, dopóki Spółka ma status spółki publicznej, zamiana zdematerializowanych 

akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest możliwa. 

 
Prawa Akcjonariusza przy łączeniu się spółek 

W przypadku rozpoczęcia procesu połączenia Emitenta z inną Spółką, akcjonariusze mają prawo 
przeglądać następujące dokumenty: plan połączenia wraz z załącznikami wymaganymi przez prawo, 

sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się Spółek za trzy 

ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były 
sporządzane, sprawozdania zarządów łączących się Spółek sporządzone dla celów połączenia, 

uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek 
wymiany udziałów lub akcji, opinię biegłego powołanego przez Sąd w celu zbadania poprawności i 

rzetelności planu połączenia. Akcjonariusze mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu Spółki 

odpisów dokumentów, o których mowa powyżej. W przypadku podjęcia decyzji o połączeniu lub 
podziale Spółki, gdy w spółce występują akcje różnego rodzaju, uchwała w sprawie połączenia lub 

podziału powinna być powzięta w drodze głosowania oddzielnymi grupami.  
 

Prawa Akcjonariuszy przy podziale oraz przejęciu Spółki 
W przypadku rozpoczęcia procesu podziału bądź przejęcia spółki Emitenta Akcjonariusze mają prawo 

przeglądać następujące dokumenty: plan podziału wraz z załącznikami, sprawozdania finansowe oraz 

sprawozdania zarządów z działalności Spółki dzielonej i Spółek przejmujących, za trzy ostatnie lata 
obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeżeli opinia lub raport były sporządzone, 

sprawozdania zarządów Spółek uczestniczących w podziale, sporządzone dla celów podziału, 
uzasadniające podział Spółki, jego podstawy prawne i ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany 

udziałów lub akcji, oraz kryteria ich podziału, opinię biegłego, wyznaczonego przez sąd do zbadania 

poprawności i rzetelności planu podziału. Akcjonariusze mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w 
lokalu zarządu Spółki dokumentów, o których mowa powyżej. W przypadku podjęcia decyzji o 

połączeniu lub podziale Spółki, gdy w Spółce występują akcje różnego rodzaju, uchwała w sprawie 
połączenia lub podziału powinna być powzięta w drodze głosowania oddzielnymi grupami.  

 
Prawa Akcjonariuszy przy przekształceniu Spółki 

W przypadku rozpoczęcia procesu mającego na celu przekształcenie Spółki, Akcjonariusze Spółki mają 

prawo przeglądać w siedzibie Spółki plan przekształcenia wraz ze wszystkim wymaganymi przez prawo 
załącznikami, opinię biegłego rewidenta wyznaczonego przez Sąd w celu zbadania planu 

przekształcenia i załączników w zakresie ich poprawności i rzetelności. Akcjonariusze mają również 
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prawo żądania wydania im nieodpłatnie odpisów tych dokumentów. Akcjonariusze obowiązani są 

złożyć oświadczenie co do swojego uczestnictwa w Spółce przekształconej. W przypadku nie 

wyrażenia zgody na uczestnictwo w tej spółce przysługuje im roszczenie o wypłatę kwoty 
odpowiadającej wartości akcji w Spółce przekształcanej, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym 

sporządzonym dla celów przekształcenia. Roszczenie to przedawnia się z upływem dwóch lat, licząc od 
dnia przekształcenia. W przypadku gdy wspólnik ma zastrzeżenia do rzetelności wyceny wartości 

udziałów albo akcji, przyjętej w planie przekształcenia, może zgłosić, najpóźniej w dniu powzięcia 

uchwały o przekształceniu, żądanie ponownej wyceny wartości bilansowej jego udziałów albo akcji.  
 

PRAWA AKCJONARIUSZY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ  
 

Prawo do przymusowego wykupu 
Akcjonariuszowi Spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi 

lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia dotyczącego 

nabywania przez te podmioty akcji Spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 
zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej 

liczby głosów w tej Spółce, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia 
tego progu, prawo żądania od pozostałych Akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich 

akcji.  

 
Cenę przymusowego wykupu ustala się przy zastosowaniu przepisów art. 79 ustęp 1–3 Ustawy o 

Ofercie Publicznej dotyczących ustalenia ceny akcji Spółki Publicznej w wezwaniu do zapisywania się 
na sprzedaż lub zamianę akcji tej Spółki. Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby 

głosów w Spółce Publicznej nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę 
wszystkich pozostałych akcji tej spółki cena przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny 

proponowanej w tym wezwaniu.  

 
Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego 

skierowane jest żądanie wykupu. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego 
wykupu następuje po ustanowieniu zabezpieczenia, w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości 

akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być 

udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia 
lub pośredniczącej w jego udzieleniu.  

 
Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego 

działalność maklerską na terytorium Polski, który jest obowiązany – nie później niż na 14 dni 

roboczych przed rozpoczęciem przymusowego wykupu – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze 
jego ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym 

notowane są dane akcje, a jeżeli akcje Spółki Publicznej notowane są na kilku rynkach regulowanych – 
wszystkich tych Spółek. Podmiot ten załącza do zawiadomienia informacje na temat przymusowego 

wykupu.  
 

Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne. 

 
Prawo do żądanie dokonania wykupu akcji  

Akcjonariusz Spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego 
Akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej Spółce publicznej. 

Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub 

przekroczenie tego progu przez innego Akcjonariusza.  
 

W przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu ogólnej liczby głosów, o którym 
mowa powyżej, nie została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 70 punkt 

1 Ustawy o Ofercie Publicznej, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz 
Spółki publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy 

zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu 

przez innego akcjonariusza.  
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Żądaniu wykupienia akcji Spółki Publicznej są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który 

osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i 

dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza 
spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia dotyczącego nabywania przez członków 

tego porozumienia akcji Spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub 
prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki publicznej, o ile członkowie tego porozumienia posiadają 

wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów.  

 
Akcjonariusz żądający wykupienia jego akcji na zasadach opisanych powyżej uprawniony jest do 

otrzymania ceny nie niższej niż określona w art. 79 ustęp 1–3 Ustawy o Ofercie Publicznej cena akcji 
Spółki publicznej w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej Spółki.  

 
Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów w Spółce Publicznej nastąpiło w 

wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Spółki, 

Akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż 
proponowana w tym wezwaniu.  

 
Prawo do żądania powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych 

Na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy Spółki Publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej 

liczby głosów, walne zgromadzenie Spółki publicznej może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez 
biegłego, na koszt tej Spółki Publicznej, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub 

prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusz lub Akcjonariusze, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą, w celu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki Publicznej 

uchwały, o której mowa powyżej, żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub 
umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.  

 

Rewidentem do spraw szczególnych może być wyłącznie podmiot posiadający wiedzę fachową i 
kwalifikacje niezbędne do zbadania sprawy określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, które 

zapewnią sporządzenie rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania. Rewidentem do spraw 
szczególnych nie może być podmiot świadczący w okresie objętym badaniem usługi na rzecz Spółki 

Publicznej, jej podmiotu dominującego lub zależnego, jak również jej jednostki dominującej lub 

znaczącego inwestora w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.  
 

Rewidentem do spraw szczególnych nie może być również podmiot, który należy do tej samej Grupy 
Kapitałowej co podmiot, który świadczył usługi, o których mowa powyżej.  

 

Uchwała walnego zgromadzenia Spółki Publicznej w sprawie zbadania przez rewidenta do spraw 
szczególnych określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw 

powinna zostać podjęta na Walnym Zgromadzeniu, którego porządek obrad obejmuje rozpatrzenie 
wniosku w sprawie tej uchwały.  

 
Jeżeli walne zgromadzenie Spółki P nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku, o którym mowa 

powyżej, albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem przepisu Ustawy o Ofercie Publicznej 

regulującego jej treść wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do 
sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych.  

 
Sąd odmówi wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych, jeżeli wybór podmiotu wskazanego przez 

wnioskodawcę naruszy wymogi Ustawy o Ofercie Publicznej dotyczące rewidenta do spraw 

szczególnych. Odmowa wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych może nastąpić również w 
przypadku, gdy z innych przyczyn wybór ten nie zapewni sporządzenia rzetelnego i obiektywnego 

sprawozdania z badania.  
 

Rewident do spraw szczególnych wyznaczony przez sąd przeprowadza badanie na koszt Spółki 
publicznej.  

 

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki publicznej są zobowiązane udostępnić rewidentowi do spraw 
szczególnych dokumenty określone w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zbadania przez 

rewidenta do spraw szczególnych określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub 
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prowadzeniem jej spraw albo w postanowieniu sądu o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych, 

a także udzielić wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania.  

 
Rewident do spraw szczególnych jest zobowiązany przedstawić Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki 

Publicznej pisemne sprawozdanie z wyników badania. Zarząd jest obowiązany przekazać to 
sprawozdanie do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w trybie art. 56 ustęp 1 Ustawy o 

Ofercie Publicznej. Sprawozdanie rewidenta do spraw szczególnych nie może ujawniać informacji 

stanowiących tajemnicę techniczną, handlową lub organizacyjną Spółki, chyba że jest to niezbędne do 
uzasadnienia stanowiska zawartego w tym sprawozdaniu. Zarząd Spółki publicznej składa 

sprawozdanie ze sposobu uwzględnienia wyników badania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 
 

21.2.4. OPIS DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH DO ZMIANY PRAW POSIADACZY AKCJI, 
ZE WSKAZANIEM TYCH ZASAD, KTÓRE MAJĄ BARDZIEJ ZNACZĄCY ZAKRES NIŻ JEST TO 

WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA 

Zgodnie z art. 351 Kodeksu spółek handlowych Emitent może wydawać akcje o szczególnych 
uprawnieniach (akcje uprzywilejowane) oraz przyznać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi 

osobiste uprawnienia, które wygasają najpóźniej w dniu, w którym uprawniony przestaje być 
akcjonariuszem Emitenta.  

 

Akcje uprzywilejowane z wyjątkiem akcji niemych, powinny być imienne, a uprzywilejowanie może 
dotyczyć m.in. prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. 

Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu nie dotyczy spółki publicznej, a ponadto jednej akcji nie 
można przyznać więcej niż 2 głosy i w przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela lub w 

razie jej zbycia wbrew zastrzeżonym warunkom, uprzywilejowanie to wygasa. Akcje uprzywilejowane 
w zakresie dywidendy mogą przyznawać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o 

połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji 

nieuprzywilejowanych (nie dotyczy to akcji niemych oraz zaliczek na poczet dywidendy) i nie 
korzystają one z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi akcjami (nie dotyczy to akcji 

niemych). 
 

Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje nieme), 

a nadto akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wypłacono w pełni albo w części 
dywidendy w danym roku obrotowym, można przyznać prawo do wyrównania z zysków w latach 

następnych, jednak nie później niż w ciągu trzech kolejnych lat obrotowych. Przyznanie szczególnych 
uprawnień może być uzależnione od spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz Spółki, upływu 

terminu lub ziszczenia się warunku. Ponadto akcjonariusz może wykonywać przyznane mu szczególne 

uprawnieni związane z akcją uprzywilejowaną po zakończeniu roku obrotowego, w którym wniósł w 
pełni swój wkład na pokrycie kapitału zakładowego.  

 
Osobiste uprawnienia mogą zostać przyznane indywidualnie oznaczonym akcjonariuszom i dotyczyć 

mogą przyznania prawa odwoływania i powoływania członków zarządu, rady nadzorczej lub prawa do 
otrzymywania oznaczonych świadczeń od spółki. Przyznanie osobistego uprawnienia może być 

uzależnione od dokonania określonych świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. Do 

uprawnień przyznanych osobiście akcjonariuszowi należy stosować odpowiednio ograniczenia 
dotyczące zakresu i wykonywania uprawnień wynikających z akcji uprzywilejowanych. 

 
Wprowadzenie akcji uprzywilejowanych lub osobistych uprawnień akcjonariuszy Emitenta wymaga 

zmiany Statutu, która zgodnie z treścią art. 430 § 1 oraz art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych 

wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością 3/4 głosów oraz wpisu 
do rejestru. Uchwała powinna wskazywać akcje uprzywilejowane lub odpowiednio oznaczenie 

podmiotu, któremu przyznawane są osobiste uprawnienia, rodzaj uprzywilejowania akcji lub 
odpowiednio rodzaj osobistego uprawnienia oraz ewentualnie dodatkowe warunki, od których 

spełnienia uzależnione jest przyznanie uprzywilejowania akcji lub odpowiednio osobistego 
uprawnienia. Zgodnie z art. 415 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała dotycząca zmiany statutu, 

zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym 

akcjonariuszom zgodnie z art. 354 Kodeksu spółek handlowych wymaga zgody wszystkich 
akcjonariuszy, których dotyczy.       
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Wyżej opisane zmiany praw posiadaczy akcji w zakresie wydania akcji o szczególnych uprawnieniach 

wymagają zmiany Statutu Emitenta. Aktualnie wszystkie wyemitowane przez Emitenta akcje są 
akcjami zwykłymi. Statut Emitenta nie przyznaje również akcjonariuszom uprawnień osobistych.  

 
Zgodnie z § 6 ust. 6 Statutu Emitenta, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne albo odwrotnie 

wymaga zgody Rady  Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Rada Nadzorcza powinna podjąć 

decyzje w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku akcjonariusza. Dopóki spółka ma status spółki 
publicznej, zamiana zdematerializowanych akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest możliwa. 

 
Dodatkowo, §  9 ust. 1 Statutu Emitenta wprowadza możliwość umarzania akcji za zgodą 

akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie 
dobrowolne). 

 

21.2.5. OPIS ZASAD OKREŚLAJĄCYCH SPOSÓB ZWOŁYWANIA ZWYCZAJNYCH 
DOROCZNYCH WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY ORAZ NADZWYCZAJNYCH 

WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY, WŁĄCZNIE Z ZASADAMI UCZESTNICTWA W 
NICH 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego 

roku obrotowego Spółki. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:  
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy;  
b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty; oraz  

c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.  
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest natomiast w przypadkach określonych w Kodeksie 

spółek handlowych oraz w Statucie, a także gdy organy Spółki lub osoby uprawnione do zwoływania 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uznają to za wskazane.  

 
Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki 

oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o 

Ofercie Publicznej, tj. w formie raportów bieżących. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 
dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.  

 
Zgodnie z art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Prawo do 

zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia art. 399 §3 Kodeksu spółek handlowych przyznaje 

również akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co 
najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcjonariusze ci wyznaczają przewodniczącego tego Walnego 

Zgromadzenia.  
 

Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 
określonym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu spółki, oraz Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.  

 
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia 

przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd 

rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.  

 
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 

mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu 

porządku obrad i powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed 

wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie 
później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany 
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w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje na stronie 

internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z 

przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie raportów bieżących.  
 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw 

wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 
wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie 

internetowej. Każdy z Akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty 
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.  

 
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 

szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla 
uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych (art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych).  

 
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po 

ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu 

rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

 
Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący 

rachunek papierów wartościowych będą stanowić podstawę dla sporządzenia wykazu uprawnionych 
przez ten podmiot, który zostanie następnie przekazany KDPW jako podmiotowi prowadzącemu 

depozyt papierów wartościowych. Na tej podstawie KDPW sporządzi wykaz uprawnionych z akcji na 

okaziciela do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Wykaz sporządzony przez KDPW zostanie 
przekazany Spółce i będzie stanowić podstawę dla ustalenia przez Spółkę listy uprawnionych z akcji na 

okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.  
 

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym 

przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli 
są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zgodnie z §12 

ust 2 Statutu Spółki oraz, na podstawie art. 340 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, wykonanie prawa 
głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji Spółki wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej w 

formie pisemnej uchwały. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody albo odmowy zgody na wykonanie 

prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji, Zarząd podejmuje w terminie dwóch miesięcy 
licząc od dnia otrzymania pisemnego wniosku wskazującego liczbę akcji, na których ustanowiono 

zastaw lub użytkowanie oraz osobę zastawnika lub użytkownika. Stosownie zaś do §12 ust 3 Statutu 
Spółki, w okresie, w którym Spółka ma charakter spółki publicznej, a akcje, na których ustanowiono 

zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez 
podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych 

akcji przysługuje akcjonariuszowi. 

 
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, 

zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), 
liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu 

Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia (art. 407 § 1 Kodeksu 

spółek handlowych). Akcjonariusz Spółki publicznej może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy 
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.  

 
W okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia 

Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki może przenosić akcje. Akcjonariusz może głosować 
odmiennie z każdej z posiadanych akcji.  

 

Akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 
osobiście lub przez pełnomocnika.  
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Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Rady Nadzorczej, likwidator, 

pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub Spółdzielni zależnej od Spółki, 

pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. 
Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź 

możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. 
Pełnomocnik – Członek Zarządu, Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów 

lub pracownik Spółki lub Spółdzielni zależnej od Spółki – głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi 

przez akcjonariusza Spółki.  
 

Zgodnie z art. 403 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, a 
także może odbywać się w miejscowości będącej siedzibą Spółki prowadzącej giełdę, na której akcje 

Spółki są przedmiotem obrotu.  
 

Zgodnie z §11 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Łodzi i Warszawie. 

 

21.2.6. KRÓTKI OPIS POSTANOWIEŃ UMOWY SPÓŁKI, STATUTU LUB REGULAMINÓW 

EMITENTA, KTÓRE MOGŁYBY SPOWODOWAĆ OPÓŹNIENIE, ODROCZENIE LUB 
UNIEMOŻLIWIENIE ZMIANY KONTROLI NAD EMITENTEM 

Zgodnie z § 14 a Statutu prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden 

z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10 % ogólnej liczby głosów 
istniejących w Spółce w dniu odbywania danego Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla 

potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, takie ograniczenie prawa głosowania 
uważane będzie za nieistniejące. Ograniczenie prawa głosowania, nie dotyczy akcjonariuszy, którzy w 

dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającego to ograniczenie, byli uprawnieni z 

akcji reprezentujących więcej niż 9 % ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce oraz akcjonariuszy 
działających z tymi akcjonariuszami, na podstawie zawartych porozumień dotyczących wspólnego 

wykonywania prawa głosu z akcji. Dla potrzeb ograniczenia prawa do głosowania, głosy akcjonariuszy, 
między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, są sumowane. Osoby, których głosy 

podlegają kumulacji i redukcji, zwani są łącznie Zgrupowaniem. Kumulacja głosów polega na 

zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania.  
 

Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad: 
1) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród 

wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania, ulega pomniejszeniu o liczbę 

głosów równą nadwyżce ponad 10% ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących łącznie 
wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania, 

2) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt 1) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących 
na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania przekracza próg 

10 %, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy 
wchodzących w skład Zgrupowania. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy 

następuje w kolejności ustalanej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni 

akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania (od największej do najmniejszej). Dalsza 
redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi 

dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania nie będzie przekraczać 10% ogólnej 
liczby głosów w Spółce, 

3) jeżeli na potrzeby redukcji, o której mowa w pkt 1) lub pkt 2) powyżej nie można ustalić 

kolejności redukcji głosów z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje tą 
samą liczbą głosów, to głosy akcjonariuszy dysponujących tą samą liczbą głosów redukuje się 

proporcjonalnie, przy czym liczby ułamkowe zaokrągla się w dół do pełnej liczby akcji. W 
pozostałym zakresie zasady określone w pkt 1) lub pkt 2) powyżej stosuje się odpowiednio, 

4) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, 
zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu, 

5) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym 

Zgromadzeniu. 
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W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, każdy akcjonariusz Spółki, Zarząd Spółki, 

Rada Nadzorcza Spółki oraz poszczególni członkowie tych organów, a także Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia, mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki, podlegający zasadzie ograniczenia prawa 
głosowania, udzielił informacji czy jest on w stosunku do dowolnego innego akcjonariusza 

Spółki  podmiotem dominującym lub zależnym. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim 
obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje 

samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki, w stosunku do których jest podmiotem 

dominującym lub zależnym. W przypadku wątpliwości wykładni postanowień dotyczących ograniczenia 
prawa do głosowania należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego. 

 
W dniu 29 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 30 w 

sprawie zmiany Statutu Spółki. Na mocy tej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
postanowiło uchylić § 14a Statutu Spółki. Na dzień zatwierdzenia Prospektu, zmiana Statutu Spółki w 

tym zakresie nie została zarejestrowana przez właściwy sąd gospodarczy. 

 

21.2.7. WSKAZANIE POSTANOWIEŃ UMOWY SPÓŁKI, STATUTU LUB REGULAMINÓW, 

JEŚLI TAKIE ISTNIEJĄ, REGULUJĄCYCH PROGOWĄ WIELKOŚĆ POSIADANYCH AKCJI, PO 
PRZEKROCZENIU KTÓREJ KONIECZNE JEST PODANIE STANU POSIADANIA AKCJI PRZEZ 

AKCJONARIUSZA 

Statut Emitenta nie zawiera postanowień regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po 
przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza, poza 

obowiązkiem wynikającym z § 14 a Statutu Emitenta, związanym z ujawnianiem liczby głosów, którymi 
dysponuje akcjonariusz samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami, w stosunku do których jest 

podmiotem dominującym lub zależnym, w celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów 
związanym z ograniczeniem prawa głosowania, na żądanie akcjonariusza, Zarządu Spółki, Rady 

Nadzorczej Spółki oraz poszczególnych członków tych organów, a także Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia Emitenta. W dniu 29 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
podjęło uchwałę nr 30 w sprawie zmiany Statutu Spółki. Na mocy tej uchwały Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło uchylić § 14a Statutu Spółki. Na dzień zatwierdzenia 
Prospektu, zmiana Statutu Spółki w tym zakresie nie została zarejestrowana przez właściwy sąd 

gospodarczy. 

 

21.2.8. OPIS WARUNKÓW NAŁOŻONYCH ZAPISAMI UMOWY SPÓŁKI I STATUTU, 

JEJ REGULAMINAMI, KTÓRYM PODLEGAJĄ ZMIANY KAPITAŁU, JEŻELI ZASADY TE SĄ 
BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE NIŻ OKREŚLONE WYMOGAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA 

 

Zgodnie z § 6 ust. 6 Statutu, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne albo odwrotnie wymaga 
zgody Rady  Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Rada Nadzorcza powinna podjąć decyzje w 

ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku akcjonariusza. 
 

22. ISTOTNE UMOWY EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Poniżej przedstawiono opis istotnych umów, których stroną jest Spółka lub jej spółki zależne, za okres 

dwóch lat bezpośrednio poprzedzających dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego. Poza niżej 

wymienionymi umowami brak umów za wcześniejszy okres, które określają istotne prawa lub 
obowiązki Spółki lub jej spółek zależnych istniejące na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego. Do 

istotnych umów zostały zaliczone umowy, których wartość przekracza 10% wartości przychodów ze 
sprzedaży Grupy Kapitałowej Miraculum S.A. za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych oraz 

umowy o wartości nie przekraczającej 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej 

Miraculum S.A. za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, które są istotne dla działalności 
Emitenta lub jego spółek zależnych. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Spółka nie zawarła żadnych 

istotnych dla jej działalności umów ubezpieczenia. 
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22.1. UMOWY ZAWARTE PRZEZ EMITENTA LUB JEGO SPÓŁKI ZALEŻNE W OKRESIE 
DWÓCH LAT BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH DZIEŃ ZATWIERDZENIA PROSPEKTU 

EMISYJNEGO 

Emitent jest uzależniony od umów finansowych zawieranych poza tokiem normalnej działalności, 

bowiem na dzień zatwierdzenia Prospektu głównym źródłem finansowania zewnętrznego Emitenta są 
wyemitowane przez Emitenta obligacje korporacyjne. 

 

Łączna wartość nominalna wyemitowanych przez Spółkę obligacji na dzień zatwierdzenia Prospektu 
(obligacji serii EEE, serii AD1,  serii AF, serii AF1, serii AG oraz serii AI) wynosi 10.651 tys. zł. 

Dodatkowo w dniu 6 kwietnia 2016 roku Spółka zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we 
Wrocławiu umowę kredytu, na podstawie której to umowy bank udzielił Spółce kredytu 

inwestycyjnego w wysokości 12.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wcześniejszego 
wykupu wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii Z5. W przyszłości Spółka planuje przeprowadzenie 

kolejnych emisji obligacji celem pozyskania środków na prowadzenie działalności operacyjnej oraz 

sfinansowanie spłaty dotychczasowego zadłużenia. W tym zakresie Emitent wskazuje, iż w dniu 14 
lipca 2016 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie przyjęcia warunków emisji obligacji serii AI 

zamiennych na akcje oraz uchwałę w sprawie przyjęcia warunków emisji obligacji serii AG1. W dniu 22 
lipca 2016 r. nastąpił przydział 480 szt. obligacji serii AI o wartości 480 tys. zł. W dniu 16 sierpnia 

2016 r. Zarząd odstąpił od przydziału obligacji serii AG1. 

W przeszłości zaistniały przypadki, w których Spółka nie wywiązała się w terminie z zobowiązań wobec 
obligatariuszy z tytułu wyemitowanych obligacji. Istnieje ryzyko, iż takie przypadki nie wywiązania się z 

zobowiązań przez Spółkę wobec swoich wierzycieli może również zaistnieć w przyszłości. Dodatkowo 
należy wskazać, iż wyemitowane przez Spółkę obligacje oraz zawarta z Bankiem Zachodnim WBK S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu umowa kredytu z dnia 6 kwietnia 2016 roku posiadają wbudowane 
postanowienia zabezpieczające, wskazujące sytuacje, których wystąpienie u Miraculum S.A. może 

spowodować postawienie ich w stan natychmiastowej wymagalności. Taka sytuacja byłaby 

niepożądana z uwagi na konieczność zgromadzenia jednorazowo bardzo znaczących środków 
pieniężnych, co wpłynęło by na płynność Spółki i mogłoby zagrozić realizacji jej planów strategicznych 

lub nawet zagrozić kontynuacji jej działalności. Dodatkowo należy wskazać, iż wyemitowane przez 
Spółkę obligacje zostały zabezpieczone m. in. na prawach ochronnych do znaków towarowych 

przysługujących Spółce, które to znaki towarowe Spółka wykorzystuje do prowadzenia przez siebie 

działalności (szczegółowy wykaz ustanowionych zabezpieczeń został wskazany w rozdziale 22 – 
Istotne umowy). Dochodzenie roszczeń wierzycieli Spółki z ustanowionych zabezpieczeń obligacji może 

znacząco utrudnić prowadzenie w przyszłości przez Spółkę działalności operacyjnej. Emitent może też 
mieć problemy ze znalezieniem nabywców kolejnych serii papierów dłużnych. Wystąpienie opisanych 

powyżej zdarzeń, może spowodować utratę płynności finansowej przez Miraculum S.A. 

 
Zarząd Emitenta podjął działania zmierzające do dywersyfikacji źródeł kapitału obcego poprzez 

zawarcie w dniu 6 kwietnia 2016 roku umowy kredytu inwestycyjnego z Bankiem Zachodnim WBK z 
siedzibą we Wrocławiu. Kwota przyznanego kredytu wyniosła 12 mln zł, większość środków została 

przeznaczona na całkowitą spłatę dotychczas wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii Z5. Działania 
zmierzające do dywersyfikacji źródeł finansowania oraz zmniejszania kosztu kapitału obcego będą 

kontynuowane w następnych okresach. 

 
Emisja obligacji serii BB oraz umowa dotycząca zabezpieczenia zobowiązań Spółki 

wynikających z emisji i przydziału obligacji serii BB 
Obligacje serii BB, oferowane w trybie oferty prywatnej, wyemitowane zostały przez Miraculum S.A. na 

podstawie uchwały z dnia 5 maja 2014 roku Zarządu Miraculum S.A. w sprawie emisji obligacji serii 

BB. W dniu 3 czerwca 2015 roku na podstawie uchwały Zarządu Miraculum S.A. w sprawie zmiany 
warunków emisji obligacji serii BB wyemitowanych przez Miraculum S.A. uchwałą Zarządu Spółki z 

dnia 5 maja 2014 roku, miała miejsce zmiana warunków emisji obligacji, na co wszyscy Obligatariusze 
obligacji serii BB wyrazili zgodę. Obligacje posiadały numery od 00001 do 10.000, emitowane były w 

złotych. Wartość nominalna jednej obligacji wynosiła 1.000 zł, cena emisyjna 1.000 zł. 
Oprocentowanie obligacji wynosiło 10% w skali roku,  dzień wykupu obligacji został ustanowiony na 

dzień 26 kwietnia 2016 r. Obligacje emitowane były jako obligacje niezabezpieczone w rozumieniu 

ustawy o obligacjach. Jednak pierwotnie tj. przed podjęciem uchwały z dnia 3 czerwca 2015 roku, 
emitent zobowiązał się do zabezpieczenia należności wynikających z Obligacji oraz wszelkich kosztów 
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przedsądowych, sądowych, egzekucyjnych i innych kosztów związanych z dochodzeniem ww. 

należności poprzez ustanowienie zastawów rejestrowych na następujących znakach towarowych 

przysługujących spółce zależnej emitenta tj. Miraculum Dystrybucja Sp. z o.o.: (1) „JOKO” – znak 
towarowy słowno-graficzny nr R-093385, (2) „JOKO" znak towarowy słowno-graficzny nr R175581, 

oraz prawach ze zgłoszenia przysługujących Spółce Zależnej: (1) „JOKO - odżywki szybkiego 
reagowania” - znak towarowy słowny, zgłoszony pod nr Z411108, (2) „JOKO – Cashmere Finish” - 

znak towarowy słowny, zgłoszony pod nr Z411110, (3) „JOKO – Supernatural Mineral Foundation” - 

znak towarowy słowny, zgłoszony pod nr Z411112, (4) „JOKO – MAKE UP” - znak towarowy słowny, 
zgłoszony 2013 roku pod nr Z419836. 

W dniu 6 maja 2014 r. Spółka dokonała przydziału wszystkich wyemitowanych obligacji serii BB w 
liczbie 10.000 obligacji. W dniu 14 maja 2014 roku została zawarta pomiędzy Spółką a jej spółką 

zależną Miraculum Dystrybucja sp. z o.o. dotycząca zabezpieczenie przez Spółkę Zależną zobowiązań 
Spółki wynikających z emisji i przydziału obligacji serii BB poprzez ustanowienie w/w zastawów 

rejestrowych. Każdy z zastawów został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 

20.000.000 zł. Umowa nie przewidywała kary umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem 
warunku ani terminu.  

5.000 sztuk obligacji serii BB zostało zrolowane w obligacje serii Z5. Zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki 
z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie emisji obligacji serii Z5, środki z emisji obligacji tej serii zostały w 

całości przeznaczone na m.in. nabycie od Pioneer w celu umorzenia 5.000 niewykupionych 

zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii oznaczonej literą BB, niemających formy dokumentu, o 
wartości nominalnej 1.000,00 zł każda obligacja i łączne wartości nominalnej 5.000.000 zł, 

wyemitowanych przez Emitenta. 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu, wszystkie obligacje serii BB zostały wykupione. W dniu 21 kwietnia 

2016 r. Spółka dokonała wykupu ostatniej pozostającej do spłaty części obligacji serii BB w liczbie 
1.100 sztuk, o łącznej wartości 1.100.000 złotych. Tym samym umowa została wykonana w całości, a 

Emitent w czasie jej wykonywania wywiązywał się w terminie z zaciągniętych zobowiązań. 

 
Umowa dotycząca zabezpieczenia zobowiązań Spółki wynikających z emisji i przydziału 

obligacji serii AAA 
W dniu 28 stycznia 2014 r. został ustanowiony zastaw rejestrowy dotyczący zabezpieczenia 

zobowiązań Emitenta wynikających z emisji i przydziały obligacji serii AAA. Zastaw rejestrowy został 

ustanowiony na następujących znakach towarowych: (1) znak towarowy należący do marki „Wars”, 
który zabezpiecza spłatę wierzytelności z tytułu wykupu Obligacji i oprocentowania od Obligacji do 

wysokości najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 6.000.000 zł; (2) znak towarowy należący do 
marki „Lider”, który zabezpiecza spłatę wierzytelności z tytułu wykupu Obligacji i oprocentowania od 

Obligacji do wysokości najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 6.000.000 zł. Wobec wykupienia 

całości obligacji serii AAA niniejsza umowa została wykonana w całości, a Emitent w czasie jej 
wykonywania wywiązał się w terminie z nałożonych na niego zobowiązań. 

 
Aneks do porozumienia o spłacie umów kredytowych udzielonych Spółce przez BRE Bank 

W dniu 26 czerwca 2014 roku Spółka zawarła z mBank S.A. (dawniej: BRE Bank S.A.) z siedzibą przy 
ul. Senatorskiej 18, 00-950 Warszawa (dalej: "BRE Bank") aneks do porozumienia o spłacie umów 

kredytowych udzielonych Spółce przez BRE Bank, zmienionego aneksem z dnia 19 kwietnia 2013 roku, 

aneksem z dnia 29 maja 2013 roku, aneksem z dnia 27 czerwca 2013 roku oraz aneksem z dnia 27 
września 2013 roku (dalej: "Aneks"). Na podstawie Aneksu strony postanowiły o przedłużeniu terminu 

spłaty całości zadłużenia Spółki w stosunku do BRE Banku, ustalając ostateczny termin spłaty 
wszystkich zobowiązań na dzień 30 grudnia 2014 roku. Strony przewidziały również zobowiązanie 

Spółki do podporządkowania jej zobowiązań na rzecz Rubicon Partners S.A. w kwocie 7.729.000 zł, 

Atilla Securities Limited w kwocie 2.100.000 zł, Distressed Assets FIZ w kwocie 8.000.000 zł oraz 
obligatariuszy obligacji serii Z2 i BB objętych przez innych obligatariuszy niż Rubicon Partners S.A. i 

Atilla Securities Limited, w kwocie 9.600.000 zł, wobec wierzytelności Banku z tytułu udzielonych 
Spółce kredytów. Niespełnienie powyższego miałoskutkować naruszeniem porozumienia, 

uprawniającym Bank do jego rozwiązania bez zachowania terminu wypowiedzenia. Zobowiązanie 
powyższe wywierało skutek pomiędzy Spółką i Bankiem i nie wpływało na istnienie lub terminy 

regulowania zobowiązań Spółki względem innych wierzycieli. Aneks nie zawierał kar umownych, ani 

też nie został zawarty z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Kredyt został przez Spółkę spłacony w 
listopadzie 2014 r. 
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Zawarcie aneksu do porozumienia z Offanal Limited 

W dniu 2 lipca 2014 roku pomiędzy Emitentem a spółką Offanal Limited przy udziale spółki Nuco E. i 

G. Kosyl spółka jawna i Pana Grzegorza Kosyla, został podpisany aneks (Aneks) do porozumienia z 
dnia 16 stycznia 2013 r. (Porozumienie) i zmienionego aneksem z dnia 28 czerwca 2013 roku oraz 

aneksem z dnia 31 lipca 2013 roku, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 68/2013. 
Zgodnie z treścią zawartego Aneksu, zmianie uległ termin wykupu obligacji serii EEE (Obligacje). 

Strony postanowiły, że wykup Obligacji nastąpi do dnia 31 grudnia 2014 roku. Strony zmieniły 

deklarację wekslową stosownie do nowo ustalonego terminu wykupu obligacji. Offanal Limited zrzekł 
się prowadzenia egzekucji przeciwko Emitentowi w oparciu o oświadczenie o poddaniu się egzekucji z 

31 lipca 2013 roku, pod warunkiem, że Emitent w terminie tygodnia od zawarcia Aneksu podda się 
egzekucji na podstawie przepisu art. 777 § 1 pkt 5 kodeku postępowania cywilnego zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik do Aneksu. W przypadku uchybienia temu terminowi, spółce Offanal Limited 
przysługiwało prawo odstąpienia od Aneksu w terminie 7 kolejnych dni. Grzegorz Kosyl, jako 

administrator zastawu rejestrowego, ustanowionego na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z 

Obligacji, na 500 (pięciuset) udziałach w kapitale zakładowym spółki Miraculum Dystrybucja sp. z o.o., 
za zgodą Offanal Limited, zrzekł się zastawu oraz wyraził zgodę na wykreślenie zastawu z rejestru 

zastawów. Grzegorz Kosyl, jako administrator zastawu rejestrowego, ustanowionego na 
zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji, na prawie z rejestracji znaku towarowego „J” i 

prawie ze zgłoszenia znaku towarowego „Virtual”, wyraził zgodę na zbycie tych praw na Spółkę. 

Emitent na bieżąco i terminowo wywiązywał się z zobowiązań nałożonych na niego wskazanym 
Aneksem. 

 
Zawarcie Porozumienia z Rubicon Partners S.A. 

W dniu 29 września 2014 roku Spółka zawarła z Rubicon Partners S.A. (dalej: „Obligatariusz”) z 
siedzibą w Warszawie porozumienie (dalej: „Porozumienie”), na mocy którego Obligatariusz 

zobowiązał się nie przedstawić posiadanych przez siebie 7.729 (siedmiu tysięcy siedmiuset dwudziestu 

dziewięciu) obligacji serii Z2 (dalej: „Obligacje”), do wykupu przed dniem 15 października 2014 roku. 
Do tego czasu Spółka i Obligatariusz mieli ustalić warunki wykupu 7.729 Obligacji w późniejszym 

terminie lub rolowania tych Obligacji. Porozumienie nie zostało zawarte z zastrzeżeniem terminu ani 
warunku. Porozumienie nie przewidywało stosowania kar umownych. Porozumienie zostało wykonane, 

a Emitent wywiązał się w całości terminowo z nałożonych na niego zobowiązań. 

 
Zawarcie Porozumienia z Rubicon Partners S.A. 

W dniu 15 października 2014 roku Spółka zawarła z Rubicon Partners S.A. (dalej: „Obligatariusz”) z 
siedzibą w Warszawie porozumienie (dalej: „Porozumienie”), na mocy którego Obligatariusz 

zobowiązał się nie przedstawić posiadanych przez siebie 7.729 (siedmiu tysięcy siedmiuset dwudziestu 

dziewięciu) obligacji serii Z2 (dalej: „Obligacje”), do wykupu przed dniem 5 listopada 2014 roku. 
Strony postanowiły kontynuować negocjacje w celu uzgodnienia ostatecznego terminu i trybu wykupu 

Obligacji. Strony w szczególności zakładały możliwość przedłużenia terminu wykupu Obligacji lub ich 
wykupu z jednoczesnym objęciem nowych obligacji Spółki, co mogło zostać uzależnione od 

ustanowienia zabezpieczeń wierzytelności Obligatariusza przez Spółkę. Porozumienie nie zostało 
zawarte z zastrzeżeniem terminu ani warunku. Porozumienie nie przewidywało stosowania kar 

umownych. Porozumienie zostało wykonane, a Emitent wywiązał się w całości terminowo z nałożonych 

na niego zobowiązań. 
 

Zawarcie Porozumienia z Rubicon Partners S.A. 
W dniu 14 listopada 2014 roku Spółka zawarła z Rubicon Partners S.A. (dalej: "Obligatariusz") z 

siedzibą w Warszawie porozumienie (dalej: "Porozumienie"), na mocy którego Obligatariusz 

zobowiązań się nie przedstawić posiadanych przez siebie 7.729 (siedmiu tysięcy siedmiuset dwudziestu 
dziewięciu) obligacji serii Z2 (dalej: "Obligacje"), do wykupu przed dniem 21 listopada 2014 roku. 

Strony postanowiły kontynuować negocjacje w celu uzgodnienia ostatecznego terminu i trybu wykupu 
Obligacji. Strony w szczególności zakładają możliwość przedłużenia terminu wykupu Obligacji lub ich 

wykupu z jednoczesnym objęciem nowych obligacji Spółki, co mogło zostać uzależnione od 
ustanowienia zabezpieczeń wierzytelności Obligatariusza przez Spółkę. Porozumienie nie zostało 

zawarte z zastrzeżeniem terminu ani warunku. Porozumienie nie przewidywało stosowania kar 

umownych. Porozumienie zostało wykonane, a Emitent wywiązał się w całości terminowo z nałożonych 
na niego zobowiązań. 
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Umowa sprzedaży wszelkich praw, rzeczy (nośników praw) oraz roszczeń lub 

ekspektatyw składających się na markę „Brutal” 

W dniu 25 listopada 2014 roku Spółka zawarła z La Rive S.A. z siedzibą w Grudziądzu (dalej: "La 
Rive") umowę sprzedaży (dalej: „Umowa”), na mocy której z chwilą zapłaty ceny La Rive nabyła  

wszelkie prawa, rzeczy (nośniki praw) oraz roszczenia lub ekspektatywy składające się na markę 
„Brutal”, to jest w szczególności: (1) prawa do znaków towarowych, na które udzielono praw 

ochronnych: (a) znak towarowy słowny Brutal – nr prawa ochronnego 55227, (b) znak towarowy 

słowno – graficzny B Brutal – nr prawa ochronnego 265730, (c) znak towarowy słowno – graficzny B 
nr prawa ochronnego 57668, (2) znaki towarowe i prawa z dokonanych zgłoszeń znaków towarowych, 

na które nie zostały jeszcze udzielone prawa ochronne, (3) autorskie prawa majątkowe, (4) receptury 
produktów, (5) know-how, (6) prawa do domeny internetowej związanej z marką „Brutal”. Istotne 

warunki Umowy: cena sprzedaży wyniosła 6.150.000 (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych 
brutto. Marka „Brutal” nie figurowała w księgach Spółki, zatem jej wartość bilansowa wynosiła „0” zł. 

Marka Brutal nie została ujęta w rejestrze wartości niematerialnych i prawnych Spółki. Wynika to 

przepisów rachunkowych (MSR 38), w świetle których, znakom towarowym wytworzonym we własnym 
zakresie (a takim był znak towarowy BRUTAL) nie nadaje się wartości bilansowej. 

Zapłata części ceny w kwocie 5.535.000 (pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy) złotych miała 
nastąpić w dniu zawarcia Umowy, natomiast zapłata pozostałej części ceny w kwocie 615.000 

(sześćset tysięcy) złotych miała nastąpić w terminie jednego dnia roboczego od dnia przekazania La 

Rive przez Spółkę dokumentów wymaganych zgodnie z Umową. Porozumienie nie zostało zawarte z 
zastrzeżeniem terminu ani warunku. Porozumienie nie przewidywało stosowania kar umownych, 

których maksymalna wysokość mogła przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości Umowy. 
Tym samym umowa została wykonana w całości, a Emitent w czasie jej wykonywania wywiązywał się 

w terminie z nałożonych na niego zobowiązań. 
 

Zawarcie Porozumienia z Rubicon Partners S.A. 

W dniu 9 grudnia 2014 roku Spółka zawarła z Rubicon Partners S.A. (dalej: "Obligatariusz") z siedzibą 
w Warszawie porozumienie (dalej: "Porozumienie"), na mocy którego Obligatariusz zobowiązał się nie 

przedstawi posiadanych przez siebie 7.729 (siedmiu tysięcy siedmiuset dwudziestu dziewięciu) 
obligacji serii Z2 (dalej: "Obligacje"), do wykupu przed dniem 31 stycznia 2015 roku. Strony 

postanowiły kontynuować negocjacje w celu uzgodnienia ostatecznego terminu i trybu wykupu 

Obligacji. Porozumienie nie zostało zawarte z zastrzeżeniem terminu ani warunku. Porozumienie nie 
przewidywało stosowania kar umownych. Porozumienie zostało wykonane, a Emitent wywiązał się w 

całości terminowo z nałożonych na niego zobowiązań. 
 

Zawarcie aneksu do porozumienia zawartego pomiędzy Emitentem, spółką Offanal 

Limited przy udziale spółki Nuco E. i G. Kosyl sp. j. i Pana Grzegorza Kosyla 
W dniu 18 grudnia 2014 roku pomiędzy Emitentem a spółką Offanal Limited przy udziale spółki Nuco 

E. i G. Kosyl spółka jawna i Pana Grzegorza Kosyla, został podpisany aneks („Aneks”) do porozumienia 
(Porozumienie) i do którego to porozumienia został podpisany aneks z dnia 28 czerwca 2013 roku, 

aneks z dnia 31 lipca 2013 roku oraz aneks z dnia 2 lipca 2014 roku. Zgodnie z treścią zawartego 
Aneksu, zmianie uległ termin wykupu obligacji serii EEE (Obligacje). Strony postanowiły, że wykup 

Obligacji nastąpi do dnia 1 lutego 2016 roku(w dniu 19 czerwca 2015 r. Strony podpisały aneks, 

wydłużaąc termin wykupu do 15 lipca 2016). Strony zmieniły deklarację wekslową stosownie do nowo 
ustalonego terminu wykupu obligacji. Offanal Limited zrzekł się prowadzenia egzekucji przeciwko 

Emitentowi w oparciu o poprzednio złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pod warunkiem, że 
Emitent w terminie 7 dni roboczych od zawarcia Aneksu podda się egzekucji na podstawie przepisu 

art. 777 § 1 pkt 5 kodeku postępowania cywilnego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do 

Aneksu. W przypadku uchybienia temu terminowi, spółce Offanal Limited przysługuje prawo 
odstąpienia od Aneksu w terminie 7 kolejnych dni. Grzegorz Kosyl, jako administrator zastawu 

rejestrowego, ustanowionego na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji, na prawie z 
rejestracji znaku towarowego „J” i prawie ze zgłoszenia znaku towarowego „Virtual”, potwierdził 

wyrażoną w dniu 2 lipca 2014 roku zgodę na zbycie tych praw na Spółkę. Emitent na bieżąco i 
terminowo wywiązywał się z zobowiązań nałożonych na niego wskazanym Aneksem. 

 

Zawarcie porozumienia z Rubicon Partners S.A. 
W dniu 29 stycznia 2015 roku Emitent zawarł z Rubicon Partners S.A. (dalej: "Obligatariusz") z 

siedzibą w Warszawie porozumienie (dalej: "Porozumienie"), na mocy którego Obligatariusz nie 
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przedstawi posiadanych przez siebie 7.729 (siedmiu tysięcy siedmiuset dwudziestu dziewięciu) 

obligacji serii Z2 (dalej: "Obligacje"), do wykupu przed dniem 20 marca 2015 roku. Strony postanowiły 

kontynuować negocjacje w celu uzgodnienia ostatecznego terminu i trybu wykupu Obligacji. 
Porozumienie nie zostało zawarte z zastrzeżeniem terminu ani warunku. Porozumienie nie przewiduje 

stosowania kar umownych. Porozumienie zostało wykonane, a Emitent wywiązał się w całości 
terminowo z nałożonych na niego zobowiązań. 

 

Zawarcie umowy produkcji wyrobów perfumeryjnych 
W dniu 16 lutego 2015 roku Emitent zawarł nową umowę (dalej: „Umowa”) z Miracan spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Miracan”) z siedzibą w Krakowie, która zastąpiła umowę z 
dnia 4 stycznia 2008 roku, zmienioną aneksem z dnia 1 czerwca 2009 roku. Nowa Umowa podobnie 

jak wcześniej obowiązująca dotyczy produkcji wyrobów perfumeryjnych przez Miracan na rzecz 
Emitenta, według receptur i specyfikacji Emitenta. Umowa przewiduje, że od 31 marca 2015 roku 

Miracan przejmuje zakup wszystkich elementów opakowaniowych oraz wszystkich surowców 

niezbędnych do produkcji towarów dla Emitenta, chyba że Strony postanowią inaczej. Jest to 
zasadnicza zmiana w stosunku do dotychczasowych zasad współpracy stron. Zmiana zasad współpracy 

w znaczny sposób wpłynie na poprawę płynności finansowej Emitenta, a jednocześnie wpłynie na 
poprawę dostępności produktów perfumeryjnych oferowanych przez Spółkę. Warunki finansowe 

umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie przewiduje 

nakładania na Emitenta kar umownych, których wartość może przekroczyć 10% jej kapitałów 
własnych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunki ani terminu. Umowa została zawarta 

na czas nieoznaczony. Każdej ze Stron przysługuje prawo jej rozwiązania z zachowaniem 
dziewięciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Emitent ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w razie rażącego naruszenia jej postanowień przez Miracan. Emitent wywiązuje się 
w całości terminowo z nałożonych na niego wskazaną umową zobowiązań. 

 

Zawarcie porozumienia z Rubicon Partners S.A. 
W dniu 20 marca 2015 roku Emitent zawarł z Rubicon Partners S.A. (dalej: "Obligatariusz") z siedzibą 

w Warszawie porozumienie (dalej: "Porozumienie"), na mocy którego Obligatariusz zobowiązał się nie 
przedstawić posiadanych przez siebie 7.729 (siedmiu tysięcy siedmiuset dwudziestu dziewięciu) 

obligacji serii Z2 (dalej: "Obligacje"), do wykupu przed dniem 30 kwietnia 2015 roku. Strony 

postanowiły kontynuować negocjacje w celu uzgodnienia ostatecznego terminu i trybu wykupu 
Obligacji. Porozumienie nie zostało zawarte z zastrzeżeniem terminu ani warunku. Porozumienie nie 

przewidywało  stosowania kar umownych. Porozumienie zostało wykonane, a Emitent wywiązał się w 
całości terminowo z nałożonych na niego zobowiązań. 

 

Zawarcie porozumienia z Rubicon Partners S.A. 
W dniu 24 kwietnia 2015 roku Emitent zawarł z Rubicon Partners S.A. (dalej: "Obligatariusz") z 

siedzibą w Warszawie porozumienie (dalej: "Porozumienie"), na mocy którego Obligatariusz 
zobowiązał się nie przedstawi posiadanych przez siebie 7.729 (siedmiu tysięcy siedmiuset dwudziestu 

dziewięciu) obligacji serii Z2 (dalej: "Obligacje"), do wykupu przed dniem 31 sierpnia 2015 roku. 
Strony postanowiły kontynuować negocjacje w celu uzgodnienia ostatecznego terminu i trybu wykupu 

Obligacji. Porozumienie nie zostało zawarte z zastrzeżeniem terminu ani warunku. Porozumienie nie 

przewidywało  stosowania kar umownych. Porozumienie zostało wykonane, a Emitent wywiązał się w 
całości terminowo z nałożonych na niego zobowiązań. 

 
Zawarcie porozumienia inwestycyjnego z Wyższą Szkołą Pedagogiczną 

W dniu 29 kwietnia 2015 roku Emitent zawarł z Wyższą Szkołą Pedagogiczną imienia Janusza Korczaka 

w Warszawie (dalej: „WSP” lub „Inwestor”) porozumienie inwestycyjne w sprawie udzielenia 
Emitentowi przez WSP finansowania w kwocie 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych na okres 5 lat 

(dalej: „Porozumienie”). Porozumienie przewidywało, że Emitent wyemituje obligacje 5-letnie obligacje 
imienne zwykłe serii „AD1” (dalej „Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 zł (słownie: 

dwa miliony złotych), które WSP zobowiązała się objąć w wypadku, gdy Emitent spełni wymogi 
Inwestora dotyczące wartości emisji, terminu wykupu, oprocentowania, zabezpieczenia oraz 

przesłanek wcześniejszego wykupu Obligacji. Zgodnie z Porozumieniem Obligacje miały być 

zabezpieczone na znakach towarowych składających się na markę „Być może”. Po przydziale obligacji i 
ustanowieniu zastawów rejestrowych Emitent miał zawrzeć z WSP dodatkową umowę w sprawie 

uzupełnienia zabezpieczeń w zakresie warunkowego przeniesienia praw autorskich majątkowych i 
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praw autorskich zależnych stanowiących element marki „Być Może”, jak również do warunkowego 

przeniesienia wszelkich praw majątkowych do know – how do produkcji towarów pod marką „Być 

Może” oraz do wydania dokumentacji z tym związanej. Oprócz powyższego Emitent ma poddać się 
egzekucji na podstawie aktu notarialnego, zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania 

cywilnego, co do kwoty 3.000.000 zł, jak również Emitent ma poddać się na rzecz Inwestora egzekucji 
na podstawie aktu notarialnego, zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego, co do 

obowiązku wydania Inwestorowi wszelkiej dokumentacji stanowiącej nośniki praw autorskich i 

zależnych oraz innej dokumentacji stanowiącej know – how do produkcji towarów pod markami „Być 
Może”, które zostaną w tymże akcie notarialnym wymienione. W wypadku uchwalenia przez Walne 

Zgromadzenie Emitenta nowego warunkowego kapitału zakładowego, Emitent zaproponuje konwersję 
Obligacji na obligacje zamienne na akcje w ramach nowego warunkowego kapitału zakładowego. 

Porozumienie nie zawierało postanowień odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla 
danego typu umów. W wypadku, gdyby do dnia 30 kwietnia 2015 nie doszło do przydziału wszystkich 

Obligacji na rzecz Inwestora Porozumienie miało wygasnąć, chyba że Strony zgodnie postanowią 

przedłużyć termin związania Porozumieniem (termin rozwiązujący). Porozumienie nie przewidywało 
stosowania kar umownych, których wartość mogłaby przekroczyć 10% kapitałów własnych Spółki. 

Podczas wykonywania Porozumienia, Emitent wywiązuje się w całości terminowo z nałożonych na 
niego zobowiązań. 

 

Emisja obligacji serii AD1 
Obligacje serii AD1 oferowane w trybie oferty prywatnej, wyemitowane zostały przez Miraculum S.A. 

na podstawie porozumienia inwestycyjnego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia Spółce 
przez WSP (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie) finansowania w kwocie 

2.000.000 zł na okres 5 lat oraz uchwały nr 03/04/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku Zarządu 
Miraculum S.A. w sprawie emisji obligacji serii AD1. W dniu 29 kwietnia 2015 r. Spółka dokonała 

przydziału obligacji serii AD1 i wszystkie wyemitowane obligacje w liczbie 2.000 zostały objęte rzez 

Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie. Obligacje posiadają numery od 0001 
do 2.000, emitowane są w złotych. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000 zł, cena emisyjna 

1.000 zł. Oprocentowanie obligacji wynosi 10% w skali roku. Obligacje emitowane były jako obligacje 
zabezpieczone poprzez ustanowienie na rzecz Obligatariuszy przez Emitenta zastawów rejestrowych na 

następujących znakach towarowych przysługujących Spółce: (1) znak towarowy słowny „Być może”, 

nr świadectwa ochronnego R-42077, (2) znak towarowy słowno-graficzny „Być może”, nr świadectwa 
ochronnego R-148087, (3) znak towarowy słowno-graficzny „Być może”, nr świadectwa ochronnego R-

148088, (4) znak towarowy słowno-graficzny „Być może”, nr świadectwa ochronnego R-148089, (5) 
znak towarowy słowno-graficzny „Być może”, nr świadectwa ochronnego R-148090, (6) znak 

towarowy słowno-graficzny „Być może”, nr świadectwa ochronnego R-148092, (7) znak towarowy 

przestrzenny (butelka „Być może”), nr świadectwa ochronnego R-158980, (8) znak towarowy słowno-
przestrzenny (butelka „Być może”), nr świadectwa ochronnego R-158981. Zastaw rejestrowy 

zostałustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 3.000.000 zł. Znaki towarowe 
zostały poddane wycenie biegłego. Według tej wyceny grupa znaków towarowych stanowiących 

przedmiot zabezpieczenia Obligacji została wyceniona na kwotę 6.153.373 (słownie: sześć milionów 
sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy) złotych. Wykup obligacji ma nastąpić w trzech 

transzach: (i) I transza w kwocie 400 zł (40% wartości nominalnej każdej obligacji), tj. do łącznej 

wartości nominalnej 800.000 zł zostanie spłacona w dniu 30.04.2018 r. (ii) II transza w kwocie 300 zł 
(30% wartości nominalnej każdej obligacji), tj. do łącznej wartości nominalnej 600.000 zł zostanie 

spłacona w dniu 30.04.2019 r.; (iii) III transza w kwocie 300 zł (30% wartości nominalnej każdej 
obligacji), tj. do łącznej wartości nominalnej 600.000 zł zostanie spłacona w dniu 30.04.2020 r. 

Emitent terminowo wykonuje nałożone na niego obowiązki związane z emisją obligacji serii AD1, w 

tym te zawate w warunkach emisji. 
 

Zawarcie porozumienia z Rubicon Partners S.A. oraz Rubid 1 Sp. z o.o. 
W dniu 29 kwietnia 2015 roku Emitent zawarł ze spółką Rubicon Partners S.A z siedzibą w Warszawie 

(dalej: „Rubicon”) oraz Rubid 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Rubid 1”), przy udziale 
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie 

oraz Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie porozumienia w przedmiocie 

zobowiązania Rubid 1 do objęcia akcji Spółki (dalej: „Porozumienie”). Na mocy Porozumienia Rubid 1 i 
Rubicon zobowiązały się do głosowania wszystkimi posiadanymi przez siebie akcjami za uchwałami w 
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sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta i związanych z tym zmian jej statutu, które to 

uchwały znajdują się w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta 

(dalej: „Uchwały”) Emitent zobowiązał się, w razie podjęcia Uchwał, złożenia na rzecz Rubid 1, w 
trybie subskrypcji prywatnej, oferty objęcia akcji Emitenta w liczbie odpowiadającej równowartości 

należności Rubicon i podmiotów z jego grupy kapitałowej, w szczególności z tytułu obligacji serii Z2, 
pomniejszonej o kwotę 4.000.000 zł i kwotę wierzytelności Emitenta wobec Rubid 1. Liczba akcji 

będzie ustalona na podstawie kwoty należności Rubid 1 wobec Emitenta na dzień składania oferty 

objęcia akcji. Na dzień zawarcia Porozumienia była to liczba 711.111 akcji. Akcje miałybyć objęte po 
cenie nominalnej 4,50 zł. Rubid 1 zobowiązał się do objęcia tak zaoferowanych akcji. Opłacenie akcji 

miało nastąpić w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności, po wcześniejszym przejęciu przez 
Rubid 1 części wierzytelności Rubicon wobec Emitenta. Porozumienie przewidywało karę umowną 

Rubicon i Rubid 1 na rzecz Emitenta, za pierwszy przypadek nieprawidłowego wykonania zobowiązań 
Rubicon lub Rubid 1 przewidzianych Porozumieniem. Kara umowna wynosiła 8.000.000 (słownie: 

osiem milionów) i nie wykluczała dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających ww. 

kwotę. Odpowiedzialność Rubicon i Rubid 1 jest solidarna. Porozumienie nie zostało zawarte z 
zastrzeżeniem warunku ani terminu. Porozumienie zostało wykonane, a Emitent wywiązał się w całości 

terminowo z nałożonych na niego zobowiązań. 
 

Zawarcie umowy dotyczącej rozliczenia wzajemnych wierzytelności 

W dniu 5 maja 2015 roku Emitent zawarł ze swoją spółką zależną La Rose sp. z o.o. (dalej: „La Rose” 
lub „Spółka Zależna”), umowę dotyczącą rozliczenia wzajemnych wierzytelności (dalej: „Umowa”). 

Zawarcie umowy byłozwiązane z zamiarem sprzedaży udziałów La Rose i potrzebą uregulowania 
wszelkich zobowiązań Spółki Zależnej, w celu znalezienia inwestora zainteresowanego nabyciem jej 

udziałów. Umowa przewidywała potrącenie należności handlowych Emitenta wobec La Rose oraz 
należności z tytułu pożyczek udzielonych La Rose, wraz z odsetkami (dalej: „Zadłużenie”), w łącznej 

kwocie 2.621.100 (dwa miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sto) złotych z wierzytelnością La 

Rose wobec Spółki o wniesienie wkładu na podwyższony kapitał zakładowy (dalej: „Wkład”) w kwocie 
2.621.100 (dwa miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sto) złotych. Podwyższenie kapitału 

zakładowego La Rose zostało dokonane  5 maja 2015 roku uchwałą zgromadzenia wspólników La 
Rose. Emitent jako jedyny wspólnik objął 50 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 

La Rose, o łącznej wartości nominalnej 5.000 (pięć tysięcy) złotych. Nadwyżka pomiędzy wartością 

nominalną udziałów a ceną ich objęcia, w wysokości 2.616.100 (dwa miliony sześćset szesnaście 
tysięcy sto) złotych została przeznaczona na kapitał zapasowy La Rose. Postanowienia umowy nie 

odbiegały  od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Umowa nie została 
zawarta z zastrzeżeniem warunku ani terminu. Umowa nie przewidywała stosowania kar umownych. 

Umowa została wykonana, a Emitent wywiązał się w całości terminowo z nałożonych na niego 

zobowiązań. 
 

Zawarcie porozumienia ze spółką Offanal Limited 
W dniu 19 czerwca 2015 roku pomiędzy Emitentem a spółką Offanal Limited przy udziale spółki Nuco 

E. i G. Kosyl spółka jawna i Pana Grzegorza Kosyla, został podpisany aneks („Aneks”) do porozumienia 
w sprawie rolowania obligacji (Porozumienie) i do którego to porozumienia został podpisany aneks z 

dnia 28 czerwca 2013 roku, aneks z dnia 31 lipca 2013 roku, aneks z dnia 2 lipca 2014 roku oraz 

aneks z dnia 18 grudnia 2014 roku. Zgodnie z zawartym aneksem: uchylono zobowiązanie Offanal 
Limited do niezbywania i nieobciążania posiadanych obligacji serii EEE („Obligacje”) przed terminem 

ich wykupu, Offanal Limited jako obligatariusz uprawniony z obligacji serii EEE wyraził zgodę na 
zmianę warunków emisji tych obligacji, w ten sposób, że Obligacje będą podlegać wykupowi w dniu 17 

lipca 2017 roku, a także że zostaną wprowadzone dodatkowe uprawnienie dla obligatariuszy do 

żądania przedterminowego wykupu Obligacji w enumeratywnie wymienionych przypadkach. Ponadto 
Strony zmieniły deklarację wekslową stosownie do nowo ustalonego terminu wykupu obligacji. Offanal 

Limited zrzekł się prowadzenia egzekucji przeciwko Emitentowi w oparciu o poprzednio złożone 
oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pod warunkiem, że Emitent w terminie 7 dni roboczych od 

zawarcia Aneksu podda się egzekucji na podstawie przepisu art. 777 § 1 pkt 5 kodeku postępowania 
cywilnego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Aneksu. W przypadku uchybienia temu 

terminowi, spółce Offanal Limited przysługiwało prawo odstąpienia od Aneksu w terminie 7 kolejnych 

dni. Aneks nie został zawarty z zastrzeżeniem terminu ani warunku. Podczas wykonywania 
Porozumienia, Emitent wywiązuje się w całości terminowo z nałożonych na niego zobowiązań. 
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Zawarcie porozumienia z Rubicon Partners S.A. 

W dniu 26 czerwca 2015 roku Emitent zawarł z Rubicon Partners S.A. (dalej: "Obligatariusz") z 

siedzibą w Warszawie porozumienie (dalej: "Porozumienie"), na mocy którego Obligatariusz 
zobowiązał się nie przedstawić posiadanych przez siebie 7.729 (siedmiu tysięcy siedmiuset dwudziestu 

dziewięciu) obligacji serii Z2 (dalej: "Obligacje"), do wykupu przed dniem 30 czerwca 2017 roku. 
Strony postanowiły kontynuować negocjacje w celu uzgodnienia ostatecznego terminu i trybu wykupu 

Obligacji. Porozumienie nie zostało zawarte z zastrzeżeniem terminu ani warunku. Porozumienie nie 

przewidywało stosowania kar umownych. Porozumienie zostało wykonane, a Emitent wywiązał się w 
całości terminowo z nałożonych na niego zobowiązań. 

 
Zawarcie umowy zobowiązującej do wykonania wszelkich zobowiązań wynikających lub 

związanych z obligacjami serii H z Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
W dniu 29 czerwca 2015 roku Emitent zawarł z Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w 

Warszawie (dalej: „Fundusz”) umowę, zgodnie z którą Emitent zobowiązał się względem Funduszu 

wykonać wszelkie zobowiązania wynikające lub związane z 4.000 (słownie: czterema tysiącami) o 
wartości nominalnej 4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych, objętych przez Fundusz obligacji serii 

H (dalej: „Obligacje”), które zostały wyemitowane w dniu 17 kwietnia 2015 przez Rubicon Partners 
S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Rubicon”), na wypadek gdyby Rubicon tych zobowiązań nie 

wykonał, mimo upływu terminu ich wymagalności. Zawarcie umowy miało na celu odwołanie przez 

Fundusz blokady i zwolnienie zastawu na 4.000 (czterech tysiącach) posiadanych przez Fundusz, 
niewykupionych Obligacji, w celu ich nabycia i dokonania planowanych transakcji rozliczeń niektórych 

wzajemnych wierzytelności Emitenta z wierzycielami w drodze potrąceń. Łączna wartość 
przydzielonych Obligacji wynosiła 20.350.000,00 (słownie: dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt 

tysięcy) złotych. Poręczenie zostało udzielone do kwoty 8.000.000 (słownie: osiem milionów) złotych. 
Poręczenie zostało udzielone na okres do dnia 31 października 2016 roku. Umowa nie została zawarta 

z zastrzeżeniem terminu ani warunku. Umowa nie przewidywała stosowania kar umownych. Wobec 

tego, iż Emitent nabył od Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego obligacje serii H wyemitowane 
przez Rubicon, wskazana Umowa została wykonana w całości. 

 
Zawarcie umowy objęcia akcji serii S z Rubid 1 Sp. z o.o. 

W dniu 30 czerwca 2015 roku Emitent zawarł z Rubid 1 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie (dalej: „Rubid 1”) dwie umowy objęcia akcji Emitenta (dalej: „Umowy”). 
Zgodnie z Umowami Rubid 1 objął 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset piętnaście) 

akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki o numerach od 000.001 do 666.615 (dalej: „Akcje”). Akcje 
zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 

26 maja 2015 roku. Akcje zostały objęte po cenie nominalnej, tj. 4,50 zł za jedną akcję, czyli za łączną 

kwotę 2.999.767,50 (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset 
sześćdziesiąt siedem i pół) złotych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem terminu ani warunku. 

Umowa nie przewidywała stosowania kar umownych. Umowa została wykonana, a Emitent w terminie 
wywiązał się z nałożonych na niego zobowiązań. 

 
Zawarcie umów potrącenia wierzytelności z Rubid 1 Sp. z o.o. 

W dniu 30 czerwca 2015 roku Emitent zawarł ze spółką pod firmą Rubid 1 spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „Rubid 1”) trzy umowy potrącenia wzajemnych 
wierzytelności (dalej: „Umowy”). Rubid 1 posiadał 7729 obligacji serii Z2 nabytych od Rubicon 

Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, wraz z należnościami odsetkowymi. Emitent posiadał 
wierzytelność wobec Rubid 1 z tytułu zapłaty ceny nabycia 666.615 akcji serii S. Emitent posiadał 

również inną wierzytelność wobec Rubid 1 w kwocie 1.047.561,66 zł. Strony postanowiły dokonać 

potrącenia wzajemnych wierzytelności do kwoty 4.047.329,16 złotych (słownie: cztery miliony 
czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych i szesnaście groszy). W wyniku 

zawartych Umów doszło do umorzenia 3.947 obligacji serii Z2 należących do Rubid 1 oraz części 
należności odsetkowych od obligacji. Umowy nie zostały zawarte z zastrzeżeniem terminu ani 

warunku. Umowy nie przewidywałastosowania kar umownych. Umowy potrącenia zostały wykonane, a 
Emitent w terminie wywiązał się z nałożonych na niego zobowiązań. 

 

Emisja obligacji serii AE 
Obligacje serii AE, oferowane w trybie oferty prywatnej, wyemitowane zostały przez Miraculum S.A. na 

podstawie uchwały nr 01/06/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku Zarządu Miraculum S.A. w sprawie 
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emisji obligacji serii AE. Łącznie wyemitowanych zostało 300 obligacji serii AE. Obligacje posiadały 

numery od 001 do 300. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000 zł, cena emisyjna 1.000 zł. 

Oprocentowanie obligacji wynosiło 12% w skali roku.  Dzień wykupu określony został jako 26 kwietnia 
2016 roku. Obligacje zostały zrolowane na obligacje serii AF. Obligacje emitowane były jako papiery 

wartościowe imienne, mające formę dokumentu. Obligacje emitowane były jako obligacje 
niezabezpieczone. Obligacje posiadały wbudowane postanowienia zabezpieczające, wskazujące 

sytuacje których wystąpienie u Miraculum S.A. mogło spowodować postawienie ich w stan 

natychmiastowej wymagalności. Emitent terminowo wykonuje nałożone na niego obowiązki związane z 
emisją obligacji serii AF, w tym te zawate w warunkach emisji i porozumieniu dotyczącym rolowania 

obligacji. 
 

Zawarcie porozumienia inwestycyjnego z Wyższą Szkołą Pedagogiczną 
W dniu  2 lipca 2015 roku Emitent zawarł z Wyższą Szkołą Pedagogiczną imienia Janusza Korczaka w 

Warszawie (dalej: „WSP” lub „Inwestor”) porozumienia inwestycyjnego w sprawie udzielenia 

Emitentowi  przez WSP finansowania w kwocie 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych na okres 5 lat 
(dalej: „Porozumienie”). Porozumienie przewidywało, że Emitent wyemituje obligacje zwykłe na 

okaziciela serii „AD2” (dalej „Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 zł (słownie: trzy 
miliony złotych), które miały być zamienne na akcje na zasadach określonych w uchwałach nr 5 i 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2015 roku. WSP zobowiązało się objąć 

Obligacje w wypadku, gdy Emitent spełni wymogi Inwestora dotyczące wartości emisji, terminu 
wykupu, oprocentowania, zabezpieczenia oraz przesłanek wcześniejszego wykupu Obligacji. Zgodnie z 

Porozumieniem Obligacje mają być zabezpieczone na znakach towarowych składających się na markę 
„Lider”. Po przydziale Obligacji i ustanowieniu zastawów rejestrowych Emitent miał zawrzeć z WSP 

dodatkową umowę w sprawie uzupełnienia zabezpieczeń w zakresie warunkowego przeniesienia praw 
autorskich majątkowych i praw autorskich zależnych stanowiących element marki „Lider”, jak również 

do warunkowego przeniesienia wszelkich praw majątkowych do know – how do produkcji towarów 

pod marką „Lider” oraz do wydania dokumentacji z tym związanej. Oprócz powyższego Spółka miała 
poddać się egzekucji na podstawie aktu notarialnego, zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu 

postępowania cywilnego, co do kwoty 4.500.000 zł, jak również Spółka miała poddać się na rzecz 
Inwestora egzekucji na podstawie aktu notarialnego, zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu 

postępowania cywilnego, co do obowiązku wydania Inwestorowi wszelkiej dokumentacji stanowiącej 

nośniki praw autorskich i zależnych oraz innej dokumentacji stanowiącej know – how do produkcji 
towarów pod markami „Lider”, które miały zostać w tymże akcie notarialnym wymienione. 

Porozumienie nie zawierało postanowień odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla 
danego typu umów. W wypadku, gdyby do dnia 7 lipca 2015 nie doszło do przydziału wszystkich 

Obligacji na rzecz Inwestora, Porozumienie miało wygasnąć, chyba że Strony zgodnie postanowiłyby  

przedłużyć termin związania Porozumieniem (termin rozwiązujący). Porozumienie nie przewidywało  
stosowania kar umownych, których wartość mogłaby przekroczyć 10 % kapitałów własnych Emitenta. 

Porozumienie zostało uznane za umowę znaczącą, ponieważ jego przedmiot przekracza 10 % 
kapitałów własnych Emitenta. Podczas wykonywania Porozumienia, Emitent wywiązywał się w całości 

terminowo z nałożonych na niego zobowiązań. Powyższa umowa została wykonana, gdyż Obligacje 
zostały wykupione przez Spółkę bądź skonwertowano je na akcje serii R1. 

 

Emisja obligacji serii AD2 
3.000 (trzy tysiące) obligacji serii AD2, mających formę dokumentu, wyemitowanych na podstawie 

uchwały Zarządu Emitenta z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii AD2, w 
trybie oferty niepublicznej, o łącznej wartości do 3.000.000 (słownie: trzech milionów) złotych. Cel 

emisji nie został określony. Oprocentowanie obligacji wynosi 10% w skali roku. Obligacje serii AD2 są 

obligacjami na okaziciela, uprawniającymi do świadczeń pieniężnych. Obligacje są zabezpieczone 
zastawami rejestrowymi ustanowionymi do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 4.500.000 zł 

na należących do Emitenta prawach majątkowych do znaków towarowych wchodzących w skład marki 
„Lider”, to jest na: (i) znaku towarowym słownym „Lider”, na który udzielono prawo ochronne numer 

R-55410; (ii) znaku towarowym słownym „Lider Classic”, na który udzielono prawo ochronne numer R- 
135739; (iii) znaku towarowym słownym „Lider Active”, na który udzielono praw ochronne numer R- 

135738; (iv) znaku towarowym słowno-graficznym „Lider Classic”, na który udzielono prawo ochronne 

numer R-152641; (v) znaku towarowym słowno-graficzno-przestrzennym „Lider Active”, na który 
udzielono prawo ochronne numer R-151964; (vi) znaku towarowym słowno-graficznym „Krem do 

golenia”, na który udzielono prawo ochronne numer R-128805; (vii) znaku towarowym słowno-
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przestrzennym „Krem do golenia Lider Active”, na który udzielono prawo ochronne numer R-128695. 

W dniu 2 lipca 2015 r. Spółka dokonała przydziału wszystkich wyemitowanych obligacji, tj. 3.000 

sztuk, które zostały objęte przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka. 2.000 sztuk 
obligacji zostało opłaconych gotówką, natomiast 1.000 obligacji serii AD2 zostało opłaconych w ten 

sposób, że Emitent wykupił (nabył) od Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka 1.000 sztuk 
obligacji serii BB o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł, a 

wierzytelność w kwocie 1.000.000 zł z tytułu wykupu w celu umorzenia przedmiotowych obligacji 

została potrącona z wierzytelnością Emitenta o opłacenie kwoty 1.000.000 zł tytułem objęcia Obligacji 
serii AD2. Obligacje serii AD2 zawierają również uprawnienie do ich zamiany na akcje Emitenta. Prawo 

zamiany obligacji serii AD2 na akcje jest wyłącznym i dyskrecjonalnym uprawnieniem obligatariuszy. 
Na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu jedyny obligatariusz dokonał zamiany 2.700 obligacji na 

akcje. Wykup Obligacji nastąpi w trzech częściach  i w następujących terminach: (1) I Transza w 
kwocie 400 zł (40 % wartości nominalnej każdej Obligacji) zostanie spłacona w dniu 30.06.2018 r. („I 

Dzień Spłaty”), to jest nastąpi spłata kapitału z Obligacji do łącznej wartości nominalnej 1.200.000 zł; 

(2) II Transza w kwocie 300 zł (30 % wartości nominalnej każdej Obligacji) zostanie spłacona w dniu 
30.06.2019 r. („II Dzień Spłaty”), to jest nastąpi spłata kapitału z Obligacji do łącznej wartości 

nominalnej 900.000 zł, (3) III Transza w kwocie 300 zł (30 % wartości nominalnej każdej Obligacji) 
zostanie spłacona w dniu 30.04.2020 r. („III Dzień Spłaty” lub „Ostateczny Dzień Wykupu”), to jest 

nastąpi spłata kapitału z Obligacji do łącznej wartości nominalnej 900.000 zł. Każdemu 

obligatariuszowi przysługuje prawo do zamiany obligacji serii AD2 na akcje na okaziciela Emitenta w 
warunkowym kapitale zakładowym. W wykonaniu prawa zamiany wydawane będą akcje zwykłe na 

okaziciela oznaczane jako seria R1. Cena zamiany jest równa wartości nominalnej akcji, co oznacza, że 
na każdy jeden złoty wartości nominalnej obligacji będzie przypadać najwyżej jeden złoty wartości 

nominalnej akcji. Uprawnieni obligatariusze obligacji serii AD2 mogą składać oświadczenia o objęciu 
akcji w warunkowym kapitale zakładowym Emitenta i nie później niż w ostatecznym dniu wykupu 

obligacji serii AD2 (30 kwietnia 2020 r.). Prawo do złożenia oświadczenia o objęciu akcji w ramach 

kapitału warunkowego wygasa przed ostatecznym dniem wykupu, jeżeli uprzednio oświadczenie o 
objęciu akcji złożyło 149 uprawnionych obligatariuszy obligacji serii AD2. Maksymalna wysokość 

podwyższenia kapitału zakładowego w wypadku zamiany wszystkich obligacji serii AD2 na akcje 
wyniesie 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych). Emitent terminowo wykonuje nałożone na niego 

obowiązki związane z emisją obligacji serii AD2, w tym te zawarte w warunkach emisji. Na dzień 

zatwierdzenia niniejszego Prospektu jedyny obligatariusz dokonał zamiany 2.700 obligacji na akcje, 
pozostałe 300 obligacji zostało przedterminowo spłacone przez Emitenta w dniu 16.12.2016. 

 
Emisja obligacji serii Z5 

Obligacje serii Z5, zamienne na akcje, oferowane w trybie oferty prywatnej, wyemitowane zostały 

przez Miraculum S.A. na podstawie uchwały nr 1 z dnia 2 lipca 2015 roku Zarządu Miraculum S.A. w 
sprawie emisji obligacji na okaziciela serii Z5, uchwały nr 1 z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie 

zmiany warunków emisji obligacji serii Z5, uchwały nr 1 z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie zmiany 
warunków emisji obligacji serii Z5 oraz uchwały nr 4 z dnia 26 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Miraculum S.A. w sprawie emisji przez Emitenta obligacji na okaziciela serii Z5 
zamiennych na akcje zwykłe Emitenta na okaziciela oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych 

akcjonariuszy Emitenta w całości prawa poboru obligacji serii Z5 oraz w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość 
gospodarczą, choćby jego skład był zmienny, uchwały nr 6 z dnia 26 maja 2015 roku Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 
Emitenta w drodze emisji akcji zwykłych Emitenta na okaziciela, w sprawie zmian Statutu Emitenta z 

tym związanych, w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji, w sprawie ubiegania się o dopuszczenie 

akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy i o 
rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych, a także na podstawie umów w sprawie zasad 

wykonywania prawa zamiany obligacji na akcje z dnia 3 lipca 2015 roku . Obligatariusze wyrazili zgody 
na zmiany warunków emisji obligacji porozumieniami z dnia 17 lutego 2016 roku. Zgodnie z 

warunkami emisji obligacji, Spółka miała wyemitować nie więcej niż 18.500 sztuk obligacji zamiennych 
na akcje, a próg dojścia emisji do skutku nie został określony. Łącznie Spółka wyemitowała 18.000 

sztuk obligacji. Obligacje zostały przydzielone przez Spółkę w dniu 2 lipca 2015 r. (9.000 sztuk 

obligacji) oraz w dniu 3 lipca 2015 r. (kolejne 9.000 sztuk obligacji). Obligacje zostały objęte przez 
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, 

Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie oraz Pioneer Obligacji Dynamiczna 
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Alokacja Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z warunkami emisji 

obligacji serii Z5, środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone w całości na: (i) nabycie w celu 

umorzenia 4.000 niewykupionych zabezpieczonych obligacji zamiennych na okaziciela serii oznaczonej 
literą AAA, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda obligacja i łącznej 

wartości nominalnej 4.000.000,00 zł, wyemitowanych przez Emitenta; (ii) nabycie w celu umorzenia 
4.000 niewykupionych zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii oznaczonej literami ZZ, 

niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda obligacja i łącznej wartości 

nominalnej 4.000.000,00 zł, wyemitowanych przez Emitenta; (iii) nabycie od Pioneer w celu umorzenia 
5.000 niewykupionych zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii oznaczonej literą BB, niemających 

formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 
5.000.000,00 zł, wyemitowanych przez Emitenta; (iv) nabycie od Pioneer 4.000 niewykupionych 

obligacji na okaziciela serii oznaczonej literą H, wyemitowanych przez Rubicon Partners S.A., 
nieposiadających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda obligacja i łącznej 

wartości nominalnej 4.000.000,00 zł. Obligacje posiadają numery od 00001 do 18.000, emitowane są 

w złotych. Wartość nominalna jednej obligacji wynosiła 1.000 zł, cena emisyjna 1.000 zł. Dzień 
wykupu określony został jako 2 lipca 2017 r. Obligacje zostały jednak w całości wykupione 21 kwietnia 

2016 roku. Oprocentowanie obligacji wynosiło 10% w skali roku. Obligacje emitowane były jako 
papiery wartościowe na okaziciela, mają formę dokumentu. Obligacje emitowane były jako obligacje 

zabezpieczone poręczeniem udzielonym na rzecz każdego z subskrybentów przez spółkę zależną od 

Emitenta (która to ustanowi zastawy 150% wartości objętych przez danego subskrybenta obligacji na 
następujących prawach do znaków towarowych: (1) wspólnotowy znak towarowy graficzny „JOKO”, nr 

003585478, (2) prawo ze zgłoszenia znaku towarowego słownego „Joko Find Your Color”, nr Z-
411113, (3) wspólnotowy znak towarowy graficzny „JOKO MAKE UP”,  nr 012805461, (4) znak 

towarowy słowny „Joko Cashmere Finish”, nr świadectwa ochronnego R- 270494, (5) znak towarowy 
słowno-graficzny „Joko Cosmetics S.C. Kosyl&Kosyl”, nr świadectwa ochronnego R- 093385, (6) znak 

towarowy słowno-graficzny „Joko Make-up”, nr świadectwa ochronnego R- 270748, (7) znak towarowy 

słowno-graficzny „Joko” , nr świadectwa ochronnego R- 175581, (8) międzynarodowy znak towarowy 
„Joko Cosmetics S.C. Kosyl&Kosyl”, nr 666677. Oprócz tego spółka zależna złożyła na rzecz każdego z 

subskrybentów oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie przepisu 
art. 777 § 1 pkt 5 ustawy kodeks postępowania cywilnego). Obligacje były także zabezpieczone 

zastawami rejestrowymi ustanowionymi na każdym z praw do znaków towarowych, praw ze zgłoszenia 

ze znaków i międzynarodowych znaków towarowych Wars, Miraculum, Pani Walewska oraz Gracja: (1) 
znak towarowy słowny „Pani Walewska”, nr świadectwa ochronnego R-50089, (2) znak towarowy 

słowny „Gracja”, nr świadectwa ochronnego R-49765, (3) znak towarowy słowny „Wars”, nr 
świadectwa ochronnego R-51090, (4) znak towarowy przestrzenny, nr świadectwa ochronnego R-

158997, (5) znak towarowy słowno-graficzny „WARS”, nr świadectwa ochronnego R-262713, (6) znak 

towarowy słowno-graficzny „M”, nr świadectwa ochronnego R-226581, (7) znak towarowy słowny 
„MIRACULUM”, nr świadectwa ochronnego R-226580, (8) znak towarowy słowny „MIRACULUM”, nr 

świadectwa ochronnego R-245654, (9) znak towarowy słowno-graficzny „MIRACULUM”, nr świadectwa 
ochronnego R-049893,  (10) znak towarowy słowno-graficzny „MIRACULUM”, nr świadectwa 

ochronnego R-186636, (11) znak towarowy słowno-graficzny „MIRACULUM”, nr świadectwa 
ochronnego R-226582, (12) znak towarowy słowny „Miraculum - więcej niż piękno”, nr świadectwa 

ochronnego R-265719, (13) znak towarowy słowny „MIRACULUM AGE 50+”, nr świadectwa 

ochronnego R-206624, (14) znak towarowy słowny „MIRACULUM AMBRE”, nr świadectwa ochronnego 
R-233889, (15) znak towarowy słowny „MIRACULUM AMBER & GOLD”, nr świadectwa ochronnego R-

221962, (16) znak towarowy słowny „MIRACULUM AQUA THERAPY”, nr świadectwa ochronnego R-
218197, (17) znak towarowy słowny „Miraculum Body Expert”, nr świadectwa ochronnego R-198757, 

(18) znak towarowy słowny „MIRACULUM Contre”, nr świadectwa ochronnego R-206254, (19) znak 

towarowy słowny „Miraculum Face Expert”, nr świadectwa ochronnego R-188473, (20) znak towarowy 
słowny „Miraculum Geneza Młodości”, nr świadectwa ochronnego R-206625, (21) znak towarowy 

słowny „MIRACULUM HYDRA THERAPY”, nr świadectwa ochronnego R-192250, (22) znak towarowy 
słowny „Miraculum Hydrodynamic”, nr świadectwa ochronnego R-148383, (23) znak towarowy słowny 

„MIRACULUM IDEALSATIN”, nr świadectwa ochronnego R-259742, (24) znak towarowy słowny 
„Miraculum La Rose”, nr świadectwa ochronnego R-221955, (25) znak towarowy słowny „MIRACULUM 

MEDICUM”, nr świadectwa ochronnego R-262192, (26) znak towarowy słowno-graficzny „eau de 

toilette men COLLECTION MIRACULUM BLACK”, nr świadectwa ochronnego Z-408491, (27) znak 
towarowy słowno-graficzny „eau de toilette men COLLECTION green MIRACULUM”, nr świadectwa 

ochronnego R-264446, (28) znak towarowy słowno-graficzny „eau de toilette men COLLECTION ocean 
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blue MIRACULUM”, nr świadectwa ochronnego R-264448, (29) znak towarowy słowno-graficzny „eau 

de toilette men COLLECTION Red MIRACULUM”, nr świadectwa ochronnego R-264450, (30) znak 

towarowy słowny „MIRACULUM MINERAL SPA”, nr świadectwa ochronnego R-225315, (31) znak 
towarowy słowny „MIRACULUM MYSTÈRE”, nr świadectwa ochronnego R-206255, (32) znak towarowy 

słowny „MIRACULUM PERŁA I JEDWAB”, nr świadectwa ochronnego R-188547, (33) znak towarowy 
słowny „MIRACULUM PŁASKI BRZUCH”, nr świadectwa ochronnego R-192019, (34) znak towarowy 

słowny „MIRACULUM PROVOCATION”, nr świadectwa ochronnego R-206253, (35) znak towarowy 

słowny „MIRACULUM Pure Pleasure”, nr świadectwa ochronnego R-221956, (36) znak towarowy 
słowny „MIRACULUM RZEŹBIARZ Ciała”, nr świadectwa ochronnego R-198628, (37) znak towarowy 

słowny „MIRACULUM RZEŹBIARZ Skóry”, nr świadectwa ochronnego R-198627, (38) znak towarowy 
słowny „MIRACULUM SENSITIVE SKIN”, nr świadectwa ochronnego R-195677, (39) znak towarowy 

słowny „MIRACULUM SZYBKI EFEKT”, nr świadectwa ochronnego R-192020, (40) znak towarowy 
słowny „MIRACULUM Termiczne SPA”, nr świadectwa ochronnego R-212166, (41) znak towarowy 

słowno-graficzny „eau de parfum women COLLECTION COOL blue MIRACULUM”, nr świadectwa 

ochronnego R-264445, (42) znak towarowy słowno-graficzny „eau de parfum women COLLECTION 
Green MIRACULUM”, nr świadectwa ochronnego R-264447, (43) znak towarowy słowno-graficzny „eau 

de parfum women COLLECTION purple MIRACULUM”, nr świadectwa ochronnego R-264449, (44) znak 
towarowy słowno-graficzny „eau de parfum women COLLECTION Romantic Pink MIRACULUM”, nr 

świadectwa ochronnego R-264451, (45) znak towarowy słowno-graficzny „eau de parfum women 

COLLECTION ROSE MIRACULUM”, nr świadectwa ochronnego R-264452, (46) znak towarowy słowny 
„MIRACULUM YOUNG AROMATERAPIA”, nr świadectwa ochronnego R-158679, (47) znak towarowy 

słowny „Miraculum Złota Orchodea”, nr świadectwa ochronnego R-201528, (48) znak towarowy 
słowno-graficzny „Pani Walewska”, nr świadectwa ochronnego R-265729, (49) znak towarowy słowno-

graficzno-przestrzenny „PANI WALEWSKA”, nr świadectwa ochronnego R-104166, (50) znak towarowy 
słowno-graficzno-przestrzenny „PANI WALEWSKA”, nr świadectwa ochronnego R-104167, (51) znak 

towarowy słowno-graficzny „Miss Walewska”, nr świadectwa ochronnego R-265477, (52) znak 

towarowy słowny „WALEWSKA”, nr świadectwa ochronnego R-269180, (53) znak towarowy słowno-
graficzny „WALEWSKA”, nr świadectwa ochronnego R-269181, (54) znak towarowy słowny „Miss 

Walewska”, nr świadectwa ochronnego R-265358, (55) prawo ze zgłoszenia znaku towarowego 
słowno-graficznego „W WARS”, zgłoszonego pod nr Z-419295, (56) prawo ze zgłoszenia znaku 

towarowego słowno-graficznego „WARS”, zgłoszonego pod nr Z-419296, (57) prawo ze zgłoszenia 

znaku towarowego słownego „WARS ZERO”, zgłoszonego pod nr Z-428527, (58) prawo ze zgłoszenia 
znaku towarowego słownego „Pani Walewska ZŁOTA REGENERACJA”, zgłoszonego pod nr Z-428162, 

(59) prawo ze zgłoszenia znaku towarowego słownego „Pani Walewska ZŁOTA ODBUDOWA”, 
zgłoszonego pod nr Z-428163, (60) prawo ze zgłoszenia znaku towarowego słownego „Pani Walewska 

ActiVITA C”, zgłoszonego pod nr Z-428164, (61) prawo ze zgłoszenia znaku towarowego słownego 

„Pani Walewska ActiRETINOL”, zgłoszonego pod nr Z-428165, (62) prawo ze zgłoszenia znaku 
towarowego słownego „Pani Walewska COLLAGEN”, zgłoszonego pod nr Z-428166, (63) prawo ze 

zgłoszenia znaku towarowego słownego „Pani Walewska Noir”, zgłoszonego pod nr Z-428167, (64) 
prawo ze zgłoszenia znaku towarowego słownego „Pani Walewska White”, zgłoszonego pod nr Z-

428168, (65) prawo do przestrzennego znaku towarowego „PANI WALEWSKA” nr prawa 697899, (66) 
prawo do przestrzennego znaku towarowego „PANI WALEWSKA” nr prawa 697900, (67) prawo do 

znaku towarowego słownego „PANI WALEWSKA” nr prawa 836719. Każdy z zastawów ustanowiony 

był do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.450.000 zł. Emitent ustanowił także zastaw na mieniu 
ruchomym należącym do Emitenta (obejmującym stanowiące własność emitenta wszelkie rzeczy 

ruchome stanowiące środki trwałe w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, w tym również maszyny, 
środki transportowe, zespoły urządzeń, linie fabryczne, wyposażenie biur, zakładów produkcyjnych i 

laboratoriów, przysługujące Emitentowi wszelkie zbywalne prawa na dobrach niematerialnych w tym 

prawa własności intelektualnej (w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa z licencji, prawa 
do wykonywania praz zależnych), oraz prawa własności przemysłowej, w tym Znaki Towarowe, prawa 

z patentów, prawa z rejestracji wzorów użytkowych, prawa z rejestracji wzorów zdobniczych, 
stanowiące własność Emitenta wszelkie rzeczy ruchome stanowiące rzeczowe aktywa obrotowe w 

rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, w tym zapasy materiałów, półproduktów, towarów i wyrobów 
gotowych, przysługujące Emitentowi wszelkie zbywalne prawa do know-how produkcji produktów, 

oferowanych pod markami objętymi znakami towarowymi zastawionymi na zabezpieczenie należności 

z tych obligacji, w tym prawa do wszelkiego dokumentacji stanowiącej taki know-how, przysługujące 
Emitentowi wszelkie zbywalne wierzytelności oraz prawa majątkowe z tytułu gwarancji i rękojmi, w 

tym w szczególności należności handlowe (o ile umowy, z których wynikają takie wierzytelności 
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przewidują możliwość ich przenoszenia), przysługujące Emitentowi wszelkie prawa z papierów 

wartościowych i innych instrumentów finansowych, za wyjątkiem udziałów w spółce LaRose Sp. z 

o.o.). Emitent złożył na rzecz administratora wskazanych zastawów oraz na rzecz każdego z 
subskrybentów, oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie przepisu 

art. 777 § 1 pkt 5 ustawy kodeks postępowania cywilnego do kwoty 27.450.000 zł. Obligacje posiadały 
wbudowane wskaźniki zabezpieczające, oraz postanowienia wskazujące sytuacje których przekroczenie 

lub wystąpienie u Miraculum S.A. mogło spowodować postawienie ich w stan natychmiastowej 

wymagalności. Emitent w czasie realizacji emisji obligacji serii Z5 wywiązał się w terminie z nałożonych 
na niego obowiązków, w tym tych wynikających z postanowień warunków emisji. 

 
Umowa  sprzedaży obligacji serii H zawarta z PIONEER Funduszem Inwestycyjnym 

Otwartym 
W dniu 2 lipca 2015 roku pomiędzy PIONEER Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z siedzibą w 

Warszawie (Sprzedający) a Ipopemą Securities S.A. działającą w imieniu i na rzecz Emitenta 

(Kupujący)  doszło do zawarcia umowy sprzedaży 4.000 (czterech tysięcy) obligacji na okaziciela serii 
H, wyemitowanych przez Rubicon Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, za cenę 4.054.640 (cztery 

miliony pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści) złotych. Umowa nie została zawarta z 
zastrzeżeniem terminu ani warunku. Umowa nie przewidywała stosowania kar umownych. 

Pośrednictwo Domu Maklerskiego w transakcji nabycia Obligacji miało na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa i sprawności przeprowadzenia transakcji ich kupna. Umowa została wykonana, a 
Emitent wywiązał się w terminie z nałożonych na niego obowiązków.  

 
Umowa nabycia obligacji z PIONEER Funduszem Inwestycyjnym Otwartym oraz  PIONEER 

Obligacji Dynamiczna Alokacja Funduszem Inwestycyjnym Otwartym w celu umorzenia, 
przekazu potrącenia wierzytelności 

W dniu 2 lipca 2015 roku Emitent zawarł z PIONEER Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z siedzibą 

w Warszawie (dalej: „PIONEER”) oraz PIONEER Obligacji Dynamiczna Alokacja Funduszem 
Inwestycyjnym Otwartym z siedzibą w Warszawie (dalej: PIONEER Obligacji) umowę nabycia obligacji 

w celu umorzenia, przekazu oraz potrącenia wierzytelności. Na podstawie umowy, Emitent nabył od 
PIONEER, w celu umorzenia, 5.000 (słownie: pięć tysięcy) obligacji serii BB, niemających formy 

dokumentu, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały zarządu Spółki z dnia 5 maja 2014 

roku (dalej: „Obligacje BB”). Obligacje zostały nabyte za cenę 5.080.800 (słownie: pięć milionów 
osiemdziesiąt tysięcy osiemset) złotych. W związku z tym, że: 1. PIONEER posiada wobec Emitenta 

wierzytelność w kwocie 5.080.800 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy osiemset) złotych z 
tytułu zapłaty ceny za Obligacje BB, 2. PIONEER posiada wobec Emitenta wierzytelność w kwocie 

4.054.640 (cztery miliony pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści) złotych z tytułu sprzedaży 

4.000 obligacji serii H, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 69.2015 z dnia 3 lipca, 3. 
Emitent posiada wobec PIONEER wierzytelność w kwocie 7.300.000 (słownie: siedem milionów trzysta 

tysięcy) złotych z tytułu zapłaty ceny emisyjnej za 7.300 (słownie: siedem tysięcy trzysta) obligacji 
serii Z5, o emisji których Emitent informował raportem bieżącym nr 68 z dnia 3 lipca 2015 roku (dalej 

„Obligacje H”), 4. Emitent posiada wobec PIONEER Obligacji wierzytelność w kwocie 1.700.000 
(słownie: jeden milion siedemset tysięcy) złotych z tytułu zapłaty ceny emisyjnej za 1.700 (słownie: 

jeden tysiąc siedemset) obligacji serii Z5, o emisji których Emitent informował raportem bieżącym nr 

68/2015 z dnia 3 lipca 2015 roku, Emitent i PIONEER postanowiły dokonać potrącenia wzajemnych 
wierzytelności, w wyniku czego do uregulowania przez Spółkę wobec PIONEER pozostała kwota 

1.835.440 (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści) złotych. Z 
tego względu Emitent przekazał PIONEER (jako odbiorcy przekazu) świadczenie PIONEER Obligacji 

(jako przekazanemu) polegające na zapłacie ceny emisyjnej za Obligacje BB, w wysokości 1.700.000 

(słownie: jeden milion siedemset tysięcy) złotych. Po dokonaniu przekazu i zapłacie przez Spółkę na 
rzecz PIONEER kwoty 135.440 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści tysięcy) 

złotych, wzajemne wierzytelności Stron wskazane w punktach 1-4 powyżej zostały uregulowane. 
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem terminu ani warunku. Umowa nie przewidywała 

stosowania kar umownych. Wskazana Umowa została wykonana w całości, a Emitent wywiązał się w 
terminie z nałożonych na niego obowiązków. 

 

Umowa potrącenia wierzytelności zawarta z Distressed Assets Funduszem Inwestycyjnym 
Zamkniętym Aktywów Niepublicznych 
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W dniu 3 lipca 2015 roku Emitent zawarł z Distressed Assets Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym 

Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (dalej: „DAFIZAN”) umowę (dalej: „Umowa”), na 

mocy której Emitent nabył od DAFIZAN, w celu umorzenia, 4.000 (słownie: cztery tysiące) obligacji 
serii AAA, niemających formy dokumentu, wyemitowanych przez Emitenta podstawie uchwały nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 listopada 2013 roku oraz 4.000 (słownie: cztery 
tysiące) obligacji serii ZZ, niemających formy dokumentu, wyemitowanych przez Emitenta na 

podstawie uchwały zarządu z dnia 30 września 2013 roku, za łączną cenę 9.013.587,09 (dziewięć 

milionów trzynaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem i 9/100) złotych. Zważywszy na to, że 
Emitent przysługiwała wierzytelność wobec DAFIZAN w kwocie 9.000.000 (dziewięć milionów) złotych 

z tytułu zapłaty ceny emisyjnej za 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) obligacji serii Z5, o emisji których 
Emitent  informował raportem bieżącym nr 68 z dnia 3 lipca 2015 roku, Strony postanowiły dokonać 

potrącenia wzajemnych wierzytelności. Umowa została wykonana w całości, a Emitent wywiązał się w 
terminie z nałożonych na niego obowiązków. 

 

Umowa zbycia obligacji serii H wyemitowanych przez Rubicon Partners S.A. 
W dniu 6 lipca 2015 roku została zawarta umowa, na mocy której Spółka zbyła 4.000 (słownie: cztery 

tysiące) obligacji serii H wyemitowanych przez Rubicon Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: 
„Obligacje”). Obligacje zostały zbyte na rzecz Rubid 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za cenę 

4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych, powiększoną o kwotę odsetek w wysokości 56.840 

(słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści) złotych. Umowa nie zawierała postanowień, 
które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Umowa nie została 

zawarta z zastrzeżeniem terminu ani warunku. Umowa nie przewidywała stosowania kar umownych. 
Umowa została wykonana, a Emitent wywiązał się w terminie z nałożonych na niego wskazaną umową 

obowiązków. 
 

Umowa potrącenia wierzytelności zawarta z Rubid 1 sp. z o.o. 

W dniu 7 lipca 2015 roku  Emitent zawarł umowy z Rubid 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: 
„Rubid 1”)  na podstawie której doszło do potrącenia wzajemnych wierzytelności. Rubid 1 posiadał w 

stosunku do Emitenta wierzytelność z tytułu wykupu 3.782 obligacji serii Z2 wyemitowanych przez 
Emitenta w wysokości 3.782.000,00 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych oraz 

wierzytelność o zapłatę odsetek na dzień zawarcia Umowy w wysokości 283.186,80 (dwieście 

osiemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć i 80/100) złotych, tj. łącznie 4.065.186,80 (cztery 
miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć i 80/100) złotych. Emitent posiadał 

wierzytelność wobec Rubid 1 z tytułu sprzedaży 4.000 (czterech tysięcy) obligacji serii H spółki 
Rubicon Partners S.A. za łączną cenę 4.056.840 (cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset 

czterdzieści) złotych. Umowa nie zawierała postanowień, które odbiegałyby od warunków powszechnie 

stosowanych dla danego typu umów. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem terminu ani 
warunku. Umowa nie przewidywała stosowania kar umownych. Umowa została wykonana, a Emitent 

wywiązał się w terminie z nałożonych na niego wskazaną umową obowiązków. 
 

Umowa dzierżawy Marki Gracja z Rubid 1 sp. z o.o. 
Emitent w dniu 30 września 2015 roku zawarła z Rubid 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: 

Rubid 1) umowę  dzierżawy. Na podstawie umowy  Rubid 1 oddał Emitentowi Markę Gracja do 

korzystania i pobierania z niej pożytków, a Emitent zobowiązała się płacić Rubid 1 miesięczny czynsz 
dzierżawny w wysokości netto 0,75 % wartości obrotu rocznego netto na produktach pod marką 

„Gracja” za rok poprzedni, ale nie mniej niż kwoty wskazane za poszczególne lata. Umowa dzierżawy 
została zawarta na okres do 31 grudnia 2021 roku. Emitent byłuprawniony dokonać odkupu Marki w 

ratach za cenę uwzględniającą aktualną wartość Marki, ale nie mniej niż 1.500.000 złotych netto. 

Wartość ta miała być ustalana na podstawie osiąganej rocznej sprzedaży produktów Gracja. 
Mechanizm i terminy płatności rat zostały szczegółowo opisane w Umowie dzierżawy. Emitent w 

terminie wywiązywał się z obowiązków nałożonych na niego wskazaną Umową. Współpraca Stron w 
zakresie tej umowy została zakończona. 

 
Umowa sprzedaży praw składających się na markę Gracja z Rubid 1 sp. z o.o. 

Emitent w dniu 30 września 2015 roku zawarła z Rubid 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: 

Rubid 1) umowę sprzedaży praw składających się na markę Gracja (dalej: „Umowa sprzedaży”). 
Umową sprzedaży Emitent sprzedał prawa składające się na markę Gracja, tj. prawo do znaku 

towarowego nr R-049765 (dalej: „Znak Gracja”), autorskie prawa majątkowe do dokumentacji marki 
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„Gracja” oraz know-how produkcyjne (dalej wspólnie: „Marka Gracja”) za kwotę 1.845.000 (słownie: 

jeden milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy) złotych brutto. Termin płatności przypadał na dzień 25 

października 2015 roku. W razie braku otrzymania zapłaty w ww. terminie Emitent był uprawniony do 
odstąpienia od Umowy sprzedaży. Rubid 1 ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w razie: 1) 

niepodjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w terminie do 24 października 2015 
roku uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w 

ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Emitenta (dalej: „Uchwała”), w 
brzmieniu zasadniczo zgodnym z projektem Uchwały opublikowanym przez Emitenta w dniu 8 

września 2015 roku lub 2) nieuzyskania przez Emitenta w terminie do dnia 24 października 2015 roku 
zgody Administratora zastawu ustanowionego na Znaku Gracja na zwolnienie tego zastawu. Umowa 

sprzedaży nie przewidywała stosowania kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem 
warunku ani terminu. Umowa została wykonana, a Emitent wywiązał się w terminie z obowiązków 

nałożonych na niego wskazaną Umową. 

 
Umowa sprzedaży (odkupu) praw składających się na markę „Gracja” od Rubid 1 do 

Miraculum 
Emitent (dalej: „Spółka” lub „Miraculum”) w dniu 10 czerwca 2016 roku zawarł ze spółką Rubid 1 sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Rubid 1”) umowę sprzedaży (odkupu) praw składających się na 

markę „Gracja” od Rubid 1 do Miraculum (dalej: „Umowa odkupu”). Umowa odkupu przewidywała, że 
w terminie do 30 czerwca 2016 roku Miraculum zapłaci Rubid 1 za prawa do marki „Gracja” kwotę 

4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) złotych netto. Przy czym płatność ceny nastąpi w 
ten sposób, że Rubid 1 zobowiązał się do przyjęcia propozycji nabycia obligacji serii AH w liczbie 4.500 

sztuk o wartości 4.500.000 złotych. Płatność kwoty podatku VAT miała nastąpić gotówką lub w drodze 
potrącenia wzajemnych należności stron. W dniu przydziału obligacji przez Miraculum na rzecz Rubid 1 

strony dokonają potrącenia wierzytelności Rubid 1 o zapłatę ceny za prawa do marki „Gracja” z 

wierzytelnością Miraculum o zapłatę ceny za nabywane obligacje, do kwoty niższej z tych 
wierzytelności. Następnie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia przydziału obligacji na 

rzecz Rubid 1 przez Miraculum Rubid 1 złoży oświadczenie o zamianie obligacji na akcje Miraculum, na 
zasadach określonych w warunkach emisji obligacji. Umowa odkupu zawiera warunek rozwiązujący. 

Umowa odkupu traci moc w razie niedopełnienia przez Rubid 1 jakichkolwiek czynności niezbędnych 

do objęcia obligacji lub zamiany ich na akcje Miraculum. Umowa nie przewiduje stosowania kar 
umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem terminu. Umowa została uznana za znaczącą, 

ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Zarząd informuje, że na decyzję o 
odkupie miał wpływ szybszy od zakładanego wzrost wartości sprzedaży produktów Gracji, którego 

kontynuacja spowodowałaby większe obciążenia z tytułu dzierżawy oraz chęć uniknięcia ponoszenia 

kosztów finansowych związanych z umową. W wyniku transakcji osiągane w przyszłości dochody ze 
sprzedaży rozwijanej marki będą w pełni służyły rozwojowi Spółki. W związku z wyżej opisaną 

transakcją rozwiązaniu uległa umowa dzierżawy praw składających się na markę „Gracja” z dnia 30 
września 2015 roku, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 138/2015. Umowa ta 

przewidywała, że Miraculum zobowiązuje się płacić Rubid 1 miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 
netto 0,75 % wartości obrotu rocznego netto na produktach pod marką „Gracja” za rok poprzedni, ale 

nie mniej niż kwoty wskazane za poszczególne lata. Na podstawie tej umowy Miraculum była 

uprawniona dokonać odkupu Marki w ratach za cenę uwzględniającą aktualną wartość Marki, ustalaną 
na podstawie osiąganej rocznej sprzedaży produktów Gracja. Miraculum była uprawniona uregulować 

kwotę odkupu Marki netto w drodze emisji akcji Spółki i potrącenia należności Rubid 1 z należnościami 
Miraculum o zapłatę ceny emisyjnej akcji, pod warunkiem że liczba objętych w taki sposób przez Rubid 

1 Akcji nie przekroczyłaby 3.000.000 (słownie: trzech milionów). Umowa została wykonana, a Emitent 

wywiązał się w terminie z obowiązków nałożonych na niego wskazaną Umową. 
W połowie 2014 roku, w związku z  trudną sytuacją finansową Miraculum S.A, zbliżającym się 

terminem spłaty Obligacji serii Z2, przypadającym na 30.09.2014 (o wartości nominalnej ponad 9 mln 
PLN) oraz pozyskaną informacją przez Zarząd od mBanku, że Spółka nie otrzyma zgody na kolejne 

odroczenie spłaty części kredytu w kwocie ponad 2 mln zł z terminem wymagalności na 31.12.2014 
roku, została podjęta przez ówczesny Zarząd Spółki próba sprzedaży marek należących do spółki, 

zastawionych na rzecz mBanku (Lider, Wars, Pani Walewska, Brutal, Miraculum, Być Może).  Uzyskane 

ze sprzedaży marek  środki miały zostać przeznaczone  na spłatę kredytu oraz  obligacji emitowanych 
przez Spółkę.  Nowy Zarząd powołany w dniu 1 października 2014 roku doprowadził do finalizacji 

negocjacje z jednym z oferentów, podpisując umowę sprzedaży praw do znaków towarowych Brutal za 
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kwotę 5 000 000 zł.  Środki uzyskane ze sprzedaży zostały przeznaczone na spłatę kredytu Spółki 

udzielonego przez mBank, spłatę części innych zobowiązań finansowych, w tym zobowiązań 

wynikających z emisji obligacji Z2. Część kwoty zasiliła również majątek obrotowy, a pozostała część 
została przeznaczona spłatę ostatniej raty wynikającej z układu, dzięki czemu Spółka mogła wystąpić 

do Sądu o zakończenie postępowania układowego.  
 

Kolejnym krokiem na drodze restrukturyzacji zadłużenia spółki było uzgodnienie spłaty obligacji kilku 

serii, w tym największej emisji - serii BB z mi.in z funduszami Pioneer (nominalnie 4 mln),  serii ZZ i 
AAA  z Distressed Assets (nominalnie 8 mln) oraz serii Z2 z Rubicon Partners (nominalnie 7,7 mln) 

Negocjacje rozpoczęły się w październiku 2014. Warunkiem bezwzględnym porozumienia, 
postawionym przez wyżej wymienione instytucje finansowe, a zarazem właścicieli Obligacji AAA, ZZ   i 

części obligacji BB,  było dokonanie  refinansowania w/w serii obligacji lub ich spłaty, w jak 
najkrótszym terminie. Wysoka cena sprzedaży marki Brutal jaką osiągnęła Spółka spowodowała, że 

w/w wierzyciele oczekiwali od Zarządu znalezienia nabywców  na pozostałe znaki towarowe, które 

zostały uwolnione z zastawu po całkowitej spłacie kredytu w mBanku (Lider, Wars, Być Może, Pani 
Walewska, Miraculum). Brak zainteresowania nabyciem  pozostałych znaków przez inne firmy 

kosmetyczne za cenę, która mogłaby satysfakcjonować w/w Obligatariuszy, doprowadził do podpisania 
w kwietniu 2015 roku listu intencyjnego pomiędzy Spółką a największymi Obligatariuszami oraz 

największym ówczesnym akcjonariuszem- Rubicon Partners S.A, w którym zawarto  warunki 

refinansowania obligacji serii AAA, ZZ, BB oraz Z2. Łączna kwota obligacji objęta refinansowaniem 
wynosiła w sumie 18 mln PLN. Jednym z warunków „rolowania” obligacji  na 24 miesiące, była spłata 

kwoty 6 mln w terminie 12 miesięcy poprzez sprzedaż poszczególnych znaków, które stały się 
przedmiotem zastawu emisji refinansowej obligacji Z5 (Gracja, Wars, Miraculum, Pani Walewska, 

Joko). Sprzedaż znaków miała rozpocząć się od marki Gracja za kwotę  minimum 1.500 tys. PLN i 
marki Wars za kwotę 4.500 tys. PLN. W ocenie Zarządu spłata zobowiązań poprzez sprzedaż marek, 

które nie wymagają nakładów marketingowych i posiadają duży potencjał wzrostu, nie była dobrym 

rozwiązaniem dla Emitenta.  
 

Ze względu na brak możliwości wygenerowania gotówki w kwocie 6 000 000 zł z bieżącej działalności 
Spółki w perspektywie 12 miesięcy Zarząd ponownie rozpoczął rozmowy z kilkoma firmami w branży 

kosmetycznej, które historycznie dokonywały przejęć praw do znaków, równolegle szukając podmiotu 

finansowego, które mógłby w formule leasingu zwrotnego sfinansować spłatę 6 mln obligacji. 
Ostatecznie żadna z ofertowanych firm nie złożyła oferty na odkup w/w znaków. W okresie 

sierpień/wrzesień 2015 roku Zarząd pozyskał nowych inwestorów (Crystalwaters, Fire Max Fund), z 
którymi uzgodnił wcześniejsze warunki spłaty 6 mln obligacji serii Z5, bez scenariusza definitywnego 

pozbywania się marży na sprzedaży towarów oznaczonych znakami Gracja i Wars. Kwota 1,5 mln zł 

została uzyskana  ze sprzedaży marki Gracja, kwota 4,5 mln zł obligacji Z5 została spłacona w wyniku 
emisji akcji serii U, w której uczestniczyli w/w inwestorzy.  

 
Marka Gracja została sprzedana do Spółki Rubid 1 za kwotę 1.845.000 złotych brutto z równoczesną 

dzierżawą i prawem do odkupu marki w ciągu 5 lat. W tym celu Spółka Rubid 1 Sp. z o.o. 
przeprowadziła emisję obligacji skierowaną do 2 inwestorów: Crystalwaters LCC Sp. z o.o. i Fire Max 

Fund Sp. z o.o. Z uzyskanych środków spółka RUBID 1 Sp. z o.o. nabyła znak towarowy Gracja, płacąc 

gotówką. Wartość znaku towarowego Gracja została oszacowana w październiku 2015 roku przez 
biegłego ds. wycen wyposażenia, wartości niematerialnych i zakładów przemysłowych Jerzego P. 

Koska na kwotę 1.519.000 złotych netto. Wartość marki Gracja została oszacowana w oparciu o 
metodę szacowania według przychodów z opłat licencyjnych, opartej przede wszystkim na wielkości 

zysku generowanego z tytułu tychże opłat licencyjnych. Zgodnie z przedmiotową wyceną, „podstawą 

przyjętych do obliczeń wielkości dla wyceny wartości marki Gracja były przekazane przez ówczesny 
Zarząd dane w postaci sprzedaży towarów i wyrobów na lata 2015 do 2021, z których dla celów 

wyceny znaków towarowych zaczerpnięto wielkości przyjętych przychodów ze sprzedaży produktów 
oznaczonych znakiem Gracja. Wartość znaku towarowego Gracja na dzień zawarcia transakcji z Rubid 

1 Sp. z o.o., w księgach rachunkowych Emitenta opiewała na kwotę 0 (zero) złotych. Wynikało to z 
faktu, że był to znak wytworzony w ramach własnej działalności Spółki. Wartość znaku towarowego 

Gracja nie była ujawniona i tym samym aktualizowana w bilansie Emitenta. 

Dodatkowo transakcja nie miała charakteru definitywnego: zgodnie z umową istniała opcja odkupu, a  
spółka RUBID 1 zobowiązała się do udzielenia Emitentowi licencji zwrotnej  marki GRACJA, w zamian 

za opłatę dzierżawną w wysokości 0,75% wartości sprzedaży  miesięcznej. Możliwość dalszego 
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używania praw do marki na podstawie licencji była dla Emitenta optymalnym rozwiązaniem-  w ten 

sposób spółka mogła w dalszym ciągu realizować przychody i uzyskiwać  marżę na sprzedaży wyrobów 

pod marką GRACJA.  
 

Zgodnie z zawartą umową odkup marki mógł  nastąpić i był planowany poprzez płatność w akcjach 
Spółki. Opłaty gotówkowe dotyczyły opłat za dzierżawę.  Odkup znaku towarowego miał nastąpić w 

ciągu 5 lat.  

 
Odkup marki Gracja od Rubid1 Sp. z o.o., który nastąpił w dniu 10 czerwca 2016 roku, został 

sfinansowany emisją akcji własnych. Ustalenie ceny odkupu odbyło się na podstawie wyceny znaku 
towarowego Gracja dokonanej przez niezależnego rzeczoznawcę Jerzego Koska w maju 2016 roku. 

Wartość znaku towarowego Gracja według wyceny rzeczoznawcy Jerzego Koska wyniosła 5.611.000 
złotych i została oszacowana na podstawie metody szacowania według przychodów z opłat 

licencyjnych, opartej w szczególności na wielkości zysku generowanego z tytułu tychże opłat 

licencyjnych. Zgodnie z przedmiotową wyceną, „podstawą przyjętych do obliczeń wielkości dla wyceny 
wartości marki Gracja były przekazane przez ówczesny Zarząd dane w postaci sprzedaży towarów i 
wyrobów na lata 2015 do 2021, z których dla celów wyceny znaków towarowych zaczerpnięto 
wielkości przyjętych przychodów ze sprzedaży produktów oznaczonych znakiem Gracja w tys. zł.” 
 

Dodatkową przesłanką do podjęcia decyzji o emisji akcji w celu odkupu marki Gracja była potrzeba 
dokonania oszczędności na poziomie kosztów finansowych oraz operacyjnych.  

Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności strony zdecydowały się na ustalenie ceny odkupu za 
1.500.000 akcji. Wartość nominalna akcji emitowanych w celu wykupu wynosiła w dniu odkupu 

4.500.000 zł, a ich faktyczna wartość rynkowa na dzień transakcji -  3 990 000 zł. Wartość  akcji, które  
Spółka wyemitowała w celu odkupu  marki Gracja systematycznie spada i na dzień 12 grudnia 2016 r. 

wynosiła 2.580.000 zł.  

 
 

Aneks do umowy produkcyjnej z MPS International sp. z o.o.  
Emitent w dniu 14 października 2015 roku  zawarł Aneks do umowy zawartej z MPS International sp. z 

o.o. (dawniej: MPS International Ltd Sp. z o.o.) z siedzibą w Koszalinie („MPS”). Aneks dotyczy zmian 

umowy produkcyjnej z MPS, o zawarciu której Emitent informował w dniu 18 września 2009 roku 
raportem bieżącym nr 54/2009. Aneks przewidywał zwiększenie kredytu kupieckiego udzielonego 

Emitentowi do kwoty 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych. Strony dokonały również zmiany 
szczegółowych postanowień dotyczących wzajemnych rozliczeń. Okres obowiązywania Umowy został 

wydłużony do dnia 30 września 2016 roku. Do ww. daty Emitent jest zobowiązany do zakupu 

określonej w załączniku do Umowy minimalnej ilość produktów. W przypadku, gdy Emitent nie zleci do 
produkcji i nie odbierze co najmniej 85% tej minimalnej ilości produktów, zapłaci karę umowną w 

wysokości równej różnicy pomiędzy wartością zakupionych przez Emitenta towarów, a wartością 
towarów, które powinny być zakupione. Zapłata kary umownej wyłącza uprawnienie do dochodzenia 

roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tej kary. Minimalne ilości zamówień były 
przewidziane od początku obowiązywania umowy, pod rygorem nałożenia kary umownej. Po 30 

września 2016 roku nie będą obowiązywały Emitenta minimalne ilości zamówień. Po dniu 30 września 

2016 roku Umowa przekształci się w zawartą na czas nieokreślony. Istotne warunki Aneksu, w tym 
warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Aneks został 

uznany za znaczący ze względu na wartość Umowy, która przekracza w ciągu roku obrotowego 10% 
wartości kapitałów własnych Emitenta. Aneks zobowiązał Emitenta do ustanowienia zastawu 

rejestrowego na prawach z rejestracji i prawach ze zgłoszenia znaków towarowych należących do 

marek „Tanita” i „Paloma”. Emitent zobowiązał się, że przed wygaśnięciem zastawu rejestrowego nie 
dokona zbycia, ani obciążenia przedmiotu zastawu, bez uprzedniej zgody MPS. Emitent zobowiązał się 

również dokonać wszelkich niezbędnych czynności w celu ustanowienia zastawów. W przypadku 
naruszenia powyższych obowiązków przez Emitenta, MPS jest uprawniony żądać zapłaty kar 

umownych, których łączna wartość może przekroczyć równowartość 10% wartości Umowy. Nie jest 
możliwe wskazanie maksymalnej kwoty możliwych kar, ponieważ zależą one od liczby ewentualnych 

naruszeń. W przypadku, gdy wysokość doznanej przez MPS szkody będzie przenosiła wysokość 

zastrzeżonej kary umownej, MPS będzie uprawniona dochodzić uzupełniającego roszczenia 
odszkodowawczego. Emitent wykonuje terminowo zobowiązania nałożone na niego wskazaną Umową. 
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Zawarcie umowy objęcia akcji Emitenta przez  Crystalwaters LLC Sp. z o.o. 

Emitent zawarł w dnia 28 października 2015 roku  umowę na podstawie której objęcia akcji Emitenta 

przez  Crystalwaters LLC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: 
„Crystalwaters”).  Zgodnie z umową Crystalwaters objął 1.077.408 (słownie: jeden milion 

siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych imiennych serii U Emitenta.  Akcje 
zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 

dnia 8 października 2015 roku. Akcje zostały objęte po cenie 3,00 zł za jedną akcję, czyli za łączną 

kwotę 3.232.224 (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia cztery) 
złote. Umowa nie zawiera postanowień, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla 

danego typu umów. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem terminu ani warunku. Umowa nie 
przewidywała stosowania kar umownych. Umowa została uznana za umowę znaczącą, ponieważ jej 

wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez 
Spółkę z Crystalwaters w okresie ostatnich dwunastu miesięcy do dnia zawarcia ww. umowy wynosiła 

3.832.224 (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia cztery) złote, 

przy czym umową o największej wartości jest  przedmiotowa Umowa. Umowa została wykonana, a 
Emitent wywiązał się w terminie z obowiązków nałożonych na niego wskazaną Umową. 

 
Zawarcie umowy kredytu z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

Dnia 6 kwietnia 2016 roku Emitent zawarł umowę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu („Bank”), na podstawie której Bank udzielił Emitentowi kredytu inwestycyjnego w kwocie 
12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) złotych, z przeznaczeniem na finansowanie wcześniejszego 

wykupu obligacji serii Z5 o nominale 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych oraz obligacji 
serii BB o nominale 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) złotych, wraz z kosztami 

wcześniejszego wykupu, przy czym niewykorzystana kwota zostanie przelana na rachunek obsługi 
zadłużenia, tj. rachunek na którym gromadzone będą środki w kwocie pozwalającej na pokrycie 

przynajmniej 3 rat kredytu. Oprocentowanie kredytu naliczane jest według stawki WIBOR dla 3 

(trzymiesięcznych) depozytów bankowych, powiększonej o marżę Banku w wysokości 3 (trzech) 
punktów procentowych. W razie przedterminowej spłaty Spółka zapłaci prowizję w wysokości 1 % 

(jeden procent) spłacanej kwoty kredytu. Zabezpieczeniem kredytu będą zastawy rejestrowe na 
znakach towarowych „Pani Walewska” i „Joko” oraz zapasach magazynowych Spółki, zastaw 

rejestrowy i finansowy na wierzytelnościach z wszystkich rachunków prowadzonych dla Spółki przez 

Bank, przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu 
rejestrowego na zapasach magazynowych, przelew globalny należności Spółki względem jej 

kontrahentów o minimalnej wartości 3.000.000 (trzy miliony) złotych, jak również hipoteka umowna 
łączna do kwoty najwyższej 19.650.000 (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych 

ustanowiona na dwóch nieruchomościach należących do Fire-Max sp. z o.o. i Pana Marka 

Jankowskiego, wraz z przelewem wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budynków i budowli 
znajdujących się na ww. nieruchomościach oraz poręczenie cywilne udzielone przez Fire-Max sp. z o.o. 

Uruchomienie kredytu może nastąpić po spełnieniu następujących warunków zawieszających: 1) 
złożeniu stosownych wniosków o ustanowienie zabezpieczeń przewidzianych w umowie, 2) 

dostarczeniu aktualnych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o 
braku zaległości w regulowaniu zobowiązań, 3) dostarczeniu oświadczeń o poddaniu się egzekucji w 

trybie art. 777 § 1 kodeksu postępowania cywilnego złożonych przez Spółkę i podmiot udzielający 

poręczenia, tj. FireMax sp. z o.o., 4) dostarczeniu oświadczeń obligatariuszy wykupowanych obligacji 
serii Z5 i BB o kwotach i rachunkach do spłaty wraz z promesami zwolnienia zabezpieczeń ww. 

obligacji, 5) dostarczenia potwierdzenia złożenia stosownych wniosków o wykreślenie szczegółowo 
wymienionych w umowie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości mającej być przedmiotem 

zabezpieczenia, wraz ze zgodą na wykreślenie hipotek na ww. nieruchomości, 6) zawarciu z BZ WBK 

Faktor sp. z o.o. umowy w zakresie faktoringu, 7) złożeniu stosownego oświadczenia o braku 
jakichkolwiek naruszeń warunków emisji obligacji Miraculum, w terminie 30 dni od zawarcia umowy 

kredytu. Spłata kredytu nastąpi do 31 kwietnia 2021 roku w 60 (sześćdziesięciu) ratach kapitałowych 
płatnych comiesięcznie, przy czym pierwszych 9 rat w wysokości 50.000 złotych każda, raty od 10 do 

15 w wysokości 150.000 złotych każda, raty od 16 do 59 w wysokości 236.666,66 złotych każda, a 
ostatnia rata w wysokości 236.666,96 złotych. Umowa zawiera dodatkowe zobowiązania Spółki, m.in. 

do tego, aby bez zgody Banku: 1) nie zbywać ani nie obciążać znaków towarowych Spółki, 2) nie 

dopuścić do zmiany kontroli nad Spółką, przez co rozumie się, że Pani Monika Nowakowska pozostanie 
akcjonariuszem z niezmienioną liczbą akcji oraz członkiem zarządu Spółki, 3) nie zaciągać bilansowych 

i pozabilansowych zobowiązań finansowych, przy czym zgoda Banku nie jest wymagana przy 
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zobowiązaniach do kwoty 200.000 złotych. W razie naruszenia któregokolwiek z zobowiązań Spółki, w 

tym ww. Bank ma prawo do zmiany oprocentowania kredytu poprzez zwiększenie marży – nie więcej 

niż o 1 punkt procentowy za każde z niewypełnionych zobowiązań, a łącznie nie więcej niż o 2 punkty 
procentowe. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem terminu. Umowa nie przewiduje kar 

umownych. Emitent terminowo wywiązuje się z nałożonych na niego zobowiązań. 
 

W dniu 7 kwietnia 2016 roku została zawarta umowa dotycząca poręczenia spłaty kredytu 

inwestycyjnego udzielonego przez Bank Zachodni WBK S.A. Zabezpieczeniem kredytu są m.in. 
hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 19.650.000 złotych ustanowiona na dwóch 

nieruchomościach należących do Fire-Max sp. z o.o. i Pana Marka Jankowskiego, wraz z przelewem 
wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budynków i budowli znajdujących się na ww. 

nieruchomościach oraz poręczenie cywilne udzielone przez Fire-Max sp. z o.o. Wynagrodzenie za 
udzielone poręczenie w okresie I półrocza 2016 roku wyniosło 67 762,50 zł. 

 

W dniu 28 września 2016 r. został popisany z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
(dalej: "Bank") aneks do umowy kredytowej z dnia 6 kwietnia 2016 r. Na podstawie zawartego aneksu 

wprowadzono do umowy kredytowej zmiany w zakresie oprocentowania i naliczania odsetek 
polegające na tym, iż od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane będą w skali roku odsetki według 

stawki WIBOR dla (1) jednomiesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę Banku, 

której wysokość zależy od wartości Wskaźnika Zadłużenia Netto/EBITDA wyliczonego zgodnie z 
Umową w ten sposób, że: 

 

Wskaźnik Zadłużenia Netto/EBITDA marża w % w skali roku 

>=5x 2,9000 

>= 4,5 - 5x 2,7000 

>= 4 - 4,5x 2,5000 

>= 3,5 - 4x 2,3000 

< 3,5x 2,0000 

Ponadto zmianie uległ również sposób płatności kredytu. Spłata kredytu nastąpi w 60 (sześćdziesięciu) 

ratach kapitałowych płatnych comiesięcznie, przy czym wysokość:  
(i) rat od 1 do 15, płatnych w terminie od maja 2016 r. do lipca 2017 r. wyniesie 50.000,00 

złotych każda,  
(ii) rat od 16 do 59, płatnych od sierpnia 2017 r. do marca 2021 r., wyniesie 236.666,66 

złotych każda, a ostatnia rata wyniesie 836.666,96 złotych. 

 
Dotychczasowe poręczenie cywilne udzielone przez Fire-Max sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

zastąpiono przystąpieniem do długu przez Fire-Max sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  
 

W dniu 19 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VII Wydział 
Gospodarczy Rejestru Zastawów wystał postanowienie o wpisie zastawu rejestrowego na zbiorze praw 

z tytułu zgłoszenia oraz rejestracji znaków towarowych "Pani Walewska" (dalej: "Zastaw"). Zastaw 

został ustanowiony na zabezpieczenie wszelkich wierzytelności jakie mogą przysługiwać Fire-Max sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Wierzyciel") wynikających z faktu przystąpienia przez Wierzyciela 

do umowy kredytowej z dnia 6 kwietnia 2016 roku zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem Zachodnim 
WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Najwyższa suma zabezpieczenia dla Zastawu wynosi 18.000.000 

zł. 

 
W dniu 30 maja 2017 r. Emitent zawał z BZ WBK aneks nr 5 do umowy kredytu inwestycyjnego nr 

K00294/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami, na mocy którego to aneksu stronu 
uzgodniły nowe brzmienie Umowy Kredytowej. Zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytowej, Bank 

udzielił Emitentowi kredytu inwestycyjnego w wysokości 11.450.000 zł z przeznaczeniem na 
finansowanie wcześniejszego wykupu obligacji serii Z5 o nominale 10.000.000 zł oraz obligacji serii BB 

o nominale 1.100.000 zł wraz z kosztami wcześniejszego wykupu, tj. maksymalnie do kwoty 

12.000.000 zł. Od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane są w skali roku odsetki według stawki 
WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku w 

wysokości 2,9000 punktu procentowego. W celu ograniczenia ryzyka zmienności stopy procentowej dla 
100% koty wykorzystanego kredytu, Emitent zawarł z Bankiem umowę IRS – Interest Rate Swap w 
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oparciu o Umowę ramową o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji z dnia 6 kwietnia 2016 r. 

Emitent zobowiązał się do spłaty kredytu do Dnia Spłaty (tj. do dnia 30 kwietnia 2021 r.) w 60 ratach 

kapitałowych płatnych do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego w następujących wysokościach: (i) 
raty od 1 do 15 w wysokości 50.000 zł każda, płatne od maja 2016 r. do lipca 2017 r., (ii) raty od 16 

do 59 w wysokości 236.666,66 zł każda, płatne od sierpnia 2017 r. do marca 2021 r., (iii) ostatnia 60 
rata w wysokości 836.666,96 zł płatna w Dniu Spłaty. Jako warunek następczy, po emisji akcji serii W, 

w terminie krótszym z następujących, tj. do 14 dni o daty zarejestrowania przez sąd rejestrowy 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta lub do 30 dni od daty emisji akcji serii W, Emitent 
dokona spłaty kwoty nie mniejszej niż 3.000.000 zł na poczet spłat ostatnich rat kapitałowych – 

najpóźniej wymagalny, tj. liczonych wstecznie od Dnia Spłaty. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku 
wynikających z Umowy są: (i) hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 19.650.000 zł 

ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomościach (KW nr WA1M/00138055/0 oraz KW nr 
WA1M/00138054/3), (II) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia 

budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości o numerze KW: WA1M/00138055/0, z 

zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt. 17) Umowy, zabezpieczenie przyszłe), (iii) zastaw rejestrowy na znaku 
towarowym „Pani Walewska”, (iv) zastaw rejestrowy na znaku towarowym „Joko”, (v) zastaw 

rejestrowy na zapasach magazynowych Emitenta (towary i surowce), (vi) zastaw rejestrowy i 
finansowy na wierzytelnościach z wszystkich rachunków prowadzonych dla Emitenta w Banku, wraz z 

blokadą środków na tych rachunkach, przy czym blokada nie dotyczy Rachunku Bieżącego (vii) 

przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu 
rejestrowego, o którym mowa w pkt 5) powyżej, z zastrzeżeniem, że kwota ubezpieczenia nie może 

być niższa niż 5.000.000,00 PLN, (viii) przelew globalny należności Klienta względem jego 
kontrahentów o minimalnej wartości 3.000.000,00 PLN z uwzględnieniem należności przekazanych do 

faktoringu (weryfikacja należności będzie dokonywana w okresach półrocznych na podstawie 
przedstawionej w Banku listy kontrahentów, przy czym dopuszcza się poszerzenie tej listy o nowych 

kontrahentów), (ix) przystąpienie do długu przez Fire Max sp. z o.o. (x) zastaw rejestrowy na znaku 

towarowym „Wars” (ustanowienie tego zabezpieczenia ma zostać dokonane przez Emitenta w terminie 
nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania niniejszego Aneksu nr 5). Umowa 

zawiera dodatkowe zobowiązania Spółki, w tym m.in. (i) informować Bank o zatrudnieniu Dyrektora 
Finansowego oraz wszelkich zmianach dotyczących kluczowych stanowisk w spółce Emitenta, (ii) bez 

pisemnej zgody Banku nie zbywać oraz nie obciążać aktywów trwałych, (iii) bez pisemnej zgody Banku 

nie zaciągać bilansowych i pozabilansowych zobowiązań finansowych, z zastrzeżeniem, że zgoda 
Banku nie jest wymagana, gdy pojedyncze zobowiązanie Klienta nie przekracza kwoty 200.000,00 PLN 

(iv) bez pisemnej zgody Banku nie udzielać pożyczek lub innego wsparcia finansowego podmiotom 
trzecim, (v) bez pisemnej zgody Banku nie dokonywać podziału pomiędzy wspólników albo 

akcjonariuszy zysku wypracowanego przez Emitenta i nie wypłacać dywidendy wspólnikom, i inne 

szczegółowo wymienione w Umowie.  
 

Dodatkowo, w dniu 30 maja 2017 r. Emitent zawarł z BZ WBK porozumienie o dalszej współpracy do 
kredytu inwestycyjnego nr K00294/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami, do 

której mają zastosowanie ogólne warunki finansowania klientów korporacyjnych („OWF”) Na mocy 
tego porozumienia Emitent oświadczył i potwierdził, że doszło z jego strony do naruszeń postanowień 

Umowy Kredytowej oraz OWF, które stanowią przypadki naruszenia Umowy Kredytowej oraz OWF. W 

związku z tym Emitent zobowiązał się do: (i) przedłożenia BZ WBK, w terminie do dnia 30 czerwca 
2017 r., strategii dalszego rozwoju i prognoz Emitenta do 31 grudnia 2017 r. w formie i o treści 

satysfakcjonującej BZ WBK, (ii) przedłożenia BZ WBK, w terminie do 30 czerwca 2017 r., prospektu 
emisyjnego, dotyczącego planowanej emisji akcji serii W, w formie i o treści satysfakcjonującej BZ 

BWK, (iii) wyemitowania akcji serii W do dnia 31 lipca 2017 r., przez co rozumie się zarejestrowanie 

przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, (iv) dokonania przedterminowej 
spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego na podstawie Umowy Kredytowej w BZ WBK ze środków 

uzyskanych z emisji akcji serii W, w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł, w terminie  do 14 dni 
od daty zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Klienta, (v) 

ustanowienia na rzecz Banku zabezpieczenia określonego w § 7 ust. 1 pkt. 10 Umowy Kredytowej. Z 
kolei BZ WBK zobowiązał się do powstrzymania się wobec Emitenta oraz Przystępującego do Długu, tj. 

Fire Max sp. z o.o., od korzystania z uprawnień, zgodnie z OWF przysługujących BZ WBK w związku z 

naruszeniami Umowy Kredytowej i OWF. Zobowiązanie to wygasa w okresie naruszenia przez Emitenta 
któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w pkt. (i) – (v) tego porozumienia.  
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Ponadto, Strony zawarły także w dniu 30 maja 2017 r. zawarły umowę zastawu rejestrowego na 

zbiorze praw o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą. Zastawca zobowiązał się nie 

zbywać, nie wydzierżawić, nie oddawać w użytkowanie, nie obciążać zastawem lub nie dokonywać 
innych rozporządzeń przedmiotem zastawu na rzecz osób trzecich bez zgody Banku, a także zapewnić 

dokonanie zapisu zastawu na rzecz Banku do rejestru zastawów na drugim miejscu, tj. po wpisanym 
już zastawie rejestrowym na rzecz obligatariuszy wyemitowanych obligacji AG. 

 

Umowa zastawu rejestrowego zawarta w dniu 3 listopada 2016 r. pomiędzy Spółką 
(„Zastawca”) a Fire – Max Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Zastawnikiem”) 

 
W celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności Zastawnika z tytułu przystąpienia przez Zastawnika do 

długu Spółki z tytułu zawartej w dniu 6 kwietnia 2016 r. umowy kredytu z Bankiem Zachodnim WBK 
S.A., Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw rejestrowy na drugim miejscu pod względem 

pierwszeństwa zaspokojenia, na prawach z rejestracji 13 znaków towarowych marki Pani Walewska. 

Najwyższa suma zabezpieczenia dla zastawu wynosi 18.000.000 zł. W umowie zastawu zostało 
wskazane, iż szacunkowa wartość znaków towarowych składających się na markę Pani Walewska 

została wyceniona przez biegłego na kwotę 15.442.000 zł. Zastaw będzie obciążał przedmiot zastawu 
do dnia 31 kwietnia 2021 r., chyba że umowa kredytu rozwiąże się wcześniej, a wszystkie wynikające 

z niej zobowiązania pieniężne Zastawcy wobec Zastawnika zostaną wykonane w całości. Zaspokojenie 

wymagalnej wierzytelności Zastawnika nastąpi wobec jego wyboru: (a) w trybie przepisów o sądowym 
postępowaniu egzekucyjnym lub (b) przez przejęcie przedmiotu zastawu na własność lub (c) przez 

sprzedaż przedmiotu zastawu w drodze przetargu publicznego przeprowadzonego przez notariusza lub 
komornika w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Zastawnika wniosku o dokonanie sprzedaży.  

 
Umowa zastawu rejestrowego zawarta w dniu 4 listopada 2016 r. pomiędzy Spółką 

(„Zastawca”) a Fire – Max Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Zastawnikiem”) 

 
W celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności Zastawnika z tytułu przystąpienia przez Zastawnika do 

długu Spółki z tytułu zawartej w dniu 6 kwietnia 2016 r. umowy kredytu z Bankiem Zachodnim WBK 
S.A., Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw rejestrowy na drugim miejscu pod względem 

pierwszeństwa zaspokojenia, na zbiorze praw z tytułu zgłoszenia znaku towarowego oraz praw z tytułu 

praw do zarejestrowanego znaku towarowego, stanowiących zorganizowaną całość, na które składają 
się prawa ochronne na 7 znakach towarowych marki Pani Walewska. Najwyższa suma zabezpieczenia 

dla zastawu wynosi 18.000.000 zł. W umowie zastawu zostało wskazane, iż szacunkowa wartość 
znaków towarowych składających się na markę Pani Walewska została wyceniona przez 

Certyfikowanego Konsultanta Towarzystwa Konsultantów Polskich dr inż. Jerzego P. Koska na kwotę 

15.442.000 zł. Zastaw będzie obciążał przedmiot zastawu do dnia 30 kwietnia 2021 r., chyba że 
umowa kredytu rozwiąże się wcześniej, a wszystkie wynikające z niej zobowiązania pieniężne 

Zastawcy wobec Zastawnika zostaną wykonane w całości. Zaspokojenie wymagalnej wierzytelności 
Zastawnika nastąpi wobec jego wyboru: (a) w trybie przepisów o sądowym postępowaniu 

egzekucyjnym lub (b) przez przejęcie przedmiotu zastawu na własność lub (c) przez sprzedaż 
przedmiotu zastawu w drodze przetargu publicznego przeprowadzonego przez notariusza lub 

komornika w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Zastawnika wniosku o dokonanie sprzedaży.  

 
Umowa zastawu rejestrowego zawarta w dniu 4 listopada 2016 r. pomiędzy Spółką 

(„Zastawca”) a Fire – Max Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Zastawnikiem”) 
 

W celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności Zastawnika z tytułu przystąpienia przez Zastawnika do 

długu Spółki z tytułu zawartej w dniu 6 kwietnia 2016 r. umowy kredytu z Bankiem Zachodnim WBK 
S.A., Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw rejestrowy na trzecim miejscu pod względem 

pierwszeństwa zaspokojenia, na prawach z rejestracji 5 znaków towarowych marki Wars. Najwyższa 
suma zabezpieczenia dla zastawu wynosi 18.000.000 zł. W umowie zastawu zostało wskazane, iż 

szacunkowa wartość znaków towarowych składających się na markę Wars została wyceniona przez 
biegłego na kwotę 11.348.000 zł. Zastaw będzie obciążał przedmiot zastawu do dnia 30 kwietnia 2021 

r., chyba że umowa kredytu rozwiąże się wcześniej, a wszystkie wynikające z niej zobowiązania 

pieniężne Zastawcy wobec Zastawnika zostaną wykonane w całości. Zaspokojenie wymagalnej 
wierzytelności Zastawnika nastąpi wobec jego wyboru: (a) w trybie przepisów o sądowym 

postępowaniu egzekucyjnym lub (b) przez przejęcie przedmiotu zastawu na własność lub (c) przez 
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sprzedaż przedmiotu zastawu w drodze przetargu publicznego przeprowadzonego przez notariusza lub 

komornika w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Zastawnika wniosku o dokonanie sprzedaży.  

 
Umowa zastawu rejestrowego zawarta w dniu 4 listopada 2016 r. pomiędzy Spółką 

(„Zastawca”) a Fire – Max Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Zastawnikiem”) 
 

W celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności Zastawnika z tytułu przystąpienia przez Zastawnika do 

długu Spółki z tytułu zawartej w dniu 6 kwietnia 2016 r. umowy kredytu z Bankiem Zachodnim WBK 
S.A., Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw rejestrowy na drugim miejscu pod względem 

pierwszeństwa zaspokojenia, na zbiorze praw z tytułu zgłoszenia znaku towarowego oraz praw z tytułu 
praw do zarejestrowanego znaku towarowego, stanowiących zorganizowaną całość, na które składają 

się prawa ochronne na prawach z rejestracji 3 znaków towarowych marki Joko. Najwyższa suma 
zabezpieczenia dla zastawu wynosi 18.000.000 zł. W umowie zastawu zostało wskazane, iż 

szacunkowa wartość znaków towarowych składających się na markę Joko została wyceniona przez 

biegłego na kwotę 9.503.000 zł. Zastaw będzie obciążał przedmiot zastawu do dnia 30 kwietnia 2021 
r., chyba że umowa kredytu rozwiąże się wcześniej, a wszystkie wynikające z niej zobowiązania 

pieniężne Zastawcy wobec Zastawnika zostaną wykonane w całości. Zaspokojenie wymagalnej 
wierzytelności Zastawnika nastąpi wobec jego wyboru: (a) w trybie przepisów o sądowym 

postępowaniu egzekucyjnym lub (b) przez przejęcie przedmiotu zastawu na własność lub (c) przez 

sprzedaż przedmiotu zastawu w drodze przetargu publicznego przeprowadzonego przez notariusza lub 
komornika w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Zastawnika wniosku o dokonanie sprzedaży.  

 
Emisja obligacji serii AF 

Obligacje serii AF, oferowane w trybie oferty prywatnej, wyemitowane zostały przez Miraculum S.A. na 
podstawie uchwały Zarządu Miraculum S.A. nr 01/02/2016  z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie 

przyjęcia Programu Emisji Obligacji oraz  emisji Obligacji serii AF i AF1 oraz uchwały Zarządu 

Miraculum S.A. nr 02/02/2016 z dnia 22 lutego w sprawie przyjęcia Warunków Emisji Obligacji serii AF.  
W dniu 16 marca 2016 r. Emitent dokonał przydziału 2.652 obligacji o łącznej wartości nominalnej 

2.652.000 zł. Obligacje posiadają numery od 0001 do 2.652, emitowane są w złotych. Wartość 
nominalna jednej obligacji wynosi 1.000 zł, cena emisyjna 1.000 zł. Cel emisji obligacji nie został 

określony. Proponowanie nabycia obligacji nastąpiło w drodze oferty niepublicznej. Emitent dopuszczał 

możliwość ubiegania się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku Catalyst, według wyboru 
Emitenta. Dzień wykupu określony został jako 16 września 2018 roku. Obligacje emitowane są jako 

papiery wartościowe na okaziciela, niemające formy dokumentu. Oprocentowanie obligacji wynosi 
7,5% w skali roku. Obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym ustanowionym na rzecz 

administratora zastawu na prawach ochronnych do następujących znaków towarowych pod marką 

Miraculum przysługujących Spółce: (1) znak towarowy słowny „Miraculum Perła i Jedwab”, nr 
świadectwa ochronnego R-188547, (2) znak towarowy słowno-graficzny „Eau de parfum women 

collection green Miraculum”, nr świadectwa ochronnego R-264447, (3) znak towarowy słowno-
graficzny „Miraculum”, nr świadectwa ochronnego R-186636, (4) znak towarowy słowny „Miraculum 

Medicum”, nr świadectwa ochronnego R-262192, (5) znak towarowy słowno-graficzny „Eau de toilette 
men collection strong red Miraculum”, nr świadectwa ochronnego R-264450, (6) znak towarowy 

słowny „Miraculum Termiczne SPA”, nr świadectwa ochronnego R-212166, (7) znak towarowy słowny 

„Miraculum La Rose”, nr świadectwa ochronnego R-221955, (8) znak towarowy słowno-graficzny „Eau 
de toilette men collection Miraculum black”, nr świadectwa ochronnego R-265733, (9) znak towarowy 

słowny „Miraculum Ambre”, nr świadectwa ochronnego R-233889, (10) znak towarowy słowny 
„Miraculum Idealsatin”, nr świadectwa ochronnego R-259742, (11) znak towarowy słowno-graficzny 

„Eau de parfum women collection romantic pink Miraculum”, nr świadectwa ochronnego R-264451, 

(12) znak towarowy słowno-graficzny „Eau de parfum women collection purple Miraculum”, nr 
świadectwa ochronnego R-264449, (13) znak towarowy słowny „MIRACULUM”, nr świadectwa 

ochronnego R-226580, (14) znak towarowy słowny „Miraculum pure pleasure”, nr świadectwa 
ochronnego R-221956, (15)  znak towarowy słowno-graficzny „MIRACULUM”, nr świadectwa 

ochronnego R-049893, (16) znak towarowy słowno-graficzny „M”, nr świadectwa ochronnego R-
226581, (17) znak towarowy słowny „Miraculum – więcej niż piękno”, nr świadectwa ochronnego R-

265719, (18) znak towarowy słowno-graficzny „Eau de toilette men collection ocean blue Miraculum”, 

nr świadectwa ochronnego R-264448, (19) znak towarowy słowny „Miraculum Geneza Młodości”, nr 
świadectwa ochronnego R-206625, (20) znak towarowy słowno-graficzny „MIRACULUM”, nr 

świadectwa ochronnego R-226582, (21) znak towarowy słowny „Miraculum SZYBKI EFEKT”, nr 
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świadectwa ochronnego R-192020, (22) znak towarowy słowny „MIRACULUM”, nr świadectwa 

ochronnego R-245654, (23) znak towarowy słowno-graficzny „Eau de toilette men collection green 

Miraculum”, nr świadectwa ochronnego R-264446, (24) znak towarowy słowny „Miraculum qua 
Therapy”, nr świadectwa ochronnego R-218197, (25) znak towarowy słowno-graficzny „Eau de parfum 

women collection rose Miraculum”, nr świadectwa ochronnego R-264452, (26) znak towarowy słowno-
graficzny „Eau de parfum women collection cool blue Miraculum”, nr świadectwa ochronnego R-

264445. Zastaw rejestrowy jest ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej co 

najmniej 170 % (sto siedemdziesiąt procent) wartości nominalnej wszystkich subskrybowanych 
Obligacji serii AF i AF 1 łącznie. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony na pierwszym miejscu przy 

czym obligacje serii AF1 mają równe wobec serii AF prawo pierwszeństwa. Znaki towarowe zostały 
poddane wycenie biegłego. Według tej wyceny grupa znaków towarowych stanowiących przedmiot 

zabezpieczenia Obligacji została wyceniona na kwotę 9.060.551 (słownie: dziewięć milionów 
sześćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) złotych. Obligacje posiadają wbudowane 

postanowienia zabezpieczające, wskazujące sytuacje, których wystąpienie u Miraculum S.A. może 

spowodować postawienie ich w stan natychmiastowej wymagalności. Emitent w czasie realizacji emisji 
obligacji serii AF wywiązuje się w terminie z nałożonych na niego obowiązków, w tym tych 

wynikających z postanowień warunków emisji. 
 

 

Emisja obligacji serii AF1 
Obligacje serii AF1, oferowane w trybie oferty prywatnej, wyemitowane zostały przez Miraculum S.A. 

na podstawie uchwały Zarządu nr 01/02/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia 
Programu Emisji Obligacji oraz  emisji Obligacji serii AF i AF1 oraz uchwały Zarządu Miraculum S.A.  Nr 

02/03/2016 z dnia 17 marca w sprawie przyjęcia Warunków Emisji Obligacji serii AF1. W dniu 1 
kwietnia 2016 r. Emitent dokonał przydziału 1.639 obligacji serii AF1 o łącznej wartości nominalnej 

1.639.000 zł. Obligacje posiadają numery od 0001 do 1.639, emitowane są w złotych. Wartość 

nominalna jednej obligacji wynosi 1.000 zł, cena emisyjna 1.000 zł. Cel emisji obligacji nie został 
określony. Oprocentowanie obligacji wynosi 7,5% w skali roku. Dzień wykupu określony został jako 1 

października 2018 roku. Obligacje emitowane są jako papiery wartościowe na okaziciela, niemające 
formy dokumentu. Obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym ustanowionym na rzecz 

administratora zastawu na prawach ochronnych do następujących znaków towarowych pod marką 

Miraculum przysługujących Spółce: (1) znak towarowy słowny „Miraculum Perła i Jedwab”, nr 
świadectwa ochronnego R-188547, (2) znak towarowy słowno-graficzny „Eau de parfum women 

collection green Miraculum”, nr świadectwa ochronnego R-264447, (3) znak towarowy słowno-
graficzny „Miraculum”, nr świadectwa ochronnego R-186636, (4) znak towarowy słowny „Miraculum 

Medicum”, nr świadectwa ochronnego R-262192, (5) znak towarowy słowno-graficzny „Eau de toilette 

men collection strong red Miraculum”, nr świadectwa ochronnego R-264450, (6) znak towarowy 
słowny „Miraculum Termiczne SPA”, nr świadectwa ochronnego R-212166, (7) znak towarowy słowny 

„Miraculum La Rose”, nr świadectwa ochronnego R-221955, (8) znak towarowy słowno-graficzny „Eau 
de toilette men collection Miraculum black”, nr świadectwa ochronnego R-265733, (9) znak towarowy 

słowny „Miraculum Ambre”, nr świadectwa ochronnego R-233889, (10) znak towarowy słowny 
„Miraculum Idealsatin”, nr świadectwa ochronnego R-259742, (11) znak towarowy słowno-graficzny 

„Eau de parfum women collection romantic pink Miraculum”, nr świadectwa ochronnego R-264451, 

(12) znak towarowy słowno-graficzny „Eau de parfum women collection purple Miraculum”, nr 
świadectwa ochronnego R-264449, (13) znak towarowy słowny „MIRACULUM”, nr świadectwa 

ochronnego R-226580, (14) znak towarowy słowny „Miraculum pure pleasure”, nr świadectwa 
ochronnego R-221956, (15)  znak towarowy słowno-graficzny „MIRACULUM”, nr świadectwa 

ochronnego R-049893, (16) znak towarowy słowno-graficzny „M”, nr świadectwa ochronnego R-

226581, (17) znak towarowy słowny „Miraculum – więcej niż piękno”, nr świadectwa ochronnego R-
265719, (18) znak towarowy słowno-graficzny „Eau de toilette men collection ocean blue Miraculum”, 

nr świadectwa ochronnego R-264448, (19) znak towarowy słowny „Miraculum Geneza Młodości”, nr 
świadectwa ochronnego R-206625, (20) znak towarowy słowno-graficzny „MIRACULUM”, nr 

świadectwa ochronnego R-226582, (21) znak towarowy słowny „Miraculum SZYBKI EFEKT”, nr 
świadectwa ochronnego R-192020, (22) znak towarowy słowny „MIRACULUM”, nr świadectwa 

ochronnego R-245654, (23) znak towarowy słowno-graficzny „Eau de toilette men collection green 

Miraculum”, nr świadectwa ochronnego R-264446, (24) znak towarowy słowny „Miraculum Aqua 
Therapy”, nr świadectwa ochronnego R-218197,  (25) znak towarowy słowno-graficzny „Eau de 

parfum women collection rose Miraculum”, nr świadectwa ochronnego R-264452, (26) znak towarowy 
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słowno-graficzny „Eau de parfum women collection cool blue Miraculum”, nr świadectwa ochronnego 

R-264445. Zastaw rejestrowy jest ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej co 

najmniej 170 % (sto siedemdziesiąt procent) wartości nominalnej wszystkich subskrybowanych 
Obligacji serii AF i AF 1 łącznie. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony na pierwszym miejscu przy 

czym obligacje serii AF1 mają równe wobec serii AF prawo pierwszeństwa. Znaki towarowe zostały 
poddane wycenie biegłego. Według tej wyceny grupa znaków towarowych stanowiących przedmiot 

zabezpieczenia Obligacji została wyceniona na kwotę 9.060.551 (słownie: dziewięć milionów 

sześćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) złotych. Obligacje posiadają wbudowane 
postanowienia zabezpieczające, wskazujące sytuacje, których wystąpienie u Miraculum S.A. może 

spowodować postawienie ich w stan natychmiastowej wymagalności.  
 

W okresie od 13 do 17 marca 2017 roku Spółka otrzymała żądania wcześniejszego wykupu części 
obligacji serii AF 1 w liczbie 724 sztuk o łącznej wartości 724.000 tysiące złotych. Przedmiotowe 

żądania zostały złożone na podstawie pkt. 1.8.c Warunków Emisji Obligacji Zwykłych na Okaziciela 

serii AF1, który przewiduje uprawnienie Obligatariusza do żądania przedterminowego wykupu Obligacji 
w każdej sytuacji, jednorazowo, po upływie jednego roku od dnia przydziału Obligacji z zastrzeżeniem, 

że zgłoszenie chęci wykupu Obligacji po upływie jednego roku powinno być przesłane do Emitenta nie 
później niż w terminie 14 dni przed upływem jednego roku od dnia przydziału. W związku ze zgodą 

części Obligatariuszy, którzy zgłosili żądanie przedterminowego wykupu Obligacji na prolongowanie 

terminu wykupu Obligacji o trzy miesiące za dodatkowym wynagrodzeniem, Spółka zapłaciła 
Obligatariuszom posiadającym łącznie 604 sztuk Obligacji serii AF 1 o łącznej wartości 604.000,00 

złotych dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 2% wartości obligacji, to jest łącznie kwotę 12.080,00 
złotych. W związku z żądaniem Obligatariusza, który zgłosił żądanie wykupu Obligacji w liczbie 20 

sztuk Spółka dokonała wykupu Obligacji na kwotę 20.000 złotych. Ponadto, Obligatariusz, który zgłosił 
żądanie wykupu Obligacji w liczbie 100 sztuk wyraził zgodę na dokonanie przez Spółkę wykupu 

Obligacji w terminie do dnia 19 maja 2017 roku, w pięciu ratach płatnych tygodniowo, począwszy od 

dnia 21 kwietnia 2017 roku. Do dnia 31 maja 2017 r. Spółka wykupiła od tego obligatariusza łącznie 
80 obligacji serii AF1. W dniu 12 czerwca 2017 r. Spółka wykupiła pozostałe 20 obligacji serii AF1. 
 
Zawarcie umowy faktoringowej bez przejęcia ryzyka z BZ WBK Factor Sp. z o.o. 

W dniu 19 kwietnia 2016 r. Emitent zawarł z BZ WBK Factor Sp. z o.o. umowę factoringową bez 

przejęcia ryzyka. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Umowa przewiduje maksymalny limit 
wykupionych przez Faktora wierzytelności w wysokości 1.830.000 (słownie: jeden milion osiemset 

trzydzieści tysięcy) złotych dla wierzytelności nieobjętych przejęciem ryzyka. Limit ma charakter 
odnawialny. Limit obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2017 roku. Zabezpieczenie Umowy stanowią: (1) 

weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, (2) nieodwołalne pełnomocnictwo do 

wskazanych w Umowie rachunków bankowych, (3) cesja praw z ubezpieczenia należności krajowych i 
zagranicznych. Umowa zawiera następujące warunki zawieszające uruchomienia finansowania: (1) 

zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy Miraculum S.A. i Pragma Faktoring S.A. oraz Faktorem, 
na mocy którego Faktor w ramach przyznanego limitu faktoringowego spłaci wierzytelności 

kontrahentów objętych faktoringiem w Pragma Faktoring S.A. wynikające z aktualnie finansowanych 
wierzytelności w ramach zawartej umowy faktoringowej. lub udokumentowanie zamknięcia w Pragma 

Faktoring S.A. umowy faktoringowej, zwolnienia cesji należności od kontrahentów wskazanych do 

wykupu wierzytelności u Faktora. Nabywanie wierzytelności przyszłych powstałych wyłącznie po dacie 
rozwiązania umowy faktoringowej z Pragma Faktoring S.A. lub pisemne oświadczenie z Pragma 

Faktoring S.A. o zwolnieniu kontrahentów zgłoszonych do faktoringu u Faktora z cesji wierzytelności 
na rzecz Pragma Faktoring S.A. ze wskazaniem daty, od której następuje zwolnienie cesji. Wykup 

wierzytelności w stosunku do tych kontrahentów może nastąpić po dacie zwolnienia z cesji. (2) 

uzyskanie i dostarczenie przez Emitenta pisemnej zgody ubezpieczyciela na cesję praw z polisy 
należności krajowych i zagranicznych, (3) podpisanie z Faktorem umowy przelewu praw do 

odszkodowania z polisy należności krajowych i zagranicznych oraz potwierdzenie przez ubezpieczyciela 
zawiadomienia o jej przelewie, (4) przekazanie do Faktora dokumentu potwierdzającego dokonanie 

płatności składki ubezpieczeniowej do ubezpieczyciela w kwocie 2.750,0 zł za miesiąc kalendarzowy 
przypadający przed datą podpisania umowy faktoringowej, (5) dostarczenie przez Emitenta 

podpisanego przez osoby umocowane do jego reprezentowania całkowicie wypełnionego wniosku o 

przyznanie limitów kontrahentom w identycznej wersji jak wersja przekazana do przeprowadzenia 
analizy ryzyka faktoringowego, (6) dostarczenie Faktorowi aktualnych, nie starszych niż 30 dni 

zaświadczeń z ZUS i US o braku zaległości. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem terminu. 
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Umowa nie przewiduje kar umownych. Emitent terminowo wywiązuje się z nałożonych na niego 

zobowiązań. Pismem z dnia 13 stycznia 2017 r. BZ WBK Factor Sp. z o.o. złożył oświadczenie 

Emitentowi o rozwiązaniu w trybie natychmiastowym z dniem 13 stycznia 2017 r. umowę 
faktoringową. Podstawą rozwiązania umowy wskazaną przez BZ WBK Factor Sp. z o.o. w oświadczeniu 

o rozwiązaniu umowy było nie spełnienie przez Emitenta warunków uruchomienia finansowania 
zgodnie z § 21 ust. 3 Regulaminu Świadczenia Usług Faktoringu z Przejęciem Ryzyka (w oświadczeniu 

o rozwiązaniu umowy BZ WBK Factor Sp. z o.o. wskazał jako podstawę rozwiązania umowy § 21 ust. 3 

Regulaminu Świadczenia Usług Faktoringu z Przejęciem Ryzyka, który zawiera przykładowe wyliczenie 
9 przypadków uzasadniających rozwiązanie umowy w sytuacji niewykonania lub nienależytego 

wykonania obowiązków wynikających z umowy przez faktoranta). W ocenie Emitenta podstawą 
rozwiązania umowy było wystąpienie przypadku określonego w § 21 ust. 3 punkt 3) Regulaminu 

Świadczenia Usług Faktoringu z Przejęciem Ryzyka, tj. nieprzedkładania przez faktoranta 
wierzytelności do nabycia przez okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych.  

 

Emisja obligacji serii AG 
W dniu 12 maja 2016 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie przyjęcia warunków emisji 

obligacji serii AG. Cel emisji obligacji nie został określony. Emitowane obligacje są obligacjami na 
okaziciela i nie posiadają formy dokumentu. Proponowanie nabycia obligacji nastąpi w drodze oferty 

niepublicznej. Emitent dopuszcza możliwość ubiegania się o wprowadzenie obligacji do obrotu na 

rynku Catalyst, według wyboru Emitenta. Łączna wartość obligacji wynosi 4.500.000 zł. Cena emisyjna 
jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł za jedną obligację. W dniu 20 czerwca 2016 r. 

Emitent dokonał przydziału 1.000 sztuk obligacji serii AG o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł. 
Oprocentowanie obligacji serii AG wynosi 7,5% w skali roku. Obligacje będą podlegały wykupowi w 

pierwszym dniu roboczym po 30 (słownie: trzydziestu) miesiącach od dnia przydziału. Emitent ma 
prawo wcześniejszego wykupu obligacji, w pierwszym dniu roboczym po upływie 18 miesięcy od dnia 

przydziału. Obligatariusz ma prawo do żądania przedterminowego wykupu Obligacji. Podstawą 

wcześniejszego wykupu Obligacji jest złożenie pisemnego żądania wykupu Obligacji w dniach od 20 
grudnia 2017 roku do 28 grudnia 2017 roku. Jeżeli Obligacje podlegają dematerializacji w trybie 

wskazanym w art. 5 w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, to do żądania wykupu Obligacji 
należy dołączyć świadectwo depozytowe wystawione przez uprawniony podmiot. Świadectwo 

depozytowe powinno być wystawione na termin ważności nie krótszy niż do wykupu obligacji. W 

przypadku braku dematerializacji do żądania wykupu Obligacji należy dołączyć inne świadectwo 
potwierdzające posiadanie przez Obligatariusza wskazanych Obligacji do Dnia Wykupu. Obligatariusz 

ma również prawo żądać wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadkach przewidzianych 
szczegółowo w warunkach emisji obligacji. Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym 

ustanowionym na rzecz administratora zastawu na prawach ochronnych do znaków towarowych pod 

marką „Wars” przysługujących Spółce. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony do najwyższej sumy 
zabezpieczenia stanowiącej co najmniej 170 % (sto siedemdziesiąt procent) wartości nominalnej 

wszystkich subskrybowanych Obligacji serii AG i AG 1 łącznie (w razie dojścia do skutku tej drugiej 
emisji). Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony na pierwszym wolnym miejscu. W razie dojścia do 

skutku emisji obligacji serii AG1 zostaną one zabezpieczone zastawem rejestrowym na ww. 
przedmiocie zabezpieczenia z równym wobec serii AG prawem pierwszeństwa. Znaki towarowe zostały 

poddane wycenie biegłego. Według tej wyceny grupa znaków towarowych stanowiących przedmiot 

zabezpieczenia Obligacji została wyceniona na kwotę 11.348.000 złotych. W dniu 6 lutego 2017 r. 
Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z dnia 16 

stycznia 2017 r., zgodnie z którym pod pozycją 2519215, wpisany został zastaw rejestrowy na zbiorze 
praw do znaków towarowych słownych i słowno-graficznych Wars. Zastaw został ustanowiony na 

rzecz administratora zastawu MWW Trustees Sp. z o. o., w wykonaniu zobowiązania wynikającego w 

Umowy Zastawu Rejestrowego na Grupie Praw Ochronnych do Znaków Towarowych z dnia 16 
listopada 2016 roku, na zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z emisji obligacji serii AG. Zarząd 

Emitenta dokonał przydziału 1.000 obligacji serii AG o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł w dniu 
20 czerwca 2016 roku. Emitent w czasie realizacji emisji obligacji serii AG wywiązuje się w terminie z 

nałożonych na niego obowiązków, w tym tych wynikających z postanowień warunków emisji. 
 

Zawarcie Porozumienia z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J.Korczaka w Warszawie 

W dniu 8 czerwca 2016 roku Spółka zawarła z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J.Korczaka w 
Warszawie (dalej: "Obligatariusz") porozumienie (dalej: "Porozumienie"), na mocy którego Emitent 

zobowiązał się, iż w przypadku gdy Obligatariusz w terminie do 10 czerwca 2016 roku złoży 
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oświadczenie o zamianie 2.700 obligacji serii AD2 (dalej: „Obligacje”) na akcje Spółki, Emitent zapłaci 

Obligatariuszowi kwotę stanowiącą równowartość 2 % wartości zamienianych Obligacji, tj. 54.000 

(słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych. Porozumienie przewidywało również, że w przypadku, 
jeżeli kurs akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej: „GPW”) w dniu 

złożenia przez WSP Oświadczenia (dalej: „Dzień złożenia Oświadczenia) będzie niższy od wartości 
nominalnej akcji Miraculum wynoszącej 3,00 (słownie: trzy) złote, Spółka zapłaci WSP różnicę 

pomiędzy wartością nominalną akcji powstałych w wykonaniu prawa zamiany Obligacji, a wartością 

akcji Miraculum notowanych na GPW ustaloną na podstawie kursu na koniec Dnia złożenia 
Oświadczenia. Porozumienie nie zostało zawarte z zastrzeżeniem terminu ani warunku. Porozumienie 

nie przewidywało stosowania kar umownych. Umowa została wykonana, a Emitent wywiązał się w 
terminie z obowiązków nałożonych na niego wskazaną Umową, w tym w zamian za 2.700 obligacji 

AD2 wydał 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1 o wartości 
nominalnej 3,00 zł (słownie: trzy złote) każda. 

 

Emisja obligacji serii AH 
W dniu 10 czerwca 2016 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji na okaziciela 

serii AH. Celem emisji było przeprowadzenie transakcji odkupu praw składających się na markę 
„Gracja”. Emitowane obligacje były obligacjami na okaziciela i posiadały formę dokumentu. 

Proponowanie nabycia obligacji nastąpiło w drodze oferty niepublicznej. Łączna wartość obligacji 

wynosiła 5.000.000 zł. Próg dojścia emisji do skutku wynosił 4.500 Obligacji. Pod warunkiem dojścia 
emisji do skutku jej wielkość wynosiła od 4.500 do 5.000 Obligacji. Cena emisyjna była równa wartości 

nominalnej i wynosiła 1.000 zł za jedną obligację. W dniu 10 czerwca 2016 r. Emitent dokonał 
przydziału 4.500 obligacji serii AH o łącznej wartości nominalnej 4.500.000 zł. Obligacje podlegały 

wykupowi w pierwszym dniu roboczym po 30 (słownie: trzydziestu) miesiącach od dnia przydziału. 
Obligacje nie były zabezpieczone. Oprocentowanie obligacji wynosiło 10%. (dziesięć procent) w skali 

roku i było liczone od dnia przydziału. Dla potrzeb obliczenia odsetek przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. 

Odsetki wypłacane będą w okresach miesięcznych, z dołu i naliczane począwszy od dnia 
następującego po dniu przydziału Obligacji. Pierwszym dniem płatności Odsetek będzie dzień, w 

którym zakończy się miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu kalendarzowym, w którym 
nastąpił dzień przydziału. Ostatnim dniem płatności Odsetek będzie ostateczny dzień wykupu Obligacji. 

Każdemu Obligatariuszowi przysługuje prawo do zamiany Obligacji na akcje na okaziciela Emitenta w 

warunkowym kapitale zakładowym. W wykonaniu prawa zamiany wydawane będą akcje zwykłe na 
okaziciela oznaczane jako seria R2. Obligacje będą zamieniane na Akcje po cenie emisyjnej (Cenie 

Zamiany). Cena Zamiany jest równa wartości nominalnej Akcji. Liczba Akcji przyznawanych w zamian 
za jedną Obligację (Parytet Wymiany) stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby 

całkowitej iloraz wartości nominalnej jednej Obligacji oraz ceny zamiany określonej w ust. 4 

niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. W przypadku, gdy iloraz łącznej wartości 
nominalnej wszystkich Obligacji podlegających zamianie oraz wartości nominalnej Akcji będzie liczbą 

całkowitą, Parytet Wymiany stanowić będzie iloraz wartości nominalnej wszystkich Obligacji oraz Ceny 
Zamiany. Kwota odpowiadająca wartości świadczeń z Obligacji, która nie została zamieniona na Akcje, 

zostanie wypłacona Posiadaczowi Obligacji w terminie 7 dni od daty wydania Akcji. Maksymalna 
wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w przypadku zamiany wszystkich Obligacji na Akcje 

wyniosła 4.999.998 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 

dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), co oznacza, że w zamian za wszystkie Obligacje mogło 
być wydanych maksymalnie 1.666.666 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy 

sześćset sześćdziesiąt sześć) Akcji. Zarząd Emitenta dokonał przydziału 4.500 obligacji serii AH o 
łącznej wartości nominalnej 4.500.000 zł w dniu 10 czerwca 2016 roku.  

Jednocześnie w dniu 10 czerwca 2016 roku Emitent otrzymał od jedynego posiadacza obligacji 

zamiennych serii AH oświadczenie o zamianie wszystkich 4.500 Obligacji na akcje Spółki w ramach 
warunkowego kapitału zakładowego oraz w związku z powyższym Emitent wydał dokumenty (odcinki 

zbiorowe) akcji zwykłych na okaziciela serii R2 na rzecz tego obligatariusza. W zamian za 4.500 
obligacji AH wydano 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 

R2 o wartości nominalnej 3,00 zł (słownie: trzy złote) każda. Na mocy art. 452 § 1 Kodeksu spółek 
handlowych z chwilą wydania akcji nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki o sumę równą 

wartości nominalnej akcji, tj. o kwotę 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) zł. Emitent w 

czasie realizacji emisji obligacji serii AH wywiązywał się w terminie z nałożonych na niego obowiązków, 
w tym tych wynikających z postanowień warunków emisji. 

 



Prospekt Emisyjny 

 

 
256 

Emisja obligacji serii AI 

W dniu 14 lipca 2016 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie przyjęcia warunków emisji 

obligacji serii AI zamiennych na akcje. Cel emisji obligacji serii AI nie został określony. Emitowane 
obligacje serii AI są wyemitowane jako papiery wartościowe na okaziciela i mają formę dokumentu. 

Łączna wartość obligacji serii AI wynosi 480.000 zł, a próg dojścia emisji do skutku został ustalony na 
480 (słownie: czterysta osiemdziesiąt) obligacji. Każda obligacja serii AI ma wartość nominalną w 

wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Obligacje będą podlegały wykupowi w pierwszym 

dniu roboczym po 30 (słownie: trzydzieści) miesiącach od dnia przydziału. Wysokość oprocentowania 
obligacji serii AI w skali roku jest stała i wynosi 10 % (słownie: dziesięć procent). Odsetki wypłacane 

będą w okresach miesięcznych, z dołu i naliczane począwszy od dnia następującego po dniu przydziału 
obligacji. Pierwszym dniem płatności odsetek będzie dzień, w którym zakończy się miesiąc 

kalendarzowy następujący po miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpił dzień przydziału. Ostatnim 
dniem płatności odsetek będzie dzień wykupu obligacji. Obligacje zostaną zabezpieczone wekslami 

własnymi in blanco wraz z deklaracją wekslową, zgodnie z którą weksel będzie mógł być uzupełniony 

do kwoty stanowiącej równowartość 130% (słownie: sto trzydzieści procent) wartości nominalnej 
objętych obligacji. Obligacje zawierają uprawnienie do ich zamiany na akcje Emitenta w warunkowym 

kapitale zakładowym. Akcje zwykłe na okaziciela obejmowane przez Obligatariuszy, którzy skorzystali z 
prawa zamiany Obligacji, oznaczane będą jako seria R3. Akcje serii R3 będą akcjami zwykłymi na 

okaziciela. Liczba akcji przyznawanych w zamian za jedną obligację serii AI stanowić będzie 

zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz wartości nominalnej jednej obligacji oraz ceny 
zamiany będącej wartością nominalną akcji. W przypadku, gdy iloraz łącznej wartości nominalnej 

wszystkich obligacji serii AI podlegających zamianie oraz ceny zamiany będzie liczbą całkowitą, liczbę 
akcji obejmowanych w ramach zamiany stanowić będzie iloraz wartości nominalnej wszystkich 

Obligacji oraz ceny zamiany. Kwota odpowiadająca wartości świadczeń z obligacji, która nie została 
zamieniona na akcje, zostanie wypłacona posiadaczowi obligacji w terminie 7 dni od daty wydania 

akcji serii R3. W dniu 22 lipca 2016 r. Emitent dokonał przydziału 480 (czterysta osiemdziesiąt) sztuk 

obligacji serii AI o łącznej wartości nominalnej 480.000 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych), 
co oznacza, że emisja obligacji serii AI doszła do skutku. Emitent w czasie realizacji emisji obligacji 

serii AI wywiązuje się w terminie z nałożonych na niego obowiązków, w tym tych wynikających z 
postanowień warunków emisji. Na Datę Prospektu Emitent nie otrzymał żadnego oświadczenia 

dotyczącego zamiany którejkolwiek z 480 obligacji serii AI na akcje Spółki serii R3. 

 
 

Umowa sprzedaży marki White Star 
 

W dniu 20 czerwca 2016 r. Miraculum zawarł ze spółką pod firmą Rubid 1 spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie umowę sprzedaży z opcją odkupu znaku towarowego 
„White Star”. Na postawie tej umowy, Miraculum sprzedał Rubid prawa do marki (przez co należy 

rozumieć prawa związane z marką „WhiteStar”, pod którą sprzedawane są środki chemiczne służące 
do wybielania w warunkach nieprzemysłowych) w związku z czym Miraculum przeniósł na Rubid prawa 

do marki „White Star”, a Rubid zobowiązał się do zapłaty kwoty w wysokości 800.000 zł netto. 
Przeniesienie prawa do marki „White Star” obejmowało wszelkie pola eksploatacji związane z 

promowaniem marki i sprzedażą produktów pod marką, a to w szczególności: (1) przerabianiem, w 

tym wykorzystywaniem w ramach innych dział, jako ich części składowych, (2) wykorzystywaniem w 
akcjach promocyjnych lub marketingowych, (3) wykorzystywaniem przy sprzedaży produktów 

chemicznych (w szczególności na opakowaniach). Zgodnie  umową, Rubid będzie przysługiwało prawo 
do żądania odkupu przez Miraculum praw do marki, bez żadnych obciążeń podmiotów trzecich, za 

cenę 800.000 zł netto, w przypadkach szczegółowo wskazanych w umowie. W umowie zawarto także 

postanowienie o karze umownej, w przypadku nieprzystąpienia przez którąkolwiek ze stron do 
zawarcia zwrotnej sprzedaży praw do marki z przyczyn związanych ze stroną zobowiązaną. Wartość 

należności Rubid 1 sp. z o.o. w stosunku do Emitenta na dzień zawarcia umowy, tj. na dzień 20 
czerwca 2016 r. wynosiła 984.000 zł, natomiast wartość zobowiązań: 33.210 zł. W dniu 15 marca 

2017 r. wpłynęło do Spółki pismo, w którym Rubid 1 sp. z o.o. wzywa do wykonania zapisów umowy 
sprzedaży z opcją odkupu znaku towarowego White Star. W związku z upływem wyznaczonego 

terminu Rubid 1 z o.o. będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Na dzień zatwierdzenia 

Prospektu, Rubid 1 sp. z o.o. w ślad za pismem z dnia 15 marca 2017 roku nie odstąpił od tej umowy . 
Umowa nie przewiduje żadnych kar umownych w przypadku zwłoki Spółki w wykonaniu zobowiązania. 

Jedyną konsekwencją dla Emitenta w przypadku odstąpienia przez Rubid 1 sp. z o.o. od umowy są 
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konsekwencje wynikające z zasad ogólnych Kodeksu Cywilnego, a więc żądanie naprawienia szkody 

wynikłej ze zwłoki. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Spółka nie powzięła żadnych informacji, aby 

Rubid 1 sp. z o.o. poniosła szkodę. Co więcej, na dzień zatwierdzenia Prospektu cena sprzedaży znaku 
towarowego White Star nie została dotychczas uiszczona, a zgodnie z postanowieniami umowy zapłata 

ceny ma nastąpić po upływie 24 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym zawarto umowę, a więc 
Spółka nie będzie zobowiązana do jej zwrotu. 

 

 
Umowa poręczenia spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank Zachodni WBK 

S.A. 
W dniu 7 kwietnia 2016 roku została zawarta umowa dotycząca poręczenia spłaty kredytu 

inwestycyjnego udzielonego przez Bank Zachodni WBK S.A. Zabezpieczeniem kredytu są m.in. 
hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 19.650.000 złotych ustanowiona na dwóch 

nieruchomościach należących do Fire-Max sp. z o.o. i Pana Marka Jankowskiego, wraz z przelewem 

wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budynków i budowli znajdujących się na  
ww. nieruchomościach oraz poręczenie cywilne udzielone przez Fire-Max sp. z o.o. Wynagrodzenie za 

udzielone poręczenie w okresie I półrocza 2016 roku wyniosło 67 762,50 zł. Emitent w czasie realizacji 
Umowy w terminie wywiązuje się z nałożonych na niego zobowiązań. 

 

Zawarcie warunkowych Porozumień redukcyjnych zobowiązań Spółki 
W dniu 29 grudnia 2016 r. Emitent (dalej jako „Dłużnik”) zawarł ze spółką RDM Partners sp. z o.o. 

oraz Rubid 1 sp. z o.o. (zwane dalej łącznie „Wierzycielem”) porozumienie w sprawie zasad spłaty 
wierzytelności. Strony Porozumienia zgodnie potwierdziły, iż Dłużnik posiadał na dzień zawarcia 

Porozumienia zobowiązania wobec Wierzyciela w łącznej kwocie 730.832,00 zł brutto. W związku z 
tym, Wierzyciel wyraził zgodę na umorzenie zobowiązania Dłużnika, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, w wysokości 35%, to jest do kwoty 475.041,00 złotych. Ponadto Strony ustaliły, iż 

pozostałe do zapłaty zobowiązanie w wysokości 475.041,00 zł zostanie spłacone przez Dłużnika 
jednorazowo w terminie 30 dni od daty spełnienia się łącznie poniższych warunków: a) podjęcia 

uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Dłużnika, planowanego na 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dłużnika w dniu 17 stycznia 2017 r. i b) dokonania przez 

Wierzyciela przejęcia praw i obowiązków z zawartej przez Dłużnika w dniu 29 listopada 2016 r. umowy 

leasingu samochodu. W przypadku niewywiązania się przez Wierzyciela z warunku, o który mowa w lit. 
b) powyżej, z należną Wierzycielowi kwotą Zobowiązania zostanie potrącona przez Dłużnika kwota 

343.414,15 zł, jako cena brutto przedmiotu leasingu, określona w umowie leasingowej. Ponadto, z 
należnej Wierzycielowi kwoty Zobowiązania, Dłużnik potrąci kwotę 12.000 zł z tytuły używania przez 

Panią Monikę Nowakowską do dnia 28 lutego 2017 r. mieszkania służbowego, a także potrąci kwotę 

10.000 zł z tytułu wpłaconej przez Dłużnika zaliczki na poczet zawartej umowy leasingowej. W 
przypadku niedotrzymania przez Dłużnika ustalonego w Porozumieniu terminu zapłaty Zobowiązania, 

Porozumienie rozwiązuje się. 
 

Ponadto, w dniu 16 stycznia 2017 r. Emitent (zwany dalej „Dłużnikiem”) zawarł z NUCO E. i G. Kosyl 
sp. j. (zwany dalej „Wierzycielem”) i Offanal Limited Porozumienie nr 1/2017 w sprawie zasad spłaty 

wierzytelności i bonusu handlowego (dalej jako „Porozumienie”) do umowy o współpracy zawartej w 

Wołominie w dniu 23 maja 2012 r., wraz z późniejszymi zmianami (zwaną dalej „Umową”). Strony 
Porozumienia zgodnie potwierdziły, że wszystkie zobowiązania Dłużnika wobec Wierzyciela z tytułu 

dostaw towarów na podstawie Umowy, na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły łącznie 4.181.639,86 
złotych brutto. Ponadto Strony potwierdziły, że Offanal Limited posiada obligacje Dłużnika serii EEE 

(dalej jako „Obligacje”), przydzielone w dniu 15 stycznia 2013 r. o wartości nominalnej 3.000.000,00 

zł, oprocentowane w stosunku rocznym w wysokości 12%, których termin wykupu upływa w dniu 15 
lipca 2017 r.  Pod warunkiem wykonania przez Dłużnika wszystkich jego zobowiązań wynikających z 

Porozumienia, oraz wykonania przez Dłużnika innych warunków łącznie, o których mowa w zdaniu 
następnym, Wierzyciel wyraża zgodę na umorzenie zobowiązania Dłużnika o 25% tych zobowiązań, to 

jest do kwoty 3.126.230,00 zł brutto (dalej jako „Zobowiązanie”). Ponadto, Wierzyciel i Offanal Limited 
oświadczyli, że (warunki łączne): a) w przypadku zapłaty kwoty 20% Zobowiązania w terminie 14 dni 

od daty podjęcia przez Walne Zgromadzenie Dłużnika uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego 

Dłużnika na warunkach i w wysokości określonej w giełdowym raporcie bieżącym Dłużnika nr 
124/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r., w każdym razie nie później niż do dnia 31 stycznia 2017 r.; b) w 

przypadku wykupu przez Dłużnika Obligacji i zapłaty 80% kwoty Zobowiązania w terminie 14 dni po 
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zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Dłużnika w Krajowym Rejestrze Sądowym, w 

każdym razie nie później niż do dnia 14 lipca 2017 r.; c) bieżącego i terminowego regulowania 

zobowiązań Dłużnika wobec Wierzyciela z tytułu Umowy, w zakresie jej wykonania po dniu 01.01.2017 
r. oraz terminowej spłaty oprocentowania Obligacji oraz ich wykupu w terminie do dnia 15 lipca 2017 

r. oraz spełnienia innych warunków związanych z Obligacjami, - Dłużnik uzyska od Offanal Limited 
zmniejszenie rocznego oprocentowania Obligacji z 12% do 8% rocznie. Ponadto Strony ustaliły, że 

Zobowiązanie zostanie przez Dłużnika spłacone w dwóch ratach: a) 20% kwoty Zobowiązania, tj. 

627.246,00 zł płatne w terminie do 14 dni od daty podjęcia przez Walne Zgromadzenie Dłużnika 
uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Dłużnika na warunkach i w wysokości określonej w 

giełdowym raporcie bieżącym Dłużnika nr 124/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r., w każdym razie nie 
później niż do dnia 31 stycznia 2017 r.; b) 80% kwoty zobowiązania, tj. 2.508.984,00 zł płatne w 

terminie 14 dni po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Dłużnika, o którym mowa w 
lit. a) powyżej w Krajowym Rejestrze Sądowym, w każdym razie w terminie nie później niż do dnia 15 

lipca 2017 r. W dniu 23 maja 2017 r. Strony zawarły aneks do porozumienia z dnia 16 stycznia 2017 

r., na mocy którego to aneksu Strony ustaliły, że zapłata za bieżące zobowiązania, powstałe po dniu 
zawarcia Porozumienia, Dłużnika wobec wierzyciela z tytułu umowy zostanie dokonana przez Dłużnika 

do dnia 15 lipca 2017 r.  
W dniu 29 czerwca 2017 roku Emitent zawarł Aneks Nr 2 do Porozumienia z dnia 16 stycznia 2017 

roku, zmienionego Aneksem z dnia 23 maja 2017 roku. Na mocy ww. Aneksu Strony zmieniły 

warunkowo terminy płatności zobowiązania Emitenta wobec Nuco E. i G. Kosyl, a także warunki 
odnoszące się do redukcji zobowiązania określone w Porozumieniu z dnia 16 stycznia 2017 roku. Nuco 

E. i G. Kosyl dokonał redukcji Zobowiązania Emitenta w wysokości 1.450.000, 00 (jednego miliona 
czterystu pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Strony ww. Aneksu zmieniły dotychczasowe warunki w zakresie 

terminów płatności zobowiązania Emitenta wobec Nuco E. i G. Kosyl, a także warunki odnoszące się 
do redukcji zobowiązania określone w Porozumieniu. W związku z faktem, iż do dnia 30 czerwca 2017 

r. Dłużnik dokonał zapłaty kwoty w wysokości 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), Wierzyciel 

dokonał redukcji Zobowiązania Dłużnika w wysokości 1.450.000,00 zł (jeden milion czterysta 
pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zapłata ww. kwoty w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. była bowiem 

jedynym warunkiem redukcji Zobowiązania Dłużnika wobec Nuco E. i G. Kosyl. Emitent zobowiązał się 
do zapłaty pozostałej, po uwzględnieniu wpłaty kwoty 3.000.000,00 złotych, kwoty Nowego 

Zobowiązania tj. kwoty w wysokości 730.451,54 złotych w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 roku. 

Ponadto na podstawie ww. Aneksu strony przedłużyły o 12 miesięcy termin wykupu posiadanych przez 
OFFANAL LIMITED obligacji serii EEE tj. jest do dnia 15 lipca 2018 roku oraz od dnia 01 lipca 2017 

roku zmniejszyły do 8 % roczne oprocentowanie Obligacji. Warunkiem dokonanej redukcji jest spłata 
Nowego Zobowiązania przez Dłużnika w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 roku. Ponadto Pan Marek 

Kamola udzielił poręczenia gwarantując terminowy wykup Obligacji oraz terminową spłatę Nowego 

Zobowiązania, tj. kwoty 730.451,54 zł. Poręczyciel zobowiązał się do wykupu ww. Obligacji na 
wypadek, gdyby Emitent zobowiązania nie wykonał oraz do zapłaty Nowego Zobowiązania, na 

wypadek, gdyby Dłużnik ww. zobowiązania nie wykonał. Na dzień zatwierdzenia Prospektu 
zobowiązanie Emitenta wobec Nuco E. i G. Kosyl wynosi 730.451,54 zł (siedemset trzydzieści tysięcy 

czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 54/100) brutto. 

 
Umowa pożyczki z dnia 17 stycznia 2017 r. 

W dniu 17 stycznia 2017 roku Emitent („Pożyczkobiorca”) zawarł z Panem Markiem Kamola, 

akcjonariuszem Spółki („Pożyczkodawca”), Umowę Pożyczki na mocy której Pan Marek Kamola udzieli 
Emitentowi pożyczki do kwoty 1.995.000,00 złotych. Ostateczna wysokość kwoty pożyczki może zostać 

w każdym czasie zmniejszona przez Pożyczkodawcę w drodze jednostronnego i wiążącego 
Pożyczkobiorcę pisemnego oświadczenia Pożyczkodawcy złożonego Pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca 

będzie sukcesywnie przelewał kwotę pożyczki do dnia 31 marca 2017 r.  Pożyczka jest oprocentowana 
w stałej skali 6 % rocznie. Umowa pożyczki została zawarta na okres do dnia 31 stycznia 2018 roku. 

Zapłata odsetek należnych za cały okres obowiązywania Umowy Pożyczki nastąpi razem ze zwrotem 

kwoty głównej pożyczki. Umowa Pożyczki przewiduje możliwość spłaty kwoty pożyczki poprzez 
potrącenie z mogącej przysługiwać Pożyczkobiorcy wierzytelności wobec Pożyczkodawcy z tytułu 

opłacenia objęcia akcji serii W, których emisja została uchwalona przez Walne Zgromadzenie Spółki w 
dniu 17 stycznia 2017 roku. Pozostałe postanowienia Umowy Pożyczki nie odbiegają od warunków 

powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa Pożyczki nie zawiera kar umownych. Umowa 

Pożyczki nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. W dniu 21 lutego 2017 r. Strony 



Prospekt Emisyjny 

 

 
259 

podpisały aneks do umowy pożyczki, na mocy którego kwota udzielonej Spółce pożyczki uległa 

zwiększeniu do kwoty 2.250.000,00 zł. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie. Następnie, 

w dniu 22 czerwca 2017 r. oraz w dniu 29 czerwca 2017 r. Strony podpisały odpowiednio aneks nr 2 
oraz nr 3 do umowy pożyczki, na mocy których to aneksów kwota udzielonej Spółce pożyczki uległa 

zwiększeniu do kwoty 7.000.000,00 złotych. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie. 
Ponadto, w dniu 21 lutego 2017 roku Spółka zawarła z Panem Markiem Kamola Umowę Zastawu 

Rejestrowego na przysługującym Zastawcy prawie ochronnym do znaku towarowego ,,Gracja” w celu 

zabezpieczenia wszelkich wierzytelności jakie mogą przysługiwać Zastawnikowi z tytułu pożyczki 
udzielonej Spółce w dniu 17 stycznia 2017. Strony ustaliły najwyższą sumę zabezpieczenia 

wierzytelności zabezpieczonej Zastawem Rejestrowym na kwotę 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset 
tysięcy) złotych wraz z odsetkami w wysokości 6 % w skali roku. 

 
Umowa zastawu rejestrowego z dnia 21 lutego 2017 r. 

W dniu 21 lutego 2017 roku Spółka zawarła z Panem Markiem Kamola Umowę Zastawu Rejestrowego 

na przysługującym Zastawcy prawie ochronnym do znaku towarowego ,,Gracja” w celu zabezpieczenia 
wszelkich wierzytelności jakie mogą przysługiwać Zastawnikowi z tytułu zawartej w dniu 17 stycznia 

2017 r., a następnie aneksowanej w dniu 21 lutego 2017 r. umowy pożyczki. Zgodnie z umową, 
zmienioną następnie aneksem, kwota udzielonej pożyczki została ustalona w wysokości 2.250.000,00 

zł. Strony ustaliły najwyższą sumę zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonej Zastawem 

Rejestrowym na kwotę 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych wraz z odsetkami w 
wysokości 6 % w skali roku. W dniu 13 maja 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów wydał postanowienie o wpisie pod pozycją 2531454 
zastawu rejestrowego na prawie z rejestracji znaku towarowego słownego Gracja. 

 
Umowa o dofinansowanie z dnia 20 lutego 2017 r. 

W dniu 20 lutego 2017 roku Spółka zawarła z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości Umowę o 

dofinansowanie Projektu w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (dalej jako „Umowa”). Na 

mocy Umowy, Spółka otrzymała dofinansowanie Projektu: Wdrażanie strategii działalności 
międzynarodowej przedsiębiorstwa Miraculum S.A. (dalej jako „Projekt”) do kwoty 197.301,69 zł, które 

będzie przyznane Spółce w formie refundacji. Całkowita wartość Projektu wynosi 485.362,16 zł. 

Realizację Projektu rozpoczęto 1 maja 2016 roku, zakończenie prac nastąpi do dnia 30 kwietnia 2017 
roku. Emitent zwrócił się z wnioskiem o dofinasowanie, w ramach 3. Osi Priorytetowej 

„Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, w dniu 27 kwietnia 2016 roku. Nabór wniosków o ww. 

dofinansowanie został zamknięty w dniu 16 czerwca 2016 roku, a oficjalna informacja o przyznaniu 

przez Zarząd Województwa Małopolskiego dofinansowania została podana do publicznej wiadomości 
uchwałą Nr 1716/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 listopada 2016 roku. Emitent 

został powiadomiony o wyborze zgłoszonego przez niego projektu dopiero w dniu 5 grudnia 2016 
roku. W związku z otrzymanym powiadomieniem doszło do podpisania umowy z Małopolskim Centrum 

Przedsiębiorczości w dniu 20 lutego 2017 roku.  
Prace nad projektem nie zostały ukończone w terminie. Spółka zrealizowała dwa z zaplanowanych 

działań tj. udział w targach w Belleza & Salud w Bogocie w 2016 roku oraz udział w targach 

Cosmeprof w Bolonii w marcu 2017 roku. Osiągnięte w wyniku ww. działań efekty biznesowe 
spowodowały, że Zarząd Spółki podjął decyzję o rezygnacji z trzeciego punktu przedmiotu umowy, to 

jest usług doradczych założonych w projekcie. W wyniku podjętych już negocjacji dotyczących 
współpracy Spółka nie uznaje za zasadne prowadzenie dalszych działań mających na celu pozyskanie 

innych partnerów biznesowych na wskazanych w projekcie rynkach docelowych. Działania te nie 

przyniosłyby Spółce żadnych korzyści, wiązałyby się jednocześnie z wysokimi nakładami finansowymi. 
Ponadto, Spółka zakłada samodzielne osiągnięcie prognozowanych lub nawet wyższych niż zakładane 

w projekcie wskaźniki przy znaczącym zmniejszeniu dla Spółki kosztów, jak i zaangażowanych środków 
unijnych. Wobec powyższego, Emitent w dniu 18 maja 2017 roku przesłał do Małopolskiego Centrum 

Przedsiębiorczości wniosek o zawarcie aneksu do zawartej umowy o dofinansowanie z dnia 20 lutego 
2017 roku zawierającego rezygnację z usług doradczych przewidzianych w projekcie przy 

niezmienionych zawartych w projekcie wskaźnikach rezultatu. Emitent oczekuje na stanowisko 

Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. 
 

Umowa z Noble Securities 
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W dniu 28 czerwca 2017 roku Emitent zawarł z Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (NS) 

Umowę o świadczenie usług w zakresie wykonywania czynności animatora Emitenta na rynku 

regulowanym prowadzonym przez GPW S.A. W ramach zawartej umowy NS zobowiązał się do 
podejmowania czynności mających na celu wspomaganie płynności akcji Emitenta, a w szczególności 

do składania zleceń kupna i zleceń sprzedaży akcji Emitenta zgodnie z regulacjami obowiązującymi na 
GPW za wynagrodzeniem. Zgodnie z zawartą umową minimalna wartość zlecenia kupna i sprzedaży to 

7.500,00 złotych, a maksymalna różnica między najniższym limitem ceny w zleceniu sprzedaży, a 

najwyższym limitem ceny w zleceniu kupna nie może przekraczać 5 %. W związku z zawartą umową w 
dniu 28 czerwca 2017 roku Emitent przystąpił do Programu Wspierania Płynności. 

 

DOFINANSOWANIE DO PROJEKTU ,,INTERNACJONALIZACJA MAREK PRODUKTOWYCH 

FIRMY MIRACULUM S.A. POPRZEZ PROMOCJĘ NA NOWYCH RYNKACH 
PERSPEKTYWICZNYCH" 

W dniu 22 czerwca 2017 roku Emitent powziął informację, iż zgłoszony przez Emitenta projekt 

,,Internacjonalizacja marek produktowych firmy Miraculum S.A. poprzez promocję na nowych rynkach 
perspektywicznych" do konkursu "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand" 

został rekomendowany przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości do dofinansowania. Całkowita 
wartość projektu to kwota 1.033.323,00 złote, a przyznane Spółce dofinansowanie opiewa na kwotę 

504.060,00 złotych. Projekt będzie realizowany w okresie od dnia 14 marca 2017 roku do dnia 11 

listopada 2019 roku. Na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego, stosowna umowa o 
dofinansowanie nie została jeszcze zawarta. 

 
Programy emisji obligacji przyjęte przez Spółkę 

 
W Spółce przyjęto dwa programy emisji obligacji – z dnia 12 lutego 2016 roku dot. emisji obligacji serii 

AF i AF1, oraz z dnia 12 maja 2016r. dot. emisji obligacji serii AG i AG1. 

 
Pierwszy Program Emisji Obligacji został przyjęty Uchwałą Zarządu Spółki nr 01/02/2016 z dnia 12 

lutego 2016 roku. W ramach przyjętego Programu Spółka mogła wyemitować nie więcej niż 4.500 
obligacji w formie zdematerializowanej, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000,00 zł każda. 

Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji miała wynosić nie więcej niż 4.500.000,00 zł. 

Obligacje miały zostać zabezpieczone. Czas trwania programu ograniczono do 30 miesięcy od dnia 
jego przyjęcia bądź do czasu zrealizowania emisji na całość środków przewidzianych w Programie. 

Wyłączono możliwość, by obligacje emitowane w ramach Programu uprawniały obligatariuszy do 
świadczeń niepieniężnych. W ramach realizacji Programu Spółka zamierzała wyemitować obligacje serii 

AF i AF1, nie więcej niż 4.500 obligacji zwykłych na okaziciela dla każdej z tych serii, z zastrzeżeniem 

że obligacje serii AF1 zostaną wyemitowane w takiej ilości, jaka będzie możliwa do emisji w ramach 
łącznej liczby obligacji, która pozostanie po objęciu obligacji serii AF. Próg emisji dla serii AF ustalono 

na 2.500 obligacji, zrezygnowano zaś z ustalenia do dla serii AF1. Szczegółowe parametry  emisji 
obligacji obu serii zawarto w Warunkach Emisji.  

 
Uchwałą nr 02/02/2016 Zarządu Emitenta z dnia 22 lutego 2016 r. przyjęto Warunki Emisji Obligacji 

serii AF, zgodnie z przyjętym Programem Emisji Obligacji. Łącznie zaoferowano do objęcia do 4.500 

zbywalnych obligacji na okaziciela, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000,00 zł każda, nie 
posiadających formy dokumentu. Minimalny zapis określono jako 20 obligacji, za cenę emisyjną 

20.000,00 zł. Próg dojścia emisji do skutku wynosił 2.500 obligacji. Planowany Dzień Przydziału 
określono jako 16 marca 2016r. Obligatariuszom zagwarantowano wypłacanie odsetek w miesięcznych 

okresach odsetkowych, według stałej stopy procentowej. Odsetki miały być naliczane od wartości 

nominalnej obligacji, począwszy od Dnia Przydziału w wysokości 7,5 % w skali roku. Dzień Wykupu 
ustalono jako pierwszy dzień roboczy po 30 miesiącach od Dnia Przydziału. Przewidziano również 

możliwość wcześniejszego wykupu obligacji na podstawie decyzji Emitenta, na koniec każdego okresu 
odsetkowego. Prawo wcześniejszego wykupu zagwarantowano również Obligatariuszom w przypadku 

wystąpienia zdarzeń opisanych w Warunkach Emisji. Emitowane obligacje zostały zabezpieczone 
zastawem rejestrowym na prawach ochronnych do grupy znaków towarowych MIRACULUM, o 

wartości nie mniejszej niż 170% wartości nominalnej subskrybowanych obligacji serii AF i AF1. W dniu 

16 marca 2016r. Spółka dokonała przydziału 2.652 sztuk obligacji serii AF, o łącznej wartości 
nominalnej 2.652.000,00 zł. Tym samym emisja obligacji serii AF doszła do skutku. Obligacje zostały 
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objęte przez osoby fizyczne i jedną osobę prawną, przy czym 2.352 Obligacji zostało opłaconych 

gotówką, a 300 Obligacji w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółki i jednego z 

obligatariuszy. 
 

Uchwałą nr  02/03/2016 Zarządu Emitenta z dnia 17 marca 2016 r. przyjęto Warunki Emisji Obligacji 
zwykłych na okaziciela serii AF1, zgodnie z przyjętym Programem Emisji Obligacji. Łącznie 

zaoferowano do objęcia do 1.848 zbywalnych obligacji nie posiadających formy dokumentu, o wartości 

nominalnej i cenie emisyjnej 1.000,00 zł każda. Minimalny zapis określono jako 20 obligacji, za cenę 
emisyjną 20.000,00 zł. Planowany Dzień Przydziału określono jako 1 kwietnia 2016r. Obligatariuszom 

zagwarantowano wypłacanie odsetek w miesięcznych okresach odsetkowych, według stałej stopy 
procentowej. Odsetki miały być naliczane od wartości nominalnej obligacji, począwszy od Dnia 

Przydziału w wysokości 7,5 % w skali roku. Dzień Wykupu ustalono jako pierwszy dzień roboczy po 30 
miesiącach od Dnia Przydziału. Przewidziano również możliwość wcześniejszego wykupu obligacji na 

podstawie decyzji Emitenta, na koniec każdego okresu odsetkowego. Prawo wcześniejszego wykupu 

zagwarantowano również Obligatariuszom w przypadku wystąpienia zdarzeń opisanych w Warunkach 
Emisji. Emitowane obligacje zostały zabezpieczone zastawem rejestrowym na prawach ochronnych do 

grupy znaków towarowych MIRACULUM, o wartości nie mniejszej niż 170% wartości nominalnej 
subskrybowanych obligacji serii AF i AF1. W dniu 1 kwietnia 2016r. Spółka dokonała przydziału 1.639 

sztuk obligacji serii AF1, o łącznej wartości nominalnej 1.639.000,00 zł. Tym samym emisja obligacji 

serii AF1 doszła do skutku.  
 

Drugi Program Emisji Obligacji został przyjęty Uchwałą Zarządu Spółki nr 01/05/2016 z dnia 12 maja 
2016 roku. W ramach przyjętego Programu Spółka mogła wyemitować nie więcej niż 4.500 obligacji w 

formie zdematerializowanej, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000,00 zł każda. Łączna wartość 
nominalna emitowanych obligacji miała wynosić nie więcej niż 4.500.000,00 zł. Obligacje miały zostać 

zabezpieczone. Czas trwania programu ograniczono do 30 miesięcy od dnia jego przyjęcia bądź do 

czasu zrealizowania emisji na całość środków przewidzianych w Programie. Wyłączono możliwość, by 
obligacje emitowane w ramach Programu uprawniały obligatariuszy do świadczeń niepieniężnych. 

Emitowane obligacje będą wprowadzane do obrotu na rynku Caltalyst. W ramach realizacji Programu 
Spółka zamierzała wyemitować obligacje serii AG i AG1, nie więcej niż 4.500 obligacji zwykłych na 

okaziciela dla każdej z tych serii, z zastrzeżeniem że obligacje serii AG1 zostaną wyemitowane w takiej 

ilości, jaka będzie możliwa do emisji w ramach łącznej liczby obligacji, która pozostanie po objęciu 
obligacji serii AG. Szczegółowe parametry  emisji obligacji obu serii zawarto w Warunkach Emisji.  

 
Uchwałą nr 02/05/2016 Zarządu Emitenta z dnia 12 maja 2016 r. przyjęto Warunki Emisji Obligacji 

serii AG, zgodnie z przyjętym Programem Emisji Obligacji. Łącznie zaoferowano do objęcia do 4.500 

zbywalnych obligacji na okaziciela nieposiadających formy dokumentu, o wartości nominalnej i cenie 
emisyjnej 1.000,00 zł każda. Minimalny zapis określono jako 25 obligacji, za cenę emisyjną 25.000,00 

zł. Planowany Dzień Przydziału określono jako do 6 czerwca 2016r., a termin złożenia Dokumentu 
Informacyjnego na GPW określono jako dzień występujący w okresie do miesiąca po Dniu Przydziału, 

zastrzegając jednocześnie możliwość wydłużenia bądź skrócenia tych terminów decyzją Emitenta. 
Obligatariuszom zagwarantowano wypłacanie odsetek w miesięcznych okresach odsetkowych, według 

stałego oprocentowania. Odsetki miały być naliczane od wartości nominalnej obligacji, począwszy od 

Dnia Przydziału w wysokości 7,5 % w skali roku. Dzień Wykupu ustalono jako pierwszy dzień roboczy 
po 30 miesiącach od Dnia Przydziału. Przewidziano również możliwość wcześniejszego wykupu 

obligacji na podstawie decyzji Emitenta, na koniec każdego okresu odsetkowego. Prawo 
wcześniejszego wykupu zagwarantowano również Obligatariuszom w przypadku wystąpienia zdarzeń 

opisanych w Warunkach Emisji. Emitowane obligacje zostały zabezpieczone zastawem rejestrowym na 

prawach ochronnych do grupy znaków towarowych „WARS”, o wartości nie mniejszej niż 170% 
wartości nominalnej subskrybowanych obligacji serii AG i AG1. W dniu 20 czerwca 2016r. Spółka 

dokonała przydziału 1.000 sztuk obligacji serii AG, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł. Tym 
samym emisja obligacji serii AG doszła do skutku. Obligacje zostały opłacone gotówką oraz w drodze 

potrącenia wzajemnych wierzytelności. 
 

Uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 14 lipca 2016 r. przyjęto Warunki Emisji Obligacji serii AG1, zgodnie 

z przyjętym Programem Emisji Obligacji. Łącznie zaoferowano do objęcia do 3.500 zbywalnych 
obligacji na okaziciela nieposiadających formy dokumentu, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 

1.000,00 zł każda. Obligatariuszom zagwarantowano wypłacanie odsetek w trzymiesięcznych okresach 
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odsetkowych, według stałego oprocentowania. Odsetki miały być naliczane od wartości nominalnej 

obligacji, począwszy od Dnia Przydziału w wysokości 7,5 % w skali roku. Przewidziano również 

możliwość wcześniejszego wykupu obligacji na podstawie decyzji Emitenta, po upływie 18 miesięcy od 
Dnia Przydziału. Prawo wcześniejszego wykupu zagwarantowano również Obligatariuszom na 

podstawie pisemnego żądania wykupu, złożonego w dniach od 5  do 13 lutego 2018 roku. Ponadto 
Obligatariuszom przysługuje prawo do wcześniejszego natychmiastowego wykupu, w przypadku 

zajścia określonych zdarzeń, wymienionych w Warunkach Emisji. Emitowane obligacje zostały 

zabezpieczone zastawem rejestrowym na prawach ochronnych do grupy znaków towarowych „WARS”, 
o wartości nie mniejszej niż 170% wartości nominalnej subskrybowanych obligacji serii AG i AG1. 

Ponadto Emitent zobowiązał się do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz 
każdoczesnego posiadacza Obligacji, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., w formie aktu notarialnego, do 

kwoty stanowiącej co najmniej 170% wartości objętych Obligacji. W dniu 16 sierpnia 2016 r. Zarząd 
Spółki podjął decyzję o odstąpieniu od przydziału obligacji serii AG1 inwestorom, wskazując, iż 

odstąpienie spowodowane było niezasubskrybowaniem satysfakcjonującej liczby obligacji, a w 

konsekwencji związanym z tym nieuzasadnionym ponoszeniem dodatkowych, i proporcjonalnie 
większych kosztów administrowania emisją. 

 
 

Wyemitowane i niewykupione obligacje przez Miraculum S.A. na dzień zatwierdzenia 

Prospektu 
 

Obligacje serii AD1 
Obligacje serii AD1 oferowane w trybie oferty prywatnej, wyemitowane zostały przez Miraculum S.A. 

na podstawie porozumienia inwestycyjnego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia Spółce 
przez WSP (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie) finansowania w kwocie 

2.000.000 zł na okres 5 lat oraz uchwały nr 03/04/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku Zarządu 

Miraculum S.A. w sprawie emisji obligacji serii AD1. W dniu 29 kwietnia 2015 r. Emitent dokonał 
przydziału 2.000 sztuk obligacji serii AD1 o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 zł. Obligacje 

posiadają numery od 0001 do 2.000, emitowane są w złotych. Wartość nominalna jednej obligacji 
wynosi 1.000 zł, cena emisyjna 1.000 zł. Oprocentowanie obligacji wynosi 10% w skali roku. Wykup 

obligacji serii AD1 nastąpi w następujących transzach: (i) I transza w kwocie 400 zł (40% wartości 

nominalnej każdej obligacji), tj. do łącznej wartości nominalnej 800.000 zł zostanie spłacona w dniu 30 
kwietnia 2018 r.; (ii) II transza w kwocie 300 zł (30% wartości nominalnej każdej obligacji), tj. do 

łącznej wartości nominalnej 600.000 zł zostanie spłacona w dniu 30 kwietnia 2019 r.; (iii) III transza w 
kwocie 300 zł (30% wartości nominalnej każdej obligacji), tj. do łącznej wartości nominalnej 600.000 

zł zostanie spłacona w dniu 30 kwietnia 2020 r. Obligacje emitowane są jako obligacje zabezpieczone 

poprzez ustanowienie na rzecz Obligatariuszy przez Emitenta zastawów rejestrowych na następujących 
znakach towarowych przysługujących Spółce: (1) znak towarowy słowny „Być może”, nr świadectwa 

ochronnego R-42077, (2) znak towarowy słowno-graficzny „Być może”, nr świadectwa ochronnego R-
148087, (3) znak towarowy słowno-graficzny „Być może”, nr świadectwa ochronnego R-148088, (4) 

znak towarowy słowno-graficzny „Być może”, nr świadectwa ochronnego R-148089, (5) znak 
towarowy słowno-graficzny „Być może”, nr świadectwa ochronnego R-148090, (6) znak towarowy 

słowno-graficzny „Być może”, nr świadectwa ochronnego R-148092, (7) znak towarowy przestrzenny 

(butelka „Być może”), nr świadectwa ochronnego R-158980, (8) znak towarowy słowno-przestrzenny 
(butelka „Być może”), nr świadectwa ochronnego R-158981. Zastaw rejestrowy jest ustanowiony do 

najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 3.000.000 zł. Znaki towarowe zostały poddane wycenie 
biegłego. Według tej wyceny grupa znaków towarowych stanowiących przedmiot zabezpieczenia 

Obligacji została wyceniona na kwotę 6.153.373 (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące 

trzysta siedemdziesiąt trzy) złotych. Prócz powyższego zabezpieczenia, Emitent przeniósł warunkowo 
na Obligatariusza prawa autorskie majątkowe oraz autorskie prawa zależne do następujących 

utworów: (1) projekty graficzne w/w znaków towarowych, (2) projekty graficzne opakować zbiorczych 
i jednostkowych następujących produktów w ramach marki „Być Może: (a) Być Może Paris, (b) Być 

Może London, (c) Być Może Rome, (d) Być Może Tokyo, (e) Być Może Summer in Paris wraz z 
prawami autorskimi do tych projektów oraz do wykonywania praw zależnych do nich, (3) Projekt 

butelki „Być Może” H.D.40. 10 ml wraz z prawami autorskimi do tego projektu oraz do wykonywania 

praw zależnych do nich, (4) projekty nadruków na butelki służących do konfekcjonowania produktów, 
o których mowa w pkt 2 lit a-e powyżej, wraz z prawami autorskimi do tych projektów oraz do 

wykonywania praw zależnych do nich, (5) projekty materiałów promocyjnych (folderów, prezentacji, 
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argumenterów) służących do reklamy i promocji produktów pod marką „Być Może”, wraz z prawami 

autorskimi do tych projektów oraz do wykonywania praw zależnych do nich. Spółka przeniosła w 

ramach zabezpieczenia warunkowo także know-how do produkcji wybranych wyrobów perfumeryjnych 
pod marką „Być Może”: (a) Być Może Paris, (b) Być Może London, (c) Być Może Rome, (d) Być Może 

Tokyo, (e) Być Może New York, (f) Być Może Summer in Paris. Emitent zobowiązał się nadto, że złoży 
na rzecz Obligatariuszy oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie 

przepisu art. 777 § 1 pkt 5 ustawy kodeks postępowania cywilnego do kwoty 3.000.000 zł Obligacje 

emitowane były jako obligacje imienne, mające formę dokumentu. Wykup ma nastąpić w transzach, 
zaś ostateczny dzień wykupu określony został jako 30 kwietnia 2020 roku. Obligacje posiadają 

wbudowane postanowienia zabezpieczające, wskazujące sytuacje których wystąpienie u Miraculum 
S.A. może spowodować postawienie ich w stan natychmiastowej wymagalności. Na dzień 

zatwierdzenia Prospektu do wykupienia pozostały obligacje serii AD1 o łącznej wartości nominalnej 
2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). 

 

 
Obligacje serii AF 

Obligacje serii AF, oferowane w trybie oferty prywatnej, wyemitowane zostały przez Miraculum S.A. na 
podstawie uchwały Zarządu Miraculum S.A. nr 01/02/2016  z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie 

przyjęcia Programu Emisji Obligacji oraz  emisji Obligacji serii AF i AF1 oraz uchwały Zarządu 

Miraculum S.A. nr 02/02/2016 z dnia 22 lutego w sprawie przyjęcia Warunków Emisji Obligacji serii AF. 
W dniu 16 marca 2016 r. Emitent dokonał przydziału 2.652 sztuk obligacji serii AF o łącznej wartości 

nominalnej 2.652.000 zł. Obligacje posiadają numery od 0001 do 2.652, emitowane są w złotych. 
Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000 zł, cena emisyjna 1.000 zł. Oprocentowanie obligacji 

wynosi 7,5% w skali roku. Dzień wykupu określony został jako 16 września 2018 roku. Obligacje 
emitowane są jako papiery wartościowe na okaziciela, niemające formy dokumentu. Obligacje są 

zabezpieczone zastawem rejestrowym ustanowionym na rzecz administratora zastawu na prawach 

ochronnych do następujących znaków towarowych pod marką Miraculum przysługujących Spółce: (1) 
znak towarowy słowny „Miraculum Perła i Jedwab”, nr świadectwa ochronnego R-188547, (2) znak 

towarowy słowno-graficzny „Eau de parfum women collection green Miraculum”, nr świadectwa 
ochronnego R-264447, (3) znak towarowy słowno-graficzny „Miraculum”, nr świadectwa ochronnego 

R-186636, (4) znak towarowy słowny „Miraculum Medicum”, nr świadectwa ochronnego R-262192, (5) 

znak towarowy słowno-graficzny „Eau de toilette men collection strong red Miraculum”, nr świadectwa 
ochronnego R-264450, (6) znak towarowy słowny „Miraculum Termiczne SPA”, nr świadectwa 

ochronnego R-212166, (7) znak towarowy słowny „Miraculum La Rose”, nr świadectwa ochronnego R-
221955, (8) znak towarowy słowno-graficzny „Eau de toilette men collection Miraculum black”, nr 

świadectwa ochronnego R-265733, (9) znak towarowy słowny „Miraculum Ambre”, nr świadectwa 

ochronnego R-233889, (10) znak towarowy słowny „Miraculum Idealsatin”, nr świadectwa ochronnego 
R-259742, (11) znak towarowy słowno-graficzny „Eau de parfum women collection romantic pink 

Miraculum”, nr świadectwa ochronnego R-264451, (12) znak towarowy słowno-graficzny „Eau de 
parfum women collection purple Miraculum”, nr świadectwa ochronnego R-264449, (13) znak 

towarowy słowny „MIRACULUM”, nr świadectwa ochronnego R-226580, (14) znak towarowy słowny 
„Miraculum pure pleasure”, nr świadectwa ochronnego R-221956, (15) znak towarowy słowno-

graficzny „MIRACULUM”, nr świadectwa ochronnego R-049893, (16) znak towarowy słowno-graficzny 

„M”, nr świadectwa ochronnego R-226581, (17) znak towarowy słowny „Miraculum – więcej niż 
piękno”, nr świadectwa ochronnego R-265719, (18) znak towarowy słowno-graficzny „Eau de toilette 

men collection ocean blue Miraculum”, nr świadectwa ochronnego R-264448, (19) znak towarowy 
słowny „Miraculum Geneza Młodości”, nr świadectwa ochronnego R-206625, (20) znak towarowy 

słowno-graficzny „MIRACULUM”, nr świadectwa ochronnego R-226582, (21) znak towarowy słowny 

„Miraculum SZYBKI EFEKT”, nr świadectwa ochronnego R-192020, (22) znak towarowy słowny 
„MIRACULUM”, nr świadectwa ochronnego R-245654, (23) znak towarowy słowno-graficzny „Eau de 

toilette men collection green Miraculum”, nr świadectwa ochronnego R-264446, (24) znak towarowy 
słowny „Miraculum Aqua Therapy”, nr świadectwa ochronnego R-218197, (25) znak towarowy słowno-

graficzny „Eau de parfum women collection rose Miraculum”, nr świadectwa ochronnego R-264452, 
(26) znak towarowy słowno-graficzny „Eau de parfum women collection cool blue Miraculum”, nr 

świadectwa ochronnego R-264445. Zastaw rejestrowy jest ustanowiony do najwyższej sumy 

zabezpieczenia stanowiącej co najmniej 170 % (sto siedemdziesiąt procent) wartości nominalnej 
wszystkich subskrybowanych Obligacji serii AF i AF 1 łącznie. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony 

na pierwszym miejscu przy czym obligacje serii AF1 mają równe wobec serii AF prawo pierwszeństwa. 
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Znaki towarowe zostały poddane wycenie biegłego. Według tej wyceny grupa znaków towarowych 

stanowiących przedmiot zabezpieczenia Obligacji została wyceniona na kwotę 9.060.551 (słownie: 

dziewięć milionów sześćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) złotych. Obligacje posiadają 
wbudowane postanowienia zabezpieczające, wskazujące sytuacje, których wystąpienie u Miraculum 

S.A. może spowodować postawienie ich w stan natychmiastowej wymagalności. Na dzień 
zatwierdzenia Prospektu do wykupienia pozostały obligacje serii AF o łącznej wartości nominalnej 

2.652.000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych). 

 
Obligacje serii AF1 

Obligacje serii AF1, oferowane w trybie oferty prywatnej, wyemitowane zostały przez Miraculum S.A. 
na podstawie uchwały Zarządu nr 01/02/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia 

Programu Emisji Obligacji oraz  emisji Obligacji serii AF i AF1 oraz uchwały Zarządu Miraculum S.A.  Nr 
02/03/2016 z dnia 17 marca w sprawie przyjęcia Warunków Emisji Obligacji serii AF1. W dniu 1 

kwietnia 2016 r. Emitent dokonał przydziału 1.639 obligacji serii AF1 o łącznej wartości nominalnej 

1.639.000 zł. Obligacje posiadają numery od 0001 do 1.639, emitowane są w złotych. Wartość 
nominalna jednej obligacji wynosi 1.000 zł, cena emisyjna 1.000 zł. Cel obligacji nie został określony. 

Oprocentowanie obligacji wynosi 7,5% w skali roku. Dzień wykupu określony został jako 1 
października 2018 roku. Obligacje emitowane są jako papiery wartościowe na okaziciela, niemające 

formy dokumentu. Obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym ustanowionym na rzecz 

administratora zastawu na prawach ochronnych do następujących znaków towarowych pod marką 
Miraculum przysługujących Spółce: (1) znak towarowy słowny „Miraculum Perła i Jedwab”, nr 

świadectwa ochronnego R-188547, (2) znak towarowy słowno-graficzny „Eau de parfum women 
collection green Miraculum”, nr świadectwa ochronnego R-264447, (3) znak towarowy słowno-

graficzny „Miraculum”, nr świadectwa ochronnego R-186636, (4) znak towarowy słowny „Miraculum 
Medicum”, nr świadectwa ochronnego R-262192, (5) znak towarowy słowno-graficzny „Eau de toilette 

men collection strong red Miraculum”, nr świadectwa ochronnego R-264450, (6) znak towarowy 

słowny „Miraculum Termiczne SPA”, nr świadectwa ochronnego R-212166, (7) znak towarowy słowny 
„Miraculum La Rose”, nr świadectwa ochronnego R-221955, (8) znak towarowy słowno-graficzny „Eau 

de toilette men collection Miraculum black”, nr świadectwa ochronnego R-265733, (9) znak towarowy 
słowny „Miraculum Ambre”, nr świadectwa ochronnego R-233889, (10) znak towarowy słowny 

„Miraculum Idealsatin”, nr świadectwa ochronnego R-259742, (11) znak towarowy słowno-graficzny 

„Eau de parfum women collection romantic pink Miraculum”, nr świadectwa ochronnego R-264451, 
(12) znak towarowy słowno-graficzny „Eau de parfum women collection purple Miraculum”, nr 

świadectwa ochronnego R-264449, (13) znak towarowy słowny „MIRACULUM”, nr świadectwa 
ochronnego R-226580, (14) znak towarowy słowny „Miraculum pure pleasure”, nr świadectwa 

ochronnego R-221956, (15) znak towarowy słowno-graficzny „MIRACULUM”, nr świadectwa 

ochronnego R-049893, (16) znak towarowy słowno-graficzny „M”, nr świadectwa ochronnego R-
226581, (16) znak towarowy słowny „Miraculum – więcej niż piękno”, nr świadectwa ochronnego R-

265719, (17) znak towarowy słowno-graficzny „Eau de toilette men collection ocean blue Miraculum”, 
nr świadectwa ochronnego R-264448, (18) znak towarowy słowny „Miraculum Geneza Młodości”, nr 

świadectwa ochronnego R-206625, (19) znak towarowy słowno-graficzny „MIRACULUM”, nr 
świadectwa ochronnego R-226582, (20) znak towarowy słowny „Miraculum SZYBKI EFEKT”, nr 

świadectwa ochronnego R-192020, (21) znak towarowy słowny „MIRACULUM”, nr świadectwa 

ochronnego R-245654, (22) znak towarowy słowno-graficzny „Eau de toilette men collection green 
Miraculum”, nr świadectwa ochronnego R-264446, (23) znak towarowy słowny „Miraculum Aqua 

Therapy”, nr świadectwa ochronnego R-218197, (24) znak towarowy słowno-graficzny „Eau de parfum 
women collection rose Miraculum”, nr świadectwa ochronnego R-264452, (25) znak towarowy słowno-

graficzny „Eau de parfum women collection cool blue Miraculum”, nr świadectwa ochronnego R-

264445. Zastaw rejestrowy jest ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej co 
najmniej 170 % (sto siedemdziesiąt procent) wartości nominalnej wszystkich subskrybowanych 

Obligacji serii AF i AF 1 łącznie. Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony na pierwszym miejscu przy 
czym obligacje serii AF1 mają równe wobec serii AF prawo pierwszeństwa. Znaki towarowe zostały 

poddane wycenie biegłego. Według tej wyceny grupa znaków towarowych stanowiących przedmiot 
zabezpieczenia Obligacji została wyceniona na kwotę 9.060.551 (słownie: dziewięć milionów 

sześćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) złotych. Obligacje posiadają wbudowane 

postanowienia zabezpieczające, wskazujące sytuacje, których wystąpienie u Miraculum S.A. może 
spowodować postawienie ich w stan natychmiastowej wymagalności. Na dzień zatwierdzenia 
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Prospektu do wykupienia pozostały obligacje serii AF1 o łącznej wartości nominalnej 1.579.000,00 zł 

(słownie: milion sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych). 

 
W okresie od 13 do 17 marca 2017 roku Spółka otrzymała żądania wcześniejszego wykupu części 

obligacji serii AF 1 w liczbie 724 sztuk o łącznej wartości 724.000 tysiące złotych. Przedmiotowe 
żądania zostały złożone na podstawie pkt. 1.8.c Warunków Emisji Obligacji Zwykłych na Okaziciela 

serii AF1, który przewiduje uprawnienie Obligatariusza do żądania przedterminowego wykupu Obligacji 

w każdej sytuacji, jednorazowo, po upływie jednego roku od dnia przydziału Obligacji z zastrzeżeniem, 
że zgłoszenie chęci wykupu Obligacji po upływie jednego roku powinno być przesłane do Emitenta nie 

później niż w terminie 14 dni przed upływem jednego roku od dnia przydziału. W związku ze zgodą 
części Obligatariuszy, którzy zgłosili żądanie przedterminowego wykupu Obligacji na prolongowanie 

terminu wykupu Obligacji o trzy miesiące za dodatkowym wynagrodzeniem, Spółka zapłaciła 
Obligatariuszom posiadającym łącznie 604 sztuk Obligacji serii AF 1 o łącznej wartości 604.000,00 

złotych dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 2% wartości obligacji, to jest łącznie kwotę 12.080,00 

złotych. W związku z żądaniem Obligatariusza, który zgłosił żądanie wykupu Obligacji w liczbie 20 
sztuk Spółka dokonała wykupu Obligacji na kwotę 20.000 złotych. Ponadto, Obligatariusz, który zgłosił 

żądanie wykupu Obligacji w liczbie 100 sztuk wyraził zgodę na dokonanie przez Spółkę wykupu 
Obligacji w terminie do dnia 19 maja 2017 roku, w pięciu ratach płatnych tygodniowo, począwszy od 

dnia 21 kwietnia 2017 roku. Do dnia 31 maja 2017 r. Spółka wykupiła od tego obligatariusza łącznie 

80 obligacji serii AF1. W dniu 12 czerwca 2017 r. Spółka wykupiła pozostałe 20 obligacji serii AF1. 
 

 
Obligacje serii EEE 

Obligacje serii EEE oferowane w trybie oferty prywatnej wyemitowane zostały przez Miraculum S.A. na 
podstawie uchwały nr 2/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie emisji obligacji serii EEE, 

uchwały nr 04/06/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 02/2013 z dnia 15 

stycznia 2013 roku w sprawie emisji obligacji serii EEE, porozumienia w sprawie rolowania obligacji z 
dnia 15 stycznia 2013 roku, zawierającego ustalenia co do warunków nabycia obligacji, aneksu z dnia 

28 czerwca 2013 roku zawartego z jedynym obligatariuszem w sprawie zmiany porozumienia 
zawierającego ustalenia co do warunków nabycia obligacji, aneksu z dnia 31 lipca 2013 roku 

zawartego z jedynym obligatariuszem w sprawie zmiany porozumienia zawierającego ustalenia 

warunków nabycia obligacji, aneksu z dnia 2 lipca 2014 roku zawartego z jedynym obligatariuszem w 
sprawie zmiany porozumienia zawierającego ustalenia warunków nabycia obligacji, aneksu z dnia 18 

grudnia 2014 roku zawartego z jedynym obligatariuszem w sprawie zmiany porozumienia 
zawierającego ustalenia warunków nabycia obligacji, aneksu z dnia 19 czerwca 2015 roku zawartego z 

jedynym obligatariuszem w sprawie zmiany porozumienia zawierającego ustalenia warunków nabycia 

obligacji. W dniu 15 stycznia 2013 r. Emitent dokonał przydziału 4.000 sztuk obligacji o łącznej 
wartości 4.000.000 zł. Wszystkie obligacje zostały objęte przez spółkę pod firmą Offanal Limited. 

Obligacje posiadają numery od 0001 do 4.000, emitowane są w złotych. Wartość nominalna jednej 
obligacji wynosi 1.000 zł, cena emisyjna 1.000 zł. Dzień wykupu określony został jako 15 lipca 2017 

roku. Oprocentowanie obligacji wynosi 12% w skali roku, liczone od dnia przydziału. Na mocy jednak 
zawartego przez Emitenta w dniu 16 stycznia 2017 r. warunkowego porozumienia z NUCO E. i G Kosyl 

sp. j. i Offanal Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze obniżeniu ulegnie, po spełnieniu się warunków 

zawartego Porozumienia, oprocentowanie obligacji o wartości nominalnej 3.000.000,00 zł serii EEE z 
12% do 8 % p.a. Obligacje emitowane są jako papiery wartościowe imienne, mające formę 

dokumentu. Obligacje emitowane są jako obligacje niezabezpieczone w rozumieniu ustawy o 
obligacjach, jednak emitent zobowiązał się do zabezpieczenia należności wynikających z Obligacji 

poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na wszystkich udziałach w spółce Miraculum Dystrybucja 

Sp. z o.o. oraz ustanowienie zastawów rejestrowych na aktywach tej spółki zależnej: prawach do 
znaków towarowych „J” (R-216366) i prawie ze zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP znaku 

towarowego „Virtual” (Z-383284).  Według wyceny grupa znaków towarowych stanowiących 
przedmiot zabezpieczenia Obligacji ma wartość zabezpieczenia równą 15.179.000 (słownie: piętnaście 

milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy). Najwyższa suma zabezpieczenia dla każdego zastawu 
rejestrowego wynosi 4.800.000 zł. Emitent wystawił także weksel na zabezpieczenie roszczeń z 

obligacji, zaś strony zawarły do niego deklarację wekslową. Następczo, w aneksie z dnia 28 czerwca 

2013 roku, dozabezpieczono obligacje poprzez warunkową cesję wierzytelności przysługującej 
Emitentowi od jednego z jej kontrahentów oraz możliwość odstąpienia od aneksu przez jedynego 

Obligatariusza. Emitent zobowiązał się nadto, że złoży na rzecz Obligatariuszy oświadczenie w formie 
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aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie przepisu art. 777 § 1 pkt 5 ustawy kodeks 

postępowania cywilnego. Obligacje posiadają wbudowane postanowienia zabezpieczające, wskazujące 

sytuacje których wystąpienie u Miraculum S.A. może spowodować postawienie ich w stan 
natychmiastowej wymagalności. Na dzień zatwierdzenia Prospektu do wykupienia pozostały obligacje 

serii EEE o łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych). 
 

Obligacje serii AG 

Obligacje serii AG oferowane w trybie oferty prywatnej, wyemitowane zostały przez Miraculum S.A. na 
podstawie uchwały 01/05/2016 Zarządu  Miraculum S.A. z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie 

programu emisji obligacji oraz emisji obligacji serii AG i AG1 oraz uchwały 02/05/2016 z dnia 12 maja 
2016 roku w sprawie przyjęcia warunków emisji obligacji serii AG. W dniu 20 czerwca Emitent dokonał 

przydziału 1.000 sztuk obligacji serii AG o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł. Obligacje 
posiadają numery od 0001 do 1000, emitowane są w złotych. Cena emisyjna jest równa wartości 

nominalnej i wynosi 1.000 zł za jedną obligację. Cel emisji obligacji nie został określony. Emitent 

dopuszcza możliwość ubiegania się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst, według 
wyboru Emitenta. Dzień wykupu określony został jako 21 grudnia 2018 roku. Oprocentowanie obligacji 

wynosi 7,5% w skali roku. Emitent ma prawo wcześniejszego wykupu obligacji, w pierwszym dniu 
roboczym po upływie 18 miesięcy od dnia przydziału. Obligatariusz ma prawo do żądania 

przedterminowego wykupu Obligacji. Podstawą wcześniejszego wykupu Obligacji jest złożenie 

pisemnego żądania wykupu Obligacji w dniach od 20 grudnia 2017 roku do 28 grudnia 2017 roku. 
Jeżeli Obligacje podlegają dematerializacji w trybie wskazanym w art. 5 w Ustawie o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi, to do żądania wykupu Obligacji należy dołączyć świadectwo depozytowe 
wystawione przez uprawniony podmiot. Świadectwo depozytowe powinno być wystawione na termin 

ważności nie krótszy niż do wykupu obligacji. W przypadku braku dematerializacji do żądania wykupu 
Obligacji należy dołączyć inne świadectwo potwierdzające posiadanie przez Obligatariusza wskazanych 

Obligacji do Dnia Wykupu. Obligatariusz ma również prawo żądać wcześniejszego wykupu Obligacji w 

przypadkach przewidzianych szczegółowo w warunkach emisji obligacji. Obligacje wyemitowane 
zostały jako papiery wartościowe na okaziciela, niemające formy dokumentu. Obligacje są 

zabezpieczone zastawem rejestrowym ustanowionym na rzecz administratora zastawu na prawach 
ochronnych do znaków towarowych pod marką „Wars” przysługujących Spółce. Zastaw rejestrowy 

zostanie ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej co najmniej 170% (sto 

siedemdziesiąt procent) wartości nominalnej wszystkich subskrybowanych Obligacji serii AG i AG 1 
łącznie (w razie dojścia do skutku tej drugiej emisji). Zastaw rejestrowy zostanie ustanowiony na 

pierwszym wolnym miejscu. W razie dojścia do skutku emisji obligacji serii AG1 zostaną one 
zabezpieczone zastawem rejestrowym na ww. przedmiocie zabezpieczenia z równym wobec serii AG 

prawem pierwszeństwa. Znaki towarowe zostały poddane wycenie biegłego. Według tej wyceny grupa 

znaków towarowych stanowiących przedmiot zabezpieczenia Obligacji została wyceniona na kwotę 
11.348.000 złotych. W dniu 6 lutego 2017 r. Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla 

Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z dnia 16 stycznia 2017 r., zgodnie z którym pod pozycją 2519215, 
wpisany został zastaw rejestrowy na zbiorze praw do znaków towarowych słownych i słowno-

graficznych Wars. Zastaw został ustanowiony na rzecz administratora zastawu MWW Trustees Sp. z o. 
o., w wykonaniu zobowiązania wynikającego w Umowy Zastawu Rejestrowego na Grupie Praw 

Ochronnych do Znaków Towarowych z dnia 16 listopada 2016 roku, na zabezpieczenie wierzytelności 

wynikającej z emisji obligacji serii AG. Obligacje posiadają wbudowane postanowienia zabezpieczające 
wskazujące sytuacje których wystąpienie u Miraculum S.A. może spowodować postawienie ich w stan 

natychmiastowej wymagalności. Na dzień zatwierdzenia Prospektu do wykupienia pozostały obligacje 
serii AG o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). 

 

Obligacje serii AI 
W dniu 14 lipca 2016 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie przyjęcia warunków emisji 

obligacji serii AI zamiennych na akcje. Cel emisji obligacji serii AI nie został określony. Emitowane 
obligacje serii AI są wyemitowane jako papiery wartościowe na okaziciela i mają formę dokumentu. 

Łączna wartość obligacji serii AI wynosi 480.000 zł, a próg dojścia emisji do skutku został ustalony na 
480 (słownie: czterysta osiemdziesiąt) obligacji. Każda obligacja serii AI ma wartość nominalną w 

wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). W dniu 22 lipca 2016 r. Emitent dokonał przydziału 

480 sztuk obligacji serii AI o łącznej wartości nominalnej 480.000 zł. Obligacje będą podlegały 
wykupowi w pierwszym dniu roboczym po 30 (słownie: trzydzieści) miesiącach od dnia przydziału. 

Wysokość oprocentowania obligacji serii AI w skali roku jest stała i wynosi 10 % (słownie: dziesięć 
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procent). Odsetki wypłacane będą w okresach miesięcznych, z dołu i naliczane począwszy od dnia 

następującego po dniu przydziału obligacji. Pierwszym dniem płatności odsetek będzie dzień, w którym 

zakończy się miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu kalendarzowym, w którym nastąpił dzień 
przydziału. Ostatnim dniem płatności odsetek będzie dzień wykupu obligacji. Obligacje zostaną 

zabezpieczone wekslami własnymi in blanco wraz z deklaracją wekslową, zgodnie z którą weksel 
będzie mógł być uzupełniony do kwoty stanowiącej równowartość 130% (słownie: sto trzydzieści 

procent) wartości nominalnej objętych obligacji. Obligacje zawierają uprawnienie do ich zamiany na 

akcje Emitenta w warunkowym kapitale zakładowym. Akcje zwykłe na okaziciela obejmowane przez 
Obligatariuszy, którzy skorzystali z prawa zamiany Obligacji, oznaczane będą jako seria R3. Akcje serii 

R3 będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Liczba akcji przyznawanych w zamian za jedną obligację serii 
AI stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz wartości nominalnej jednej 

obligacji oraz ceny zamiany będącej wartością nominalną akcji. W przypadku, gdy iloraz łącznej 
wartości nominalnej wszystkich obligacji serii AI podlegających zamianie oraz ceny zamiany będzie 

liczbą całkowitą, liczbę akcji obejmowanych w ramach zamiany stanowić będzie iloraz wartości 

nominalnej wszystkich Obligacji oraz ceny zamiany. Kwota odpowiadająca wartości świadczeń z 
obligacji, która nie została zamieniona na akcje, zostanie wypłacona posiadaczowi obligacji w terminie 

7 dni od daty wydania akcji serii R3. W dniu 22 lipca 2016 r. Emitent dokonał przydziału 480 (czterysta 
osiemdziesiąt) sztuk obligacji serii AI o łącznej wartości nominalnej 480.000 zł (słownie: czterysta 

osiemdziesiąt złotych), co oznacza, że emisja obligacji serii AI doszła do skutku. Na Datę Prospektu 

Emitent nie otrzymał żadnego oświadczenia dotyczącego zamiany którejkolwiek z 480 obligacji serii AI 
na akcje Spółki serii R3. 

 

23. INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW 
I OŚWIADCZENIE O ZAANGAŻOWANIU 

23.1. INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM 
OŚWIADCZENIA LUB RAPORTU OSOBY OKREŚLANEJ JAKO EKSPERT 

Emitent nie zamieszcza w dokumencie rejestracyjnym oświadczenia lub raportu osoby określanej jako 

ekspert. 

23.2. POTWIERDZENIE, ŻE INFORMACJE UZYSKANE OD OSÓB TRZECICH ZOSTAŁY 
DOKŁADNIE POWTÓRZONE; ŹRÓDŁA TYCH INFORMACJI 

Emitent zamieścił w Dokumencie Rejestracyjnym informacje pochodzące ze źródeł zewnętrznych: 

 Raporty firmy PMR zatytułowane: „Rynek dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce. 

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2014-2019”, „Handel detaliczny artykułami 
kosmetycznymi w Polsce 2016”. Wybrane dane z raportu dostępne są na żądanie, po 

zalogowaniu na stronie: wwww.pmrpublications.com 
 Artykuł zatytułowany „Kosmetyki upiększają statystyki” opublikowany w dzienniku Puls 

Biznesu w dniu 26.04.2016r. 

 Informacje z Raportu “Cosmetics, Household & Personal Care Industry Primer” 
przygotowany przez Bank of America Merrill Lynch, skrót Raportu dostępny jest w 

Internecie pod adresem: wwww.isbhandel.pl/2015/08/13/polskie-wydatki-na-kosmetyki-
osiagna-poziom-jak-w-usa-za-41-lat/  

 Raporty firmy badawczej „Euromonitor”, wybrane informacje są dostępne w internecie 
pod adresem: hhttp://wiadomoscikosmetyczne.pl/kosmetycznybiznes/6922-polskie-

kosmetyki-warte-miliardy-euro  

 Prezentacja firmy AC Nielsen przygotowana na potrzeby III Forum Branży Kosmetycznej  
 Raport „E-commerce w Polsce 2015. Gemius dla e-Commerce Polska” firmy Gemius 

dostępny w internecie pod adresem: hhttps://www.gemius.pl/files/reports/E-commerce-
w-Polsce-2015.pdf   

 

Informacje pochodzące z wyżej wymienionych źródeł zewnętrznych zostały dokładnie powtórzone, 
oraz w stopniu, w jakim Emitent jest tego świadom i w jakim może to ocenić na podstawie 

przytoczonych wyżej artykułów, nie zostały pominięte żadne fakty, które sprawiłyby, że powtórzone 
informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd. 
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24. DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU 

Następujące dokumenty będą udostępnione do publicznej wiadomości w okresie ważności Prospektu 
w formie papierowej w siedzibie Emitenta oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki 

http://relacje.miraculum.pl 
 

1) Statut Emitenta, 

2) historyczne informacje finansowe Emitenta wraz z opiniami biegłego rewidenta 
za poszczególne lata obrotowe 2015 – 2016, 

Ponadto w siedzibie Emitenta można zapoznać się w formie papierowej ze sprawozdaniami 
finansowymi spółek zależnych Emitenta za poszczególne lata obrotowe 2015 – 2016, wraz z opiniami 

biegłego rewidenta. 

 

25. INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 

Emitenta nie posiada udziałów w istotnych podmiotach zależnych od Emitenta (przez istotny podmiot 
zależny od Emitenta Emitent rozumie te spółki kapitałowe, w przypadku których wartość księgowa 

udziału Emitenta stanowi co najmniej 10% kapitału i rezerw Emitenta lub co najmniej 10% 
skonsolidowanych aktywów netto lub udział kapitałowy generuje co najmniej 10% zysków lub straty 

netto Emitenta lub generuje co najmniej 10% skonsolidowanych zysków lub straty netto Grupy). 

 
Jednocześnie Emitent wskazuje, iż na Dzień Prospektu Emitent posiada udziały wyłącznie w spółce 

Bioniq. Institute of Skin Care Technology sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 
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Tabela. Informacje o spółkach według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu  
Firma 
podmiotu, w 
którym 
Miraculum 
S.A.  
(Podmiot 1) 
posiada 
udziały lub 
akcje 

Przedmiot 
działalności 
Podmiotu 2 

Procentowy 
udział w 
kapitale i 
procentowy 
udział w 
głosach 
Podmiotu 1 
posiadanych 
przez 
Miraculum 
S.A. 

Wysokość 
kapitału 
zakładow
ego 
Podmiotu 
2 

Rezerwy 
utworzon
e przez 
Podmiot 2 

Zyski i straty 
podmiotu 
wynikające z 
normalnej 
działalności 
Podmiotu 2, po 
opodatkowaniu, 
za ostatni rok 
obrotowy 

Wartość, według 
której Miraculum 
ujawnia akcje / 
udziały Podmiocie 
2 posiadane w 
księgach 
rachunkowych 
Miraculum S.A. 

Kwota 
pozostająca do 
zapłaty z tytułu 
posiadanych 
akcji / udziałów 
przez Miraculum 
S.A. 

Kwota 
dywidendy z 
tytułu 
posiadanych 
akcji / udziałów 
otrzymana przez 
Miraculum S.A. w 
ostatnim roku 
obrotowym 

Kwota należności i 
zobowiązań 
Miraculum S.A. wobec 
Podmiotu 2 

Bioniq. 
Institute of 
Skin Care 
Technology 
sp. z o.o.  

nie prowadzi 
działalności 

50% 
udziałów, 
50% głosów 

10.000 
złotych 

- 

brak danych – 
spółka w 2015 
roku nie 
prowadziła 
działalności 

5000 zł  0 0 122 tys. zł 

Źródło: Emitent  
Wyjaśnienie do tabeli powyżej: 
Podmiot 1 – spółka (Miraculum S.A.), która posiada akcje lub udziały w Podmiocie 2; 
Podmiot 2 – spółka, w której akcje lub udziały posiada Podmiot 1; 
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 CZĘŚĆ IV -  DOKUMENT OFERTOWY 

1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

1.1. WSKAZANIE WSZYSTKICH OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH 

Wszystkie osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie zostały wskazane w Części 

III pkt 1.1 niniejszego Prospektu. 

1.2. OŚWIADCZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH 

Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w niniejszym Prospekcie zostały 
zamieszczone w Części III pkt 1.1 niniejszego Prospektu. 

 

2. CZYNNIKI RYZYKA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA OFEROWANYCH LUB 
DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów 
wartościowych zostały wskazane w Części II Prospektu. 

 

3. ISTOTNE INFORMACJE 

3.1. OŚWIADCZENIE O KAPITALE OBROTOWYM 

Zdaniem Emitenta poziom kapitału obrotowego, rozumianego jako zdolność Miraculum S.A. 

do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz innych płynnych zasobów w celu terminowego 
spłacenia swoich zobowiązań, jest wystarczający na pokrycie bieżących potrzeb Emitenta w okresie co 

najmniej 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego. Emitent ponadto informuje, że 

otrzymał deklaracje od jego największych akcjonariuszy, że w przypadku zaistnienia takiej potrzeby 
udzielą mu niezbędnego wsparcia finansowego na pokrycie jego bieżących potrzeb i spłatę 

zobowiązań. 

3.2. KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE 

Zarząd Emitenta oświadcza, że według stanu na dzień 30 kwietnia 2017 r., kapitał własny oraz 
zadłużenie Miraculum S.A. mają wartość oraz strukturę zgodną z wielkościami, jakie zostały 

przedstawione poniżej. 
Wskazane w tabelach dane zostały przygotowane na podstawie nieaudytowanej informacji zarządczej 

Emitenta.  

 
 

Informacja o zobowiązaniach Emitenta (dane w tys. zł) 
Stan na 

30.04.2017 

I. Zadłużenie krótkoterminowe ogółem:  29 440     

1.  Gwarantowane  -       

2.  Zabezpieczone  16 550     

- kredyty, pożyczki krótkoterminowe  4 479     

- inne zobowiązania finansowe – część bieżąca  -       

- bieżąca część zobowiązań długoterminowych, w tym kredyty, leasing i pożyczki   -       

- wyemitowane obligacje  5 519     

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług   6 552     

3.  Niezabezpieczone  12 890     

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług  5 955     

- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń  1 518     

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  270     
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- wyemitowane obligacje  -       

- zobowiązania pozostałe  4 368     

- fundusze specjalne   -       

- dywidenda  -       

- inne 779     

II. Zadłużenie długoterminowe ogółem:  14 201     

1.  Gwarantowane  -       

2.  Zabezpieczone  13 932     

- kredyty długoterminowe  8 889     

- pożyczki część długoterminowa  -       

- umowy leasingowe część długoterminowa  -       

- wyemitowane obligacje   5 043     

3.  Niezabezpieczone  269     

- inne długoterminowe zobowiązania finansowe  269     

- pożyczki część długoterminowa  -       

- wyemitowane obligacje   -       

- inne  -       

 

Informacja o kapitalizacji Emitenta (dane w tys. zł) 
Stan na 

30.04.2017 

I. Kapitał własny  1 772     

- kapitał zakładowy  34 537     

- kapitał zapasowy  -       

- kapitał rezerwowy  -       

- inne kapitały  -       

- inne skumulowane dochody  -       

- zyski zatrzymane -29 286     

- zysk bieżący -3 479     

- udział niekontrolujący   -       

 
Wskazane w powyższych tabelach dane nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez Biegłego 

Rewidenta. Na środkach trwałych posiadanych przez Emitenta nie ustanowiono zabezpieczeń. 

 
Wartość zadłużenia netto w krótkiej i średniej perspektywie czasowej została przedstawiona poniżej. 

Dane w tabeli zostały przygotowane na podstawie nieaudytowanej informacji zarządczej Emitenta. 
 

Informacja o zadłużeniu finansowym netto Emitenta (dane w tys. zł) 
Stan na 

30.04.2017 

A. Środki pieniężne  326     

B. Ekwiwalenty środków pieniężnych (wyszczególnienie)  -       

C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu  -       

D. Płynność (A+B+C)  326     

E. Bieżące należności finansowe  -       

F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach  -       

G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego w tym kredyty, leasing i pożyczki  4 670     

H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe  5 519     

I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H)  10 189     

J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I-E-D)  9 863     
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K. Długoterminowe kredyty bankowe, leasingi i pożyczki  9 158     

L. Wyemitowane obligacje  5 043     

M. Inne długoterminowe zobowiązania finansowe  -       

N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K+L+M)  14 201     

O. Zadłużenie finansowe netto (J+N)  24 064     

 

Analiza charakteru zadłużenia warunkowego i pośredniego według stanu na 30.04.2017 r. 

 
Na dzień 30 kwietnia 2017 r. Emitent posiadał następujące zobowiązania warunkowe (dane w tys. zł): 

Poręczenia spłat kredytów udzielone spółkom z Grupy Miraculum S.A.  0 

Poręczenia za przyszłe zobowiązania spółek powiązanych z tytułu leasingów, zakupu 

materiałów i usług 
0 

Hipoteka na majątku spółki ustanowiona na zabezpieczenie kredytu  0 

Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych i akredytyw udzielonych  jako 
zabezpieczenie wykonania umów handlowych 

0 

Otrzymane dotacje 0 

Razem   0 

 

Emitent posiada zobowiązania wekslowe dotyczące umowy współpracy oraz emisji obligacji. Miraculum 
S.A. posiada zobowiązania warunkowe z tytułu wystawionych weksli w kwocie 6,3 mln zł. Szczegółowe 

zestawienie zobowiązań wekslowych przedstawia poniższa tabela.  
 

Zobowiązania wekslowe Miraculum S.A. na dzień 30.04.2017 r. 

Tytuł Ustanowione zabezpieczenia Na rzecz Wartość (w zł) 

Umowy 

produkcyjne z  
firmą Nuco - 

Na zabezpieczenie wykonania umowy 
współpracy z Joko Cosmetics E. i G. Kosyl 

sp. jawną Miraculum S.A. wystawiła 
weksel własny in blanco, podpisano 

również deklaracją wekslową, zgodnie z 
którą weksel może zostać wypełniony do 

kwoty 2 000 000 (dwóch milionów) 

złotych.  

Joko Cosmetics 

E. i G. Kosyl Sp. 

J.        2 000 000,00  

Obligacje - 

Seria EEE 

Na zabezpieczenie należności 

wynikających z obligacji serii EEE, 

należących do Offanal Limited Miraculum 
S.A. wystawiła weksel własny in blanco, 

podpisano również deklaracją wekslową, 
zgodnie z którą weksel może zostać 

wypełniony do kwoty 3 600 000 (trzy 
miliony sześćset tysięcy) złotych.  

Offanal Limited z 

siedzibą na 
Cyprze         3 600 000,00 

Obligacje - 

Seria AI 

Na zabezpieczenie przyszłych roszczeń 

Obligatariusza z tytułu wykupu obligacji 
serii AI, należących do Sławomira 

Bogdana, Miraculum S.A. wystawiła 

weksel własny in blanco wraz z deklaracją 
wekslową z dnia 22 sierpnia 2016 r., na 

podstawie której weksel może zostać 
wypełniony do kwoty 170 300 (sto 

siedemdziesiąt tysięcy trzysta) złotych.  

Sławomira 

Bogdana            170 300,00 

Obligacje - 
Seria AI 

Na zabezpieczenie przyszłych roszczeń 
Obligatariusza z tytułu wykupu obligacji 

serii AI należących do Krzysztofa Żwaka, 
Miraculum S.A. wystawiła weksel własny 

in blanco wraz z deklaracją wekslową z Krzysztofa Żwaka               91 000,00   
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dnia 22 sierpnia 2016 r., na podstawie 
której weksel może zostać wypełniony do 

kwoty 91 000 (dziewięćdziesiąt jeden 
tysięcy) złotych.  

Obligacje - 

Seria AI 

Na zabezpieczenie przyszłych roszczeń 

Obligatariusza z tytułu wykupu obligacji 
serii AI należących do Nubis S.A., 

Miraculum S.A. wystawiła weksel własny 
in blanco wraz z deklaracją wekslową z 

dnia 22 sierpnia 2016 r., na podstawie 

której weksel może zostać wypełniony do 
kwoty 323 700 (trzysta dwadzieścia trzy 

tysiące siedemset) złotych.  Nubis S. A.            323 700,00 

Obligacje  -
Seria AI 

Na zabezpieczenie przyszłych roszczeń 
Obligatariusza z tytułu wykupu obligacji 

serii AI należących do Adriana Chrapka, 
Miraculum S.A. wystawiła weksel własny 

in blanco wraz z deklaracją wekslową z 
dnia 22 sierpnia 2016 r., na podstawie 

której weksel może zostać wypełniony do 

kwoty 39 000 (trzydzieści dziewięć 
tysięcy) złotych. Adriana Chrapka               39 000,00 

Zobowiązania 

handlowe 
wobec Heinz  

Plastics Polska 
Sp. z o.o.  

Weksel in blanco wraz z deklaracją 

wekslową z dnia 19 kwietnia 2017. r., na 
podstawie której weksel może zostać 

wypełniony do kwoty 44 115,04 złotych 
pomniejszonej odpowiednio o wpłaty 

dokonane przez Miraculum S.A. na poczet 
wierzytelności oraz powiększonej o 

odsetki ustawowe za opóźnienie w 

transakcjach handlowych. 

Heinz Plastics 

Polska Sp. z o.o. 44 115,04 

 Razem  

         6 268 

115,04 

 
Kolejną grupą stosowanych form zabezpieczenia udzielonych Emitentowi środków finansowych 

w ramach umów długoterminowych są zastawy rejestrowe na wartościach niematerialnych i 

prawnych. Zobowiązania pośrednie z tytułu ustanowionych zastawów w związku z udzielonym 
finansowaniem dłużnym na dzień 30 kwietnia 2017 r. wynoszą  67,3 mln zł. Kwota ta stanowi 

najwyższą wartość zabezpieczenia spłaty zobowiązań Emitenta i przekracza poziom udzielonego 
Emitentowi finansowania dłużnego. 

 

3.3. INTERESY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ZAANGAŻOWANYCH W OFERTĘ 

Firmą inwestycyjną, za pośrednictwem której Emitent składa wniosek o zatwierdzenie niniejszego 
Prospektu i zarazem podmiotem oferującym Akcje Serii W w ofercie publicznej jest Polski Dom 

Maklerski S.A. 
Na mocy zawartych z Emitentem umów Polski Dom Maklerki S.A. otrzymuje za świadczone usługi 

stosowe wynagrodzenie, którego część jest płatna po dokonaniu przydziału Akcji Serii W, a więc zależy 

od wyników subskrypcji.    
 

Poza wymienionymi, Polski Dom Maklerski S.A. nie ma bezpośredniego ani też pośredniego interesu 
ekonomicznego, który zależy od wyników ofety publicznej Akcji Serii W.  

Polski Dom Maklerski S.A. nie posiada papierów wartościowych Spółki.  

 
Funkcję Doradcy Prawnego pełni Kancelaria BDO Legal Łatała i Wspólnicy Spółka Komandytowa 

z siedzibą w Krakowie.  
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Na dzień zatwierdzenia Prospektu Doradca Prawny nie świadczy dla Spółki usługi stałej obsługi 

prawnej, ale świadczył w przeszłości oraz może świadczyć w przyszłości na rzecz Spółki, lub 

akcjonariuszy Spółki usługi prawne, w odniesieniu do prowadzonej przez nich działalności, na 
podstawie odpowiednich umów o świadczenie usług doradztwa prawnego. 

Poza tym Doradca Prawny nie ma bezpośredniego ani też pośredniego interesu ekonomicznego, który 
zależy od dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym.  

Doradca Prawny nie posiada papierów wartościowych Spółki.  

 
Nie występuje konflikt interesów między wymienionymi osobami związany z dopuszczeniem akcji 

Emitenta do obrotu na rynku regulowanym. 

3.4. PRZESŁANKI OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

Przy uwzględnieniu kosztów Emisji i wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego, które Emitent szacuje 
na około 400.000 złotych, a także biorąc pod uwagę dotychczas zapłacone ze środków własnych 

Emitenta koszty emisji w wysokości 162.000 złotych, Emitent pozyska z emisji akcji Serii W kwotę w 
wysokości 17.268.334,50 złotych. 

Pozyskane z planowanej emisji środki Emitent planuje przeznaczyć na spłatę: 
1. Zobowiązań handlowych w łącznej wysokości 4.337.764,66 złotych, 

2. Wierzytelności z tytułu udzielonej Spółce pożyczki w wysokości 5.626.569,84 złotych, 

3. Kredytu inwestycyjnego w wysokości 3.000.000 złotych (stosownie do Porozumienia z dnia 30 maja 
2017 r. zawartego z BZ WBK o dalszej współpracy do kredytu inwestycyjnego nr K00294/16 z dnia 6 

kwietnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami, zgodnie z którym Emitent zobowiązał sie do 
dokonania przedterminowej spłaty kwoty w wysokości 3.000.000 zł tego kredytu), 

4. Zobowiązania z tytułu odkupu znaku towarowego ,,Lider” w wysokości 3.300.000,00 złotych,   

5. zobowiązań z obligacji, na które składają sięzobowiązania wobec obligatariuszy obligacji serii AF1 w 
łącznej wysokości 604.000,00 złotych. 

 
Część zobowiązań Emitenta ma zostać spłacona przy wykorzystaniu instytucji wzajemnego potrącenia 

wierzytelności przy składaniu przez wierzycieli zapisów na Akcje Serii W – wierzytelności wierzycieli do 
Emitenta z tytułu zobowiązań Emitenta i wierzytelności Emitenta do wierzycieli z tytułu wniesienia 

wpłaty na Akcje Serii W, na które złożą oni zapis 

 
1. Fire Max Fund Sp. z o.o. i Fire Max Sp. z o.o. (spółki zwane łącznie Wierzycielem) spłata 

zobowiązań handlowych zgodnie z warunkami porozumienia w sprawie spłaty wierzytelności z dnia 
08 marca 2017 roku. Zgodnie z treścią ww. porozumienia Strony zobowiązały się do rozliczenia 

wierzytelności Wierzyciela w wysokości 429.721,48 złotych poprzez jej umowne potrącenie 

z wierzytelnością Spółki z tytułu zapłaty ceny za objęte przez Fire Max Fund Sp. z o.o. akcje emisji 
serii W. W przedmiotowym porozumieniu Fire Max Fund Sp. z o.o. oświadczył, że w oparciu 

o posiadane akcje i przysługujące z nich prawo poboru weźmie udział w emisji akcji serii W i 
obejmie akcje serii W w liczbie 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,5 zł (jeden 

złoty pięćdziesiąt groszy) każda. Wierzyciel zobowiązany będzie do wyrównania Spółce różnicy, 

która może powstać po dokonaniu wzajemnych potraceń; 
2. Pana Marka Kamoli, Akcjonariusza Spółki, wierzytelność z tytułu pożyczki udzielonej Spółce w dniu 

17 stycznia 2017 roku, zwiększonej aneksem z dnia 21 lutego 2017 roku do kwoty 2.250.000,00 
złotych, a następnie zwiększonej aneksem z dnia 22 czerwca 2017 roku oraz aneksem z dnia 29 

czerwca 2017 r. do łącznej kwoty 7.000.000,00 złotych. Zgodnie z zawartą umową pożyczki, 
aktualne zobowiązanie Spółki w wysokości 5.626.569,84 złotych, wraz z należnymi odsetkami 

zostanie spłacone poprzez umowne potrącenie przysługującej pożyczkobiorcy wierzytelności z 

tytułu opłacenia objęcia akcji pożyczkobiorcy, które zostaną zaoferowane pożyczkodawcy w 
ramach publicznej emisji w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku;  

3. QXB Sp. z o.o., zgodnie z zawartą w dniu 16 grudnia 2016 roku pomiędzy Miraculum S.A., a QXB 
sp. z o.o. umową nabycia przez QXB sp. z o.o. praw do znaku towarowego LIDER, w tym praw 

ochronnych i majątkowych praw autorskich. Strony ww. umowy ustaliły, iż w terminie roku od 

dnia zawarcia umowy, każda ze stron będzie uprawniona do żądania odsprzedaży/odkupu 
wszelkich praw nabytych przez QXB sp. z o.o. na podstawie umowy na rzecz Emitenta za cenę 

3.300.000 złotych plus VAT. Cena zostanie opłacona w całości poprzez umowne potrącenie 
przysługującej Spółce należności z tytułu opłacenia objęcia akcji Spółki, które zostaną 
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zaoferowane w ramach oferty publicznej w przyszłości, nie później niż w ciągu roku od dnia 

zawarcia umowy; 
 
Emitent planuje wykorzystać pozostałe z emisji środki w wysokości 162.000 zł na inwestycje w nowe 

środki produkcji, rozwój nowych linii produktowych, a także na wydatki związane z promocją i 
marketingiem. 

Inwestycyjne plany marketingowe obejmują: 

1. Markę GRACJA – Emitent planuje rozszerzyć portfolio marki o 4 kremy pielęgnacyjne. 
Receptury zostały już opracowane, a badania są zakończone. Emitent posiada gotowe projekty i 

komunikację marketingową.  
2. Markę MIRACULUM – Emitent planuje rozszerzenie portfolio marki o maseczki do twarzy w 

saszetkach. Receptury zostały opracowane, a badania zakończone. Projekty oraz komunikacja 
marketingowa również jest gotowa.   

3. Markę MIRACULUM seria AQUA – w skład kompozycji preparatów z tej linii wchodzi 

komponent o nazwie Trehalose 100 (z róży z Jerycha), który bierze udział w procesie autofagii – 
nagroda NOBLA 2016 w kategorii „FIZJOLOGIA LUB MEDYCYNA” dla Yoshinori Ohsumi. Emitent 

planuje relaunch serii oraz dodanie dwóch nowych produktów: serum do twarzy oraz płynu 
micelarnego. 

 

Ponadto inwestycje będą dotyczyły marki MIRACULUM w kategorii PERFUMERIA – w planach jest 
rozszerzenie portfolio oraz stworzenie nowych zapachów, marki PANI WALEWSKA – planowane jest 

wyprodukowanie nowych produktów w segmencie kremów do twarzy, marki VIRTUAL – w związku z 
przeprowadzonym rebrandingiem konieczne jest prowadzenie działań marketingowych i wprowadzenie 

stand dla marki Virtual do sieci sprzedaży.  
 

Ponad wyżej wymienionymi działaniami w obrębie ww. produktów, Emitent planuje przeznaczyć środki 

na reklamę i promocję marek z jego portfolio oraz zwiększenie świadomości tych marek wśród 
klientów. 

 

4. INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH 
I DOPUSZCZNYCH DO OBROTU 

4.1. OPIS TYPU I RODZAJU OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU 
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Oferowane papiery wartościowe: 
Na podstawie niniejszego Prospektu przeprowadzana jest publiczna oferta 11.512.223 akcji zwykłych 

na okaziciela serii W. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Akcjom Serii W nie został przyznany kod ISIN, 
jednak stosownie do art. 5 ust. 1 i 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Emitent jest 

zobowiązany podpisać z KDPW umowę, której przedmiotem byłaby rejestracja Akcji Serii W. 
Warunkowa uchwała podejmowana przez Zarząd KDPW w sprawie Akcji Serii W będzie jednoznaczna 

z nadaniem im kodu ISIN. 

Umowa z KDPW będzie obejmowała także PDA Serii W. Przydzielenie inwestorowi Akcji Serii W będzie 
jednoznaczne z nabyciem przez niego PDA Serii W. 

Dopuszczane papiery wartościowe: 
Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent ubiega się o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym Akcje: 

 127.796 akcji zwykłych na okaziciela serii S  
 3.037.408 akcji zwykłych na okaziciela serii U 

 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R1 
 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R2 

o wartości nominalnej 3 zł każda (1,50 zł każda po obniżeniu kapitału zakładowego) 
 11.512.223 akcji zwykłych na okaziciela serii W 

o wartości nominalnej 1,50 zł każda 

 oraz 11.512.223 praw poboru i 11.512.223 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii W. 
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Akcje serii S zostały objęte po cenie emisyjnej w wysokości 4,5 zł za każdą akcję (przed obniżeniem 

wartości nominalnej akcji). Akcje serii U zostały objęte po cenie emisyjnej w wysokości 3,00 zł za 

każdą akcję. Akcje serii R1 zostały wydane w ramach realizacji prawa do zamiany obligacji serii AD2. 
Cena zamiany była równa wartości nominalnej akcji Spółki, co oznacza, że na każdy jeden złoty 

wartości nominalnej obligacji przypadał najwyżej jeden złoty wartości nominalnej akcji. Akcje serii R2 
zostały wydane w ramach realizacji prawa do zamiany obligacji serii AH. Cena zamiany była równa 

wartości nominalnej akcji Spółki, co oznacza, że na każdy jeden złoty wartości nominalnej obligacji 

przypadał najwyżej jeden złoty wartości nominalnej akcji. 
 

Prawa poboru Akcji Serii W oznaczone są kodem ISIN PLKLSTN00066. 
Po dokonaniu przydziału Akcji Serii W Zarząd wystąpi do GPW z wnioskiem o wprowadzenie do obrotu 

giełdowego PDA Serii W.  
Po wydaniu przez sąd rejestrowy postanowienia o zmianie statutu Emitenta w zakresie podwyższenia 

kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii W oraz dokonaniu wpisu odpowiedniej zmiany do 

KRS zostanie złożony na GPW wniosek o wprowadzenie Akcji do obrotu. Zamiarem Emitenta jest 
doprowadzenie do asymilacji Akcji z akcjami obecnie notowanymi pod kodem ISIN PLKLSTN00017, 

pod którym zarejestrowanych jest w KDPW 5.947.019 akcji zwykłych na okaziciela Spółki w tym:  
5.388.200 akcji serii A1, 20.000 akcji serii M1 i 538.819 akcji serii S. 

4.2. PRZEPISY PRAWNE, NA MOCY KTÓRYCH ZOSTAŁY UTWORZONE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 

Akcje objęte Prospektem zostały utworzone na podstawie właściwych przepisów Kodeksu spółek 
handlowych oraz Statutu Spółki. 

 

Zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych 
podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała taka dla 

swojej skuteczności musi być podjęta większością trzech czwartych głosów oddanych. Zgłoszenie 
uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do zarejestrowania winno nastąpić w 

terminie sześciu miesięcy od dnia jej podjęcia, a w przypadku akcji nowej emisji będących 
przedmiotem oferty publicznej objętej Prospektem emisyjnym, na podstawie przepisów o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych – w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu, oraz nie 
później niż po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału akcji, o ile wniosek o zatwierdzenie 

prospektu został złożony przed upływem czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu 
kapitału zakładowego (art. 431 §4 Kodeksu Spółek Handlowych). 

 

Akcje serii S Emitenta  zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz 

pozbawienia w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru (uchwała ta została 
objęta aktem notarialnym Repertorium A NR 11928/2015, sporządzonym przez Notariusz Iwonę 

Dąbrowską). Akcje serii S zostały wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej jako akcje zwykłe na 

okaziciela. Zarząd Spółki na wniosek akcjonariusza zamienił w drodze uchwały z dnia 22 września 
2015 roku 125.796 akcji na akcje imienne. Zarząd Spółki na wniosek akcjonariusza zamienił w drodze 

uchwały dnia 6 listopada 2015 roku 2.000 akcji na akcje imienne.  
 

Pozostałe 538.819 akcji serii S, które nie są objęte niniejszym prospektem, zostały zdematerializowane 
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzone do obrotu na rynku 

regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 
W dniu 23 czerwca 2016 r., na wniosek jedynego akcjonariusza posiadającego  127.796 akcji 

zwykłych imiennych serii S, Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 07/06/2016 r. w sprawie zamiany 
127.796 akcji zwykłych imiennych serii S na akcje zwykłe na okaziciela.  

 

Akcje serii U Emitenta zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Emitenta z dnia 8 października 2015 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego 

Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii U w 
trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, 
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dematerializacji i dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z dokonanym 

obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki (uchwała ta została objęta aktem notarialny 
Repertorium A nr 7812/2015 sporządzonym przez zastępcę notarialnego Zuzannę Kacprowicz, 

zastępcę notariusza Doroty Cichomskiej). Obniżenie kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 8 października 2015 roku nastąpiło w celu 

dostosowania wartości nominalnej akcji do ich wyceny rynkowej. Dokonanie tego obniżenia konieczne 

było ze względu na art. 309 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym akcje nie mogą być 
obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. W związku z tym, Emitent zobligowany był do obniżenia 

kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej 1 akcji z kwoty 4,50 zł do kwoty 3,00 zł. 
W przeciwnym wypadku Emitent nie miałby możliwości podwyższenia kapitału zakładowego, gdyż 

cena rynkowa przypadająca na 1 akcję serii U byłaby niższa niż ówczesna cena nominalna 1 akcji, 
wynosząca 4,50 zł. Emitent wskazuje także, iż obecna cena nominalna, tj. 3,00 zł za akcję została 

osiągnięta przez kurs giełdowy po raz ostatni w dniu 19 czerwca 2016 r., natomiast średnia cena akcji 

z ostatnich 30 sesji (03.10.2016r. - 08.12.2016 r.) wyniosła 2,04 zł. Ponadto, przy przeprowadzaniu 
procesu obniżenia kapitału zakładowego zostały także uwzględnione skutki rozwodnienia związanego z 

emisją nowej serii akcji serii U przeznaczonej dla inwestora prywatnego, przez co w ten sposób 
Emitent uzyskał dodatkowy kapitał przeznaczony w pierwszej kolejności na oddłużenie, a w następnej 

na inwestycje i rozwój. Akcje serii U zostały wyemitowane jako akcje zwykłe imienne.  

 
W dniu 4 lipca 2016 r., na wniosek wszystkich akcjonariuszy posiadających 3.037.408 akcji zwykłych 

imiennych serii U, Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 02/07/2016 r. w sprawie zamiany 3.037.408 akcji 
zwykłych imiennych serii U na akcje zwykłe na okaziciela. 

 
Akcje serii R1 Emitenta zostały wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje serii 

AD2 wyemitowanych przez Spółkę. Obligacje zamienne serii AD2 zostały wyemitowane na podstawie: 

1. uchwały nr 5 z dnia 26 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela 

zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela oraz w sprawie pozbawienia 
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji zamiennych na akcje; 

2. uchwały nr 6 z dnia 26 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela, w sprawie zmian 

Statutu Spółki z tym związanych, w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji, w sprawie 
ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie 

upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych; 

3. uchwały nr 02/07/2015 z dnia 02 lipca 2015 roku Zarządu spółki pod firmą  Miraculum S.A. z 
siedzibą w Krakowie w sprawie decyzji o emisji i ustalenia warunków emisji obligacji serii AD2 

zamiennych na akcje; 
4. uchwały nr 01/06/2016 Zarządu Spółki Miraculum S.A. z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie 

zmiany warunków emisji obligacji serii AD2; 
 

Akcje serii R2 Emitenta zostały wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje serii 

AH wyemitowanych przez Spółkę. Obligacje zamienne serii AH zostały wyemitowane na podstawie: 
1. uchwały nr 5 z dnia 26 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela 
zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela oraz w sprawie pozbawienia 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji zamiennych na akcje; 

2. uchwały nr 6 z dnia 26 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela, w sprawie zmian 
Statutu Spółki z tym związanych, w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji, w sprawie 

ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie 
upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych; 

3. uchwały nr 03/06/2016 Zarządu Spółki z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie decyzji o 

emisji i ustalenia warunków emisji obligacji serii AH zamiennych na akcje; 
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Jednocześnie Emitent wskazuje, iż zgodnie z §1 ust. 9 uchwały nr 5 z dnia 26 maja 2015 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela 

zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych 
akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji zamiennych na akcje, obligacje zamienne na 

akcje emitowane na tej podstawie będą zabezpieczone, a sam sposób zabezpieczenia obligacji 
zamiennych na akcje zostanie każdorazowo określony przez Zarząd w warunkach emisji danej serii 

obligacji zamiennych na akcje. Dokonując emisji obligacji zamiennych na akcje serii AH na podstawie 

uchwały nr 03/06/2016 Zarządu Spółki z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie decyzji o emisji i 
ustalenia warunków emisji obligacji serii AH zamiennych na akcje, Zarząd Spółki zdecydował jednak o 

emisji niezabezpieczonych obligacji zamiennych na akcje serii AH. Decyzja Zarządu Spółki o emisji 
niezabezpieczonych obligacji zamiennych na akcje serii AH wynikała z faktu, że została zawarta 

umowa, na podstawie której obligacje niezwłocznie po objęciu miały zostać zamienione na akcje 
Spółki, zatem wprowadzenie do warunków emisji postanowień o  zabezpieczeniach miałoby charakter 

pozorny. Istotna jest również konieczności działania Zarządu w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, 

bowiem inwestor zainteresowany objęciem obligacji zamiennych na akcje emitowanych przez Spółkę 
wyraził gotowość objęcia niezabezpieczonych obligacji zamiennych na akcje serii AH. W ocenie 

Zarządu Spółki emisja obligacji zamiennych na akcje serii AH dokonana na podstawie uchwały Zarządu 
Spółki nr 03/06/2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku była zgodna z upoważnieniem udzielonym 

Zarządowi Spółki do emisji obligacji zamiennych na akcje przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

w uchwale nr 5 z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela 
zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji zamiennych na akcje. 
Podstawą prawną emisji Akcji Serii W jest Uchwała nr 4 NWZA z dnia 17 stycznia 2017 roku, zgodnie z 

którą postanowiono dokonać podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 17.268.334,50 złotych, 
poprzez ofertę publiczną 11.512.223 akcji zwykłych na okaziciela Serii W z prawem poboru dla 

dotychczasowych akcjonariuszy. 

4.3. WSKAZANIE, CZY PAPIERY WARTOŚCIOWE SĄ PAPIERAMI IMIENNYMI, CZY TEŻ 
NA OKAZICIELA ORAZ CZY MAJĄ ONE FORMĘ DOKUMENTU, CZY SĄ 
ZDEMATERIALIZOWANE 

Akcje serii S objęte niniejszym prospektem są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 3 

zł każda (1,50 zł każda po obniżeniu kapitału zakładowego). Akcje serii S nie są uprzywilejowane w 
jakikolwiek sposób, tj. co do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz co do podziału majątku w 

przypadku likwidacji Emitenta. 
 

Akcje serii U są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 3 zł  każda (1,50 zł każda po 

obniżeniu kapitału zakładowego). Akcje serii U nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób, tj. co do 
prawa głosu, prawa do dywidendy oraz co do podziału majątku w przypadku likwidacji Emitenta. 

 
Akcje serii R1 są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 3 zł  każda (1,50 zł każda po 

obniżeniu kapitału zakładowego). Akcje serii R1 nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób, tj. co do 

prawa głosu, prawa do dywidendy oraz co do podziału majątku w przypadku likwidacji Emitenta. 
 

Akcje serii R2 są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 3 zł każda (1,50 zł każda po 
obniżeniu kapitału zakładowego). Akcje serii R2 nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób, tj. co do 

prawa głosu, prawa do dywidendy oraz co do podziału majątku w przypadku likwidacji Emitenta. 
 

Akcje serii W są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 1,50 zł  każda. Akcje Serii W nie 

są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób, tj. co do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz co do 
podziału majątku w przypadku likwidacji Emitenta. 

 
Prawa poboru Akcji Serii W zostały oznaczone kodem ISIN PLKLSTN00066 i zapisane na rachunkach 

papierów wartościowych akcjonariuszy Spółki. 

 
PDA Akcji Serii W nie będą miały formy dokumentu i zostaną zdematerializowane i zarejestrowane w 

Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i oznaczone odpwidnim kodem ISIN. 
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Akcje objęte Prospektem nie będą miały formy dokumentu i zostaną zdematerializowane i 

zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Zamiarem Emitenta jest, aby  

zostały one oznaczone kodem ISIN PLKLSTN00017, pod którym zarejestrowane są w KDPW inne 
dotychczas wyemitowane akcje zwykłe na okaziciela Spółki.  

4.4. WALUTA EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Wartość nominalna wszystkich akcji Emitenta oznaczona jest w złotych polskich (zł, PLN). 

Wartość nominalna jednej Akcji Serii W wynosi 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda.  
Cena emisyjna Akcji Serii W wynosi 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy). 

4.5. OPIS PRAW, WŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI OGRANICZENIAMI, ZWIĄZANYCH 
Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI ORAZ PROCEDURY WYKONYWANIA TYCH PRAW 

Prawa i obowiązki związane z akcjami Spółki są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, 
w Statucie oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy 

skorzystać z porady osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa prawnego. 
 

PRAWA MAJATKOWE ZWIAZANE Z PAPIERAMI WARTOSCIOWYMI SPÓŁKI 

 
Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym: 

 

1) Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, 

zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty 

akcjonariuszom (art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby 
akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z 

akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok 
obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który może zostać 

wyznaczony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku 
albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 Kodeksu Spółek 

Handlowych). Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę 

regulacje KDPW i GPW. 
 

Emitent jest obowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcje, 

oraz o terminach dnia dywidendy i terminie wypłaty dywidendy nie później niż 5 dni przed dniem 
dywidendy. Przekazanie tych informacji następuje poprzez wypełnienie i wysłanie poprzez 

dedykowaną stronę internetową KDPW zamieszczonego na niej formularza zgłoszeniowego. Dzień 
wypłaty może przypadać najwcześniej piątego dnia po dniu dywidendy. Zgodnie z § 5 ust. 1 

Regulaminu KDPW z biegu terminów wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie 
właściwych przepisów oraz soboty. KDPW przekazuje powyższe informacje wszystkim uczestnikom 

bezpośrednim, którzy ustalają liczbę papierów wartościowych dających prawo do dywidendy, 

znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach. Uczestnicy, dla których KDPW prowadzi 
rachunki papierów wartościowych, uprawnieni do dywidendy z tytułu papierów wartościowych 

zapisanych na tych rachunkach dostarczają do KDPW wszelkie informacje i dokumenty, które mogą 
mieć wpływ na sposób wykonania przez KDPW obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób 

prawnych, powstających w związku z wypłatą dywidendy, w tym dokumenty potwierdzające 

możliwość niepobrania tego podatku, albo zastosowania wobec uczestnika innej stawki tego podatku, 
niż podstawowa, sporządzone w formie pisemnej lub innej wymaganej przez właściwe przepisy prawa 

podatkowego. Uczestnicy, dla których KDPW prowadzi rachunki zbiorcze, dostarczają KDPW imienną 
listę osób uprawnionych do dywidendy z papierów wartościowych zapisanych na tych rachunkach, 

zawierającą wszystkie dane dotyczące tych osób, niezbędne do prawidłowego wykonania obowiązków, 
jakie przepisy prawa nakładają na płatnika należnego od nich podatku dochodowego od przychodów z 

dywidend, oraz wskazującą liczbę papierów wartościowych będących w dniu dywidendy własnością 

każdej z nich. Jeżeli na podstawie właściwych przepisów prawa, a w szczególności na podstawie 
obowiązujących umów międzynarodowych o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu, osoby te 

podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od przychodów z dywidend lub w stosunku do nich 
należy zastosować inną niż podstawowa, stawkę podatku dochodowego, do listy tej powinny zostać 

załączone odpowiednie dokumenty potwierdzające możliwość niepobrania podatku albo zastosowania 
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stawki podatku innej niż podstawowa, sporządzone w formie pisemnej lub innej wymaganej przez 

właściwe przepisy prawa podatkowego. W pierwszym dniu po dniu dywidendy KDPW udostępnia 

emitentowi, poprzez dedykowaną stronę internetową KDPW, wezwanie do wniesienia środków 
pieniężnych przeznaczonych na realizację prawa do dywidendy.W dniu wypłaty Emitent obowiązany 

jest postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizacje prawa do dywidendy. Dywidendę 
wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego 

Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę 

Nadzorczą (art. 348 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych). W następstwie podjęcia uchwały o 
przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie 

o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i 
podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym 

wygasa prawo do dywidendy. Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczpospolitą Polskę 
umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, albo nie pobranie podatku zgodnie z 

taką umowa w przypadku dochodów z dywidend jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu 

podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. certyfikatu 
rezydencji, wydanego przez właściwą administrację podatkową. Obowiązek dostarczenia certyfikatu 

ciąży na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł polskich odpowiednie dochody. Certyfikat 
rezydencji ma służyć przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma zastosować stawkę (bądź 

zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, czy też że względu na istniejące wątpliwości, 

potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, jeżeli nierezydent 
udowodni, ze w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, które 

przewidywały redukcje krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł 
żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu 

skarbowego. Poza tym nie istnieją inne ograniczenia ani szczególne procedury związane z 
dywidendami w przypadku akcjonariuszy będących nierezydentami. 

 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok 
obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z 

utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę 
dywidendy. Kwotę tą należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które 

zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały 

zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Przepisy prawa nie zawierają 
innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz 

akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat. 
 

2) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo 

poboru); przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych, 
Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie spółki mocą 

uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów; 
przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała 

o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, ze nowe akcje maja być objęte w całości przez 

instytucje finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom 
celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy 

uchwała stanowi, ze nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy 
akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im 

akcji; pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to 
zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. 

 

3) Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta. 
 

4) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w 
przypadku jej likwidacji (art. 474 Kodeksu Spółek Handlowych); Statut Spółki nie przewiduje 

żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. 

 
5) Prawo do zbywania posiadanych akcji. 

 

Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem;  
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Zgodnie z art. 340 § 3 Kodeksu spółek handlowych w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których 

ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych 

prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, 
prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi i nie może być wykonywane przez zastawnika ani 

użytkownika. Natomiast zgodnie z §12 ust. 2 Statutu Emitenta wykonanie prawa głosu przez 
zastawnika lub użytkownika akcji Spółki wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej w formie pisemnej 

uchwały. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody albo odmowy zgody na wykonanie prawa głosu przez 

zastawnika lub użytkownika akcji, Zarząd podejmuje w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia 
otrzymania pisemnego wniosku wskazującego liczbę akcji, na których ustanowiono zastaw lub 

użytkowanie oraz osobę zastawnika lub użytkownika. Natomiast zgodnie z §12 ust. 3 Statutu Emitenta 
w okresie, w którym Spółka ma charakter spółki publicznej, a akcje, na których ustanowiono zastaw 

lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot 
uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji 

przysługuje akcjonariuszowi. Jednocześnie zgodnie z brzmieniem art. 340 § 3 Kodeksu Spółek 

Handlowych – w okresie, kiedy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub 
użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez uprawniony 

podmiot, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. Każdej akcji przysługuje jeden głos na 
Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia 

pełnego pokrycia akcji.  

 

6) Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spółkę 

(umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego 
spółki (§ 9 Statutu). 

 

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE AKCJONARIUSZOM ZWIAZANE Z UCZESTNICTWEM W 
SPÓŁCE (UPRAWNIENIA KORPORACYJNE): 

 

Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce: 

 

1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na 
Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki 

publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego 

zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Uprawnieni z akcji 
imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo 

głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do 
księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające 

postać dokumentu, dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli 

dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone 

zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej 
mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego 
zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, iż dokumenty 

akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu. 

 
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie 

wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu 
powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa po walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek 

papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawiera: 
 

a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia; 
b. liczbę akcji; 

c. rodzaj i kod akcji; 
d. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje; 

e. wartość nominalną akcji; 

f. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji; 
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g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji; 

h. cel wystawienia zaświadczenia; 

i. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia; 
j. podpis osoby uprawnionej do wystawienia zaświadczenia. 

 
Zgodnie z brzmieniem art. 340 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych – w okresie, kiedy akcje spółki 

publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów 

wartościowych prowadzonym przez uprawniony podmiot, prawo głosu z tych akcji przysługuje 
akcjonariuszowi. Każdej akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu w 

podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji.  
 

2) Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). 
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście 

lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym 

Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Zgodnie z art. 411 (3) Kodeksu Spółek Handlowych, 
akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik może 

reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego 
akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym 

rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania 

praw z akcji zapisanych na każdym rachunku. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym 
zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w 

postaci elektronicznej. Członek zarządu i pracownik spółki nie może być pełnomocnikiem na 
walnym zgromadzeniu, przy czym ograniczenie to nie dotyczy spółki publicznej. Zgodnie z § 14 a 

Statutu Emitenta prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z 
nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10 % ogólnej liczby głosów 

istniejących w Spółce w dniu odbywania danego Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla 

potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z 
dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, takie ograniczenie prawa 
głosowania uważane będzie za nieistniejące. Ograniczenie prawa głosowania, nie dotyczy 

akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającego to 

ograniczenie, byli uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 9 % ogólnej liczby głosów 
istniejących w Spółce oraz akcjonariuszy działających z tymi akcjonariuszami, na podstawie 

zawartych porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji. Dla potrzeb 
ograniczenia prawa do głosowania, głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji 

lub zależności, są sumowane. Osoby, których głosy podlegają kumulacji i redukcji, zwani są łącznie 

Zgrupowaniem. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni 
akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania.  

 

Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad: 

1. liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród 

wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania, ulega pomniejszeniu o liczbę 

głosów równą nadwyżce ponad 10% ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących 

łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania, 

2. jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt 1) powyżej, łączna liczba głosów 

przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład 

Zgrupowania przekracza próg 10 %, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do 

pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania. Dalsza redukcja głosów 

poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalanej na podstawie liczby 

głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania 

(od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia 

stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w 

skład Zgrupowania nie będzie przekraczać 10% ogólnej liczby głosów w Spółce, 

3. jeżeli na potrzeby redukcji, o której mowa w pkt 1) lub pkt 2) powyżej nie można ustalić 

kolejności redukcji głosów z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje tą 
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samą liczbą głosów, to głosy akcjonariuszy dysponujących tą samą liczbą głosów redukuje 

się proporcjonalnie, przy czym liczby ułamkowe zaokrągla się w dół do pełnej liczby akcji. 

W pozostałym zakresie zasady określone w pkt 1) lub pkt 2) powyżej stosuje się 

odpowiednio, 

4. w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, 

zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu, 

5. ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na 

Walnym Zgromadzeniu. 

 

W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, każdy akcjonariusz Spółki, Zarząd Spółki, 

Rada Nadzorcza Spółki oraz poszczególni członkowie tych organów, a także Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia, mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki, podlegający zasadzie ograniczenia prawa 
głosowania, udzielił informacji czy jest on w stosunku do dowolnego innego akcjonariusza Spółki  

podmiotem dominującym lub zależnym. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim obejmuje 
także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub 

łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki, w stosunku do których jest podmiotem dominującym lub 

zależnym. W przypadku wątpliwości wykładni postanowień dotyczących ograniczenia prawa do 
głosowania należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego. 

 
W dniu 29 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 30 w 

sprawie zmiany Statutu Spółki. Na mocy tej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

postanowiło uchylić § 14a Statutu Spółki. Na dzień zatwierdzenia Prospektu, zmiana Statutu Spółki w 
tym zakresie nie została zarejestrowana przez właściwy sąd gospodarczy. 

 
3) Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z § 11 Statutu Spółki 

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną czwartą kapitału zakładowego lub co najmniej 
jedna czwarta ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 

Akcjonariusze wyznaczają jednocześnie Przewodniczącego tego Zgromadzenia. 

 
4) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia 

wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw. Zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu 
Spółek Handlowych prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co 

najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie takie, z jego uzasadnieniem, powinno 

zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 
 

5) Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o 
umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co 

najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 Kodeksu Spółek 
Handlowych). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie 

zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu 

do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
akcjonariuszy występujących z tym żądaniem (art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). 

 
6) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego Spółki (art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Żądanie powinno zawierać 
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad (art. 401 § 1 

Kodeksu Spółek Handlowych). 
 

7) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 

Kodeksu Spółek Handlowych. Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi 
obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być 

zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. 
 

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje: 

a) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów, 
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b) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania 

sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej, 

c) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu, 

d) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego 

zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 

 

W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania 

wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. 

 
Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o 

stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o 
stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w 

terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia 

powzięcia uchwały. 
 

8) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu 
Spółek Handlowych na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część 

kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne 

Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 
 

9) Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem 
spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych); uchwałę w tym 

przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, 

posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; jeżeli Walne 
Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy 

mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od 
powzięcia uchwały. 

 
10) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w 

szczególności zgodnie z art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych, podczas obrad Walnego 

Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji 
dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad; 

akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego 
Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o 

zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 Kodeksu Spółek Handlowych). 

 
11) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący 

rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi (art. 328 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych). 

 
Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot prowadzący ten rachunek, 

wystawia mu na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo 

depozytowe. Świadectwo potwierdza legitymacje do realizacji uprawnień wynikających z papierów 
wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na 

podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych. 
 

Świadectwo zawiera: 

a) firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa; 

b) liczbę papierów wartościowych; 

c) rodzaj i kod papieru wartościowego; 

d) firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta; 

e) wartość nominalna papieru wartościowego; 

f) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów 

wartościowych; 
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g) informacje o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o 

ustanowionych na nich obciążeniach; 

h) datę i miejsce wystawienia świadectwa; 

i) cel wystawienia świadectwa; 

j) termin ważności świadectwa; 

k) w przypadku gdy poprzednio wystawione świadectwo, dotyczące tych samych papierów 

wartościowych, było nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed upływem terminu swojej 

ważności - wskazanie, że jest to nowy dokument świadectwa; 

l) podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwa, opatrzony 

pieczęcią wystawiającego. 

 

12) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania 
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta 

najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Kodeksu Spółek 

Handlowych). 
 

13) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 

§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych). 

 
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, 

zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), 
liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu 

zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz spółki 
publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając 

adres na który lista powinna zostać przesłana (art. 407 § 11 Kodeksu Spółek Handlowych). 

 

14) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie 

tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych). 
 

15) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez 

wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć 
akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym 

Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 
Kodeksu Spółek Handlowych). 

 

16) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd 
odpisów uchwał (art. 421 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). W protokole należy stwierdzić 

prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić 
powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu 

należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia. Dowody 
zwołania walnego zgromadzenia zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów. 

 

17) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w 
art. 486 i 487 Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie 

wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. Jeżeli 
powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się 

rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu. 

 
18) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie 

odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku 
połączenia spółek), w art. 540 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (przypadku podziału spółki) oraz 

w art. 561 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku przekształcenia spółki). 

 
19) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego 

sporządzenia (art. 341 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych). 
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Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), 

do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo 
adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o 

przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu. 
 

20) Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, 

czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo 
spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności 

ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów 
lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na 

podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny 

być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych). 
 

4.6. UCHWAŁY, ZEZWOLENIA LUB ZGODY, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁY LUB 
ZOSTANĄ UTWORZONE LUB WYEMITOWANE NOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE 

Akcje serii S zostały wyemitowane na podstawie uchwały 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Miraculum S.A. podjętej w dniu 26 maja 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

oraz pozbawienia w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru (Rep. A Nr 
11928/2015). Uchwała ta stanowi podstawę do ubiegania się przez Emitenta o dopuszczenie i 

wprowadzenie akcji serii S do obrotu na rynku regulowanym. 

 
Uchwała ta ma następujące brzmienie:  

 
„Uchwała Nr 7 

z dnia 26 maja 2015 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie 
 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia w interesie Spółki 
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 

 
Działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z 432 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwanej w dalszej części niniejszej uchwały „Spółką”, 
uchwala co następuje:  

§ 1. 
1. Podwyższa się kapitał zakładowy w drodze subskrypcji prywatnej z kwoty 24.336.900,00 (dwadzieścia cztery 
miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset) złotych o kwotę nie wyższą niż 3.199.999,50 zł (trzy miliony 
sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy), tj. do 
kwoty nie wyższej niż 27.536.899,50 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset 
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy).  
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 711.111 (siedmiuset jedenastu 
tysięcy stu jedenastu) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000.001 do 711.111, o wartości 
nominalnej 4,50 (cztery złote i pięćdziesiąt groszy) każda.  
3. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 oraz ust. 2 niniejszej 
uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie objętych akcji serii S.  
4. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do właściwego sądu rejestrowego, złoży 
oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do brzmienia 
przepisu art. 431 §7 w zw. z art. 310 §2 i 4 Kodeksu spółek handlowych.  
5. Akcje serii S będą uczestniczyć w dywidendzie od wypłaty zysku za rok obrotowy 2015, tj. od dnia 1 stycznia 
2015 roku.  
6. Cena emisyjna akcji serii S jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 4,50 (cztery złote i pięćdziesiąt groszy).  
7. Akcje serii S opłacone zostaną wkładami pieniężnymi wniesionymi do dnia 30 czerwca 2015 roku.  
8. Umowy objęcia akcji serii S zostaną zawarte do dnia 30 czerwca 2015 roku.  

§ 2. 
Na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości 
prawa poboru akcji serii S. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości pisemną opinię 
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Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii S oraz uzasadniającą wysokość ceny 
emisyjnej za akcje serii S, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 3. 
Akcje serii S zostaną zaoferowane wybranemu przez Zarząd Inwestorowi.  

§ 4. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje niniejszym zmiany Statutu w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki 
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 24.336.900 zł (dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści 
sześć tysięcy dziewięćset złotych) i nie więcej niż 27.536.899,50 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset 
trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie 
mniej niż 5.408.200 (pięć milionów czterysta osiem tysięcy dwieście) i nie więcej niż 6.119.311 (sześć milionów 
sto dziewiętnaście tysięcy trzysta jedenaście) akcji o wartości nominalnej po 4,50 zł (cztery złote pięćdziesiąt 
groszy) każda akcja, w tym:  
a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;  
b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M1 o kolejnych numerach od 00001 do 20000;  
c) nie więcej niż 711.111 (siedemset jedenaście tysięcy sto jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S o 
numerach od 000.001 do 711.111.  
2. Akcje Spółki mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (aporty).  
3. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela.  
4. Akcje Spółki mogą być zwykle lub uprzywilejowane.  
5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.  
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne albo odwrotnie wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w 
formie uchwały. Rada Nadzorcza powinna podjąć decyzje w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku 
akcjonariusza.  
7. Dopóki Spółka ma status spółki publicznej, zamiana zdematerializowanych akcji na okaziciela na akcje imienne 
nie jest możliwa.” 

§ 5. 
1. Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę i upoważnia Zarząd do podejmowania 
czynności faktycznych i prawnych mających na celu ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie, w całości jak i 
w częściach, akcji serii S do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A., zwanym dalej „GPW”.  
2. Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację akcji serii S, w całości jak 
i w częściach, i upoważnia Zarząd do podejmowania czynności faktycznych i prawnych mających na celu 
dematerializację Akcji, w tym w szczególności do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii S w depozycie papierów 
wartościowych.  

§ 6. 
Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych dla wykonania 
niniejszej uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego.  

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że do zmiany Statutu Spółki konieczny jest wpis 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” 
 
Opinia Zarządu co do zasadności pozbawienia prawa poboru 
 

„Opinia Zarządu 
pozbawienia w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 

(dotyczy projektu uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Miraculum S.A. zwołanego na 26 maja 2015) 

 
Celem nadrzędnym emisji akcji jest konwersja części zobowiązań Miraculum na kapitał zakładowy, co pozwoli 
Spółce poprawić płynność finansową, a także uwolnić część aktywów Spółki w celu finansowania bieżących 
wzrostów przychodów i umożliwienia dalszego rozwoju Spółki oraz umocnienie jej pozycji rynkowej.  
Emisja akcji to rozwiązanie korzystne dla Spółki, gdyż przyczynia się do poprawy sytuacji bilansowej Spółki 
poprzez zwiększenie kapitałów własnych oraz zmniejszenie zobowiązań, stąd wyłączenie prawa poboru akcji leży 
w interesie Spółki i nie narusza interesu dotychczasowych akcjonariuszy.  
Cena emisyjna akcji została ustalona na podstawie wartości nominalnej akcji.” 
 
 

UCHWAŁA NR 02/09/2015 
Rady Nadzorczej Miraculum S.A. 

z siedzibą w Krakowie 
z dnia 22 września 2015 roku 
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w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 125.796 akcji zwykłych na okaziciela serii S na akcje 
zwykłe imienne 

§1 
Działając na podstawie §6 ust. 6 Statutu Spółki Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zamianę 125.796 akcji zwykłych 
na okaziciela serii S przysługujących akcjonariuszowi spółce Rubid 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 497946, na akcje imienne. 
  

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA NR 4/09/2015 
Zarządu Spółki Miraculum S.A.  
z dnia 22 września 2015 roku 

w sprawie zamiany 125.796 akcji zwykłych na okaziciela serii S na akcje zwykłe imienne oraz 
wydania nowego dokumentu akcji 

i unieważnienia poprzednio wydanego odcinka zbiorowego ww. akcji 
 

§ 1 
Zważywszy na pismo akcjonariusza Rubid 1 sp. z o.o. zawierające wniosek o dokonanie zamiany 125.796 akcji 
serii S oraz udzieloną przez Radę Nadzorczą zgodę na ww. zamianę, Zarząd postanowił: 
1) zamienić 125.796 akcji zwykłych na okaziciela serii S Miraculum S.A. na akcje zwykłe imienne, 
2) unieważnić dokument (odcinek zbiorowy) akcji serii S obejmujący 125.796 akcji o numerach od 540 820 do 
666 615, wydany w dniu 2 września 2015 roku; 
3) wydać dokument (odcinek zbiorowy) akcji serii S obejmujący 125.796 akcji zwykłych imiennych serii S o 
numerach od 540 820 do 666 615. 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

UCHWAŁA NR 1/10/2015 
Rady Nadzorczej Miraculum S.A. 

z siedzibą w Krakowie 
z dnia 26 października 2015 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 2.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S na akcje zwykłe 
imienne 

 
§1 

Działając na podstawie §6 ust. 6 Statutu Spółki Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zamianę 2.000 akcji zwykłych 
na okaziciela serii S o numerach od 250.641 do 540.819, na akcje imienne. 
  

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

UCHWAŁA NR 1/11/2015 
Zarządu Spółki Miraculum S.A. 
z dnia 6 listopada 2015 roku 

w sprawie zamiany 2000 akcji serii S oraz wydania nowego dokumentu akcji serii S 
i unieważnienia poprzednio wydanego odcinka zbiorowego ww. akcji 

 
§ 1 

Zważywszy na pismo akcjonariusza Rubid 1 sp. z o.o. z dnia 19 października 2015 roku zawierające wniosek o 
zamianę 2 000 akcji serii S oraz wyrażenie przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na tę zamianę, Zarząd postanowił: 
 
1) dokonać zamiany 2 000 (słownie: dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii S objętych odcinkiem 
zbiorowym akcji o numerach od 250 641 do 540 819, na akcje zwykłe imienne, 
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2) unieważnić dokument (odcinek zbiorowy) akcji serii S obejmujący 290 179 akcji o numerach od 250 641 do 
540 819, wydany w dniu 2 września 2015 roku; 
 
3) wydać następujące dokumenty (odcinki zbiorowe) akcji serii S: 
a) obejmujący 288.179 akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 250 641 do 538 819, 
b) obejmujący 2 000 akcji zwykłych imiennych serii S o numerach od 538 820 do 540 819. 
 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA NR 07/05/2016 
Rady Nadzorczej Miraculum S.A. 

z siedzibą w Krakowie 
z dnia 24 maja 2016 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 127.796 akcji zwykłych imiennych serii S oraz 
3.037.408 akcji zwykłych imiennych serii U 

na akcje zwykłe na okaziciela 
 
§1 
Działając na podstawie §6 ust. 6 Statutu Spółki Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zamianę 127.796 akcji zwykłych 
imiennych serii S oraz 3.037.408 akcji zwykłych imiennych serii U na akcje zwykłe na okaziciela. 
 
§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA NR 07/06/2016 
Zarządu Miraculum S.A.  
 z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 czerwca 2016 roku 
w sprawie zamiany 127.796 akcji zwykłych imiennych serii „S”  

na akcje zwykłe na okaziciela 
 
 
Zważywszy na to, że: 
- jedyny akcjonariusz posiadający obligacje serii „S” Miraculum S.A. złożył wniosek o zamianę wszystkich 
posiadanych akcji imiennych ww. serii na akcje na okaziciela, 
- działając na podstawie § 6 ust. 6 Statutu Spółki Rada Nadzorcza wyraziła w dniu 24 maja 2016 roku zgodę na 
zamianę 127.796 akcji zwykłych imiennych serii „S”  na akcje zwykłe na okaziciela, 
 
Zarząd postanowił, co następuje: 
 

 
§ 1 

 
Niniejszym dokonuje się zamiany 127.796 akcji zwykłych imiennych serii „S” na akcje zwykłe na okaziciela.  
 

§ 2 
 

1. Unieważnia się dotychczas wydane dokumenty (odcinki zbiorowe) akcji serii „S” poprzez ich 
przekreślenie i umieszczenie na nich adnotacji: „Akcje objęte niniejszym odcinkiem zbiorowym zostały 
zamienione na akcje zwykłe na okaziciela na podstawie uchwały Zarządu Miraculum S.A. nr 07/06/2016 
z dnia 23 czerwca 2016 roku” oraz opatrzenie podpisami Zarządu i pieczęciami Spółki. 

2. Wydaje się na rzecz Rubid 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odcinek zbiorowy akcji serii „S” na 
okaziciela stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii „S” pozostanie czasowo w depozycie Spółki, do czasu 
zdeponowania go w firmie inwestycyjnej.  

 
§ 3 

 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



Prospekt Emisyjny 

 

 
290 

 
 
 

 

Akcje serii U zostały wyemitowane na podstawie uchwały 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Miraculum S.A. podjętej w dniu 8 października 2015 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego 

Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii U w 
trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, 

dematerializacji i dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z dokonanym 
obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki (Rep. A Nr 7812/2015). Uchwała ta stanowi 

podstawę do ubiegania się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii U do obrotu na 
rynku regulowanym. 

 
 

„UCHWAŁA NR 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Miraculum S.A. siedzibą w Krakowie 
z dnia 8 października 2015 roku 

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału 
zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii U w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i dopuszczenia tych akcji do obrotu 
na rynku regulowanym Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany 
Statutu Spółki w związku z dokonanym obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 431, art. 455 oraz 
art. 457 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:  

§ 1 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 455 ust. 1 kodeksu spółek handlowych, 
obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 9.112.222,50 zł (słownie: dziewięć milionów sto dwanaście tysięcy 
dwieście dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 27.336.667,50 zł (słownie: dwadzieścia siedem 
milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 
18.224.445 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści pięć 
złotych) poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z kwoty 4,50 zł (słownie: cztery złote i 
pięćdziesiąt groszy) do kwoty 3,00 zł (słownie: trzy złote).  
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, jest dostosowanie wartości nominalnej 
akcji do ich wyceny rynkowej z uwzględnieniem skutków rozwodnienia związanego z emisją nowej serii akcji 
wskazanej w § 2 poniżej, przeznaczonej dla inwestora prywatnego. W ten sposób Miraculum S.A. uzyska 
dodatkowy kapitał przeznaczony w pierwszej kolejności na oddłużenie, a w następnej na inwestycje i rozwój.  
3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego na mocy niniejszego § 1 nie zwraca się akcjonariuszom 
wniesionych przez nich wkładów na akcje, a kwota obniżenia kapitału zakładowego zasila kapitał zapasowy 
Spółki.  

§ 2 
1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie § 1 niniejszej uchwały, na 
podstawie art. 431 § 1 pkt 1 w zw. z art. 457 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych podwyższa się kapitał 
zakładowy Spółki w trybie subskrypcji prywatnej o kwotę 9.112.224 zł (dziewięć milionów sto dwanaście tysięcy 
dwieście dwadzieścia cztery złote), tj. z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 1 powyżej, 
równej 18.224.445 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści 
pięć złotych), do kwoty 27.336.669 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy 
sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych).  
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 3.037.408 nowych akcji zwykłych 
imiennych serii „U” o wartości nominalnej 3,00 zł (słownie: trzy złote) każda (dalej: „Akcje”).  
3. Akcje zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne.  
4. Umowy objęcia Akcji zostaną zawarte w terminie do 31 stycznia 2016 roku.  
5. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od wypłaty zysku za rok obrotowy 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 
roku.  
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. upoważnia Zarząd do określenia ceny emisyjnej Akcji.  

§ 3 
Na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w 
całości prawa poboru Akcji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości pisemną opinię 
Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji oraz uzasadniającą wysokość ceny 
emisyjnej za Akcje, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.  
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§ 4 
Akcje zostaną zaoferowane wybranemu przez Zarząd Inwestorowi. 

§ 5 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje niniejszym zmiany Statutu w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki 
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.336.669 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta trzydzieści 
sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 9.112.223 (dziewięć milionów sto dwanaście 
tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje o wartości nominalnej po 3,00 zł (trzy złote) każda akcja, w tym:  
a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;  
b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M1 o kolejnych numerach od 00001 do 20000;  
c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S o 
numerach od 000001 do 666615;  
d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych imiennych serii U o 
numerach od 0000001 do 3037408.  
2. Akcje Spółki mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (aporty). 
3. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela.  
4. Akcje Spółki mogą być zwykle lub uprzywilejowane.  
5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.  
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne albo odwrotnie wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w 
formie uchwały. Rada Nadzorcza powinna podjąć decyzje w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku 
akcjonariusza.  
7. Dopóki Spółka ma status spółki publicznej, zamiana zdematerializowanych akcji na okaziciela na akcje imienne 
nie jest możliwa.”  

§ 6 
1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wypadek zamiany Akcji z imiennych na akcje na 
okaziciela, wyraża zgodę i upoważnia Zarząd do podejmowania czynności faktycznych i prawnych mających na 
celu ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie, w całości jak i w częściach, Akcji do obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zwaną dalej „GPW”.  
2. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wypadek zamiany Akcji z imiennych na akcje na 
okaziciela, wyraża zgodę na dematerializację Akcji, w całości jak i w częściach, i upoważnia Zarząd do 
podejmowania czynności faktycznych i prawnych mających na celu dematerializację Akcji, w tym w szczególności 
do zawarcia umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych.  

§ 7 
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych dla wykonania 
niniejszej uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego.  
2. Przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego, Zarząd Spółki złoży 
oświadczenie w formie aktu notarialnego, stosownie do art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 i 4 kodeksu spółek 
handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.  

§ 8 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że do zmiany Statutu Spółki konieczny jest wpis 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” 

 
 
Opinia Zarządu co do zasadności pozbawienia prawa poboru 

 
„Opinia Zarządu 

w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki 
w całości prawa poboru 

 
(dotyczy projektu Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Miraculum S.A. zwołanego 

na 8 października 2015) 
 
Niniejszym Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Miraculum Spółki Akcyjnej z siedzibą 
w Krakowie, w interesie Spółki, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji 
serii U.  
Celem nadrzędnym emisji akcji serii U o numerach od 0 000 001 do 3 037 408 jest dokapitalizowanie Spółki, stąd 
wyłączenie prawa poboru akcji leży w interesie Spółki i nie narusza interesu dotychczasowych akcjonariuszy.  
Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii U zostało pozostawione w gestii Zarządu, w celu dostosowania warunków 
emisji akcji do aktualnej wyceny rynkowej i sytuacji Spółki.” 
 

 
UCHWAŁA NR 07/05/2016 

Rady Nadzorczej Miraculum S.A. 
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z siedzibą w Krakowie 
z dnia 24 maja 2016 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 127.796 akcji zwykłych imiennych serii S oraz 
3.037.408 akcji zwykłych imiennych serii U 

na akcje zwykłe na okaziciela 
 

§1 
Działając na podstawie §6 ust. 6 Statutu Spółki Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zamianę 127.796 akcji zwykłych 
imiennych serii S oraz 3.037.408 akcji zwykłych imiennych serii U na akcje zwykłe na okaziciela. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Uchwała 02/07/2016 

Zarządu Miraculum S.A.  
 z siedzibą w Krakowie 

z dnia 4 lipca 2016 roku 
w sprawie zamiany 3.037.408 akcji zwykłych imiennych serii „U”  

na akcje zwykłe na okaziciela 

 
Zważywszy na to, że: 
- wszyscy akcjonariusze posiadający akcje serii „U” Miraculum S.A. złożyli wnioski o zamianę wszystkich 
posiadanych akcji ww. serii z akcji imiennych na akcje na okaziciela, 
- działając na podstawie § 6 ust. 6 Statutu Spółki Rada Nadzorcza wyraziła w dniu 24 maja 2016 roku zgodę na 
zamianę 3.037.408 akcji zwykłych imiennych serii „U” na akcje zwykłe na okaziciela,  
Zarząd postanowił, co następuje: 

§ 1 
Niniejszym dokonuje się zamiany 3.037.408 akcji zwykłych imiennych serii „U” na akcje zwykłe na okaziciela. 
 

§ 2 
1. Unieważnia się dotychczas wydane dokumenty (odcinki zbiorowe) akcji serii „U” poprzez ich przekreślenie i 
umieszczenie na nich adnotacji: „Akcje objęte niniejszym dokumentem (odcinkiem zbiorowym) zostały 
zamienione na akcje zwykłe na okaziciela na podstawie uchwały Zarządu Miraculum S.A. nr 02/07/2016 z 
dnia 4 lipca 2016 roku” oraz opatrzenie podpisami Zarządu i pieczęciami Spółki. 
2. Wydaje się dokumenty (odcinki zbiorowe) akcji zwykłych na okaziciela serii „U” stanowiące załączniki o 
numerach 2-10 do niniejszej uchwały, według spisu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
3. Odcinki zbiorowe akcji na okaziciela serii „U” pozostaną czasowo w depozycie Spółki, do czasu 
zdeponowania ich w firmie inwestycyjnej.  

 
§ 3 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

Akcje serii R1 zostały wyemitowane w związku z zamianą na akcje serii R1 obligacji zamiennych na 

akcje serii AD2 wyemitowanych przez Spółkę. Obligacje zamienne na akcje serii AD2 zostały 
wyemitowane przez Spółkę na podstawie: 

 
Uchwała Nr 5 

 z dnia 26 maja 2015 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie 
w sprawie emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela zamiennych na akcje zwykłe Spółki na 

okaziciela oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa 
poboru obligacji zamiennych na akcje 

 
§1 

Emisja obligacji. 
1. Spółka Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent" lub „Spółka") wyemituje do 8.000 (osiem tysięcy) 

obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda („ Obligacje"), zamiennych na 
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akcje zwykłe Spółki na okaziciela („ Akcje"), na warunkach określonych w dalszej treści niniejszej uchwały, przy 

czym akcje te wyemitowane zostaną w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

2. Obligacje będą emitowane w seriach każdorazowo oznaczanych przez Zarząd, w drodze jednej lub większej 

liczby emisji. 

3. Minimalny próg dojścia emisji Obligacji danej serii do skutku zostanie określony każdorazowo przez Zarząd w 
warunkach emisji danej serii Obligacji („ Warunki Emisji"). 
4. Propozycja objęcia Obligacji danej serii zostanie każdorazowo skierowana do nie więcej niż 149 indywidualnie 
oznaczonych adresatów, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach. 
5. Dniem emisji Obligacji będzie każdorazowo dzień wskazany przez Zarząd w Warunkach Emisji danej serii 
Obligacji. 
6. Obligacje będą mogły być obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny. 
7. Cena emisyjna Obligacji będzie każdorazowo równa ich wartości nominalnej. 
8. Obligacje będą oprocentowane. Wysokość oprocentowania zostanie określona każdorazowo przez Zarząd w 
Warunkach Emisji danej serii Obligacji, przy czym będzie ono nie wyższe niż 10 (dziesięć) % w skali roku. 
9. Obligacje będą zabezpieczone. Zabezpieczenia Obligacji zostaną każdorazowo określone przez Zarząd w 
Warunkach Emisji danej serii Obligacji. 
10. Termin wykupu („Dzień Wykupu") Obligacji zostanie określony każdorazowo przez Zarząd w Warunkach Emisji 
danej serii Obligacji, przy czym każdorazowo będzie on przypadał nie wcześniej niż w dniu, w którym upłynie 30 
(trzydzieści) miesięcy od dnia przydziału Obligacji danej serii. 
11. Spółka będzie mogła dokonać wykupu przed Dniem Wykupu, na zasadach określonych każdorazowo w 
Warunkach Emisji danej serii Obligacji. 
12. Posiadacze Obligacji będą uprawnieni według swojego wyboru do: 

a) zamiany Obligacji na akcje zwykłe Spółki na okaziciela („Prawo Zamiany"), albo 

b) wykupu Obligacji. 

13. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w Dniu Wykupu kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości 
nominalnej Obligacji, powiększonej o należne odsetki obliczone w sposób wskazany każdorazowo w Warunkach 
Emisji Obligacji danej serii Obligacji. 
14. Prawo Zamiany będzie wykonywane po cenie emisyjnej dla jednej Akcji wynoszącej 4,50 zł (cztery złote i 
pięćdziesiąt groszy) („Cena Zamiany"), z zastrzeżeniem postanowień ust. 18 poniżej. Prawo Zamiany będzie 
mogło być wykonane nie wcześniej niż po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od przydziału Obligacji, chyba że 
Warunki Emisji będą określały inny termin wykonania Prawa Zamiany. 
15. Liczba Akcji przyznawanych za jedną Obligację stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby 
całkowitej iloraz wartości nominalnej jednej Obligacji oraz ceny zamiany określonej w ust. 13 niniejszego 
paragrafu. Kwota odpowiadająca wartości świadczeń z Obligacji, która nie została zamieniona na Akcje zostanie 
wypłacona Posiadaczowi Obligacji w terminie 7 dni od daty wydania Akcji. 
16. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zamiany Obligacji na Akcje 
wynosi 8.000.001,00 zł (osiem milionów i jeden złotych). 
17. W razie złożenia przez posiadacza Obligacji oświadczenia o objęciu Akcji w warunkowo podwyższonym 
kapitale zakładowym wygasa jego roszczenie o wykup Obligacji. 
18. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje, albo nie zostaną objęte wcześniejszym wykupem zostaną 
wykupione przez Spółkę w dniu wykupu, określonym każdorazowo przez Zarząd Spółki w Warunkach Emisji danej 
serii Obligacji. 
19. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki przed dniem zamiany Obligacji na 
Akcje, Cena Zamiany zostanie zmieniona na zasadach każdorazowo określonych w Warunkach Emisji Obligacji 
danej serii Obligacji. 
20. Stosownie do przepisu art. 20 ust.6 pkt.4 Ustawy o obligacjach, zwraca się uwagę posiadaczy Obligacji na 
obowiązek zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisji Europejskiej zamiaru 
nabycia akcji w wykonaniu Prawa Zamiany, w przypadkach wskazanych w Ustawie z dnia 16 lutego 2007 roku o 
ochronie konkurencji i konsumentów oraz Rozporządzeniu Rady (WE) numer 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 
roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, a także na skutki jego niedopełnienia wskazane w 
przywołanych powyżej aktach prawnych. Niezależnie od powyższego zwraca się uwagę posiadaczy Obligacji na 
związane z nabyciem akcji w wykonaniu Prawa Zamiany obowiązki i skutki ich niedopełnienia wynikające z 
Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych. 

 
§2 

Upoważnienie Zarządu. 
Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu 
wykonanie niniejszej uchwały, w szczególności do: 
1) określenia każdorazowo w uchwale pozostałych Warunków Emisji, w szczególności: 

a) serii i liczby Obligacji emitowanych w danej serii, 

b) dnia emisji Obligacji, 

c) progu dojścia emisji Obligacji do skutku, 
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d) celu (celów) emisji, 

e) terminu przyjęcia propozycji nabycia i przydziału Obligacji, 

f) sposobu postępowania w przypadku przekształcenia lub likwidacji emitenta lub zmiany wartości 
nominalnej Akcji przed dniem, gdy roszczenie do zamiany stanie się wymagalne, 
g) szczegółowych zabezpieczeń Obligacji, 
h) terminu wykupu Obligacji, 
i) terminu, trybu, sposobu i warunków wykonywania Prawa Zamiany, w zakresie nieuregulowanym 
niniejszą Uchwałą, 
j) sposobu wydania dokumentów Obligacji, chyba że warunki emisji będą przewidywać, iż Obligacje nie 
będą miały formy dokumentu, k) zasad wcześniejszego wykupu Obligacji. 

2) dokonywania przydziału Obligacji; 

3) zawarcia umowy o prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 5a ustawy o obligacjach, z instytucją, która 

jest uprawniona do prowadzenia takiej ewidencji; 

4) określenia wzoru oświadczenia obligatariusza o zamianie Obligacji na Akcje; 

5) dokonywania czynności związanych z przydziałem Akcji w ramach skorzystania z prawa do ich objęcia w 

ramach kapitału warunkowego; 

6) zgłaszania do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego w sposób wskazany w art. 452 Kodeksu 

spółek handlowych; 

7) zmiany redakcji postanowień Statutu Spółki określających aktualną wielkość kapitału zakładowego po złożeniu 

przez obligatariuszy oświadczenia o objęciu Akcji; 

8) odstąpienia od emisji Obligacji, jeśli Zarząd uzna, że wskutek emisji Obligacji nie zostaną osiągnięte cele 

leżące u podstaw takiej emisji lub też Zarząd uzna, że cele te mogą być osiągnięte przy użyciu innych 

instrumentów; 

9) dokonywania wszelkich innych niezbędnych czynności w celu realizacji niniejszej uchwały oraz uchwały 

emisyjnej. 

§3 
Przedawnienie. 

Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się po upływie 10 lat. 
  
 §4 

Prawo właściwe. Jurysdykcja. 
Obligacje są wyemitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają. Wszelkie związane z Obligacjami 
spory poddane będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę 
Obligatariusza. 

 
§5 

Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w interesie 
Spółki, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji. Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia 
prawa poboru Obligacji oraz uzasadniającą wysokość ceny emisyjnej za Akcje (Ceny Zamiany) oraz sposób 
ustalenia ceny emisyjnej za Akcje (Ceny Zamiany), stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały. 

 
§6 

Upoważnienie dla Zarządu 
Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, upoważnia i 
zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do każdorazowego określenia w 
drodze odrębnej uchwały dalszych szczegółowych warunków emisji Obligacji danej serii, w tym wszelkich kwestii 
związanych z emisją Obligacji, oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu przeprowadzenia emisji 
Obligacji. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
 

Uchwała Nr 6 
 z dnia 26 maja 2015 roku 

 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 
 Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie 

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji 
zwykłych Spółki na okaziciela, w sprawie zmian Statutu Spółki z tym związanych, w sprawie 

wyłączenia prawa poboru akcji, w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku 
regulowanym oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie 

papierów wartościowych 
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Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwanej w 
dalszej części niniejszej uchwały „ Spółką ", uchwala warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o 
kwotę 26.500.005,00 zł (dwadzieścia sześć milionów pięćset tysięcy pięć złotych) w drodze emisji nie więcej niż 
5.888.890 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na 
okaziciela serii oznaczonej każdorazowo przez Zarząd Spółki, o wartości nominalnej 4,50 (cztery złote i 
pięćdziesiąt groszy) złotych każda, zwanych dalej „ Akcjami". 

 
§2 

1. Każda z serii Akcji zostanie oznaczona przez Zarząd Spółki w warunkach emisji 
danej serii obligacji zamiennych, o których mowa w ust. 2 poniżej, w ten sposób, że pierwsza seria Akcji zostanie 
oznaczona literą R, a ewentualne kolejne serie jako seria R z oznaczeniem numeru porządkowego (R1, R2, R3 
itd.), aż do wyczerpania upoważnienia do emisji obligacji zamiennych, o których mowa w ust. 2 poniżej, w 
ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na podstawie niniejszej uchwały. 
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia Akcji 

obligatariuszom obligacji zamiennych na akcje, o których mowa odpowiednio w Uchwale nr 4 niniejszego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz w Uchwale nr 5 niniejszego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki. 

3. Uprawionymi do objęcia Akcji są obligatariusze obligacji zamiennych na akcje, o których mowa odpowiednio w 

Uchwale nr 4 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz w Uchwale nr 5 niniejszego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

§3 
Wobec powyższego, mając na względzie: 
1) dokonane dotychczas przez Spółkę emisje akcji serii M, M1, M2 oraz M3 o łącznej wartości nominalnej 

22.567.500,00 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), w ramach 

wcześniej ustanowionego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w części zamykającej się kwotą 

35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych), a zmienionego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2013 roku na kwotę 23.882.500,00 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset 

osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), jak również; 

2) fakt, iż w ramach wcześniej ustanowionego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w części 

zamykającej się kwotą 23.882.500,00 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset 

złotych), ustaloną uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2013 roku, 

obligatariusze części z obligacji zamiennych serii Z2 nie wykonali w terminie określonym w warunkach emisji 

takich obligacji, tj. w terminie do dnia 28 września 2014 roku, prawa zamiany obligacji serii Z2 na akcje serii M1, 

co spowodowało bezskuteczny upływ terminu do objęcia akcji serii M1, emitowanych w ramach wcześniej 

ustanowionego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o łącznej wartości nominalnej 11.728.000,00 

zł (jedenaście milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), jak również; 3) w związku ze 

wspomnianym wyżej zamiarem emisji obligacji zamiennych na akcje,   o których mowa odpowiednio w  Uchwale  

nr 4 niniejszego Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Spółki oraz w  Uchwale  nr 5 niniejszego Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki, ustala się  nową  wartość  nominalną  warunkowego podwyższenia  kapitału 

zakładowego Spółki na kwotę 33.704.505,00 zł (trzydzieści trzy miliony siedemset cztery tysiące pięćset pięć 

złotych). 

§4 
1. Prawo do objęcia Akcji, będzie mogło być wykonane w terminie oznaczonym w warunkach emisji danej serii 

obligacji zamiennych, o których mowa w Uchwale nr 4 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki oraz odpowiednio w Uchwale nr 5 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jednakże 

nie później niż do dnia 30 kwietnia 2020 roku. 

2. Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie według następujących zasad. W stosunku do Akcji, które zostaną 

wydane najpóźniej w dniu ustalenia prawa do dywidendy, będzie przysługiwała dywidenda za rok obrotowy 

poprzedzający wydanie Akcji. Natomiast akcje wydane po dniu ustalenia prawa do dywidendy będą 

uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy, w którym zostały wydane. 

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji na rzecz 

obligatariuszy Obligacji. 

 
§5 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje niniejszym zmiany Statutu w ten sposób, że § 8a Statutu Spółki 
otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
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§8a 

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.704.505,00 zł (trzydzieści trzy miliony siedemset cztery 
tysiące pięćset pięć złotych). 

2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do 
objęcia akcji przez: 

a) obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie 
uchwały nr 4b Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 roku - w części 
warunkowego kapitału zakładowego zamykającego się kwotą 704.500,00 zł 
(siedemset cztery tysiące pięćset złotych), 

b) posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji 
zwykłych na okaziciela serii N emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Walnego 
Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 roku - w części warunkowego kapitału 
zakładowego zamykającego się kwotą 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy 
złotych), 

c) obligatariuszy obligacji serii AAA zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały Walnego 
Zgromadzenia - w części warunkowego kapitału zakładowego zamykającego się kwotą 4.000.000,00 
zł (cztery miliony złotych), 

d) obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Walnego 
Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku; 

e) obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Walnego 
Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku. 

3. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane: 
a) w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje o których mowa w ust. 2 lit a - do 

dnia oznaczonego w warunkach emisji jako termin wykupu obligacji, nie później jednak niż do dnia 
30 czerwca 2015 r.;- 

b) w odniesieniu do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D - do dnia 31 grudnia 2015r.; 
c) w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje o których mowa w ust. 2 lit c - do 

dnia 31 grudnia 2015r.; 
d) w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje, o których mowa w ust. 2 lit d oraz 

odpowiednio w ust. 2 lit e - do dnia oznaczonego w warunkach emisji danej serii obligacji jako 
termin wykupu obligacji, nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia 2020 roku. 

4. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust.2 lit. a 
emitowane będą w seriach. Pierwsza seria akcji zostanie oznaczona jako seria M, ewentualne kolejne jako seria M 
z oznaczeniem numeru porządkowego (Ml, M2, M3, M4 itd.). Oznaczenie serii będzie wskazywane każdorazowo 
przez Zarząd w warunkach emisji danej serii obligacji zamiennych na akcje, o których mowa w ust.2 lit a. 
5. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust. 2 lit. c 
emitowane będą w serii O. 
6. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust. 2 lit. d - e, 
emitowane będą w seriach. Pierwsza seria akcji zostanie oznaczona jako seria R, ewentualne kolejne jako seria R 
z oznaczeniem numeru porządkowego (Rl, R2, R3 itd.). Oznaczenie serii będzie wskazywane każdorazowo przez 
Zarząd w warunkach emisji danej serii obligacji zamiennych na akcje, o których mowa w ust.2 lit d- e." 

§ 6 
Na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości 
prawa poboru Akcji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu 
Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji oraz uzasadniającą wysokość ceny emisyjnej oraz 
sposób ustalenia ceny emisyjnej za Akcje, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały. 

 
§7 

l. Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę i upoważnia 
Zarząd do podejmowania czynności faktycznych i prawnych mających na celu ubieganie się o dopuszczenie i 
wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A., zwanym dalej „ GPW". 
2. Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację Akcji i upoważnia Zarząd 
do podejmowania czynności faktycznych i prawnych mających na celu dematerializację Akcji, w tym w 
szczególności do zawarcia umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych. 

 
§8 

Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na 
podstawie przepisu art. 445 w związku z przepisem art. 449 Ustawy Kodeks spółek handlowych wskazuje, iż 
podjęcie niniejszej uchwały umotywowane jest koniecznością pozyskania środków umożliwiających Spółce 
przeprowadzenie procesu zmiany struktury zadłużenia Spółki, co jest niezbędne w jej sytuacji. Proces ten pozwoli 
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poprawić płynność finansową Spółki, a także obniżyć jej koszty finansowe. W konsekwencji zapewni to dalszy 
rozwój Spółki i podjęcie nowych inwestycji. Takie działania umożliwią Spółce zwiększenie konkurencyjności na 
rynku. 
 

§9 
Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 
upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały.\ 
 

§10 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że do zmiany Statutu Spółki konieczny 
jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
 
 

Uchwała nr 02/07/2015 
z dnia 02 lipca 2015 roku 
Zarządu spółki pod firmą  

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie  
w sprawie decyzji o emisji i ustalenia warunków emisji obligacji serii AD2 zamiennych na akcje 

 
§1 

Emisja Obligacji. 
Zarząd Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14, wpisanej do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w 
Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034099, NIP 
7262392016, REGON 472905994 z kapitałem zakładowym w wysokości: 24.336.900,00 zł, opłaconym w całości, 
zwanej dalej „Emitentem" na podstawie art. 2 pkt 1 lit a oraz art. 33 pkt 2 oraz art. 19 ustawy z dnia 15 stycznia 
2015 roku o obligacjach oraz na podstawie § 23 ust. 3 Statutu Spółki, a także na podstawie upoważnienia 
udzielonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie emisji 
przez Spółkę obligacji na okaziciela zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela oraz w sprawie pozbawienia 
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji zamiennych na akcje w związku z 
Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela, w sprawie zmian 
Statutu Spółki z tym związanych, w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji, w sprawie ubiegania się o 
dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o 
rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych - uchwala emisję obligacji serii AD2 zamiennych na akcje 
na warunkach wskazanych poniżej. 
 

§2 
Postanowienie ogólne. 

1. Przedmiotem emisji jest nie więcej niż 3.000 (słownie: trzy tysiące) zamiennych obligacji na okaziciela 

zwanych dalej „Obligacjami". 

2. Obligacje zawierają bezwarunkowe i bezpośrednie zobowiązanie Emitenta do świadczeń pieniężnych 

określonych w niniejszej uchwale. Obligacje zawierają również uprawnienie do ich zamiany na akcje 

Emitenta na warunkach określonych w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 

maja 2015 roku, uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku i 

niniejszej Uchwale emisyjnej. 

3. Dniem emisji Obligacji jest dzień podjęcia niniejszej Uchwały. 

4. Obligacje oznaczone będą literami „AD2" i numerami 0001 - 3000. 

5. Obligacje emitowane są w trybie oferty niepublicznej (prywatnej), skierowanej do zindywidualizowanych 

adresatów (oferta nabycia obligacji zawierać będzie oznaczenie adresata) („Imienne Propozycje Nabycia 

Obligacji") w liczbie nie większej niż 149 osób, wskazanych przez Zarząd. Zarząd może złożyć adresatowi 

propozycję nabycia całości lub części emitowanych Obligacji. 

6. Wartość nominalna jednej obligacji jest równa cenie emisyjnej obligacji i wynosi: 1.000 złotych. 

7. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi: 3.000.000,00 złotych. 

8. Łączna cena emisyjna Obligacji wynosi: 3.000.000,00 złotych. 

9. Emisja Obligacji dojdzie do skutku, o ile zostanie objęte 1.000 (słownie: jeden tysiąc) sztuk Obligacji. 

10. Obligacje wyemitowane zostaną w formie dokumentu. 

11. Obligacje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. 

12. Obligacje będą zabezpieczone w sposób określony w Warunkach Emisji Obligacji. 

13. Cel emisji i nie został określony. 
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§ 3  
Terminy przyjęcia propozycji nabycia Obligacji. Przydział. 

1. Termin na przyjęcie propozycji nabycia Obligacji wyznacza się na okres od podjęcia niniejszej uchwały do 
dnia 6 lipca 2015 roku, do godziny 18.00. 

2. Przydział Obligacji przez Zarząd Spółki zostanie dokonany najpóźniej w dniu 7 lipca 2015 roku po godzinie 
18.00. 

3. Termin przyjęcia propozycji nabycia Obligacji oraz termin dokonania przydziału Obligacji („Dzień Przydziału") 
może zostać zmieniony przez Emitenta. W szczególności Emitent może dokonać przydziału Obligacji we 
wcześniejszym terminie, niż wskazany w ust. 1. Wcześniejszy- przydział Obligacji nastąpi, jeśli wszystkie 
złożone Imienne Propozycje Nabycia Obligacji zostaną przyjęte i nastąpi pełne opłacenie wszystkich 
subskrybowanych Obligacji. O fakcie przydziału Obligacji Emitent poinformuje w drodze raportu bieżącego. 
Sposób opłacenia Obligacji zostanie określony w Imiennej Propozycji Nabycia. 

4. ewentualnym niedojściu emisji do skutku Emitent, w terminie 7 dni od ustalonego terminu przydziału, 

zawiadomi poprzez swoją stronę internetową, przesyłkami poleconymi lub przesyłkami kurierskimi 

wszystkich subskrybentów. Zwrot wpłaconych kwot nastąpi na wskazane prze/ subskrybentów w deklaracji 

nabycia Obligacji rachunki bankowe w terminie 3 dni roboczych począwszy od dnia zawiadomienia, nadania 

przesyłki poleconej lub przesyłki kurierskiej. 

 

§ 4  
Przyjęcie Warunków Emisji Obligacji. 

Zarząd, mając na względzie i) postanowienia dotyczące emisji obligacji zamiennych ustalone Uchwałą nr 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a w szczególności zawarte w § 2 tej uchwały upoważniającej Zarząd do 
określenia Warunków Emisji oraz ii) mając na uwadze dyspozycję art. 6 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o 
obligacjach, przyjmuje „Warunki Emisji Obligacji Serii AD2 Zamiennych na Akcje serii RI", które stanowią 
załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały i stanowią jej integralną część (dalej „Warunki Emisji Obligacji"). 
 

§ 5  
Warunki Zamiany Obligacji na Akcje 

1. Każdemu Obligatariuszowi przysługuje prawo do zamiany Obligacji na akcje na okaziciela Emitenta w 
warunkowym kapitale zakładowym, o którym mowa w § 8a ust. 2 lit e) Statutu, na warunkach określonych 
w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie z dnia 26 maja 2015 roku. a w zakresie 
nieuregulowanym tą uchwałą na warunkach określonych w niniejszej Uchwale i Warunkach Emisji Obligacji 
(dalej „Prawo Zamiany"). 

2. W wykonaniu Prawa Zamiany wydawane będą akcje zwykłe na okaziciela obejmowane przez Obligatariuszy. 
którzy skorzystali z prawa zamiany Obligacji, oznaczane będą jako seria R1 („Akcje"). 

3. Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 4.50 zł (słownie: cztery złote 50/100) 
każda. 

4. Obligacje będą zamieniane na Akcje po cenie emisyjnej (Cenie Zamiany) wynoszącej 4.50 zł (słownie: cztery 
złote 50/100 ). 

5. Cena Zamiany jest równa wartości nominalnej Akcji, co oznacza, że na każdy jeden złoty wartości 
nominalnej obligacji będzie przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej akcji. 

6. Sposób przeliczania Obligacji na Akcje przedstawia się w ten sposób, że liczba Akcji przyznawanych w 
zamian za jedną Obligację (Parytet Wymiany) stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby 
całkowitej iloraz wartości nominalnej jednej Obligacji oraz ceny zamiany określonej w ust. 4 niniejszego 
paragrafu. Przy wartości nominalnej Akcji wynoszącej 4,50 (słownie: cztery złote 50/100) złotych. Parytet 
Wymiany wynosi 222 Akcje. 

7. Kwota odpowiadająca wartości świadczeń z Obligacji, która nie została zamieniona na Akcje, zostanie 
wypłacona Posiadaczowi Obligacji w terminie 7 dni oc daty wydania Akcji. 

8. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w wypadku zamiany wszystkich Obligacji na 
Akcje wyniesie 2.997.000.00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), 
co oznacza, że w zamian za wszystkie Obligacje może być wydanych maksymalnie 666.666 (słownie: 
sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) sztuk Akcji. 

9. Obligatariusze uprawnieni z Obligacji obejmują Akcje w warunkowym kapitale zakładowym w drodze 
pisemnego oświadczenia na formularzu przygotowanym przez Emitenta zgodnie z. art. 451 § I Kodeksu 
Spółek handlowych, który będzie załącznikiem do Imiennej Propozycji Nabycia Obligacji. Uprawniony 
Obligatariusz może złożyć oświadczenie o objęciu Akcji w warunkowym kapitale zakładowym w drodze 
zamiany wszystkich lub części posiadanych Obligacji. 
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10. Uprawnieni Obligatariusze mogą składać oświadczenia o objęciu Akcji w warunkowym kapitale 
zakładowym nie wcześniej niż w pierwszym dniu roboczym następującym po upływie 12 miesięcy po 
Dniu Przydziału Obligacji i nie później niż w Ostatecznym Dniu Wykupu Obligacji (30.04.2020 r.). 
Prawo do złożenia oświadczenia o objęciu Akcji w ramach kapitału warunkowego wygasa w dniu 
Wykupu Obligacji. Oznacza to, że oświadczenie o objęciu Akcji w warunkowym kapitale zakładowym które 
doszło do Emitenta po Dniu Wykupu jest bezskuteczne. Datę złożenia oświadczenia o objęciu Akcji w 
warunkowym kapitale zakładowym ustala się zgodnie z art. 61 i; I Kodeksu cywilnego. 

11. Prawo do złożenia oświadczenia o objęciu Akcji w ramach kapitału warunkowego wygasa przed Ostatecznym 
Dniem Wykupu, jeżeli uprzednio oświadczenie o objęciu Akcji złożyło 149 uprawnionych Obligatariuszy. O 
wygaśnięciu prawa do złożenia oświadczenia o objęciu Akcji w ramach kapitału warunkowego F.mitent 
powiadomi na podstawie raportu bieżącego. 

12. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na warunkach wskazanych w Uchwale nr 6 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenie z dnia 26 maja 2015 roku. 

13. Zgodnie z Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie z dnia 26 maja 2015 roku. Akcje będą 
przedmiotem dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

14. W związku z postanowieniem ust. 15 poniżej dokumenty (odcinki zbiorowe) Akcji nic będą wydawane. W 
celu zabezpieczenia uprawnień korporacyjnych akcjonariuszy, dopuszcza się jednakże możliwość wydania 
dokumentów (odcinków zbiorowych) Akcji. Mogą one wówczas być złożone do depozytu prowadzonego 
przez. firmę inwestycyjną w celu ich dematerializacji. 

15. Emitent zastrzega, że proces dematerializacji i ubiegania o dopuszczenie ubiegania się o dopuszczenie i 

wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. nastąpi nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich wymagań przewidzianych w ustawie 7. 

dnia 2') lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także odrębnych regulacji obowiązujących 

w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

§6 
Postępowanie w wypadku zmiany wartości nominalnej akcji. 

1. Zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie z dnia 26 maja 2015 roku postanawia 
się. że w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wartości nominalnej przed dniem zamiany Obligacji na 
Akcje prawa i obowiązki Emitenta i Obligatariusza przewidziane powyżej nic ulegają zmianie, z 
zastrzeżeniem postanowień poniższych: 

a. przeliczenie Obligacji na Akcje dokonane zostanie według wskaźnika przeliczenia obliczonego wg 
następującego wzoru: WP = AI/A2. gdzie: WP  oznacza wskaźnik przeliczenia: 

A1 oznacza liczbę akcji wyemitowaną przez Emitenta wg stanu poprzedzającego zamianę wartości 

nominalnej akcji; 

A2 oznacza liczbę akcji wyemitowaną przez Emitenta wg stanu istniejącego po zmianie wartości 

nominalnej akcji. 
2. Liczba Akcji przypadających do objęcia za podlegające zamianie Obligacje równa będzie liczbie stanowiącej 

zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz liczby zamienianych przez tego Obligatariusza 
Obligacji oraz wskaźnika przeliczenia obliczonego zgodnie z ust. 3 powyżej. Kwota odpowiadająca wartości 
świadczeń z Obligacji, która nie została zamieniona na Akcje zostanie wypłacona Obligatariuszowi w terminie 
7 (siedmiu) dni od daty wydania Akcji (zapisania ich na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza). 

3. Zmiana sposobu przeliczenia Obligacji na Akcje, zgodnie z powyższymi wskazaniami nie wymaga zmiany 

niniejszej uchwały ani zmiany Warunków Emisji Obligacji. 

 
UCHWAŁA NR 01/06/2016 

Zarządu Spółki Miraculum S.A. 

z dnia 7 czerwca 2016 roku 

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii AD2 

 

§ 1 

Zarząd Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany do uchwały nr 02/07/2015 z dnia 2 lipca 2015 roku w 

sprawie decyzji o emisji i ustalenia warunków emisji obligacji serii AD2 zamiennych na akcje: 

1) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela.”; 

2) § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Obligacje będą zamieniane na Akcje po cenie emisyjnej (Cenie Zamiany); 
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3) § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Cena Zamiany równa jest wartości nominalnej akcji Spółki, co oznacza, że na każdy jeden złoty wartości 

nominalnej Obligacji będzie przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej Akcji.”; 

4) w § 5 ust. 6 po zdaniu 1 kropkę należy zastąpić przecinkiem i dodać ", z zastrzeżeniem zdania 

kolejnego”;  

5) w § 5 ust. 6  zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku, gdy iloraz łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji podlegających zamianie oraz wartości 

nominalnej Akcji będzie liczbą całkowitą, Parytet Wymiany stanowić będzie iloraz wartości nominalnej wszystkich 

Obligacji podlegających zamianie oraz Ceny Zamiany."; 

6) § 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w przypadku zamiany wszystkich Obligacji na Akcje 

wyniesie 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych), co oznacza, że w zamian za wszystkie Obligacje może być 

wydanych maksymalnie 1.000.000 (słownie: jeden milion) Akcji.”; 

7) par. 5 ust. 10 zdanie 1 otrzymuje brzmienie: 

"Uprawnieni Obligatariusze mogą składać oświadczenia o objęciu akcji w warunkowym kapitale zakładowym nie 

później niż w Ostatecznym Dniu Wykupu Obligacji (dnia 30 kwietnia 2020 r.)." 

8) wykreśla się § 6. 

 

§ 2 

W warunkach emisji obligacji serii AD2 zamiennych na akcje serii R1 Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 

2 lipca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1. pkt. VIII ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela.”; 

2. pkt VIII ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Obligacje będą zamieniane na Akcje po cenie emisyjnej (Cenie Zamiany).”; 

3. w pkt VIII ust. 6 po zdaniu 1 kropkę należy zastąpić przecinkiem i dodać ", z zastrzeżeniem zdania 

kolejnego”; 

4. w pkt. VIII ust. 6  zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku, gdy iloraz łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji podlegających 

zamianie oraz wartości nominalnej Akcji będzie liczbą całkowitą, Parytet Wymiany stanowić 

będzie iloraz wartości nominalnej wszystkich Obligacji podlegających zamianie oraz Ceny 

Zamiany."; 

5. pkt VIII ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w przypadku zamiany wszystkich 

Obligacji na Akcje wyniesie 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych), co oznacza, że w 

zamian za wszystkie Obligacje może być wydanych maksymalnie 1.000.000 (słownie: jeden 

milion) Akcji.”; 

6. pkt VIII ust. 10 zdanie 1 powinno otrzymać brzmienie: 

"Uprawnieni Obligatariusze mogą składać oświadczenia o objęciu akcji w warunkowym kapitale 

zakładowym nie później niż w Ostatecznym Dniu Wykupu Obligacji (dnia 30 kwietnia 2020 r.)." 

7. w pkt. IX wykreśla się ust. 3 i 4. 

 

§ 3 

Formularz zamiany Obligacji na Akcje otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Akcje serii R2 zostały wyemitowane w związku z zamianą na akcje serii R2 obligacji zamiennych na 
akcje serii AH wyemitowanych przez Spółkę. Obligacje zamienne na akcje serii AH zostały 

wyemitowane przez Spółkę na podstawie: 
 

Uchwała Nr 5 
 z dnia 26 maja 2015 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
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Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie 
w sprawie emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela zamiennych na akcje zwykłe Spółki na 

okaziciela oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa 
poboru obligacji zamiennych na akcje 

 
§1 

Emisja obligacji. 
1. Spółka Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent" lub „Spółka") wyemituje do 8.000 (osiem 

tysięcy) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda („ Obligacje"), 

zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela („ Akcje"), na warunkach określonych w dalszej treści niniejszej 

uchwały, przy czym akcje te wyemitowane zostaną w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki. 

2. Obligacje będą emitowane w seriach każdorazowo oznaczanych przez Zarząd, w drodze jednej lub 

większej liczby emisji. 

3. Minimalny próg dojścia emisji Obligacji danej serii do skutku zostanie określony każdorazowo przez Zarząd w 
warunkach emisji danej serii Obligacji („ Warunki Emisji"). 
4. Propozycja objęcia Obligacji danej serii zostanie każdorazowo skierowana do nie więcej niż 149 indywidualnie 
oznaczonych adresatów, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach. 
5. Dniem emisji Obligacji będzie każdorazowo dzień wskazany przez Zarząd w Warunkach Emisji danej serii 
Obligacji. 
6. Obligacje będą mogły być obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny. 
7. Cena emisyjna Obligacji będzie każdorazowo równa ich wartości nominalnej. 
8. Obligacje będą oprocentowane. Wysokość oprocentowania zostanie określona każdorazowo przez Zarząd w 
Warunkach Emisji danej serii Obligacji, przy czym będzie ono nie wyższe niż 10 (dziesięć) % w skali roku. 
9. Obligacje będą zabezpieczone. Zabezpieczenia Obligacji zostaną każdorazowo określone przez Zarząd w 
Warunkach Emisji danej serii Obligacji. 
10. Termin wykupu („Dzień Wykupu") Obligacji zostanie określony każdorazowo przez Zarząd w Warunkach Emisji 
danej serii Obligacji, przy czym każdorazowo będzie on przypadał nie wcześniej niż w dniu, w którym upłynie 30 
(trzydzieści) miesięcy od dnia przydziału Obligacji danej serii. 
11. Spółka będzie mogła dokonać wykupu przed Dniem Wykupu, na zasadach określonych każdorazowo w 
Warunkach Emisji danej serii Obligacji. 
12. Posiadacze Obligacji będą uprawnieni według swojego wyboru do: 

a) zamiany Obligacji na akcje zwykłe Spółki na okaziciela („Prawo Zamiany"), albo 

b) wykupu Obligacji. 

13. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w Dniu Wykupu kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości 
nominalnej Obligacji, powiększonej o należne odsetki obliczone w sposób wskazany każdorazowo w Warunkach 
Emisji Obligacji danej serii Obligacji. 
14. Prawo Zamiany będzie wykonywane po cenie emisyjnej dla jednej Akcji wynoszącej 4,50 zł (cztery złote i 
pięćdziesiąt groszy) („Cena Zamiany"), z zastrzeżeniem postanowień ust. 18 poniżej. Prawo Zamiany będzie 
mogło być wykonane nie wcześniej niż po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od przydziału Obligacji, chyba że 
Warunki Emisji będą określały inny termin wykonania Prawa Zamiany. 
15. Liczba Akcji przyznawanych za jedną Obligację stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby 
całkowitej iloraz wartości nominalnej jednej Obligacji oraz ceny zamiany określonej w ust. 13 niniejszego 
paragrafu. Kwota odpowiadająca wartości świadczeń z Obligacji, która nie została zamieniona na Akcje zostanie 
wypłacona Posiadaczowi Obligacji w terminie 7 dni od daty wydania Akcji. 
16. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zamiany Obligacji na Akcje 
wynosi 8.000.001,00 zł (osiem milionów i jeden złotych). 
17. W razie złożenia przez posiadacza Obligacji oświadczenia o objęciu Akcji w warunkowo podwyższonym 
kapitale zakładowym wygasa jego roszczenie o wykup Obligacji. 
18. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje, albo nie zostaną objęte wcześniejszym wykupem zostaną 
wykupione przez Spółkę w dniu wykupu, określonym każdorazowo przez Zarząd Spółki w Warunkach Emisji danej 
serii Obligacji. 
19. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki przed dniem zamiany Obligacji na 
Akcje, Cena Zamiany zostanie zmieniona na zasadach każdorazowo określonych w Warunkach Emisji Obligacji 
danej serii Obligacji. 
20. Stosownie do przepisu art. 20 ust.6 pkt.4 Ustawy o obligacjach, zwraca się uwagę posiadaczy Obligacji na 
obowiązek zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisji Europejskiej zamiaru 
nabycia akcji w wykonaniu Prawa Zamiany, w przypadkach wskazanych w Ustawie z dnia 16 lutego 2007 roku o 
ochronie konkurencji i konsumentów oraz Rozporządzeniu Rady (WE) numer 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 
roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, a także na skutki jego niedopełnienia wskazane w 
przywołanych powyżej aktach prawnych. Niezależnie od powyższego zwraca się uwagę posiadaczy Obligacji na 
związane z nabyciem akcji w wykonaniu Prawa Zamiany obowiązki i skutki ich niedopełnienia wynikające z 
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Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych. 

 
§2 

Upoważnienie Zarządu. 
Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu 
wykonanie niniejszej uchwały, w szczególności do: 
1) określenia każdorazowo w uchwale pozostałych Warunków Emisji, w szczególności: 

a) serii i liczby Obligacji emitowanych w danej serii, 

b) dnia emisji Obligacji, 

c) progu dojścia emisji Obligacji do skutku, 

d) celu (celów) emisji, 

e) terminu przyjęcia propozycji nabycia i przydziału Obligacji, 

f) sposobu postępowania w przypadku przekształcenia lub likwidacji emitenta lub zmiany wartości 

nominalnej Akcji przed dniem, gdy roszczenie do zamiany stanie się wymagalne, 

g) szczegółowych zabezpieczeń Obligacji, 

h) terminu wykupu Obligacji, 

i) terminu, trybu, sposobu i warunków wykonywania Prawa Zamiany, w zakresie 

nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, 

j) sposobu wydania dokumentów Obligacji, chyba że warunki emisji będą przewidywać, iż 

Obligacje nie będą miały formy dokumentu, k) zasad wcześniejszego wykupu Obligacji. 

2) dokonywania przydziału Obligacji; 

3) zawarcia umowy o prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 5a ustawy o obligacjach, z instytucją, 

która jest uprawniona do prowadzenia takiej ewidencji; 

4) określenia wzoru oświadczenia obligatariusza o zamianie Obligacji na Akcje; 

5) dokonywania czynności związanych z przydziałem Akcji w ramach skorzystania z prawa do ich objęcia w 

ramach kapitału warunkowego; 

6) zgłaszania do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego w sposób wskazany w art. 452 

Kodeksu spółek handlowych; 

7) zmiany redakcji postanowień Statutu Spółki określających aktualną wielkość kapitału zakładowego po 

złożeniu przez obligatariuszy oświadczenia o objęciu Akcji; 

8) odstąpienia od emisji Obligacji, jeśli Zarząd uzna, że wskutek emisji Obligacji nie zostaną osiągnięte cele 

leżące u podstaw takiej emisji lub też Zarząd uzna, że cele te mogą być osiągnięte przy użyciu innych 

instrumentów; 

9) dokonywania wszelkich innych niezbędnych czynności w celu realizacji niniejszej uchwały oraz uchwały 

emisyjnej. 

§3 
Przedawnienie. 

Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się po upływie 10 lat. 
  
 §4 

Prawo właściwe. Jurysdykcja. 
Obligacje są wyemitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają. Wszelkie związane z Obligacjami 
spory poddane będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę 
Obligatariusza. 

 
§5 

Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w interesie 
Spółki, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji. Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia 
prawa poboru Obligacji oraz uzasadniającą wysokość ceny emisyjnej za Akcje (Ceny Zamiany) oraz sposób 
ustalenia ceny emisyjnej za Akcje (Ceny Zamiany), stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały. 

 
§6 

Upoważnienie dla Zarządu 
Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, upoważnia i 
zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do każdorazowego określenia w 
drodze odrębnej uchwały dalszych szczegółowych warunków emisji Obligacji danej serii, w tym wszelkich kwestii 
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związanych z emisją Obligacji, oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu przeprowadzenia emisji 
Obligacji. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
 

 
Uchwała Nr 6 

 z dnia 26 maja 2015 roku 
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

 Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie 
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji 

zwykłych Spółki na okaziciela, w sprawie zmian Statutu Spółki z tym związanych, w sprawie 
wyłączenia prawa poboru akcji, w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku 
regulowanym oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie 

papierów wartościowych 
 
Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwanej w 
dalszej części niniejszej uchwały „Spółką ", uchwala warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o 
kwotę 26.500.005,00 zł (dwadzieścia sześć milionów pięćset tysięcy pięć złotych) w drodze emisji nie więcej niż 
5.888.890 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na 
okaziciela serii oznaczonej każdorazowo przez Zarząd Spółki, o wartości nominalnej 4,50 (cztery złote i 
pięćdziesiąt groszy) złotych każda, zwanych dalej „Akcjami". 

 
§2 

1. Każda z serii Akcji zostanie oznaczona przez Zarząd Spółki w warunkach emisji danej serii obligacji 

zamiennych, o których mowa w ust. 2 poniżej, w ten sposób, że pierwsza seria Akcji zostanie oznaczona literą R, 

a ewentualne kolejne serie jako seria R z oznaczeniem numeru porządkowego (R1, R2, R3 itd.), aż do 

wyczerpania upoważnienia do emisji obligacji zamiennych, o których mowa w ust. 2 poniżej, w ramach 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na podstawie niniejszej uchwały. 

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia Akcji 

obligatariuszom obligacji zamiennych na akcje, o których mowa odpowiednio w Uchwale nr 4 niniejszego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz w Uchwale nr 5 niniejszego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki. 

3. Uprawionymi do objęcia Akcji są obligatariusze obligacji zamiennych na akcje, o których mowa 

odpowiednio w Uchwale nr 4 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz w Uchwale nr 5 

niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

§3 
Wobec powyższego, mając na względzie: 
1) dokonane dotychczas przez Spółkę emisje akcji serii M, M1, M2 oraz M3 o łącznej wartości nominalnej 

22.567.500,00 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), w ramach 

wcześniej ustanowionego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w części zamykającej się kwotą 

35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych), a zmienionego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2013 roku na kwotę 23.882.500,00 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset 

osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), jak również; 

2) fakt, iż w ramach wcześniej ustanowionego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w części 

zamykającej się kwotą 23.882.500,00 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset 

złotych), ustaloną uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2013 roku, 

obligatariusze części z obligacji zamiennych serii Z2 nie wykonali w terminie określonym w warunkach emisji 

takich obligacji, tj. w terminie do dnia 28 września 2014 roku, prawa zamiany obligacji serii Z2 na akcje serii M1, 

co spowodowało bezskuteczny upływ terminu do objęcia akcji serii M1, emitowanych w ramach wcześniej 

ustanowionego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o łącznej wartości nominalnej 11.728.000,00 

zł (jedenaście milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), jak również; 3) w związku ze 

wspomnianym wyżej zamiarem emisji obligacji zamiennych na akcje,   o których mowa odpowiednio w  Uchwale  

nr 4 niniejszego Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Spółki oraz w  Uchwale  nr 5 niniejszego Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki, ustala się  nową  wartość  nominalną  warunkowego podwyższenia  kapitału 

zakładowego Spółki na kwotę 33.704.505,00 zł (trzydzieści trzy miliony siedemset cztery tysiące pięćset pięć 

złotych). 

§4 
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1. Prawo do objęcia Akcji, będzie mogło być wykonane w terminie oznaczonym w warunkach emisji danej serii 

obligacji zamiennych, o których mowa w Uchwale nr 4 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki oraz odpowiednio w Uchwale nr 5 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jednakże 

nie później niż do dnia 30 kwietnia 2020 roku. 

2. Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie według następujących zasad. W stosunku do Akcji, które zostaną 

wydane najpóźniej w dniu ustalenia prawa do dywidendy, będzie przysługiwała dywidenda za rok obrotowy 

poprzedzający wydanie Akcji. Natomiast akcje wydane po dniu ustalenia prawa do dywidendy będą 

uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy, w którym zostały wydane. 

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji na rzecz 

obligatariuszy Obligacji. 

 
§5 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje niniejszym zmiany Statutu w ten sposób, że § 8a Statutu Spółki 
otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 
§8a 

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.704.505,00 zł (trzydzieści trzy miliony siedemset cztery 
tysiące pięćset pięć złotych). 

2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do 
objęcia akcji przez: 

a) obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie 
uchwały nr 4b Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 roku - w części 
warunkowego kapitału zakładowego zamykającego się kwotą 704.500,00 zł 
(siedemset cztery tysiące pięćset złotych), 

b) posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji 
zwykłych na okaziciela serii N emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Walnego 
Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 roku - w części warunkowego kapitału 
zakładowego zamykającego się kwotą 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy 
złotych), 

c) obligatariuszy obligacji serii AAA zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały Walnego 
Zgromadzenia - w części warunkowego kapitału zakładowego zamykającego się kwotą 4.000.000,00 zł 
(cztery miliony złotych), 

d) obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Walnego 
Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku; 

e) obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Walnego 
Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku. 

3. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być 
wykonane: 

a) w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje o których mowa w ust. 2 lit a - do dnia 
oznaczonego w warunkach emisji jako termin wykupu obligacji, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 
2015 r.;- 
b) w odniesieniu do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D - do dnia 31 grudnia 2015r.; 
c) w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje o których mowa w ust. 2 lit c - do dnia 31 
grudnia 2015r.; 
d) w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje, o których mowa w ust. 2 lit d oraz 
odpowiednio w ust. 2 lit e - do dnia oznaczonego w warunkach emisji danej serii obligacji jako termin 
wykupu obligacji, nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia 2020 roku. 
4. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust.2 lit. a 
emitowane będą w seriach. Pierwsza seria akcji zostanie oznaczona jako seria M, ewentualne kolejne jako 
seria M z oznaczeniem numeru porządkowego (Ml, M2, M3, M4 itd.). Oznaczenie serii będzie wskazywane 
każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji danej serii obligacji zamiennych na akcje, o których mowa w 
ust.2 lit a. 
5. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust. 2 lit. c 
emitowane będą w serii O. 
6. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust. 2 lit. d 
- e, emitowane będą w seriach. Pierwsza seria akcji zostanie oznaczona jako seria R, ewentualne kolejne jako 
seria R z oznaczeniem numeru porządkowego (R1, R2, R3 itd.). Oznaczenie serii będzie wskazywane 
każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji danej serii obligacji zamiennych na akcje, o których mowa w 
ust.2 lit d- e." 

§ 6 
Na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości 
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prawa poboru Akcji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu 
Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji oraz uzasadniającą wysokość ceny emisyjnej oraz 
sposób ustalenia ceny emisyjnej za Akcje, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały. 

 
§7 

l. Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę i upoważnia 
Zarząd do podejmowania czynności faktycznych i prawnych mających na celu ubieganie się o dopuszczenie i 
wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A., zwanym dalej „ GPW". 
2. Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację Akcji i upoważnia Zarząd 
do podejmowania czynności faktycznych i prawnych mających na celu dematerializację Akcji, w tym w 
szczególności do zawarcia umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych. 

 
§8 

Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na 
podstawie przepisu art. 445 w związku z przepisem art. 449 Ustawy Kodeks spółek handlowych wskazuje, iż 
podjęcie niniejszej uchwały umotywowane jest koniecznością pozyskania środków umożliwiających Spółce 
przeprowadzenie procesu zmiany struktury zadłużenia Spółki, co jest niezbędne w jej sytuacji. Proces ten pozwoli 
poprawić płynność finansową Spółki, a także obniżyć jej koszty finansowe. W konsekwencji zapewni to dalszy 
rozwój Spółki i podjęcie nowych inwestycji. Takie działania umożliwią Spółce zwiększenie konkurencyjności na 
rynku. 
 

§9 
Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 
upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały.\ 
 

§10 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że do zmiany Statutu Spółki konieczny 
jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

 
 

UCHWAŁA 
NR 03/06//2016 
ZARZĄDU SPÓŁKI 

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 

Z DNIA 
10 czerwca 2016 roku 

w sprawie decyzji o emisji i ustalenia warunków emisji obligacji serii AH zamiennych na akcje  
 

§ 1 
Emisja Obligacji. 

 
Zarząd Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14, wpisanej do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia 
w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034099, 
NIP 7262392016, REGON 472905994 z kapitałem zakładowym w wysokości: 30.336.669,00 zł, opłaconym 
w całości, zwanej dalej „Emitentem” na podstawie art. 2 pkt 1 lit a oraz art. 33 pkt 2 oraz art. 19 ustawy z dnia 
15 stycznia 2015 roku o obligacjach oraz na podstawie § 23 ust. 3 Statutu Spółki, a także na podstawie 
upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku 
w sprawie emisji przez Spółkę o obligacji na okaziciela zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela oraz 
w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji zamiennych na 
akcje w związku z Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela, 
w sprawie zmian Statutu Spółki z tym związanych, w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji, w sprawie ubiegania 
się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o 
rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych - uchwala emisję obligacji serii AH zamiennych na akcje na 
warunkach wskazanych poniżej. 
 

§ 2 
Postanowienie ogólne. 

1. Przedmiotem emisji jest nie więcej niż 5.000 (słownie: pięć tysięcy) zamiennych obligacji na okaziciela 
zwanych dalej „Obligacjami”. 
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2. Obligacje zawierają bezwarunkowe i bezpośrednie zobowiązanie Emitenta do świadczeń pieniężnych 
określonych w niniejszej uchwale. Obligacje zawierają również uprawnienie do ich zamiany na akcje 
Emitenta na warunkach określonych w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 
26 maja 2015 roku, uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku 
i niniejszej uchwale emisyjnej. 

3. Dniem emisji Obligacji jest dzień podjęcia niniejszej uchwały. 
4. Obligacje oznaczone będą literami „AH” i numerami 0001 – 5000. 
5. Obligacje emitowane są w trybie oferty niepublicznej (prywatnej), skierowanej do zindywidualizowanych 

adresatów (oferta nabycia obligacji zawierać będzie oznaczenie adresata) („Imienne Propozycje Nabycia 
Obligacji”) w liczbie nie większej niż 149 osób, wskazanych przez Zarząd. Zarząd może złożyć adresatowi 
propozycję nabycia całości lub części emitowanych Obligacji. 

6. Wartość nominalna jednej obligacji jest równa cenie emisyjnej Obligacji i wynosi: 1.000 złotych.  
7. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi: 5.000.000,00 złotych. 
8. Łączna cena emisyjna Obligacji wynosi: 5.000.000,00 złotych. 
9. Emisja Obligacji dojdzie do skutku, o ile zostanie objęte 4.500 (słownie: cztery tysiące pięćset) sztuk 

Obligacji. 
10. Obligacje wyemitowane zostaną w formie dokumentu.  
11. Obligacje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. 
12. Celem emisji jest przeprowadzenie transakcji odkupu praw składających się na markę „Gracja”. 
 

§ 3 
Terminy przyjęcia propozycji nabycia Obligacji. Przydział. 

1. Termin na przyjęcie propozycji nabycia Obligacji wyznacza się na okres od podjęcia niniejszej uchwały do 
dnia 12 czerwca 2016 roku, do godziny 18.00.  

2. Przydział Obligacji przez Zarząd Spółki zostanie dokonany najpóźniej w dniu 13 czerwca 2016 roku.  
3. Termin przyjęcia propozycji nabycia Obligacji oraz termin dokonania przydziału Obligacji („Dzień Przydziału”) 

może zostać zmieniony przez Emitenta. W szczególności Emitent może dokonać przydziału Obligacji we 
wcześniejszym terminie, niż wskazany w ust. 2. Wcześniejszy przydział Obligacji nastąpi, jeśli wszystkie 
złożone Imienne Propozycje Nabycia Obligacji zostaną przyjęte i nastąpi pełne opłacenie wszystkich 
subskrybowanych Obligacji. O fakcie przydziału Obligacji Emitent poinformuje w drodze raportu bieżącego. 
Sposób opłacenia Obligacji zostanie określony w Imiennej Propozycji Nabycia.  

4. O ewentualnym niedojściu emisji do skutku Emitent, w terminie 7 dni od ustalonego terminu przydziału, 
zawiadomi poprzez swoją stronę internetową, przesyłkami poleconymi lub przesyłkami kurierskimi 
wszystkich subskrybentów. Zwrot wpłaconych kwot nastąpi na wskazane przez subskrybentów w deklaracji 
nabycia Obligacji rachunki bankowe w terminie 3 dni roboczych począwszy od dnia zawiadomienia, nadania 
przesyłki poleconej lub przesyłki kurierskiej. 

 
§ 4 

Przyjęcie Warunków Emisji Obligacji. 
Zarząd, mając na względzie i) postanowienia dotyczące emisji obligacji zamiennych ustalone Uchwałą nr 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a w szczególności zawarte w § 2 tej uchwały upoważniającej Zarząd do 
określenia Warunków Emisji oraz ii) mając na uwadze dyspozycję art. 6 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o 
obligacjach, przyjmuje „Warunki Emisji Obligacji Serii AH Zamiennych na Akcje serii R2”, które stanowią załącznik 
nr 1 do niniejszej Uchwały i stanowią jej integralną część (dalej „Warunki Emisji Obligacji”). 
 

§ 5 
Warunki Zamiany Obligacji na Akcje 

1. Każdemu Obligatariuszowi przysługuje prawo do zamiany Obligacji na akcje na okaziciela Emitenta 
w warunkowym kapitale zakładowym, o którym mowa w § 8a ust. 2 lit e) Statutu, na warunkach 
określonych w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie z dnia 26 maja 2015 roku, 
a w zakresie nieuregulowanym tą uchwałą na warunkach określonych w niniejszej Uchwale i Warunkach 
Emisji Obligacji (dalej „Prawo Zamiany”). 

2. W wykonaniu Prawa Zamiany wydawane będą akcje zwykłe na okaziciela obejmowane przez 
Obligatariuszy, którzy skorzystali z prawa zamiany Obligacji, oznaczane jako seria R2 („Akcje”). 

3. Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela.  
4. Obligacje będą zamieniane na Akcje po cenie emisyjnej (Cenie Zamiany). 
5. Cena Zamiany jest równa wartości nominalnej akcji Spółki, co oznacza, że na każdy jeden złoty wartości 

nominalnej obligacji będzie przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej Akcji. 
6. Sposób przeliczania Obligacji na Akcje przedstawia się w ten sposób, że liczba Akcji przyznawanych w 

zamian za jedną Obligację (Parytet Wymiany) stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby 
całkowitej iloraz wartości nominalnej jednej Obligacji oraz ceny zamiany określonej w ust. 4 niniejszego 
paragrafu, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. W przypadku, gdy iloraz łącznej wartości nominalnej 
wszystkich Obligacji podlegających zamianie oraz wartości nominalnej Akcji będzie liczbą całkowitą, 
Parytet Wymiany stanowić będzie iloraz wartości nominalnej wszystkich Obligacji oraz Ceny Zamiany. 
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7. Kwota odpowiadająca wartości świadczeń z Obligacji, która nie została zamieniona na Akcje, zostanie 
wypłacona Posiadaczowi Obligacji w terminie 7 dni od daty wydania Akcji. 

8. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w przypadku zamiany wszystkich Obligacji na 
Akcje wyniesie 4.999.998 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 
dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), co oznacza, że w zamian za wszystkie Obligacje może być 
wydanych maksymalnie 1.666.666 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset 
sześćdziesiąt sześć) Akcji.  

9. Obligatariusze uprawnieni z Obligacji obejmują Akcje w warunkowym kapitale zakładowym w drodze 
pisemnego oświadczenia na formularzu przygotowanym przez Emitenta zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu 
Spółek handlowych, który będzie załącznikiem do Imiennej Propozycji Nabycia Obligacji. Uprawniony 
Obligatariusz może złożyć oświadczenie o objęciu Akcji w warunkowym kapitale zakładowym w drodze 
zamiany wszystkich lub części posiadanych Obligacji. 

10. Uprawnieni Obligatariusze mogą składać oświadczenia o objęciu akcji w warunkowym kapitale 
zakładowym nie później niż w Ostatecznym Dniu Wykupu Obligacji (dnia 30 kwietnia 2020 r.). Prawo do 
złożenia oświadczenia o objęciu Akcji w ramach kapitału warunkowego wygasa w dniu Wykupu Obligacji. 
Oznacza to, że oświadczenie o objęciu Akcji w warunkowym kapitale zakładowym, które doszło do 
Emitenta po Dniu Wykupu jest bezskuteczne. Datę złożenia oświadczenia o objęciu Akcji w warunkowym 
kapitale zakładowym ustala się zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego. 

11. Prawo do złożenia oświadczenia o objęciu Akcji w ramach kapitału warunkowego wygasa przed 
Ostatecznym Dniem Wykupu, jeżeli uprzednio oświadczenie o objęciu Akcji złożyło 149 uprawnionych 
Obligatariuszy. O wygaśnięciu prawa do złożenia oświadczenia o objęciu Akcji w ramach kapitału 
warunkowego Emitent powiadomi na podstawie raportu bieżącego.  

12. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na warunkach wskazanych w Uchwale nr 6 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenie z dnia 26 maja 2015 roku. 

13. Zgodnie z Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie z dnia 26 maja 2015 roku, Akcje będą 
przedmiotem dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

14. W związku z postanowieniem ust. 15 poniżej dokumenty (odcinki zbiorowe) Akcji nie będą wydawane. W 
celu zabezpieczenia uprawnień korporacyjnych akcjonariuszy, dopuszcza się jednakże możliwość wydania 
dokumentów (odcinków zbiorowych) Akcji. Mogą one wówczas być złożone do depozytu prowadzonego 
przez firmę inwestycyjną w celu ich dematerializacji. 

15. Emitent zastrzega, że proces dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na 
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi nie 
wcześniej niż po spełnieniu wszystkich wymagań przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych, a także odrębnych regulacji obowiązujących w Krajowym Depozycie 
Papierów Wartościowych S.A oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 
Podstawą prawną emisji Akcji Serii W jest Uchwała nr 4 NWZA z dnia 17 stycznia 2017 roku, zgodnie z 
którą postanowiono dokonać podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 17.268.334,50 złotych, 

poprzez ofertę publiczną 11.512.223 akcji zwykłych na okaziciela Serii W z prawem poboru dla 
dotychczasowych akcjonariuszy. 

 
 

UCHWAŁA NR 4  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. 

z siedzibą w Warszawie z dnia 17 stycznia 2017 roku 

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału 

zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii W, z zachowaniem 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ustalenia 15 marca 2017 roku jako dnia 

prawa poboru akcji serii W 

oraz zmiany Statutu Spółki związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego, 

dematerializacji akcji serii W, praw do akcji serii W oraz praw poboru akcji serii W, ubiegania 

się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez  

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  (dalej: „Spółka”) na 

podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2), art. 432 w związku z art. 310 § 2, art. 433,  art. 436, art. 455 i art. 
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457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi („Ustawa o Obrocie”) uchwala, co następuje:   

§ 1 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 34.536.669,- zł 

(słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych) 

do kwoty 17.268.334,50 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta 

trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt groszy), tj. o kwotę 17.268.334,50 zł (słownie: siedemnaście milionów 

dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt  groszy).   

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z kwoty 3,00 

zł (słownie: trzy złote) do kwoty 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda.   

3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości nominalnej akcji oraz utworzenie kapitału 

rezerwowego przeznaczonego na pokrycie strat Spółki. 

4. Obniżenie następuje bez uiszczenia jakichkolwiek spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na 

rzecz akcjonariuszy Spółki.  

5. Tworzy się osobny kapitał rezerwowy i przelewa całą kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego w 

wysokości 17.268.334,50 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta 

trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt groszy) na kapitał rezerwowy. Kapitał rezerwowy może zostać 

wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki.  

§ 2  

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie §1 niniejszej uchwały, 

podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych o kwotę w 

17.268.334,50 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści 

cztery złote pięćdziesiąt  groszy) – z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 1 niniejszej 

uchwały, tj. 17.268.334,5 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta 

trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt  groszy), do kwoty w wysokości 34.536.669,- zł (słownie: trzydzieści 

cztery milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych).   

2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję 11.512.223 (jedenastu milionów pięciuset 

dwunastu tysięcy dwustu dwudziestu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii W, o wartości nominalnej 1,5 

zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda (dalej: „Akcje Serii W”).   

3. Akcje Serii W będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje 

ani ograniczenia.   

4. Akcje serii W będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do 

podziału za rok obrotowy 2017, to jest od dnia 1 stycznia 2017 roku, na równi z pozostałymi akcjami.   

§ 3 

1. Emisja Akcji serii W przeprowadzona zostanie w ramach oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”).   

2. Cena emisyjna Akcji serii W zostaje ustalona na kwotę 1,50 zł (słownie: jeden 50/100 złotych) za jedną 

akcję.   

3. Akcje serii W zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed 

zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej.   

§ 4 
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1. Akcje serii W zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) 

Kodeksu spółek handlowych, tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, w 

stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Każdy Akcjonariusz posiadający 1 (jedną) akcję 

otrzymuje 1 (jedno) prawo poboru, które uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji serii W (emisja w stosunku 

1:1).   

2. Ustala się, że dniem według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii 

W (dzień prawa poboru) jest dzień 15 marca 2017 roku.   

§ 5 

1. Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i 

wprowadzenia Akcji serii W do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A.   

2. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji objętych niniejszą 

Uchwałą do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.   

§ 6 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii W upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do 

podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:  

a) określenia terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru Akcji serii W,  

b) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje serii W, 

c) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii W w ramach 

wykonania prawa poboru,   

d) ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii W, nieobjętych w ramach prawa 

poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych,  

e) zawarcia umowy/umów na subemisję usługową lub inwestycyjną dotyczącą wszystkich lub części Akcji serii 

W, jeżeli w ocenie Zarządu Spółki zawarcie takich umów będzie leżało w interesie Spółki,  

f) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej 

oraz wprowadzenie i dopuszczenie Akcji serii W do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych działań 

mających na celu uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia 

prospektu emisyjnego Akcji Serii W, praw do Akcji Serii W oraz praw poboru Akcji Serii W,   

g) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 431 § 

4 Kodeksu spółek handlowych.   

§ 7 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii W zmienia się Statut Spółki 

w ten sposób, że: 

1. § 6 ust. 1  otrzymuje następujące brzmienie:   

„§ 6 1. Kapitał zakładowy wynosi 34.536.669 (trzydzieści cztery milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy 

sześćset sześćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na 23.024.446 (słownie: (dwadzieścia trzy miliony 

dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,50 zł 

(jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:   

a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii 

A1;  

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;  

c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;  
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d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;  

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;  

f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2; 

g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykle na 

okaziciela serii W”.  

2. §14a skreśla się w całości, 

3. §22 ust. 1  otrzymuje następujące brzmienie:  

„§22.1  Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednej i nie więcej niż pięciu osób powoływanych i 

odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”  

§ 8 

Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę 

Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.   

§ 9 

1. Na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o 

dematerializacji:   

1) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii W o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda akcja,   

2) praw do Akcji serii W,   

3) praw poboru Akcji serii W 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i 

wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Akcji serii W, praw do Akcji serii W oraz praw poboru Akcji serii W 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i 

prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek 

prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii W, praw do Akcji serii W 

oraz praw poboru Akcji serii W, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 

umowy o rejestrację Akcji serii W, praw do Akcji serii W oraz praw poboru Akcji serii W w depozycie 

papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego.   

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.   

Uzasadnienie projektu Uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem 

kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii W z zachowaniem prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki związanych z obniżeniem i 

podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii W, praw do akcji serii W oraz praw poboru 

akcji serii W, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uzasadnieniem dla podjęcia  przedmiotowej uchwały 

jest kilka ważnych powodów i celów, wynikających z konieczności pozyskania przez Spółkę środków finansowych, 

niezbędnych do pokrycia zobowiązań finansowych Spółki.  Jak wynika z publikowanych przez Spółkę informacji i 

danych finansowych, Spółka  wymaga pilnego dokapitalizowania, celem zapewnienia środków finansowych na 

obsługę i spłatę zobowiązań zaciągniętych w poprzednich okresach, których terminy wymagalności zapadły lub 

zapadną w najbliższym czasie. Na chwilę obecną, podejmowane przez organy Spółki działania zmierzające do 
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pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych i zmiany struktury zadłużenia, nie przyniosły 

satysfakcjonujących efektów zapewniających uzdrowienie sytuacji finansowej Spółki, przy jednoczesnym 

umożliwieniu jej dalszego prowadzenia działalności i rozwoju.  W aktualnej sytuacji, w ocenie Zarządu Spółki 

konieczna i nieunikniona jest więc zmiana struktury zadłużenia Spółki z wykorzystaniem instrumentów 

kapitałowych, takich jak podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji, która w odpowiedniej 

części służyć będzie jako źródło pozyskania nowych środków finansowych wnoszonych jako wkłady na pokrycie 

akcji, a w części będzie mogła zostać wykorzystana celem rozliczenia zobowiązań finansowych Spółki.  Obniżenie 

kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej jednej akcji ma przede wszystkim 

uzasadnienie w związku z prezentowaną wcześniej koniecznością przeprowadzenia podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki, które jest niezmiernie istotne dla dalszego funkcjonowania Spółki i zmiany struktury jej 

zobowiązań. Stosownie do przepisów kodeksu spółek handlowych, akcje nowej emisji nie mogą być oferowane 

do objęcia za cenę emisyjną niższą, niż ich wartość nominalna. Aktualna wartość nominalna akcji Spółki (3,00 

złote) jest istotnie wyższa od ich kursu, po którym są one notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Istnieje więc wysoce realne i istotne ryzyko, że w przypadku 

oferowania przez Spółkę akcji nowej emisji za cenę emisyjną na poziomie nie niższym, niż 3 złote, emisja nie 

przyniesie realizacji zakładanych celów, ze względu na brak zainteresowania potencjalnych inwestorów i 

wierzycieli Spółki. Wobec istotnego znaczenia podwyższenia kapitału dla całej Grupy Kapitałowej, konieczne jest 

zapewnienie Spółce możliwości oferowania akcji nowej emisji za cenę emisyjną adekwatną do sytuacji i 

oczekiwań inwestorów oraz wierzycieli, co możliwe jest jedynie w przypadku zmniejszenia wartości nominalnej 

akcji Spółki. Jednoczesne przeprowadzenie zarówno obniżenia kapitału zakładowego, jak i jego podwyższenia, 

niezbędne jest z kolei ze względu na wskazywaną już wcześniej konieczność jak najszybszego dojścia do skutku 

podwyższenia kapitału zakładowego. Z tego względu, Zarząd Spółki proponuje w interesie Spółki oraz jej 

akcjonariuszy połączenie obu procesów, tak aby w efekcie jednej uchwały Walnego Zgromadzenia możliwe było 

w szybkim czasie osiągnięcie wszystkich ww. celów Spółki. Ponadto podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 

poprzez emisję akcji na okaziciela serii W spowoduje, iż objęcie akcji nowej emisji wyłącznie za wkłady pieniężne 

pozwoli na skuteczne dokapitalizowanie Spółki, oraz wsparcie w procesie zmiany struktury zadłużenia Spółki, a w 

konsekwencji rozszerzenie jej możliwości dokonywania dalszych inwestycji i realizacji założonych programów 

rozwoju.” 

 
Zmiana Statutu w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego, dokonywana na mocy uchwały 

walnego zgromadzenia, podlega wpisowi do KRS (430 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Uchwała o 
podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu 

miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty 
publicznej objętej prospektem emisyjnym, jak ma to miejsce w przypadku Akcji Serii W, po upływie 

dwunastu miesięcy od dnia zatwierdzenia przez KNF prospektu emisyjnego oraz nie później, niż w 

ciągu miesiąca od dnia przydziału akcji, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu nie może zostać 
złożony do KNF po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału 

zakładowego (art. 431 § 4 KSH).  
 

Przeprowadzenie publicznej oferty Akcji Serii W wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego, 

zatwierdzenia go przez KNF oraz udostępnienia do publicznej wiadomości (art. 7 ust. 1 Ustawy o 
ofercie publicznej). Ponadto, na podstawie art. 5 ust. 1 i 4 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi i zgodnie ze szczegółowymi regulacjami KDPW, przed rozpoczęciem subskrypcji Akcji 
Serii W Emitent jest zobowiązany do zawarcia z KDPW umowy, której przedmiotem byłaby rejestracja 

PDA Serii W i Akcji Serii W w depozycie prowadzonym przez KDPW. Umowa ta jest niezbędne także 

dla dopuszczenia PDA Serii W i Akcji Serii W do obrotu do obrotu giełdowego. Na podstawie tej umów 
następuje dematerializacja PDA Serii W i Akcji Serii W. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z 
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chwilą ich zapisania po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 Ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Za 

moment powstania PDA należy uznać ich zapisanie na rachunku papierów wartościowych w wyniku 
zarejestrowania PDA w KDPW, co nastąpi po dokonaniu przez Emitenta przydziału akcji. Z kolei za 

moment powstania praw z Akcji Serii W należy uznać ich zapiasanie na rachunku papierów 
wartościowych w wyniku zarejestrowania Akcji Serii W w KDPW, następujące po wydaniu przez sąd 

rejestrowy postanowienia o zmianie statutu Emitenta w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego 

w drodze emisji Akcji Serii W oraz dokonaniu wpisu odpowiedniej zmiany do KRS. 

4.7. PRZEWIDYWANA DATA EMISJI 

Emitent przewiduje, że publiczna oferta Akcji Serii W rozpocznie się 17 lipca 2017 r. 

4.8. OPIS OGRANICZEŃ W SWOBODZIE PRZENOSZENIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

4.8.1. OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE ZE STATUTU  

Statut Emitenta nie zawiera żadnych postanowień dotyczących ograniczeń zbywania papierów 
wartościowych Emitenta. 

 

4.8.2. OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI 
FINANSOWYMI ORAZ USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA 

INSTRUMENTÓW DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH 
PUBLICZNYCH   

Obrót papierami wartościowymi Emitenta, jako spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym 
w Ustawie o Ofercie oraz w Ustawie o Obrocie. Zgodnie z art. 19 Ustawy o Obrocie, jeżeli ustawa nie 

stanowi inaczej: 

 papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem 
obrotu na rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu, 

 dokonywanie oferty publicznej i zbywanie papierów wartościowych na podstawie tej oferty, z 
wyjątkiem oferty publicznej, o której mowa w art. w art. 7 ust. 4 pkt 4 i 5 oraz ust. 8 Ustawy 

o Ofercie, wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej; 

 

Rozporządzenie MAR: 

 
Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR, informacje poufne obejmuję określone w sposób precyzyjny 

informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące bezpośrednio lub pośrednio, 

jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a 
które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na 

ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów 
finansowych. Informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór 

okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało 
miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym 

stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego 

szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów 
pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji 

produktów opartych na uprawnieniach do emisji. W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie 
procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego 

wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub to 
przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem 

tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia.  Etap pośredni rozciągniętego w czasie 
procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych, o 

których mowa w art. 7 Rozporządzenia MAR. 

 
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie: (a) wykorzystywania informacji poufnych 

lub usiłowania wykorzystania informacji poufnych; (b) rekomendowania innej osobie lub nakładania jej do 
wykorzystania informacji poufnych; lub (c) bezprawnego ujawniania informacji poufnych. 
 

http://sip.lex.pl/#/dokument/17220869#art%287%29ust%284%29pkt%284%29
http://sip.lex.pl/#/dokument/17220869#art%287%29ust%284%29pkt%285%29
http://sip.lex.pl/#/dokument/17220869#art%287%29ust%288%29
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Wykorzystywanie informacji  poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu 

informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz 

osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. 
Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu 

finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby 
w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej. 

 
Udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do 

wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu 
informacji poufnych oraz (a) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub 

zbyła instrumenty finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub 

zbycia; lub (b) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła 
zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do 

takiego anulowania lub zmiany. 
 

Bezprawne ujawnianie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy osoba znajduje się w posiadaniu 
informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to 

odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. 
 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi 

związane powiadamiają emitenta oraz KNF o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w 
odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź 

innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Powiadomienia takie dokonuje się niezwłocznie i nie 
później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek powiadomienia emitenta oraz KNF powstaje, 

gdy łączna kwota transakcji dokonana przez daną osobę w danym roku kalendarzowym osiągnie próg 5.000 
EUR.  

 
Osoba pełniące obowiązki zarządcze, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia MAR, oznacza osobę 

związaną z emitentem, która: 

a) jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu; lub 
b) pełni funkcje kierownicze, nie będąc członkiem organów, o których mowa w lit. a), przy czym ma 

stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz 
uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i 

perspektywy gospodarcze tego podmiotu. 
 

Za osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia 
MAR, uznaje się: 

a) małżonka lub partnera uznawanego zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z małżonkiem; 

b) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym; 
c) członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym 

przez okres co najmniej roku; lub 
d) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni 

osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba 
taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści 

takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej 
osoby. 

 

Powiadomienia dokonywane przez ww. osoby obejmują następujące transakcje: 
a) transakcje zastawiania lub pożyczania instrumentów finansowych przez osobę pełniącą obowiązki 

zarządcze, lub w jej imieniu, lub osobę blisko z nią związaną, lub w jej imieniu, o których mowa w 
ust. 1; 

b) transakcje zawierane przez osobę zawodowo zajmującą się pośredniczeniem w zawieraniu 
transakcji lub wykonywaniu zleceń lub przez inną osobę w imieniu osoby pełniącej obowiązki 

zarządcze lub osoby blisko związanej z taką osobą, o której mowa w ust. 1, włączając w to 
transakcje zawierane w ramach uznania; 

c) transakcje dokonywane z tytułu polisy ubezpieczeniowej na życie, określonej w dyrektywie 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE ( 1 ), w przypadku gdy: 
(i) ubezpieczającym jest osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba blisko związana z taką 

osobą, o których mowa w ust. 1; 
(ii) ryzyko inwestycyjne ponosi ubezpieczający; oraz  
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(iii) ubezpieczający ma prawo lub swobodę podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących 

konkretnych instrumentów w ramach tej polisy ubezpieczeniowej na życie lub wykonywania 

transakcji dotyczących konkretnych instrumentów w ramach tej polisy ubezpieczeniowej na 
życie. 

 
Zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR, Państwa członkowskie zapewniają, zgodnie z prawem 

krajowym, by w razie wystąpienia naruszeń, o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. a), właściwe 
organy miały uprawnienia do nakładania co najmniej następujących sankcji administracyjnych i 

stosowania co najmniej następujących środków administracyjnych: 

a) nakazu zobowiązującego osobę odpowiedzialną za naruszenie do zaprzestania określonego 
postępowania oraz powstrzymania się od jego ponownego podejmowania; 

b) wyrównania korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia, o ile możliwe jest 
ich ustalenie; 

c) publicznego ostrzeżenia wskazujące osobę odpowiedzialną za popełnienie naruszenia oraz 

charakter naruszenia; 
d) cofnięcia lub zawieszenia zezwolenia dla firmy inwestycyjnej; 

e) tymczasowego zakazu sprawowania funkcji zarządczych w firmach inwestycyjnych wobec 
każdej osoby pełniącej obowiązki zarządcze w firmie inwestycyjnej lub każdej innej osoby 

fizycznej uznanej za odpowiedzialną za popełnienie naruszenia; 
f) w przypadku ponownych naruszeń art. 14 lub 15 – stałego zakazu sprawowania funkcji 

zarządczych w firmach inwestycyjnych wobec każdej osoby pełniącej obowiązki zarządcze w 

firmie inwestycyjnej lub każdej innej osoby fizycznej uznanej za odpowiedzialną za popełnienie 
naruszenia; 

g) tymczasowego zakazu zawierania transakcji na własny rachunek wobec każdej osoby 
pełniącej obowiązki zarządcze w firmie inwestycyjnej lub każdej innej osoby fizycznej uznanej 

za odpowiedzialną za popełnienie naruszenia; 

h) maksymalnych administracyjnych sankcji pieniężnych w wysokości co najmniej trzykrotnej 
wartości korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia, o ile można je 

określić; 
i) w przypadku osoby fizycznej – maksymalnych administracyjnych sankcji pieniężnych w 

wysokości co najmniej: 
(i) w przypadku naruszeń art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR– 5 000 000 EUR, a w 

państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w 

walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.; 
(ii) w przypadku naruszeń art. 16 i 17 Rozporządzenia MAR – 1 000 000 EUR, a w 

państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w 
walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.; oraz 

(iii) w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 Rozporządzenia MAR – 500 000 EUR, a w 

państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w 
walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.; oraz  

j) w przypadku osoby prawnej – maksymalnych administracyjnych sankcji pieniężnych w 
wysokości co najmniej:  

(i) w przypadku naruszeń art. 14 i 15 – 15 000 000 EUR lub 15 % całkowitych rocznych 
obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania 

zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym 

walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 
2014 r.;  

(ii) w przypadku naruszeń art. 16 i 17 – 2 500 000 EUR lub 2 % całkowitych rocznych 
obrotów na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez 

organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, 

równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.; oraz  
(iii) w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 – 1 000 000 EUR, a w państwie członkowskim, 

w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 
lipca 2014 r.. 

 

Ustawa o Ofercie: 
 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie, każdy: 
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 kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% 

ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, lub 

 posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% 
ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął 

odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej 
ogólnej liczby głosów, lub 

 kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co 

najmniej 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do 
obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych lub o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów 

w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do innego rynku regulowanego, lub 
 kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co 

najmniej 1% ogólnej liczby głosów,  
 

jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni 

roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy 
zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z 

nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym lub w 
alternatywnym systemie obrotu – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia 

transakcji, przy czym za dni sesyjne uważa się dni sesyjne ustalone przez spółkę prowadzącą rynek 

regulowany lub przez podmiot organizujący alternatywny system obrotu w regulaminie, zgodnie z 
przepisami Ustawy o Obrocie oraz ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie internetowej. 

Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę 
udziału, której dotyczy zawiadomienie a także podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego 

zawiadomienia, posiadających akcje spółki oraz o osobach o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. 

c. Zawiadomienie powinno zawierać również informacje o liczbie akcji posiadanych przed zmiana 
udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich 

procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym 
udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej 

liczbie głosów, z zastrzeżeniem, ze w przypadku gdy podmiot posiada akcje różnego rodzaju, 
zawiadomienie powinno zawierać wymienione w niniejszym zadaniu informacje odrębnie dla każdego 

rodzaju. Zawiadomienie powinno zawierać również informacje o liczbie głosów z akcji, obliczonej w 

sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub 
zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 

Ustawy o ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o 
ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych 

instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może 

nastąpić nabycie akcji, liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o 
ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których 

mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych 
oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych oraz informacje o łącznej sumie liczby głosów 

wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o ofercie i jej procentowym udziale w 

ogólnej liczbie głosów. Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po 
rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w 

tym samym dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia 
rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się 

powstanie tych obowiązków. Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie spoczywają również na 
podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z zajściem 

innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego oraz pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub 
przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem 

instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub 
zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już 

przez emitenta, lub które odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają 

skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w art. 69 ust. 1 pkt 
1 Ustawy o Ofercie, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie 

pieniężne. 
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Ponadto, obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają w przypadku gdy prawa głosu są 

związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, 

gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i 
deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do 

podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie. 
 

Ponadto, zgodnie z art. 73 Ustawy o Ofercie, przekroczenie: 

 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia 
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej 

osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, za wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% 
ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w 

podpunkcie poniżej (art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie), 
 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia 

wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki 

(art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie),  
 

przy czym w przypadku, gdy:  
1. przekroczenie progu 33% ogólnej liczny głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, 

objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do 

spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, 
wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, 

akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy 
od przekroczenia 33 % ogólnej liczby głosów, do: 

 ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie 
powodującej osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów albo 

 zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33 % ogólnej liczby głosów 

- chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej 
liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33 % ogólnej liczby głosów, odpowiednio w 

wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania 
jego akcji. 

 

2. przekroczenie progu 66% ogólnej liczny głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, 
objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do 

spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, 
wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, 

akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy 

od przekroczenia 66 % ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na 
sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym terminie udział 

akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie 
zmniejszeniu do nie więcej niż 66 % ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia 

kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji. 
 

Jeżeli przekroczenie 33 % ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o 

którym mowa w art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu 
akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu. Termin wykonania tego obowiązku 

liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie 
głosów (art. 73 ust. 3 Ustawy o Ofercie). 

 

Jeżeli przekroczenie 66 % ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o 
którym mowa w art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu 

akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu. Termin wykonania tego obowiązku 
liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie 

głosów (art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie). 
 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie, akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po 

przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 lub 2 Ustawy o ofercie nabył – po 
cenie wyższej, nić cena określona w tym wezwaniu – kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niż w 

ramach wezwań lub wykonania obowiązku o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie, jest 
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obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, 

które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje zostały nabyte po cenie 

obniżonej w przypadku określonym w art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie. Przepis art. 74 ust. 3 Ustawy o 
Ofercie stosuje się odpowiednio do podmiotu, który pośrednio nabył akcje spółki publicznej (art. 74 

ust. 4 Ustawy o Ofercie). 
 

Zgodnie z art. 75 ust. 2 Ustawy o Ofercie, obowiązki wskazane w art. 73 Ustawy o Ofercie nie 

powstają w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz 
w okresie 3 lat od dnia zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej oferty 

publicznej. 
 

Zgodnie z art. 75 ust. 3 Ustawy o Ofercie obowiązki, o których mowa w art. 73 i art. 74 Ustawy o 
Ofercie, nie powstają w przypadku nabywania akcji: 

 spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są 

przedmiotem obrotu zorganizowanego, 
 od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, w tym przypadku nie stosuje 

się art. 5 Ustawy o Ofercie; 
 w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego oraz w postępowaniu egzekucyjnym, 

 zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawarta przez uprawnione 

podmioty na warunkach określonych w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych 
zabezpieczeniach finansowych, 

 obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika, uprawnionego na podstawie innych 
ustaw do korzystania z trybu zaspokojenia, polegającego na przejęciu na własność przedmiotu 

zastawu, 
 w drodze dziedziczenia, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 

ustawy, 

 w przymusowej restrukturyzacji. 
 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone 
zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, za wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w 

wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w rozumieniu powołanej wyżej Ustawy 

z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych. 
 

Zgodnie z art. 76 Ustawy o Ofercie, w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania 
się na zamianę akcji, w przypadku wezwania o którym mowa w art. 73 Ustawy o Ofercie, mogą być 

nabywane wyłącznie akcje innej spółki, kwity depozytowe, listy zastawne, które są 

zdematerializowane lub obligacje emitowane przez Skarb Państwa. W zamian za akcje będące 
przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania o którym mowa 

w art. 74 Ustawy o Ofercie mogą być nabywane wyłącznie zdematerializowane akcje innej spółki albo 
inne zdematerializowane zbywalne papiery wartościowe dające prawo głosu w spółce. W przypadku, 

gdy przedmiotem wezwania mają być wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie musi przewidywać 
możliwość sprzedaży akcji przez podmiot zgłaszający się w odpowiedzi na to wezwanie, po cenie 

ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie. 

 
Stosownie do art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie, ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu 

zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem 
wezwania. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub 

innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Wezwanie 

jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie później niż na 14 dni roboczych przed 

dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego 
ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje i 

dołączenia do niego treści wezwania (art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie). Odstąpienie od ogłoszonego 
wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące 

tych samych akcji, a odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje spółki jest 

dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej 
spółki po cenie nie niższej niż w tym wezwaniu (art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie). Po ogłoszeniu 

wezwania, podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki, której akcji wezwanie 
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dotyczy, przekazuje informacje o tym wezwaniu, wraz z jego treścią, przedstawicielom zakładowych 

organizacji zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku ich braku, bezpośrednio pracownikom 

(art. 77 ust. 5 Ustawy o Ofercie). W przypadku gdy akcje będące przedmiotem wezwania są 
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w innym 

państwie członkowskim, podmiot ogłaszający wezwanie jest obowiązany zapewnić na terytorium tego 
państwa szybki i łatwy dostęp do wszelkich informacji i dokumentów, które są przekazane do 

publicznej wiadomości w związku z wezwaniem, w sposób określony przepisami państwa 

członkowskiego (art. 77 ust. 6 Ustawy o Ofercie). Po otrzymaniu zawiadomienia KNF może, najpóźniej 
na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgłosić żądanie wprowadzenia 

niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania lub przekazania wyjaśnień dotyczących jego 
treści, w terminie określonym w zadaniu, nie krótszym niż 2 dni (art. 78 ust. 1 Ustawy o Ofercie). 

Żądanie KNF doręczone podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem którego jest ogłoszone i prowadzone wezwanie, uważa się 

za doręczone podmiotowi obowiązanemu do ogłoszenia wezwania. W okresie pomiędzy 

zawiadomieniem KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje, 
o zamiarze ogłoszenia wezwania a zakończeniem wezwania, podmiot zobowiązany do ogłoszenia 

wezwania oraz podmioty zależne od niego lub wobec niego dominującej, a także podmioty będące 
stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki 

publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki, 

mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania oraz w 
sposób w nim określony i jednocześnie nie mogą zbywać takich akcji, ani zawierać umów, z których 

mógłby wynikać obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania oraz nie mogą 
nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie (art. 77 ust. 4 ustawy). Po 

zakończeniu wezwania podmiot, który ogłosił wezwanie jest obowiązany zawiadomić w trybie, o 
którym mowa w art. 69 Ustawy o ofercie, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym 

udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania (art. 77 ust. 7 ustawy). 

 
Cena akcji, proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 73 i art. 74 Ustawy o Ofercie, powinna 

zostać ustalona na zasadach określonych w art. 79 ustawy. 
 

Wyliczone wyżej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy o Ofercie, spoczywają również na: 

 podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w 
związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z 

akcjami spółki publicznej 
 funduszu inwestycyjnym, także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 

ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji 

łącznie przez: 
- inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

- inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot, 

 na alternatywnej spółce inwestycyjnej, także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie 
danego progu ogólnej liczby Gosów określonego w tych przepisach następuje w związku z 

posiadaniem akcji łącznie przez: 

- inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w 
rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

- inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzane przez ten sam podmiot, 

 podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 

głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 
-  przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z 

wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 
ust. 2 pkt 2 Ustawy o Obrocie, 

-  w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których 
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy 

o Obrocie oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych, w zakresie akcji wchodzących w skład 

zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, 
może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 
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-  przez osobę trzecią, z którą podmiot ten zawarł umowę, której przedmiotem jest 

przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu, 

 pełnomocniku ,który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został 
upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie 

wydał wiążących dyspozycji co do głosowania, 
 wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące 

nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 

zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych 
podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków, 

 podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie powyższym, posiadając 
akcje spółki publicznej w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego 

progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach, 
 pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku 

papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych 

 
Obowiązki określone w oddziale 1 rozdziału 4. Ustawy o Ofercie powstają również w przypadku 

zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem 
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, a także w związku ze 

zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów. 

 
W przypadkach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 87 ust. 1a Ustawy o Ofercie, 

obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony 
porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o Ofercie, 

domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez: 
 małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub 

stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli, 

 osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, 
 jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. 

 
Ponadto, obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z 

papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on 

dysponować według własnego uznania. 
 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków, wlicza się: 
 po stronie podmiotu dominującego – liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne, 

 po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu w przypadku 

gdy akcjonariusz nie wydał wiążących dyspozycji co do głosowania – liczbę głosów z akcji 
spółki, objętych tym pełnomocnictwem, 

 liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone 
lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisów prawa, 

 po stronie pełnomocnika, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 7 Ustawy o Ofercie – liczbę 
głosów posiadanych przez mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach papierów 

wartościowych, w zakresie których pełnomocnik ma umocowanie. 

 
Podmiot obowiązany do wykonania obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 5 

Ustawy o Ofercie nie może do dnia ich wykonania bezpośrednio lub pośrednio nabywać lub 
obejmować akcji spółki publicznej, w której przekroczył określony w tych przepisach próg ogólnej 

liczby głosów. 

 
Stosownie do art. 90 Ustawy o Ofercie, przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie, dotyczącego 

znacznych pakietów akcji spółek publicznych, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez firmę 
inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminami, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 

1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o Obrocie, zadań związanych z organizacja rynku regulowanego. 
 

Ponadto, przepisów art. 69-69b  Ustawy o Ofercie nie stosuje się w przypadku nabywania lub 

zbywania akcji przez firmę inwestycyjną w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 art. 90 
Ustawy o Ofercie, które łącznie z akcjami już posiadanymi w tym celu uprawniają do wykonywania 

mniej niż 10 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o ile: 
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 prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz 

 firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o 

realizacje zadań, o których mowa w art. 90 ust. 1 Ustawy o Ofercie, zawiadomi organ państwa 
macierzystego, o którym mowa w art. 55a Ustawy o Ofercie, właściwy dla emitenta, o zamiarze 

wykonywania zadań związanych z organizacją rynku regulowanego oraz 
 firma inwestycyjna zapewni identyfikacje akcji posiadanych w celu realizacji zadań, o których 

mowa w art. 90 ust. 1 Ustawy o Ofercie. 

 
Przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie, z wyjątkiem art. 69-69b i art. 70, oraz art. 89 Ustawy o 

Ofercie w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji 
w drodze krótkiej sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 Ustawy o Obrocie. 

 
Przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie nie stosuje się w przypadku nabywania akcji: 

 w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych 

przez: 
- Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o obrocie; 

- spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o 
których mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o obrocie, w regulaminie, o którym mowa w art. 

48 ust. 15 tej ustawy; 

- spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 
Ustawy o obrocie. 

 Krajowy Depozyt, spółkę której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu 
zadań, o których mowa w art. 48 ust. Ustawy o Obrocie oraz spółkę prowadzącą izbę 

rozliczeniową - w ramach dokonywanych przez nie rozliczeń transakcji 
 

Przepisów art. 69-69b Ustawy o Ofercie nie stosuje się do podmiotu dominującego towarzystwa 

funduszy inwestycyjnych oraz podmiotu dominującego firmy inwestycyjnej, wykonujących czynności, o 
których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. bustawy ustawy o Ofercie, pod warunkiem, że: 

-  Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują 
przysługujące im w związku z zarządzanymi portfelami prawa głosu niezależnie od podmiotu 

dominującego; 

-  podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do sposobu 
głosowania na walnym zgromadzeniu spółki publicznej; 

-  podmiot dominujący przekaże do Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o których 
mowa powyżej, wraz z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek 

zarządzających oraz firm inwestycyjnych zarządzających portfelami ze wskazaniem właściwych 

organów nadzoru tych podmiotów. 
 

Warunki, o których mowa w ust. 1d pkt 1 i 2 art. 90 Ustawy o Ofercie uważa się za spełnione, jeżeli: 
 struktura organizacyjna podmiotu dominującego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub 

firmy inwestycyjnej zapewnia niezależność wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej; 

 osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych lub firmę inwestycyjną, działają niezależnie; 

 w przypadku gdy podmiot dominujący zawarł z towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub 
firmą inwestycyjną umowę o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych - w relacjach 

pomiędzy tym podmiotem a towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną 
zachowana zostaje niezależność. 

 

Przepisów art. 69-69b Ustawy o Ofercie nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji 
własnych przez spółkę publiczną lub podmiot działający na jej rachunek lub w jej imieniu, pod 

warunkiem że to nabywanie lub zbywanie odbywać się będzie w trybie, terminie i na warunkach 
określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. 

wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla 

programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz.Urz. UE L 336 z 23.12.2003, str. 33, z 
późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 6, str. 342), w ramach stabilizacji 

instrumentów finansowych, oraz że prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane ani w 
żaden inny sposób wykorzystywane w celu wpływania na zarządzanie emitentem. 
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Przepisów art. 69-69b Ustawy o Ofercie nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania 

instrumentów finansowych przez bank krajowy, instytucję kredytową lub firmę inwestycyjną, do 
portfela handlowego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 

z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm 
inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 

1, z późn. zm.), jeżeli: 

 udział w ogólnej liczbie głosów związany z posiadanymi instrumentami finansowymi stanowi 
mniej niż 5% ogólnej liczby głosów oraz 

 prawa głosu wynikające z akcji znajdujące się w portfelu handlowym nie są wykonywane. 
 

Przepisy art. 90 ust. 1d Ustawy o Ofercie stosuje się odpowiednio do podmiotu dominującego wobec 
podmiotu mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim, który prowadzi 

działalność równoważną z działalnością spółki zarządzającej mającej siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego lub który wykonuje czynności polegające na zarządzaniu portfelami instrumentów 
finansowych. 

 
Przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie, z wyjątkiem art. 69-69b, art. 70, art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 

ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie, nie stosuje się również 

w przypadku porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, zawieranych dla 
ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonywania przez nich uprawnień 

określonych w art. 84 i art. 85 oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425 i art. 429 § 1 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. 

 
Przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie, z wyjątkiem art. 69-69b, art. 70 oraz art. 89 Ustawy o Ofercie 

w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie, nie stosuje się w przypadku udzielenia 

pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o Ofercie, dotyczącego wyłącznie 
jednego walnego zgromadzenia. Zawiadomienie składane w związku z udzieleniem lub otrzymaniem 

takiego pełnomocnictwa powinno zawierać informację dotyczącą zmian w zakresie praw głosu po 
utracie przez pełnomocnika możliwości wykonywania prawa głosu. 

 

Przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie nie stosuje się w przypadku pośredniego nabycia akcji przez 
Skarb Państwa, pod warunkiem że: 

 podmioty wykonujące uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa oraz 
podmioty od niego zależne wykonują przysługujące im prawa głosu niezależnie od siebie; 

 osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez podmioty zależne od Skarbu 

Państwa działają niezależnie. 
 

Ustawa o Ofercie reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których mowa 
wyżej, w sposób następujący: 

 zgodnie z art. 89 ustawy akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z: 
1. akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia 

prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, 

jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków 
określonych odpowiednio w art. 69 Ustawy o Ofercie; 

2. wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z 
naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy 

o Ofercie; 

3. akcji spółki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy 
o Ofercie. 

 
Podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku, o którym mowa odpowiednio w 

art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie, nie może wykonywać prawa głosu z 
wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że wykona w terminie obowiązki określone w tych przepisach. 

 

Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy o Ofercie, 
dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza 

lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 
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ust. 1 albo nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy 

o Ofercie. 

 
W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 

77 ust. 4 pkt 3 albo art. 88a Ustawy o Ofercie, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie, 
podmiot, który nabył lub objął akcje, oraz podmioty od niego zależne nie mogą wykonywać prawa 

głosu z tych akcji. 

 
Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 89 ust. 1-2b 

Ustawy o Ofercie, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego 
zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw. 

 
Zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie, na każdego, kto: 

 nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67 

Ustawy o Ofercie, 
 przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa 

w art. 73 i art. 74 Ustawy o Ofercie, 
 nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 Ustawy o Ofercie, 

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w 

terminie obowiązku zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy 
o Ofercie, 

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których 
mowa w art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie, 

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o którym 
mowa w art. 90a ust. 1 Ustawy o Ofercie, 

 wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 Ustawy o Ofercie, w określonym w nim terminie nie 

wprowadza niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje 
wyjaśnień dotyczących jego treści, 

 nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji w przypadku określonym w art. 74 ust. 
3 Ustawy o Ofercie, 

 w wezwaniu, o którym mowa w art. 73 i art. 74 lub art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie, proponuje 

cenę niższą niż określona na podstawie art. 79 Ustawy o Ofercie, 
 bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 

3 albo art. 88a Ustawy o Ofercie, 
 nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 73, art. 

74, art. 79 lub art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie, 

 dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82 Ustawy o 
Ofercie, 

 nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie, 
 wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 Ustawy o Ofercie nie udostępnia 

dokumentów rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień, 
 nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3 Ustawy Ofercie, 

 dopuszcza się czynu o których mowa wyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej 

lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 
 

Na każdego, kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b Ustawy o 
Ofercie, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, 

Komisja może nałożyć karę pieniężną (art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie): 

 w przypadku osób fizycznych - do wysokości 1 000 000 zł; 
 w przypadku innych podmiotów - do wysokości 5 000 000 zł albo kwoty stanowiącej 

równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym 
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5 000 000 zł. 

 
Stosownie do art. 97 ust. 1b Ustawy o Ofercie, w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści 

osiągniętej lub straty unikniętej w wyniku naruszenia, o którym mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o 

Ofercie, przez podmiot niedokonujący zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b Ustawy o Ofercie, 
lub dokonujący takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, 
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zamiast kary, o której mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie, Komisja może nałożyć karę pieniężną 

do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

 
W przypadku gdy podmiot jest jednostką dominującą, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa w art. 97 ust. 1a pkt 2 Ustawy o Ofercie, 
stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu emitenta ujawniona w ostatnim 

zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. 

 
W przypadku gdy fundusz inwestycyjny lub alternatywna spółka inwestycyjna nie dokonuje w terminie 

zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b Ustawy o Ofercie, lub dokonuje takiego zawiadomienia 
z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, Komisja może nałożyć na: 

1)  towarzystwo funduszy inwestycyjnych będące organem tego funduszu inwestycyjnego, 
2)  zewnętrznie zarządzającego ASI w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

3)  zarządzającego z UE w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych, zarządzającego tą 

alternatywną spółką inwestycyjną 
- karę pieniężną, o której mowa w art. 97 ust. 1a lub 1b Ustawy o Ofercie. 

 
Przy wymierzaniu kary za naruszenia, o których mowa w art. 97 ust. 1 lub 1a Ustawy o Ofercie, 

Komisja bierze w szczególności pod uwagę: 

1) wagę naruszenia oraz czas jego trwania; 
2) przyczyny naruszenia; 

3) sytuację finansową podmiotu, na który nakładana jest kara; 
4) skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez podmiot, który dopuścił się naruszenia, 

lub podmiot, w którego imieniu lub interesie działał podmiot, który dopuścił się naruszenia, o 
ile można tę skalę ustalić; 

5) straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, o ile można te straty ustalić; 

6) gotowość podmiotu dopuszczającego się naruszenia do współpracy z Komisją podczas 
wyjaśniania okoliczności naruszenia; 

7) uprzednie naruszenia przepisów niniejszej ustawy popełnione przez podmiot, na który 
nakładana jest kara. 

 

Kara pieniężna w wysokości, o której mowa w: 
1) art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie - może zostać nałożona odrębnie za każdy z czynów 

określonych w tym przepisie; 
2) art. 97 ust. 1a albo 1b Ustawy o Ofercie - może zostać nałożona odrębnie za każdy z czynów 

określonych w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie. 

 
Kara pieniężna, o której mowa w: 

1) art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie, 
2) art. 97 ust. 1a albo 1b Ustawy o Ofercie 

- może być nałożona odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia, o którym 
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie. 

 

W decyzji, o której mowa w art. 97 ust. 1, 1a, 1b, 1d lub 1e Ustawy o Ofercie, Komisja może 
zobowiązać podmiot dopuszczający się naruszenia do zaniechania lub powstrzymania się od 

podejmowania działań stanowiących naruszenie lub wyznaczyć termin ponownego wykonania 
obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą 

nałożenia kary pieniężnej. W razie bezskutecznego upływu tego terminu Komisja może powtórnie 

wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. Przepisy art. 97 ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie stosuje się 
odpowiednio. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 

 
W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie, 

Komisja może nałożyć na osobę, która pełniła w tym okresie funkcję członka zarządu lub członka 
organu zarządzającego podmiotu, lub była wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania podmiotu, 

karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł. 
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W przypadku rażącego naruszenia przez fundusz inwestycyjny lub alternatywną spółkę inwestycyjną 

obowiązków, o których mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie, Komisja może nałożyć na członka 

organu zarządzającego: 
1) towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem tego funduszu inwestycyjnego, 

2) zewnętrznie zarządzającego ASI w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych, 
3) zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, zarządzającego tą 

alternatywną spółką inwestycyjną 

- karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł. 
 

W przypadku gdy fundusz inwestycyjny, co do którego towarzystwo funduszy inwestycyjnych zawarło 
umowy, o których mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b Ustawy o funduszach inwestycyjnych, rażąco narusza 

obowiązki, o których mowa w art. 97 ust. 1a Ustawy o Ofercie, Komisja może nałożyć odpowiednio na 
członka organu zarządzającego spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE karę pieniężną do 

wysokości 1 000 000 zł. 

 
Kara, o której mowa w art. 97 ust. 6-8 Ustawy o Ofercie , nie może być nałożona, jeżeli od wydania 

decyzji, o której mowa w ust. 1a, 1b, 1d lub 1e, upłynęło więcej niż 12 miesięcy. 
 

W przypadku gdy sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 96 ust. 1e lub 1g lub w art. 97 ust. 

1a lub 1c Ustawy o Ofercie, sporządzone zostały w walucie innej niż polska, wartości wyrażone w tej 
walucie przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na 

dzień bilansowy. 
 

4.8.3. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z NABYWANIEM AKCJI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O 
OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia 

zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny obrót 
przedsiębiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczących w koncentracji w roku 

obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 EURO. Przy 
badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio 

uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, 

do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (art. 15 Ustawy o 
Ochronie Konkurencji i Konsumentów). Wartość EURO podlega przeliczeniu na złote według kursu 

średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku 
kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji (art. 5 Ustawy o Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów). 

 
Obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru (art. 13 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów): 

 połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

 przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w 

jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej 

przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców; 

 utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

 nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części 

przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat 

obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

równowartość 10 000 000 euro. 

 

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji przez 

przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

 
Zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar 

koncentracji: 
 jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 

pkt 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie przekroczył na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 

równowartości 10 000 000 euro; 

 1a) jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3 
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie przekroczył na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 
równowartości 10 000 000 euro; 

 1b) polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do 

jednej grupy kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub 
przedsiębiorców należących do tej grupy kapitałowej - jeżeli obrót przedsiębiorcy lub 

przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez 
nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro; 
 polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w 

celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest 

prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych 
przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia 

nabycia lub objęcia, oraz że: 
-  instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do 

dywidendy, lub 

-  wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; 

 polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji 
lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży; 

 następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy 
zamierzający przejąć kontrolę lub nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do 

grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego lub którego 

część mienia jest nabywana; 
 przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

  
Zgodnie z art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów na wniosek instytucji finansowej może przedłużyć w drodze decyzji termin, jeżeli 

udowodni ona, że odsprzedaż akcji nie była w praktyce możliwa lub uzasadniona ekonomicznie przed 
upływem roku od dnia ich nabycia. 

 
 polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w 

celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest 
prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych 

przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia 

nabycia lub objęcia, oraz że: 
 instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, 

lub 
 wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonuje  
 wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 

Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów; 
 przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 

Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów; 
 wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - w 

przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów; 
 przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa 

w art. 13 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. 
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Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w 

terminie miesiąca od dnia jego wszczęcia (art. 96 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów). 
 

Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu 
terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega 

zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji. 

 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie 

koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów może w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających 

dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków. Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na dokonanie 

koncentracji - koncentracja nie została dokonana. 

 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji 

karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym 
poprzedzającym rok nałożenia kary jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie dokonał koncentracji 

bez uzyskania jego zgody. 

 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze 

decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 EURO, jeżeli, choćby 
nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, 

lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane (art. 106 ust. 2 Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów). 

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze 
decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10 000 euro za każdy dzień 

opóźnienia w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji (art. 107 
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów) . 

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę 
pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę 

pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w 
przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji (art. 108 

Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 

 
Prezes Urzędu może uchylić decyzje, o których mowa w art. 18, art. 19 ust. 1 i w art. 20 ust. 2 Ustawy 

o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za 
które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie 

spełniają warunków, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów. W przypadku uchylenia decyzji Prezes Urzędu orzeka co do istoty sprawy. Jeżeli w 

powyższych przypadkach, koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie 

jest możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania 
na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności: 

 podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 
 zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 

 zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub 

rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. 
Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku niezgłoszenia Prezesowi Urzędu 

zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, 
oraz w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji. 

 
Decyzja nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 

 

W przypadku niewykonania decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w 
drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 528-550 Kodeksu Spółek Handlowych. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
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przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie 

innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 
 

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
uwzględnia się również okoliczności naruszenia przepisów ustawy. 

 

4.8.4. OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 
139/2004 Z DNIA 20 STYCZNIA 2004 ROKU W SPRAWIE KONTROLI KONCENTRACJI 

PRZEDSIĘBIORSTW 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 

139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w Sprawie Koncentracji. Rozporządzenie powyższe reguluje tzw. 
koncentracje o wymiarze wspólnotowym, a więc dotyczące przedsiębiorstw i powiązanych z nimi 

podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie Rady w 

Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej 
zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do 

Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 
1. zawarciu odpowiedniej umowy, 

2. ogłoszeniu publicznej oferty, lub 

3. przejęciu większościowego udziału. 

 

Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa 

posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 
Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji. 

 
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku gdy: 

 łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 

niż 5 mld euro oraz 
 łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 

przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 
Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

 łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 
niż 2,5 mld euro, 

 w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, 

 w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, z czego łączny obrót co najmniej 
dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 mln euro oraz 

 łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 

przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 
 

Uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku gdy instytucje kredytowe lub inne instytucje 
finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje transakcje 

dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych, 
czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod 

warunkiem że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu 

określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że wykonują te prawa 
wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź 

tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku 
od daty nabycia. 
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4.9. WSKAZANIE OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI DOTYCZĄCYCH OBOWIĄZKOWYCH 
OFERT PRZEJĘCIA LUB PRZYMUSOWEGO WYKUPU (SQUEEZE-OUT) I ODKUPU (SELL-
OUT) W ODNIESIENIU DO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Informacje na temat obowiązkowych ofert przejęcia zostały podane powyżej w pkt 4.8. 

 
Ustawa o Ofercie wprowadza instytucję przymusowego wykupu oraz przymusowego odkupu akcji. 

Zgodnie z art. 82 Ustawy o Ofercie, akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie 

z podmiotami zależnymi od niego lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami 
zawartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub 

zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, 
osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje prawo żądania od 

pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji. Nabycie akcji w wyniku 
przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie 

wykupu. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po 

ustanowienia zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być 
przedmiotem przymusowego wykupu, a ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane 

zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w 
jego udzieleniu. Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu 

prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, 

nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przymusowego wykupu, do 
równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki 

prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje, a jeżeli akcje spółki są notowane 
na kilku rynkach regulowanych – wszystkie te spółki. Do zawiadomienia dołącza się informacje na 

temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od przymusowego wykupu jest niedopuszczalne. 
 

Na podstawie art. 83 Ustawy o Ofercie, akcjonariusz spółki publicznej, może żądać wykupienia 

posiadanych przez siebie akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej 
liczby głosów w tej spółce. Żądanie to składa się na piśmie i są mu zobowiązani, w terminie 30 dni od 

dnia jego zgłoszenia, zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% 
ogólnej liczby głosów w tej spółce oraz podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, a 

także solidarnie każda ze stron porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki 

publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych 
spraw spółki, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami 

dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów. 

4.10. WSKAZANIE PUBLICZNYCH OFERT PRZEJĘCIA W STOSUNKU DO KAPITAŁU 

EMITENTA, DOKONANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU 
OBROTOWEGO I BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO. NALEŻY WSKAZAĆ CENĘ LUB 

WARUNKI WYMIANY ZWIĄZANE Z POWYŻSZYMI OFERTAMI ORAZ ICH WYNIKI 

W ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego nie dokonywano ofert przejęcia 

w stosunku do kapitału Emitenta. 

4.11. INFORMACJE NA TEMAT POTRĄCANYCH U ŹRÓDŁA PODATKÓW OD DOCHODU  

Informacje zamieszczone w niniejszym punkcie mają charakter ogólnej informacji. Zaleca się 
wszystkim Inwestorom w indywidualnych przypadkach skorzystanie z porad wyspecjalizowanych 

doradców podatkowych, finansowych i prawnych. 

 

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych ze sprzedaży akcji 

 
Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od dochodów 

uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatek dochodowy wynosi 19% 

uzyskanego dochodu. Zasada ta jest stosowana z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z tymi umowami 
jest możliwe pod warunkiem posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji, wydanego przez 

właściwy organ administracji podatkowej miejsca zamieszkania podatnika. 
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Przez dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych rozumieć należy nadwyżkę uzyskanych z 

tego tytułu przychodów, tj. wartości papierów wartościowych wyrażonej w cenie umowy sprzedaży, 
nad kosztami uzyskania przychodu, tj. w szczególności wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub 

objęcie, osiągniętą w roku podatkowym. Po zakończeniu danego roku podatkowego podatnicy 
osiągający dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych są zobowiązani wykazać je w 

rocznym zeznaniu podatkowym, obliczyć należny podatek dochodowy i odprowadzić go na rachunek 

właściwego organu podatkowego. 
 

Wskazanych dochodów nie łączy się z dochodami osiąganymi z innych tytułów. Opisane zeznanie 
podatkowe podatnicy powinni sporządzić na podstawie przekazanych im, w terminie do końca lutego 

roku następującego po roku podatkowym, przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 
osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości 

prawnej, imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu. 

 
Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w 

wykonywaniu działalności gospodarczej, gdyż w takim przypadku przychody z ich sprzedaży 
kwalifikowane powinny być jako pochodzące z wykonywania takiej działalności i rozliczone na 

zasadach właściwych dla dochodu z tego źródła. 

 
Opodatkowanie dochodów osób prawnych ze sprzedaży akcji 

 
Zgodnie z Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, podatek od dochodów osiągniętych 

przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania. 
Zasada ta jest stosowana z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których 

stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z tymi umowami jest możliwe pod 
warunkiem posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwy organ 

administracji podatkowej według miejsca siedziby podatnika. 
 

Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem a kosztami jego 

uzyskania, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie akcji, określonymi zgodnie z 
przepisami Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. Dochód uzyskany ze sprzedaży akcji 

łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 
 

Osoby prawne, które sprzedały akcje, zobowiązane są do uwzględnienia osiągniętego w ten sposób 

dochodu lub straty przy obliczaniu miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy, 
odprowadzanych w ciągu roku podatkowego. 

 
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z tytułu dywidendy  

 
Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od uzyskanych na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu dywidend i innych przychodów z 

tytułu udziałów w zyskach osób prawnych pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy.  
 

Zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania tego 
przychodu. Ww. dochodów (przychodów) nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według 

progresywnej skali podatkowej.  

 
Zasadę powyższą stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których 

stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej 
umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką 

umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów 
podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy 

organ administracji podatkowej miejsca zamieszkania podatnika. 

 
Płatnicy dokonujący wypłaty dywidendy lub stawiający do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości 

pieniężne z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych obwiązani 
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są, zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych pobierać od tych 

wypłat zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych.  

 
Zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów z tytułu dywidend pobierają, jako płatnicy, podmioty 

prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały 
uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na 

tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych 

podmiotów. 
 

W zakresie papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami zryczałtowanego 
podatku dochodowego od dochodów z tytułu dywidend są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za 

pośrednictwem których należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu 
przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. 

 

Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania, bądź siedziby płatnika wykonuje swe zadania. W 
terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 

41 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, są obowiązani przesłać do urzędu 

skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca siedziby 
płatnika wykonuje swe zadania, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Dochodu z tytułu 

dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od których pobrany został podatek zryczałtowany, nie łączy się z 

dochodami z innych źródeł i nie ujawnia w rocznym zeznaniu podatkowym. Dodatkowo płatnicy w 
terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym są obowiązani przesłać 

podatnikom, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi 

według miejsca zamieszkania podatnika, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru. 
 

Opodatkowanie dochodów osób prawnych z tytułu dywidendy  
 

Dochody z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających 

siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z zastrzeżeniem wynikającym ze 
stosownych przepisów) są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 

19% uzyskanego przychodu. (art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 
 

Na mocy art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych wskazane w tym 

przepisie podmioty, które dokonują wypłat należności z tytułu dywidend są obowiązane jako płatnicy 
pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy. Kwoty podatku przekazane 

zostają w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on pobrany, na 
rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby 

podatnika, a w przypadku podatników niemających w Polsce siedziby lub zarządu – na rachunek 
urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach 

opodatkowania osób zagranicznych. Płatnicy są obowiązani w przypadku gdy podatnikiem jest 

rezydent Polski podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu przesłać takiemu 
podatnikowi informację o wysokości pobranego podatku w terminie przekazania kwoty pobranego 

podatku. W przypadku natomiast, gdy podatnikiem jest nierezydent Polski podlegający ograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu płatnicy są obowiązani przesłać takiemu podatnikowi oraz urzędowi 

skarbowemu informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku w terminie do końca trzeciego 

miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat. Informacje sporządza 
się według ustalonego wzoru. 

 
Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu 

opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem 
udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym od niego 

zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. 
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Ponadto, na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwalnia się 

od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:  
 wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest 

spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, 

 uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych jest spółka podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita 
Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 

dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,  

 spółka, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, 
posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% akcji w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1 Ustawy o 

Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, 

 spółka, o której mowa w 22 ust. 4 pkt 2  Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych nie 
korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez 

względu na źródło ich osiągania. 

Powyższe zwolnienie stosuje się w sytuacji, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend 
oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności 
nieprzerwanie przez okres dwóch lat.  

 

Zwolnienie to należy stosować również w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 
udziałów (akcji) w wysokości określonej w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od 

Osób Prawnych, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej 
mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych 

dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w 

wysokości nie mniej niż 10% nieprzerwanie przez okres dwóch lat powstaje obowiązek do zapłaty 
podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) w wysokości 19 % dochodów 

(przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata prawa do 
zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy nastąpiło 

skorzystanie ze zwolnienia. 

 
Zwolnienie powyższe ma również odpowiednie zastosowanie do spółdzielni zawiązanych na podstawie 

rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej 
(SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003), dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów 

z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłacanych spółkom podlegającym w Konfederacji 
Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na 

miejsce ich osiągania, przy czym określony powyżej bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki 

wypłacającej dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wynosi nie 
mniej niż 25%; oraz do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Prawnych, przy czym w przypadku Konfederacji Szwajcarskiej zwolnienie ma 
zastosowanie w odniesieniu do podmiotów podlegających w tym kraju opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym określony 

powyżej bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki wypłacającej dywidendę oraz inne przychody 
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wynosi nie mniej niż 25%. 

 
Ponadto na mocy art. 26 ust. 1c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych osoby prawne i 

jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności z tytułów 
wymienionych w art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w związku ze 

zwolnieniem od podatku dochodowego w art. 22 ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z tych 

przepisów wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 22 ust. 4 
pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, mającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita 
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Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego: 

1)   jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, lub 
2)  istnienia zagranicznego zakładu - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji 

podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez właściwy organ 
podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony. 

 

Na podstawie art. 26 ust. 1f. Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w przypadku 
należności, o których mowa w art. 22 ust. 1, wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 22 

ust. 4 pkt 2 lub jej zagranicznego zakładu, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują zwolnienia wynikające z art. 22 

ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, z uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem 
uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały 

warunki, o których mowa odpowiednio w art. 22 ust. 4 pkt 4 (tj.: spółka, o której mowa w 22 ust. 4 

pkt 2  Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania 
podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania). 

 
Zgodnie z art. 22c ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, omawianego zwolnienia 

dywidend z podatku dochodowego nie stosuje się, jeżeli: 

 
1) osiągnięcie dochodów (przychodów) z dywidend następuje w związku z zawarciem umowy lub 

dokonaniem innej czynności prawnej, lub wielu powiązanych czynności prawnych, których głównym 
lub jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 

22 ust. 4 ustawy, a uzyskanie tego zwolnienia nie skutkuje wyłącznie wyeliminowaniem podwójnego 
opodatkowania tych dochodów (przychodów), oraz 

2)  czynności, o których mowa w pkt 1, nie mają rzeczywistego charakteru. 

Zgodnie z ust. 2 artykułu 22c, dla celów stosowania ust. 1 uznaje się, że umowa lub inna czynność 
prawna nie ma rzeczywistego charakteru w zakresie, w jakim nie jest dokonywana z uzasadnionych 

przyczyn ekonomicznych. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy w drodze czynności, o których 
mowa w ust. 1, przenoszona jest własność udziałów (akcji) spółki wypłacającej dywidendę lub spółka 

osiąga przychód (dochód), wypłacany następnie w formie dywidendy lub innego przychodu z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych. 
 

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia praw do akcji (PDA) i praw poboru (w 
rozumieniu KSH) 

  

Prawa do akcji stanowią papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 pkt 1) lit. a) w zw. z pkt 29) Ustawy 
o Obrocie oraz art. 5a pkt 11) Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Prawa poboru (w 

rozumieniu Ksh) stanowią papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 pkt 1) lit. a) Ustawy o Obrocie 
oraz art. 5a pkt 11) Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Przychody z odpłatnego 

zbycia PDA oraz przychody z odpłatnego zbycia praw poboru (w rozumieniu Ksh) są traktowane jako 
przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które zgodnie z Ustawą o Podatku 

Dochodowym od Osób Fizycznych stanowią przychody z kapitałów pieniężnych i podlegają 

opodatkowaniu na takich samych zasadach jak dochody ze sprzedaży akcji w odniesieniu do osób 
fizycznych. Dochody uzyskiwane w Polsce przez osoby prawne z tytułu odpłatnego zbycia PDA lub 

praw poboru podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych w Ustawie o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych. Powyższe zasady są stosowane z uwzględnieniem umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zastosowanie stawki podatku 

wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z tymi 
umowami jest możliwe pod warunkiem posiadania przez podatnika stosownego certyfikatu rezydencji. 

 
Podatek od czynności cywilnoprawnych 

 
Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych zwalnia się od podatku od 

czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi (w 

rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie): a/  firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom 
inwestycyjnym, b/ dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm 

inwestycyjnych, c/ dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, d/ dokonywaną poza obrotem 
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zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały 

nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego. Ustawa o Obrocie dopuszcza możliwość 

zawierania umów sprzedaży instrumentów finansowych bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego 
przedsiębiorstwo maklerskie. W przypadkach takich umowy sprzedaży mogą podlegać opodatkowaniu 

podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych 
instrumentów finansowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o Podatku od Czynności 

Cywilnoprawnych). Płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są na podstawie art. 10 ust. 2 

Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych notariusze w przypadku, gdy sprzedaż 
instrumentów finansowych dokonywana jest w formie aktu notarialnego. W pozostałych przypadkach 

podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania 

obowiązku podatkowego. Obowiązek powyższy ciąży na nabywcy instrumentów finansowych. 
 

Podatek od spadków i darowizn 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz.U. z 

2009 r., Nr 93, poz. 768), nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw 
majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem akcji, podlega opodatkowaniu 

podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli: 

 w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był 
obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub  

 prawa majątkowe dotyczące akcji są wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
 

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa 

lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo 
pomiędzy darczyńcą i obdarowanym. Stawki podatku mają charakter progresywny i wynoszą od 3% 

do 12% podstawy opodatkowania, w zależności od grupy podatkowej do jakiej zaliczony został 
nabywca. Dla każdej grupy istnieją także kwoty wolne od podatku. Podatnicy są obowiązani, z 

wyjątkiem przypadków, w których podatek jest pobierany przez płatnika, złożyć w terminie miesiąca 
od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie 

podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania 

podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania. Podatek 
płatny jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji naczelnika urzędu skarbowego ustalającej 

wysokość zobowiązania podatkowego. W określonych w ww. ustawie przypadkach nabycie w drodze 
spadku lub darowizny praw majątkowych (w tym także praw związanych z posiadaniem akcji) jest 

zwolnione od podatku.  

 
Na mocy art. 4a ust. 1 ww. ustawy, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw 

majątkowych (w tym papierów wartościowych) przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, 
rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych 

właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania 

obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie sześciu miesięcy 
od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. W przypadku 

niespełnienia powyższego warunku, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega 
opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. 

 
Odpowiedzialność płatnika 

 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim 
obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie 

organowi podatkowemu – odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. 
Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od 

woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli 

odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 
 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych status płatnika co do 
zasady posiadają podmioty wypłacające lub stawiające do dyspozycji podatnikom środki między 
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innymi z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych, dywidend i innych przychodów z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych. W związku z tym obowiązane są one pobrać zryczałtowany podatek 

dochodowy od powyższych wypłat lub świadczeń, za co ponoszą odpowiedzialność majątkową zgodnie 
z wyżej opisanymi zasadami. 

 
Niemniej jednak zgodnie z art. 41 ust. 4d ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów 

(przychodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów 

(przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6 (dochód z umorzenia udziałów lub akcji, 
wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, dopłaty w gotówce 

otrzymywane w związku z przejęciem, łączeniem, podziałem), a także zryczałtowany podatek 
dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5 (przychody z odsetek i dyskonta od papierów 

wartościowych, od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych), pobierają, jako płatnicy, 
podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) 

te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi 

zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za 
pośrednictwem tych podmiotów.  

 
Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 10 ustawy, w zakresie papierów wartościowych zapisanych na 

rachunkach zbiorczych płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego, od wyżej wymienionych 

dochodów i przychodów są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których 
należności z tych tytułów są wypłacane.  

 
Podobnie na gruncie Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zgodnie z art. 26 ust. 1, 

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące 
przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułu dywidend oraz innych przychodów z 

tytułu udziałów w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP,  są 

obowiązane jako płatnicy pobierać, co do zasady, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek 
dochodowy od tych wypłat. 

 
Niemniej jednak zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy, w przypadku wypłat należności z tytułu: 

1)   odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na 

rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 
(nierezydenci), 

2)   dywidend oraz dochodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 (dochód z umorzenia 
udziałów lub akcji, wartość majątku uzyskanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, 

dopłaty w gotówce otrzymywane w związku z przejęciem, łączeniem, podziałem) uzyskanych z 

papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach 
zbiorczych 

–   obowiązek pobierania podatku ciąży na podmiotach prowadzących rachunki papierów 
wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za pośrednictwem tych 

podmiotów. 
 

Płatnicy ci pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w dniu przekazania należności do dyspozycji 

posiadacza rachunku papierów wartościowych lub posiadacza rachunku zbiorczego (art. 26 ust. 2d 
ustawy). 

 

5. INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY  

5.1. WARUNKI, PARAMETRY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM OFERTY ORAZ 
DZIAŁANIA WYMAGANE PRZY SKŁADANIU ZAPISÓW  

5.1.1. WARUNKI OFERTY 

Zgodnie z Uchwałą nr 4 NWZA z dnia 17 stycznia 2017 r. oferowanych jest dotychczasowym 

akcjonariuszom na zasadzie prawa poboru (subskrypcja zamknięta, o której mowa w Art. 431 § 2 pkt 

2 Kodeksu spółek handlowych) 11.512.223 Akcji Serii W o wartości nominalnej 1,50 zł każda. 
Warunkiem koniecznym dojścia emisji do skutku jest subskrybowanie wszystkich Akcji Serii W. Do 
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dojścia emisji do skutku niezbędne jest ponadto, aby nie wystąpiły inne okoliczności wymienione w pkt 

5.1.9 Części IV Prospektu.  

Na każdą jedną dotychczasową akcję Emitenta, posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. 
15 marca 2017 roku, przypada jedno prawo poboru. Jedno prawo poboru uprawniają do objęcia 

jednej Akcji Serii W.  
Na podstawie art. 436 § 1 Kodeksu spółek handlowych wykonanie prawa poboru z Akcji Serii W 

następuje w jednym terminie. 

Osobami uprawnionymi do wykonania prawa poboru Akcji Serii W są wszyscy posiadający prawo 
poboru w chwili składania zapisu: 

- osoby będące akcjonariuszami Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. 15 
marca 2017 roku, którzy nie zbyli tego prawa do momentu złożenia zapisu na Akcje Serii 

W, 
- osoby, które nabyły prawo poboru Akcji Serii W i nie dokonały jego zbycia do dnia 

złożenia zapisu. 

 
Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych osoby będące akcjonariuszami 

spółki publicznej na koniec dnia ustalenia prawa poboru mogą, w terminie wykonania prawa poboru, 
dokonać jednocześnie zapisu dodatkowego na akcje, w liczbie nie większej niż liczba akcji 

oferowanych. 

W związku z powyższym osobami uprawnionymi do złożenia zapisu dodatkowego na Akcje Serii W są 
także osoby będące właścicielami akcji Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru, które w chwili 

składania zapisu nie posiadają prawa poboru.  
W przypadku zbycia prawa poboru po dniu ustalenia prawa poboru, w rezultacie którego dana osoba 

nie będzie posiadać praw poboru, zachowuje ona prawo do złożenia wyłącznie zapisu dodatkowego na 
Akcje Serii W.  

Osoby, które nabyły prawo poboru po dniu ustalenia prawa poboru, a nie były właścicielami akcji na 

koniec dnia ustalenia prawa poboru mogą jedynie złożyć zapis na Akcje Serii W w liczbie wynikającej z 
posiadanych jednostkowych praw poboru (zapis podstawowy). Nie mogą one złożyć zapisu 

dodatkowego. 
Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcje, które nie zostały objęte w 

trybie realizacji prawa poboru i składania zapisów dodatkowych, zarząd ich Emitenta przydziela 

według własnego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. W związku z powyższym, 
jeżeli nie wszystkie Akcje Serii W zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru i składania zapisów 

dodatkowych, Zarząd może zwrócić się do wytypowanych według własnego uznania inwestorów z 
propozycją złożenia zapisu na nie objęte Akcje Serii W.  

 

Zgodnie z uchwałą nr 4 NWZA z dnia 17 stycznia 2017 r. cena emisyjna jednej Akcji Serii W wynosi 
1,50 zł. 

5.1.2. WIELKOŚĆ OGÓŁEM EMISJI LUB OFERTY Z PODZIAŁEM NA PAPIERY 
WARTOŚCIOWE OFEROWANE DO SPRZEDAŻY I OFEROWANE W DRODZE SUBSKRYPCJI; 

JEŻELI NIE MA USTALONEJ WIELKOŚCI, OPIS ZASAD I DATY PODANIA DO PUBLICZNEJ 
WIADOMOŚCI OSTATECZNEJ WIELKOŚCI OFERTY 

Zgodnie z uchwałą nr 4 NWZA z dnia 17 stycznia 2017 r. oferowanych jest do objęcia w drodze 

subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, 11.512.223 
Akcji Serii W o wartości nominalnej 1,50 zł każda. Cena emisyjna wynosi 1,50 zł za jedną Akcję Serii 

W. Do dojścia emisji do skutku niezbędne jest subskrybowanie wszystkich Akcji Serii W. Informacja o 
wynikach subskrypcji zostanie podana do publicznej wiadomości po dokonaniu przez Zarząd Emitenta 

przydziału Akcji Serii W, w trybie przewidzianym w art. 56 ust. 1 i art. 58 Ustawy o ofercie publicznej. 

 

5.1.3. TERMINY, WRAZ Z WSZELKIMI MOŻLIWYMI ZMIANAMI, OBOWIĄZYWANIA 

OFERTY I OPIS PROCEDURY SKŁADANIA ZAPISÓW 

5.1.3.1. Terminy publicznej oferty 

Postanowieniem NWZA oraz decyzją Zarządu działającego na mocy upoważnienia udzielonego w 
uchwale nr 4 NWZA z dnia 17 stycznia 2017 r., ustalono następujący harmonogram subskrypcji, 
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przyjmowania zapisów na Akcje Serii W oraz pozostałych działań  podporządkowanych jej 

przeprowadzeniu: 

 
Dniem ustalenia prawa poboru był dzień 15 marca 2017 roku. Ostatnim dniem w którym można było 

zawrzeć transakcję nabycia akcji na sesji GPW wraz z przysługującym im prawem poboru był dzień 13 
marca 2017 roku. Oznacza to, że osoby które zawarły transakcję nabycia akcji na sesji GPW po dniu 

13 marca 2017 roku nie będą uprawnione do wykonywania prawa poboru z tych akcji. 

 
Otwarcie subskrypcji Akcji Serii W nastąpi w dniu 17 lipca 2017 roku. Zamknięcie subskrypcji nastąpi 

najpóźniej w dniu 2 sierpnia 2017 roku. 
 

Ostatnim dniem notowania prawa poboru będzie 18 lipca 2017 roku. 
 

Zapisy na Akcje Serii W w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczną się w 

dniu 17 lipca 2017 roku i przyjmowane będą do dnia 21 lipca 2017 roku. 
 

W przypadku dojścia emisji do skutku w wyniku złożenia zapisów w ramach wykonania prawa poboru 
oraz zapisów dodatkowych przydział Akcji Serii W zostanie dokonany w dniu 1 sierpnia 2017 r. 

 

W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii W w ramach wykonania prawa poboru oraz po 
uwzględnieniu zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii W, składane przez 

inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniu 2 sierpnia 2017 roku. Zgodnie z 
art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcje Serii W zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta 

według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.  
 

Przydział Akcji Serii W nastąpi nie później, niż 3 sierpnia 2017 roku. 

 
Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany któregokolwiek z wyżej podanych terminów z tym, że 

Emitent nie przewiduje skrócenia okresu przyjmowania zapisów na Akcje Serii W. Stosowna informacja 
o jakiejkolwiek zmianie terminów zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 52 ust. 2 

Ustawy o ofercie publicznej – poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Emitenta 

(www.miraculum.pl) i Oferującego (www.polskidm.com.pl) komunikatu aktualizującego oraz 
równoczesne przekazanie go KNF. Jeśli zmiana terminów wynikać będzie ze zdarzeń lub okoliczności 

spełniających przesłanki wskazane w art. 51 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (mających wpływ na 
ocenę papierów wartościowych) informacja o zmianie terminów zostanie podana do publicznej 

wiadomości w trybie art. 51 Ustawy o ofercie publicznej – poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej Emitenta (www.miraculum.pl) i Oferującego (www.polskidm.com.pl) zatwierdzonego 
przez KNF aneksu do prospektu emisyjnego, w terminie do 24 godzin od zatwierdzenia. W przypadku 

przedłużenia któregoś z tych terminów, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu upływu 
pierwotnego terminu. W przypadku przesunięcia któregoś z tych terminów na późniejszy okres, 

przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu rozpoczęcia biegu pierwotnego terminu. W 
przypadku skrócenia któregoś z tych terminów lub przełożenia go na okres wcześniejszy, stosowna 

informacja zostanie przekazana niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji, nie później niż w dniu 

poprzedzającym nadejście tego wcześniejszego terminu. Wszelkie zmiany terminów będą możliwe 
jedynie w okresie ważności niniejszego Prospektu. 

 
Zwraca się uwagę inwestorów na zapis art. 51a Ustawy o ofercie publicznej, zgodnie z którym jeżeli 

po rozpoczęciu subskrypcji do publicznej wiadomości zostanie udostępniony aneks do prospektu 

emisyjnego, osobie, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, przysługuje prawo uchylenia się 
od skutków prawnych złożonego zapisu. Prawo to nie dotyczy jednak przypadków, gdy aneks został 

udostępniony w związku z błędami w treści prospektu, o których emitent powziął wiadomość po 
dokonaniu przydziału papierów wartościowych lub czynnikami, które zaistniały lub o których Emitent 

powziął wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych. Uchylenie się od skutków 
prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu, od 

którego skutków inwestor się uchyla, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. 

Emitent może dokonać przydziału papierów wartościowych dopiero po upływie terminu do uchylenia 
się od skutków prawnych zapisu. W związku z tym w przypadku opublikowania aneksu, którego data 

publikacji powodowałaby, że termin do którego przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych 
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złożonego zapisu przypadałaby później, niż termin przydziału Akcji Serii W określony w 

harmonogramie, termin przydziału akcji zostanie stosownie przesunięty, a aneks poza wskazaniem 

daty, do której inwestorom przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, 
będzie też wskazywał nową datę przydziału akcji. 

5.1.3.2. Opis procedury składania zapisów 

Osobami uprawnionymi do wykonania prawa poboru Akcji Serii W są wszyscy posiadający prawo 

poboru w chwili składania zapisu: 

- osoby będące akcjonariuszami Emitenta na koniec dnia prawa poboru, tj. 15 marca 2017 
roku, którzy nie zbyli tego prawa do momentu złożenia zapisu na Akcje Serii W, 

- osoby, które nabyły prawo poboru Akcji Serii W i nie dokonały jego zbycia do dnia 
złożenia zapisu. 

Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych osoby będące akcjonariuszami 
spółki publicznej na koniec dnia ustalenia prawa poboru mogą, w terminie wykonania prawa poboru, 

złożyć jednocześnie zapis dodatkowy na akcje, w liczbie nie większej niż liczba akcji oferowanych. W 

związku z powyższym osobami uprawnionymi do złożenia zapisu dodatkowego na Akcje Serii W są 
także osoby będące właścicielami akcji Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru, które w chwili 

składania zapisu nie posiadają prawa poboru. 
 

Na każdą jedną dotychczasową akcję Emitenta, posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. 

15 marca 2017 roku, przypada jedno prawo poboru. Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia jednej 
Akcji Serii W. 

W przypadku zbycia prawa poboru po dniu ustalenia prawa poboru, w rezultacie którego dana osoba 
nie będzie posiadać praw poboru, osoba taka zachowuje prawo do złożenia wyłącznie zapisu 

dodatkowego na Akcje Serii W. 
 

Osoby, które nabyły prawo poboru po dniu ustalenia prawa poboru, a nie były właścicielami akcji na 

koniec dnia ustalenia prawa poboru mogą jedynie złożyć zapis na Akcje Serii W w liczbie wynikającej z 
posiadanych jednostkowych praw poboru (zapis podstawowy). Nie mogą one złożyć zapisu 

dodatkowego. 
 

Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcje, które nie zostały objęte w 

trybie realizacji prawa poboru i składania zapisów dodatkowych, zarząd ich Emitenta przydziela 
według własnego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. W związku z powyższym, 

jeżeli nie wszystkie Akcje Serii W zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru i składania zapisów 
dodatkowych, Zarząd może zwrócić się do wytypowanych według własnego uznania inwestorów z 

propozycją złożenia zapisu na nie objęte Akcje Serii W. 

 
Zapisy składane w wykonaniu prawa poboru i zapisy dodatkowe będą przyjmowane w dniach 17 – 21 

lipca 2017 r. 
Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru składają zapisy na Akcje Serii W w firmie 

inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym w chwili składania zapisu są 
zapisane prawa poboru Akcji Serii W. 

 

Osoby uprawnione do złożenia zapisu dodatkowego na Akcje Serii W, tj. osoby będące 
akcjonariuszami Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru, składają zapis na Akcje Serii W w 

firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym prawa poboru zostały 
zapisane na koniec dnia jego ustalenia.  

 

Jeżeli w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych nie wszystkie 
Akcje Serii W zostaną subskrybowane, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii W, składane przez 

inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniu 2 sierpnia 2017 roku. Inwestorzy 
ci składają zapisy na Akcje Serii W w Polskim Domu Maklerskim S.A., ul. Moniuszki 1a. 

 
Wzór formularza stanowi Załącznik nr 6 do Prospektu. Zwraca się uwagę, że zapis dodatkowy 

powinien być złożony na oddzielnym formularzu. 
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Osoba składająca zapis powinna wypełnić i podpisać formularz zapisu na Akcje Serii W w trzech 

egzemplarzach. Jeden egzemplarz formularza zapisu, jako poświadczenie złożonego zapisu na Akcje 

Serii W otrzymuje inwestor lub jego pełnomocnik.  
 

Inwestorzy składający zapisy podstawowe i dodatkowe okazują w firmie inwestycyjnej przyjmującej 
zapis  odpowiednie dokumenty, zgodne z wymogami identyfikacji inwestorów obowiązującymi w danej 

firmie inwestycyjnej. 

Zapisy mogą być składane za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji, o ile taką formę 
dopuszcza firma inwestycyjna przyjmująca zapis. 

 
W przypadku zapisów składanych przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd, podmiot składający 

zapis powinien okazać w miejscu przyjmowania zapisów: 
- dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna), 

- oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię wyciągu z właściwego rejestru lub innego dokumentu 

urzędowego zawierającego podstawowe dane o inwestorze, z którego wynika jego status prawny, 
sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (osoba 

prawna). W przypadku nierezydentów, jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której 
stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien być uwierzytelniony 

przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i jeśli nie jest sporządzony w 

języku angielskim powinien też zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski, 
- oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię aktu zawiązania jednostki organizacyjnej nie 

posiadającej osobowości prawnej lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do 
składania oświadczeń woli (jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej). 

Osoby składające zapis w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej 
osobowości prawnej obowiązane są okazać dowód osobisty lub paszport.  

W miejscu przyjmowania zapisów pozostaje właściwy dokument służący do legitymacji składającego 

zapis lub też jego kopia sporządzona przez pracownika Polskiego Domu Maklerskiego S.A. 
Wraz z zapisem, inwestorzy wytypowani do złożenia zapisu przez Zarząd, są zobowiązani do złożenia 

dyspozycji deponowania Akcji Serii W na swoim rachunku papierów wartościowych prowadzonym 
przez uprawnioną instytucję finansową. W treści dyspozycji inwestor wskazuje podmiot prowadzący 

jego rachunek papierów wartościowych i numer tego rachunku. Akcje Serii W zostaną na nim zapisane 

niezwłocznie po ich zarejestrowaniu przez KDPW. Dyspozycja deponowania Akcji Serii W jest 
nieodwołalna. Brak dyspozycji powoduje nieważność złożonego zapisu na akcje. 

 
Zapis jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny, za 

wyjątkiem sytuacji określonej w art. 51a Ustawy o ofercie publicznej, w terminie związania zapisem, 

określonym w pkt 5.1.3.3 poniżej. Złożenie niewłaściwego bądź niepełnego zapisu na Akcje Serii W 
powoduje jego nieważność. 

Wszelkie konsekwencje związane z niewłaściwym wypełnieniem formularza zapisu lub dyspozycji 
deponowania akcji ponosi inwestor. 

5.1.3.3. Termin związania zapisem 

Subskrybent przestaje być związany zapisem w przypadku: 

- ogłoszenia przez Spółkę niedojścia emisji Akcji Serii W do skutku, 

- nie złożenia przez Emitenta, w ciągu dwunastu miesięcy od daty wydania przez KNF decyzji w 
sprawie zatwierdzenia Prospektu albo w ciągu miesiąca od dnia przydziału akcji, w Sądzie 

Rejestrowym wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z 
emisji Akcji Serii W, 

- uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejestrowego o odmowie rejestracji podwyższenia 

kapitału zakładowego w wyniku emisji Akcji Serii W, 
- złożenia w miejscu złożenia zapisu pisemnego oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych 

zapisu w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 5.1.7 Części IV Prospektu. 

5.1.3.4. Działanie przez pełnomocnika 

Czynności związane ze składaniem zapisów na Akcje Serii W mogą być wykonywane osobiście lub 
przez pełnomocnika. Do czynności tych należy w szczególności: 

- złożenie zapisu na Akcje Serii W; 
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- złożenie dyspozycji deponowania Akcji Serii W; 

Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba 

prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 
Liczba pełnomocnictw nie jest ograniczona. 

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie w formie zgodnej z wymogami identyfikacji 
inwestorów obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej i zawierać informacje odpowiednie do 

regulacji obowiązujących w tej firmie. W celu uzgodnienia formy pełnomocnictwa zalecany jest 

uprzedni kontakt z firmą inwestycyjną, w której będzie składany zapis. 
 

W przypadku zapisów składanych w Polskim Domu Maklerskim S.A. przez inwestorów wytypowanych 
przez Zarząd wymaga się, aby pełnomocnictwo było udzielone na piśmie w formie aktu notarialnego 

lub z podpisem poświadczonym notarialnie, bądź też złożonym w obecności pracownika Polskiego 
Domu Maklerskiego S.A.  

Pełnomocnictwo takie powinno zawierać następujące dane dotyczące pełnomocnika i mocodawcy: 

- dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego i numer PESEL bądź numer 
paszportu; 

- dla rezydentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi 
osobowości prawnej: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie właściwego rejestru i numer, pod którym 

podmiot jest zarejestrowany, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego 

do reprezentacji podmiotu, numer REGON; 
- dla nierezydentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi 

osobowości prawnej: nazwę, adres, numer lub oznaczenie rejestru  lub jego odpowiednika dla 
podmiotów zagranicznych, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do 

reprezentacji podmiotu. 
Oprócz pełnomocnictwa osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest 

przedstawić następujące dokumenty: 

- dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna); 
- oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię wyciągu z właściwego dla siedziby pełnomocnika 

rejestru lub innego dokumentu urzędowego zawierającego podstawowe dane o pełnomocniku, z 
którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób 

uprawnionych do reprezentacji (jeśli pełnomocnikiem jest osoba prawna) albo oryginał lub 

poświadczoną notarialnie kopię aktu zawiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej 
osobowości prawnej lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do składania 

oświadczeń woli (jeśli pełnomocnikiem jest jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej). W przypadku nierezydentów, jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której 

stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien być uwierzytelniony 

przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i jeśli nie jest sporządzony w 
języku angielskim powinien też zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski 

, 
- oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię wyciągu z właściwego dla siedziby osoby nabywającej 

Akcje Serii W rejestru lub innego dokumentu urzędowego zawierającego podstawowe dane o niej, 
z którego wynika jej status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób 

uprawnionych do reprezentacji (jeśli mocodawcą jest osoba prawna) albo oryginał lub 

poświadczoną notarialnie kopię aktu zawiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej 
osobowości prawnej lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do składania 

oświadczeń woli (jeśli mocodawcą jest jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej). W przypadku nierezydentów, jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której 

stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien być uwierzytelniony 

przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i jeśli nie jest sporządzony w 
języku angielskim powinien też zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. 

Jeżeli w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej 
występującej w roli pełnomocnika działają osoby nie posiadające umocowania do takiego działania na 

podstawie wskazanego powyżej dokumentu urzędowego, powinny one posiadać dodatkowo odrębne 
pełnomocnictwo do złożenia zapisu, udzielone im przez osoby uprawnione do reprezentowania 

zgodnie z przedstawionym dokumentem urzędowym. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na 

piśmie w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie, bądź też złożonym w 
obecności pracownika Polskiego Domu Maklerskiego S.A.  
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Pełnomocnictwo udzielane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez 

polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub 

umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej. 
Tekst pełnomocnictwa udzielonego w języku innym niż polski i angielski musi zostać przetłumaczony 

przez tłumacza przysięgłego na język polski. 

5.1.4. WSKAZANIE, KIEDY I W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH OFERTA MOŻE ZOSTAĆ 

WYCOFANA LUB ZAWIESZONA ORAZ, CZY WYCOFANIE MOŻE WYSTĄPIĆ PO 

ROZPOCZĘCIU OFERTY 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie przewiduje zawieszenia oferty Akcji Serii W ani jej 

wycofania. W przypadku jednak gdy Emitent podejmie decyzję o zawieszeniu albo wycofaniu oferty, 
stosowna decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 51 ust. 1 i 5 

Ustawy o ofercie publicznej. 
Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu albo wycofaniu oferty jedynie z wyjątkowo istotnych 

powodów, ze względu na nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta lub nagłą 

zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, której nie można było przewidzieć 
przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, a która miałaby istotnie negatywny wpływ na działalność 

operacyjną Emitenta i interesy inwestorów składających zapisy na Akcje Serii W. Odstąpienie od oferty 
po rozpoczęciu notowań praw poboru może nastąpić jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych 

niezależnych od Emitenta.  

Zwraca się uwagę, że uchwała WZA Emitenta o emisji Akcji Serii W nie zawiera stosownego 
upoważnienia dla Zarządu do odstąpienia od przeprowadzenia oferty Akcji Serii W w związku z czym 

podjęcie przez Zarząd decyzji w tym zakresie może spowodować odpowiedzialność odszkodowawczą 
Zarządu. 

W przypadku zawieszenia oferty Akcji Serii W w trakcie trwania subskrypcji złożone zapisy nie zostają 
przez Emitenta uznane za nie wiążące, a wpłaty na akcje nie podlegają automatycznemu zwrotowi 

subskrybentom. Osoby, które złożyły zapis na Akcje Serii W mają natomiast prawo uchylenia się od 

skutków prawnych złożonego zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu do 
Prospektu, na podstawie którego oferta jest zawieszana. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu 

następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu, od którego skutków dana 
osoba się uchyla. Środki pieniężne przekazane tytułem wpłaty na akcje podlegają zwrotowi w sposób, 

o którym mowa w pkt 5.1.5. poniżej. 

W przypadku wycofania oferty Akcji Serii W w trakcie trwania subskrypcji, inwestorzy przestają być 
związani złożonymi zapisami na akcje, a środki pieniężne przekazane tytułem wpłaty na akcje 

podlegają zwrotowi w sposób, o którym mowa w pkt 5.1.5. poniżej. W przypadku wycofania oferty 
inwestorzy tracą możliwość na skorzystanie z praw poboru. W przypadku wycofania oferty po 

rozpoczęciu notowań praw poboru osoby, które nabyły prawa poboru zostałyby pozbawione 

możliwości skorzystania z nich poprzez złożenie zapisu na Akcje Serii W doznając jednocześnie 
uszczerbku finansowego na skutek odpłatnego nabycia praw poboru.  

5.1.5. OPIS MOŻLIWOŚCI DOKONANIA REDUKCJI ZAPISÓW ORAZ SPOSÓB ZWROTU 
NADPŁACONYCH KWOT INWESTOROM 

Zarząd Emitenta dokona przydziału Akcji Serii W nie później, niż 3 sierpnia 2017 roku. 
Inwestorom, którzy złożyli zapisy wynikające z realizacji prawa poboru, Akcje Serii W zostaną 

przydzielone w ilości zadeklarowanej w zapisie zgodnie z zasadami emisji tzn. jedna Akcja Serii W 

przypada na jedno posiadane prawo poboru. 
 

W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii W przez osoby uprawnione do realizacji prawa poboru, 
nieobjęte Akcje Serii W zostaną przeznaczone na realizację zapisów dodatkowych złożonych przez 

osoby będące akcjonariuszami Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru. Przydział akcji 

subskrybowanych w tym trybie będzie operacyjnie obsługiwany przez KDPW i zostanie 
przeprowadzony na zasadach wynikających z regulacji KDPW, w szczególności Szczegółowych Zasad 

Działania KDPW. Zgodnie z tymi zasadami jeśli zapisy dodatkowe opiewać będą na większą liczbę Akcji 
Serii W, niż pozostająca do objęcia, Emitent dokona proporcjonalnej redukcji zapisów dodatkowych. 

Ułamkowe części Akcji Serii W nie będą przydzielane, a także Emitent nie przydzieli Akcji Serii W kilku 
osobom łącznie. Akcje Serii W pozostałe po zaokrągleniach będą przydzielane po jednej, kolejno 

osobom, które złożyły zapisy na największą liczbę Akcji Serii W. W przypadku, gdy zgodnie z powyższą 

zasadą ostatnia do przydzielenia Akcja Serii W miałaby przypaść kilku osobom (które złożyły zapis na 
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taką samą liczbę Akcji Serii W) o jej przydziale zadecyduje losowanie przeprowadzone za 

pośrednictwem systemu informatycznego KDPW obsługującego przydział Akcji Serii W.  

W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii W w ramach wykonania prawa poboru oraz po 
uwzględnieniu zapisów dodatkowych na Akcje Serii W, Zarząd Emitenta zwróci się do wytypowanych 

według własnego uznania inwestorów z propozycją złożenia  zapisu na nie objęte Akcje Serii W. W 
takim przypadku pozostałe do objęcia Akcje Serii W zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta 

według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej. 

 
Przydzielenie Akcji Serii W w mniejszej liczbie niż zadeklarowana w zapisie nie daje podstaw do 

odstąpienia od zapisu. 
 

Kierując się zapisem art. 439 §3 KSH zwrot środków pieniężnych osobom, którym nie przydzielono 
Akcji Serii W, lub których zapisy na Akcje Serii W zostały zredukowane, nastąpi w terminie dwóch 

tygodni od dnia przydziału Akcji Serii W.  

Zwrot środków pieniężnych osobom, które dokonały wpłat na większą, niż przydzielona liczbę Akcji 
Serii W będzie dokonywany na rachunki inwestycyjne prowadzone przez firmy inwestycyjne, w których 

poszczególni inwestorzy złożyli zapisy na Akcje Serii W.  
 

W przypadku zapisów składanych Polskim Domu Maklerskim S.A. przez inwestorów wytypowanych 

przez Zarząd, zwrot kwot nastąpi na rachunek wskazany w formularzu zapisu.  
Wszelkie konsekwencje z tytułu podania niewłaściwego numeru rachunku, na który ma zostać 

dokonany zwrot środków, ponosi składający zapis. 
 

Zwrot wpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. 

5.1.6. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT MINIMALNEJ LUB MAKSYMALNEJ 

WIELKOŚCI ZAPISU 

Liczba akcji, na którą może opiewać zapis składany w wykonaniu prawa poboru jest pochodną liczby 
praw poboru posiadanych przez inwestora w chwili składania zapisu. Na każdą jedną dotychczasową 

akcję Emitenta, posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. 15 marca 2017 roku, przypada 
jedno prawo poboru. Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii W.  

W trybie wykonywania prawa poboru można więc złożyć zapis maksymalnie na liczbę akcji, która 

wynika ze wszystkich posiadanych praw poboru. Zapis musi dla swej ważności opiewać na co najmniej 
jedną Akcję Serii W. 

Stosownie do art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych osoby będące akcjonariuszami Emitenta na 
koniec dnia ustalenia prawa poboru (15 marca 2017 r.) mogą, w terminie wykonania prawa poboru, 

złożyć zapis dodatkowy na akcje, w liczbie nie większej niż liczba akcji oferowanych. Zapis złożony na 

większą liczbę akcji będzie traktowany, jak złożony na liczbę akcji oferowanych. Zapis dodatkowy musi 
dla swej ważności opiewać na co najmniej jedną Akcję Serii W. 

Inwestorzy wytypowani przez Zarząd w trybie art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych składają zapis 
na Akcje Serii W w liczbie nie większej, niż pozostała do objęcia po złożeniu zapisów w wykonaniu 

prawa poboru i zapisów dodatkowych. Zapis złożony na większą liczbę niż pozostała do objęcia 
traktowany będzie, jako złożony na liczbę akcji pozostałych do objęcia. Dokładana liczba akcji 

nabywana przez takich inwestorów wynikać będzie z uzgodnień poczynionych z Zarządem.  

5.1.7. WSKAZANIE TERMINU, W KTÓRYM MOŻLIWE JEST WYCOFANIE ZAPISU, O ILE 
INWESTORZY SĄ UPRAWNIENI DO WYCOFYWANIA SIĘ ZE ZŁOŻONEGO ZAPISU 

W związku z art. 51. ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej w okresie ważności prospektu emisyjnego, 
Emitent ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż terminie 2 dni roboczych przekazywać 

KNF, w formie aneksu do prospektu emisyjnego wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie, informacje o 

istotnych błędach w treści prospektu oraz o znaczących czynnikach, które mogłyby wpłynąć na ocenę 
papieru wartościowego, zaistniałych po zatwierdzeniu prospektu lub o których Emitent powziął 

wiadomość po jego zatwierdzeniu. Obowiązek ten ustaje w dniu dopuszczenia Akcji Serii W na rynku 
regulowanym.  

W myśl art. 51a Ustawy o ofercie publicznej, jeżeli po rozpoczęciu subskrypcji do publicznej 
wiadomości zostanie udostępniony aneks do prospektu emisyjnego, osobie, która złożyła zapis przed 

udostępnieniem aneksu, przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu. 

Prawo to nie dotyczy jednak przypadków, gdy aneks został udostępniony w związku z błędami w treści 
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prospektu, o których emitent powziął wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych lub 

czynnikami, które zaistniały lub o których Emitent powziął wiadomość po dokonaniu przydziału 

papierów wartościowych. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na 
piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu, od którego skutków inwestor się uchyla, w terminie 2 dni 

roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Emitent może dokonać przydziału papierów wartościowych 
dopiero po upływie terminu do uchylenia się od skutków prawnych zapisu. W związku z tym w 

przypadku opublikowania aneksu, którego data publikacji powodowałaby, że termin do którego 

przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przypadałaby później, niż 
termin przydziału Akcji Serii W określony w harmonogramie, termin przydziału akcji zostanie 

stosownie przesunięty, a aneks poza wskazaniem daty, do której inwestorom przysługuje prawo 
uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, będzie też wskazywał nową datę przydziału 

akcji. 
W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia Emitent dokona zwrotu kwoty uiszczonej tytułem opłacenia 

Akcji Serii W w terminie 2 tygodni od dnia złożenia oświadczenia, o ile oświadczenie to złożone 

zostanie w trakcie trwania subskrypcji. W przypadku złożenia oświadczenia po upływie tego okresu, 
zwrot środków nastąpi w terminie 2 tygodni od dnia dokonania przydziału akcji. Zwrot zostanie 

dokonany w sposób właściwy do przekazania środków w przypadku niedojścia emisji do skutku albo 
też na rachunek wskazany w oświadczeniu od uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, o 

ile w oświadczeniu zostanie wskazany inny rachunek. 

Zwrot wpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. Wszelkie konsekwencje z 
tytułu podania niewłaściwego numeru rachunku, na który ma zostać dokonany zwrot środków, ponosi 

osoba składająca oświadczenie. 

5.1.8. SPOSÓB I TERMINY PRZEWIDZIANE NA WNOSZENIE WPŁAT NA PAPIERY 

WARTOŚCIOWE ORAZ DOSTARCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

5.1.8.1. Wpłaty na Akcje Serii W  

W przypadku inwestorów, którzy składają zapisy na akcje w związku z prawami poboru zapisanymi na 

rachunku papierów wartościowych w chwili składania zapisu (zapisy podstawowe) lub inwestorów, 
którzy mieli prawa poboru zapisane na tym rachunku w dniu prawa poboru (zapisy dodatkowe) 

wymaga się, aby środki na opłacenie akcji znalazły się na właściwym rachunku danej firmy 
inwestycyjnej najpóźniej w chwili składania zapisu.  

 

W przypadku zapisów składanych przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd inwestorzy dokonują 
wpłat na akcje na rachunek Polskiego Domu Maklerskiego S.A.: 

76 2160 0003 2000 1617 9613 0001 
Wpłata na Akcje Serii W musi wpłynąć na rachunek Polskiego Domu Maklerskiego S.A. najpóźniej w 

chwili składania zapisu. Za termin dokonania wpłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych.  

Zapis bez dokonania pełnej wpłaty jest nieważny. Wpłaty mogą być dokonane wyłącznie w złotych 
polskich.  

Dopuszczalne są następujące formy dokonywania wpłat: 
 przelewem, 

 gotówką w POK przyjmującym zapis, 

 w drodze umownego potrącenia wzajemnych wymagalnych wierzytelności pieniężnych 

subskrybenta i Spółki 

 powyższymi sposobami łącznie 

Wpłaty na Akcje Serii W powinny być dokonywane z adnotacją: „Wpłata na akcje Serii W Miraculum 
S.A.”. 

Wpłaty na Akcje Serii W nie podlegają oprocentowaniu. 

 
Opłacenie Akcji Serii W przez Inwestorów będących wierzycielami Emitenta może nastąpić w drodze 

umownego potrącenia dwóch wymagalnych wierzytelności pieniężnych - wierzytelności Inwestora 
wobec Emitenta z wierzytelnością Emitenta wobec inwestora z tytułu opłacenia Akcji Serii W, 

powstałej z chwilą złożenia zapisu na Akcje Serii W. Umowne potrącenie wierzytelności, zgodnie z 

którym dojdzie do wzajemnego umorzenia wierzytelności do wysokości co najmniej równej kwocie 
wpłat na Akcje Serii W (jakie dany inwestor opłaca w formie potrącenia wierzytelności), oznacza 

dokonanie wpłaty na Akcje Serii W. Umowne potrącenie następuje zgodnie z art. 14 § 4 KSH. 
Inwestor zamierzający opłacić zapis w formie potrącenia wierzytelności powinien zawrzeć z Emitentem 

https://konto.toyotabank.pl/rachunki.do?action=podglad&id=1317729
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stosowną umowę potrącenia wierzytelności. Spółka jest zobowiązana zawrzeć, na żądanie Inwestora, 

stosowną umowę, o ile inwestor jest wierzycielem Emitenta, który posiada bezsporne wymagalne na 

dzień złożenia zapisu wierzytelności wobec Spółki. Inwestor powinien dostarczyć jeden jej egzemplarz 
umowy potrącenia wierzytelności do podmiotu, w którym składa zapis na Akcje Serii W, o ile jest to 

wymagane przez ten podmiot. Zaleca się uprzedni kontakt z podmiotem, w którym będzie składany 
zapis w celu ustalenia formalności w tym zakresie. Osoby zainteresowane opłaceniem Akcji Serii W w 

drodze umownego potrącenia wierzytelności celem zawarcia stosownej umowy proszone są o kontakt 

ze Spółką, z Panią Ewą Łabędź lub Panią Reginą Sygnowską - Maruszak na adres e-mail: 
inwestor@miraculum.pl  

 
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych 

pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu 
terroryzmu (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 455 z późn. zm.), dom maklerski i bank mają obowiązek 

rejestracji transakcji, której równowartość przekracza 15.000,00 EUR (również, gdy jest ona 

przeprowadzana w drodze więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że środki mogą 
pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bez względu na wartość transakcji i jej 

charakter). Dom maklerski i bank są zobowiązane zawiadomić Generalnego Inspektora Informacji 
Finansowej o transakcjach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma ona związek 

z popełnionym przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego.  

5.1.8.2. Dostarczenie Akcji Serii W  

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi prawa ze zdematerializowanych 

papierów wartościowych powstają z chwilą ich zapisania po raz pierwszy na rachunku papierów 
wartościowych w rozumieniu art. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i przysługują osobie 

będącej posiadaczem tego rachunku. Za moment powstania PDA należy uznać ich zapisanie na 
rachunku papierów wartościowych w wyniku zarejestrowania PDA w KDPW, co nastąpi po dokonaniu 

przez Emitenta przydziału akcji. Z kolei za moment powstania praw z Akcji Serii W należy uznać ich 

zapiasanie na rachunku papierów wartościowych w wyniku zarejestrowania Akcji Serii W w KDPW, 
następujące po wydaniu przez sąd rejestrowy postanowienia o zmianie statutu Emitenta w zakresie 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii W oraz dokonaniu wpisu odpowiedniej 
zmiany do KRS. 

Inwestorzy, którym przydzielono Akcje Serii W nie odbierają potwierdzenia nabycia PDA, czy Akcji Serii 

W. Niezwłocznie po zarejestrowaniu PDA w KDPW, zostaną one zaksięgowane na ich rachunkach 
papierów wartościowych, na których w dniu składania zapisu na Akcje Serii W zapisane były prawa 

poboru (zapis podstawowy) lub na rachunku, na którym prawo poboru zostało zapisane w dniu prawa 
poboru (zapisy dodatkowe) albo na rachunku wskazanym w dyspozycji deponowania Akcji  Serii W 

(zapisy składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd).  

Zapisanie Akcji Serii W na odpowiednich rachunkach papierów wartościowych nastąpi w dniu ich 
rejestracji w KDPW. PDA ulegną wówczas zamianie na Akcje Serii W bez konieczności dokonywania 

dodatkowych czynności przez ich właścicieli. 

5.1.9. SPOSÓB I TERMINY PRZEWIDZIANE NA WNOSZENIE WPŁAT NA PAPIERY 

WARTOŚCIOWE ORAZ DOSTARCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Emisja Akcji Serii W dojdzie do skutku, jeżeli uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o 

dokonaniu wpisu do KRS podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z emisji Akcji Serii W. 

Po dokonaniu przez Zarząd Emitenta przydziału Akcji Serii W informacja o wynikach przydziału akcji 
zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym w art. 56 ust. 1 i art. 58 

Ustawy o ofercie publicznej. 
Kierując się wymogami art. 439 §2 Kodeksu spółek handlowych wykazy osób, którym przydzielono 

Akcje Serii W, ze wskazaniem liczby przyznanych każdej z nich Akcji Serii W, powinny zostać 

udostępnione najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Serii W i pozostawiony do 
wglądu w ciągu następnych dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były przyjmowane. 

O postanowieniu Sądu Rejestrowego i dojściu emisji do skutku Zarząd poinformuje, zgodnie z art. 56 
ust. 1 i art. 58 Ustawy o ofercie publicznej. 

Emisja Akcji Serii W nie dojdzie do skutku jeżeli: 
– do dnia zamknięcia subskrypcji nie zostaną poprawnie złożone zapisy i dokonane prawidłowo 

wpłaty na 11.512.223 Akcje Serii W, albo 
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– na skutek złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków złożonego zapisu, o którym mowa w 

pkt 5.1.7  Części IV Prospektu okaże się, że subskrybowano mniej, niż 11.512.223 Akcji Serii W, 

albo 
– w ciągu dwunastu miesięcy od daty wydania przez KNF decyzji w sprawie zatwierdzenia Prospektu 

lub w ciągu jednego miesiąca od dnia przydziału Akcji Serii W Zarząd nie złoży w Sądzie 
Rejestrowym wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z 

emisji Akcji Serii W, albo 

– sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji podwyższenia kapitału 
zakładowego o dokonaną emisję Akcji Serii W. 

 
O zaistnieniu okoliczności powodujących niedojście emisji do skutku i niedojściu emisji do skutku 

Zarząd Emitenta poinformuje w trybie art. 56 ust. 1 oraz art. 58 Ustawy o ofercie publicznej.  
 

W przypadku niedojścia emisji do skutku kwoty wpłacone na Akcje Serii W zostaną zwrócone 

inwestorom w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku. W przypadku 
niedojścia emisji  akcji do skutku w sytuacji, gdy PDA zostały wcześniej wprowadzone do obrotu 

giełdowego, zwrot wpłat dokonany zostanie na rzecz posiadaczy PDA według stanu na dzień 
poprzedzający dzień wyrejestrowania tych PDA z KDPW. 

Zwrot środków pieniężnych osobom, które dokonały wpłat na większą, niż przydzieloną liczbę Akcji 

Serii W będzie dokonywany na rachunki inwestycyjne prowadzone przez firmy inwestycyjne, w których 
poszczególni inwestorzy złożyli zapisy na Akcje Serii W.  

W przypadku zapisów składanych w Polskim Domu Maklerskim S.A. przez inwestorów wytypowanych 
przez Zarząd, zwrot kwot nastąpi na rachunek wskazany w formularzu zapisu.  

Wszelkie konsekwencje z tytułu podania niewłaściwego numeru rachunku, na który ma zostać 
dokonany zwrot środków, ponosi składający zapis. 

 

Zwrot wpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. 
 

W przypadku, gdy niedojście emisji do skutku spowodowane będzie niezłożeniem przez Emitenta 
wniosku do Sądu Rejestrowego o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w ciągu dwunastu 

miesięcy od daty wydania przez KNF decyzji w sprawie zatwierdzenia Prospektu albo w ciągu miesiąca 

od dnia przydziału akcji, Emitent będzie ponosił wobec osób, którym przydzielił Akcje Serii G 
odpowiedzialność na podstawie art. 415 Kodeksu cywilnego. 

5.1.10. PROCEDURY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM PRAW PIERWOKUPU, ZBYWALNOŚĆ 
PRAW DO SUBSKRYPCJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z 

PRAWAMI DO SUBSKRYPCJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE NIE ZOSTAŁY 

WYKONANE 

W myśl § 83 ust. 1 Regulaminu KDPW rejestracja praw poboru następuje zgodnie z ustalonymi na 

koniec dnia prawa poboru stanami kont ewidencyjnych, na których zapisane są akcje, z których 
wynika prawo poboru. 

Wykonanie prawa poboru następuje poprzez złożenie zapisu na Akcje Serii W w liczbie wynikającej z 
liczby posiadanych praw poboru. Na każdą jedną dotychczasową akcję Emitenta, posiadaną na koniec 

dnia ustalenia prawa poboru, tj. 15 marca 2017 roku, przypada jedno prawo poboru. Jedno prawo 

poboru uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii W.  
Szczegółowe zasady składania zapisów na Akcje Serii W przedstawiono w pkt 5.1.3.2 Części IV 

Prospektu, natomiast dokonywania wpłat na Akcje Serii W w pkt 5.1.8.1 Części IV Prospektu. 
 

Prawa poboru Akcji Serii W mają nieograniczoną zbywalność. Ich obrót może być dokonywany w 

sposób przewidziany dla obrotu prawami majątkowymi. Prawa poboru mogą być również przedmiotem 
obrotu, zachodzącego na zasadach określonych w przepisach obowiązujących na GPW. Zgodnie z § 12 

Regulaminu GPW prawa poboru są dopuszczone do obrotu giełdowego począwszy od dnia 
następującego po dniu prawa poboru, o ile został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny (w 

przypadku Emitenta niniejszy Prospekt Emisyjny), zatwierdzony przez właściwy organ (w przypadku 
Emitenta przez KNF). Zgodnie ze „Szczegółowymi zasadami obrotu giełdowego w systemie UTP” 

Prawa poboru są notowane na giełdzie począwszy od drugiego dnia sesyjnego po dniu podania przez 

emitenta do publicznej wiadomości ceny emisyjnej akcji nowej emisji, nie wcześniej jednak niż od 
drugiego dnia sesyjnego po dniu ziszczenia się określonych w Regulaminie GPW przesłanek 
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dopuszczenia tych praw do obrotu giełdowego. Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu GPW prawa poboru 

są dopuszczone do obrotu giełdowego nie wcześniej, niż w dniu ich zarejestrowania w KDPW.  

Prawa poboru są notowane po raz ostatni na sesji giełdowej odbywającej się trzeciego dnia sesyjnego 
przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na akcje. Przedmiotem obrotu jest prawo poboru z 

jednej akcji. 
Biorąc pod uwagę powyższe regulacje ostatnim dniem notowania prawa poboru będzie 18 lipca 2017 

roku. 

Szczegółowy terminarz obrotu prawem poboru zostanie określony w komunikacie Zarządu GPW. 
 

Niezależnie od sposobu przenoszenia prawa poboru, jego wykonanie będzie możliwe pod warunkiem 
zapisania go na rachunku papierów wartościowych najpóźniej ostatniego dnia przyjmowania zapisów 

przewidzianego dla wykonywania praw poboru, tj. 21 lipca 2017 roku.  
 

Stosownie do art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych osoby będące akcjonariuszami Emitenta na 

koniec dnia ustalenia prawa poboru (15 marca 2017 r.) mogą, w terminie wykonania prawa poboru, 
złożyć zapis dodatkowy na akcje, w liczbie nie większej niż liczba akcji oferowanych. 

Osoby będące akcjonariuszami Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru, w przypadku 
późniejszego zbycia prawa poboru rezygnują z możliwości jego wykonania, nie tracąc przy tym 

uprawnienia do złożenia zapisu dodatkowego na akcje. 

 
Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcje, które nie zostały objęte w 

trybie realizacji prawa poboru i składania zapisów dodatkowych, zarząd ich Emitenta przydziela 
według własnego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. W związku z powyższym, 

jeżeli nie wszystkie Akcje Serii W zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru i składania zapisów 
dodatkowych, Zarząd może zwrócić się do wytypowanych według własnego uznania inwestorów z 

propozycją złożenia zapisu na nie objęte Akcje Serii W. 

 
Emitent zamierza doprowadzić do obrotu na rynku giełdowym GPW PDA Serii W. Rejestracja PDA 

nastąpi po dokonaniu przez Zarząd przydziału akcji.  
Nabycie Akcji Serii W nastąpi wraz z ich rejestracją w KDPW po wydaniu przez sąd rejestrowy 

postanowienia o zmianie statutu Emitenta w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 

emisji Akcji Serii W i dokonaniu wpisu odpowiedniej zmiany do KRS. PDA ulegną wówczas konwersji 
na Akcje Serii W. 

5.2. ZASADY DYSTRYBUCJI I PRZYDZIAŁU  

5.2.1. RODZAJE INWESTORÓW, KTÓRYM OFEROWANE SĄ PAPIERY WARTOŚCIOWE. W 

PRZYPADKU, GDY OFERTA JEST PRZEPROWADZANA JEDNOCZEŚNIE NA RYNKACH W 
DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBIE KRAJÓW I GDY TRANSZA JEST ZAREZERWOWANA DLA 

KTÓREGOŚ Z TYCH RYNKÓW, NALEŻY WSKAZAĆ TAKĄ TRANSZĘ 

Zgodnie z Uchwałą nr 4 NWZA z dnia 17 stycznia 2017 r. Akcje Serii W oferowane są do objęcia 

dotychczasowym akcjonariuszom na zasadzie prawa poboru (subskrypcja zamknięta, o której mowa w 

art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych). 
Osobami uprawnionymi do wykonania prawa poboru Akcji Serii W są wszyscy posiadający prawo 

poboru w chwili składania zapisu: 
- osoby będące akcjonariuszami Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. 15 

marca 2017 roku, którzy nie zbyli tego prawa do momentu złożenia zapisu na Akcje Serii 
W, 

- osoby, które nabyły prawo poboru Akcji Serii W i nie dokonały jego zbycia do dnia 

złożenia zapisu. 
Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych osoby będące akcjonariuszami 

spółki publicznej na koniec dnia ustalenia prawa poboru mogą, w terminie wykonania prawa poboru, 
złożyć jednocześnie zapis dodatkowy na akcje, w liczbie nie większej niż liczba akcji oferowanych. W 

związku z powyższym osobami uprawnionymi do złożenia zapisu dodatkowego na Akcje Serii W są 

także osoby będące właścicielami akcji Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru, które w chwili 
składania zapisu nie posiadają prawa poboru.  
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W przypadku zbycia prawa poboru po dniu ustalenia prawa poboru, w rezultacie którego dana osoba 

nie będzie posiadać praw poboru, zachowuje ona prawo do złożenia wyłącznie zapisu dodatkowego na 

Akcje Serii W. 
Osoby, które nabyły prawo poboru po dniu ustalenia prawa poboru, a nie były właścicielami akcji na 

koniec dnia ustalenia prawa poboru mogą jedynie złożyć zapis na Akcje Serii W w liczbie wynikającej z 
posiadanych jednostkowych praw poboru (zapis podstawowy). Nie mogą one złożyć zapisu 

dodatkowego. 

Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcje, które nie zostały objęte w 
trybie realizacji prawa poboru i składania zapisów dodatkowych, zarząd ich Emitenta przydziela 

według własnego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. W związku z powyższym, 
jeżeli nie wszystkie Akcje Serii W zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru i składania zapisów 

dodatkowych, Zarząd może zwrócić się do wytypowanych według własnego uznania inwestorów z 
propozycją złożenia zapisu na nie objęte Akcje Serii W. 

5.2.2. W ZAKRESIE, W JAKIM JEST TO WIADOME EMITENTOWI, NALEŻY OKREŚLIĆ, CZY 

ZNACZNI AKCJONARIUSZE LUB CZŁONKOWIE ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, 
NADZORCZYCH LUB ADMINISTRACYJNYCH EMITENTA ZAMIERZAJĄ UCZESTNICZYĆ W 

SUBSKRYPCJI W RAMACH OFERTY ORAZ, CZY KTÓRAKOLWIEK Z OSÓB ZAMIERZA OBJĄĆ 
PONAD PIĘĆ PROCENT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM OFERTY 

Pan Tomasz Sarapata, Prezes Zarządu Emitenta, posiadający 310.000 akcji Spółki, stanowiących 

2,69 % kapitału zakładowego Emitenta oraz tożsamą liczbę praw poboru zamierza wziąć udział w 
subskrypcji i objąć wszystkie akcje przypadające na posiadane prawa poboru, objęte akcje nie 

przekroczą 5% papierów wartościowych będących przedmiotem oferty. 
Pani Anna Ścibisz, członek Rady Nadzorczej czasowo delegowany do pełnienia funkcji członka 

Zarządu, nie zamierza uczestniczyć w subskrypcji w ramach oferty oraz w związku z powyższym nie 
zamierza obejmować ponad 5% papierów wartościowych będących przedmiotem oferty. Natomiast 

Pan Paweł Moczydłowski, osoba powiązana z Panią Anną Ścibisz, posiadający 16.000 praw poboru 

zamierza uczestniczyć w subskrypcji w ramach oferty oraz objąć wszystkie akcje przypadające na 
posiadane przez niego prawa poboru. Objęte przez niego akcje nie przekroczą 5% papierów 

wartościowych będących przedmiotem oferty. 
 

Ponadto, jak wynika z posiadanych przez Zarząd informacji, Pan Tadeusz Tuora, Przewodniczący Rady 

Nadzorczej, posiadający 363.500 akcji Emitenta, tj. 3,16 % kapitału zakładowego Emitenta, deklaruje 
objęcie akcji nowej emisji z przysługujących mu praw poboru w liczbie 363.500. Nie posiada on praw 

poboru w liczbie stanowiącej ponad 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu wobec czego po objęciu 
akcji nie przekroczy 5% papierów wartościowych będących przedmiotem oferty. Osoby powiązane 

z Panem Tadeuszem Tuora, to jest Pani Monika Dziachan posiadająca 380.000 akcji Emitenta i Pani 

Monika Tuora posiadająca 450.000 akcji Emitenta deklarują wzięcie udziału w emisji akcji serii W. 
Pan Sławomir Ziemski, członek Rady Nadzorczej posiadający 300.500 akcji Spółki, stanowiących 2,61 

% kapitału zakładowego Emitenta oraz tożsamą liczbę praw poboru zamierza wziąć udział w 
subskrypcji i objąć wszystkie akcje przypadające na posiadane prawa poboru, objęte akcje nie 

przekroczą 5% papierów wartościowych będących przedmiotem oferty. 
Pan Janusz Auleytner, członek Rady Nadzorczej, nie zamierza uczestniczyć w subskrypcji w ramach 

oferty oraz w związku z powyższym nie zamierza objąć ponad 5% papierów wartościowych będących 

przedmiotem oferty. 
Pan Tomasz Kamola, członek Rady Nadzorczej, nie zamierza uczestniczyć w subskrypcji w ramach 

oferty oraz w związku z powyższym nie zamierza objąć ponad 5% papierów wartościowych będących 
przedmiotem oferty. 

Pan Dariusz Kielmans, członek Rady Nadzorczej, poinformował, że nie zamierza uczestniczyć w 

subskrypcji w ramach oferty, w tym nie zamierza objąć ponad 5% papierów wartościowych będących 
przedmiotem oferty. Jak również nie ma osób powiązanych, którzy by wyrażali wolę uczestnictwa w 

ofercie czy wyrażali zamiar objęcia ponad pięciu procent papierów wartościowych będących 
przedmiotem oferty. 

Pan Marek Kamola, znaczący Akcjonariusz, posiadający 14,33 % w kapitale zakładowym Emitenta 
deklaruje objęcie akcji z posiadanych 1.650.000 praw poboru, wobec czego po objęciu akcji 

przekroczy 5% papierów wartościowych będących przedmiotem oferty. 
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Crystalwaters LLC sp. z o.o., znaczący Akcjonariusz, posiadający 1.497.794 akcji Spółki stanowiących 

13,01 % kapitału zakładowego Emitenta deklaruje objęcie akcji z posiadanych praw poboru, wobec 

czego po objęciu akcji przekroczy 5% papierów wartościowych będących przedmiotem oferty. 
Fire Max Fund Sp. z o.o., znaczący Akcjonariusz, posiadający 900.000 akcji Emitenta, stanowiących 

7,82 % kapitału zakładowego Emitenta, w porozumieniu zawartym pomiędzy Spółką a Fire Max Fund 
Sp z o.o. i Fire Max Sp. z o.o. z dnia 08 marca 2017 roku oświadczył, że w oparciu o posiadane akcje 

i przysługujące z nich prawo poboru weźmie udział w emisji akcji serii W i obejmie akcje serii W w 

liczbie 300.000 akcji. Fire Max Sp. z o.o. nie zamierza uczestniczyć w subskrypcji akcji serii W 
wykorzystując przysługujące mu z pozostałych akcji prawa poboru. 

Na dzień dzisiejszy Spółka nie ma wiedzy o tym czy znaczący Akcjonariusz Spółki RDM Partners Sp. 
z o.o.  zamierza uczestniczyć w subskrypcji w ramach oferty akcji serii W. 

   

5.2.3. INFORMACJE PODAWANE PRZED PRZYDZIAŁEM 

5.2.3.1. Podział oferty na transze ze wskazaniem transz dla inwestorów instytucjonalnych, 

drobnych (detalicznych) inwestorów i pracowników Emitenta oraz wszelkich innych 
transz 

Charakter oferty Akcji Serii W powoduje, że nie występuje podział na jakiekolwiek transze. W 
przypadku jednak, gdyby nie wszystkie akcje zostały objęte w trybie składania zapisów w wykonaniu 

prawa poboru i zapisów dodatkowych, Zarząd ma prawo zwrócić się do wytypowanych według 

własnego uznania inwestorów z propozycją złożenia zapisu na nie objęte Akcje Serii W. 

5.2.3.2. Zasady określające sytuację, w której może dojść do zmiany wielkości transz 

(claw-back), maksymalna wielkość przesunięcia oraz minimalne wartości procentowe dla 
poszczególnych transz 

Z uwagi na brak podziału oferty Akcji Serii W na transze, rozwiązania te nie mają zastosowania. 

5.2.3.3. Metoda lub metody przydziału, które będą stosowane w odniesieniu do transz 

detalicznych i transz dla pracowników Emitenta w przypadku nadsubskrypcji w tych 

transzach 

Z uwagi na brak podziału oferty Akcji Serii W na transze, rozwiązania te nie mają zastosowania. 

5.2.3.4. Opis wszystkich wcześniej ustalonych sposobów preferencyjnego traktowania 
określonych rodzajów inwestorów lub określonych grup powiązanych (włącznie z 

programami dla rodzin i osób zaprzyjaźnionych) przy przydziale papierów wartościowych, 

z podaniem wartości oferty zarezerwowanej dla takiego preferencyjnego przydziału jako 
procent całości oferty oraz kryteriów kwalifikujących do takich rodzajów lub grup 

Rozwiązania te nie mają zastosowania do publicznej oferty Akcji Serii W. 

5.2.3.5. Informacja, czy sposób traktowania, przy przydziale, zapisów lub ofert na zapisy 

może być uzależniony od tego, przez jaki podmiot lub za pośrednictwem jakiego 

podmiotu są one dokonywane 

Charakter emisji wyklucza przyznawanie jakichkolwiek preferencji przy dokonywaniu przydziału akcji, 

na które złożono zapisy w związku z wykonaniem prawa poboru, a także w przypadku zapisów 
dodatkowych.  

Natomiast w odniesieniu do akcji przydzielanych wobec nie subskrybowania wszystkich akcji w 
określonym wyżej trybie, art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych przyznaje Zarządowi mu dowolność 

przy przydzielaniu akcji, z zastrzeżeniem że nie mogą być jednak obejmowane poniżej ceny emisyjnej. 

5.2.3.6. Docelowa minimalna wielkość pojedynczego przydziału w ramach transzy 
inwestorów indywidualnych, jeśli występuje 

Sytuacja ta nie ma zastosowania do publicznej oferty Akcji Serii W. 
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5.2.3.7. Warunki zamknięcia oferty, jak również najwcześniejszy możliwy termin jej 

zamknięcia 

Emitent zakłada, że publiczna oferta Akcji Serii W zakończy się nie później, niż 2 sierpnia 2017 r. Jeżeli 
jednak w wyniku wykonania prawa poboru i składania zapisów dodatkowych objęte zostaną wszystkie 

oferowane akcje, ostatnim dniem składania zapisów będzie 21 lipca 2017 r.  

5.2.3.8. Możliwość składania wielokrotnych zapisów 

Każdy inwestor wykonujący prawo poboru może złożyć dowolną liczbę zapisów na Akcje Serii W, 

jednak łączna liczba Akcji Serii W, na która opiewają zapisy nie może być większa, niż wynikająca z 
posiadanych praw poboru. 

Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych osoby będące akcjonariuszami 
spółki publicznej na koniec dnia ustalenia prawa poboru mogą, w terminie wykonania prawa poboru, 

złożyć jednocześnie zapis dodatkowy na akcje, w liczbie nie większej niż liczba akcji oferowanych.  
Inwestor wytypowany do złożenia zapisu przez Zarząd, w wypadku nie subskrybowania w wykonaniu 

prawa poboru i zapisów dodatkowych wszystkich oferowanych akcji, zapisuje się na akcje w sposób 

wynikający ustaleń z Zarządem. 
 

5.2.4. PROCEDURA ZAWIADAMIANIA INWESTORÓW O LICZBIE PRZYDZIELONYCH 
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WRAZ ZE WSKAZANIEM, CZY DOPUSZCZALNE JEST 

ROZPOCZĘCIE OBROTU PRZED DOKONANIEM TEGO ZAWIADOMIENIA 

Po dokonaniu przez Zarząd Emitenta przydziału Akcji Serii W informacja o wynikach przydziału akcji 
zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym w art. 56 ust. 1 i art. 58 

Ustawy o ofercie publicznej. 
Kierując się wymogami art. 439 §2 Kodeksu spółek handlowych wykazy osób, którym przydzielono 

Akcje Serii W, ze wskazaniem liczby przyznanych każdej z nich Akcji Serii W, powinny zostać 
udostępnione najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Serii W i pozostawiony do 

wglądu w ciągu następnych dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były przyjmowane. 

Inwestorzy, którym przydzielono Akcje Serii W nie odbierają potwierdzenia nabycia PDA, czy Akcji Serii 
W. Niezwłocznie po zarejestrowaniu PDA w KDPW, zostaną one zaksięgowane na ich rachunkach 

papierów wartościowych, na których w dniu składania zapisu na Akcje Serii W zapisane były prawa 
poboru (zapis podstawowy) lub na rachunku, na którym prawo poboru zostało zapisane w dniu prawa 

poboru (zapisy dodatkowe) albo na rachunku wskazanym w dyspozycji deponowania Akcji Serii W 

(zapisy składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd).  
 

Emitent zamierza doprowadzić do obrotu giełdowego PDA Akcji Serii W i Akcje Serii W.  
Obrót Akcjami Serii W będzie możliwy po ich zarejestrowaniu w KDPW, co nastąpi po zawarciu przez 

Emitenta omowy, której przedmiotem będzie taka rejestracja i po wydaniu przez sąd rejestrowy 

postanowienia o zmianie statutu Emitenta w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 
emisji Akcji Serii W oraz dokonaniu wpisu odpowiedniej zmiany do KRS. PDA ulegną wówczas 

zamianie na Akcje Serii W bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności przez ich właścicieli. 
 

5.2.5. NADPRZYDZIAŁ I OPCJA DODATKOWEGO PRZYDZIAŁU TYPU „GREEN SHOE” 

Rozwiązania tego nie przewidziano w przypadku oferty Akcji Serii W. 

5.3. CENA 

5.3.1. WSKAZANIE CENY, PO KTÓREJ BĘDĘ OFEROWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE. W 

PRZYPADKU, GDY CENA NIE JEST ZNANA LUB GDY NIE ISTNIEJE USTANOWIONY LUB 
PŁYNNY RYNEK DLA DANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, NALEŻY WSKAZAĆ METODĘ 

OKREŚLENIA CENY OFERTY WRAZ ZE WSKAZANIEM OSOBY OKREŚLAJĄCEJ KRYTERIA 

SŁUŻĄCE DO USTALENIA CENY LUB FORMALNIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA USTALENIE 
CENY. WSKAZANIE WIELKOŚCI KOSZTÓW I PODATKÓW, KTÓRE W TYM PRZYPADKU 

MUSI PONIEŚĆ INWESTOR ZAPISUJĄCY SIĘ NA PAPIERY WARTOŚCIOWE LUB JE 
NABYWAJĄCY 

Zgodnie z Uchwałą nr 4 NWZA z dnia 17 stycznia 2017 r. cena emisyjna Akcji Serii W wynosi 1,50 zł 

za jedną Akcję Serii W. 
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Z nabyciem Akcji Serii W w ramach oferty publicznej nie wiążą się bezpośrednio dodatkowe opłaty lub 

prowizje za wyjątkiem prowizji pobieranych za przelew lub wpłatę gotówkową na pokrycie Akcji Serii 

W. W przypadku, gdyby podmiot zamierzający złożyć zapis na Akcje Serii W chciał złożyć także 
dyspozycję deponowania akcji nie posiadając we właściwej instytucji otwartego rachunku papierów 

wartościowych, musi się liczyć z obarczeniem go kosztami z tytułu otwarcia i prowadzenia takiego 
rachunku, zgodnie z tabelą opłat i prowizji danej instytucji. 

Nabycie lub sprzedaż praw poboru Akcji Serii W i PDA Serii W na GPW, w wyniku realizacji zlecenia 

złożonego w danej firmie inwestycyjnej jest natomiast obarczone opłatą prowizyjną w wysokości 
zgodnej z tabelą opłat i prowizji danej instytucji. 

 

5.3.2. ZASADY PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI CENY PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH W OFERCIE 

Cena emisyjna Akcji Serii W wskazana jest w Prospekcie Emisyjnym. 
 

5.3.3. JEŻELI POSIADACZOM AKCJI EMITENTA PRZYSŁUGUJE PRAWO PIERWOKUPU I 
PRAWO TO ZOSTANIE OGRANICZONE LUB COFNIĘTE, WSKAZANIE PODSTAWY CENY 

EMISJI, JEŻELI EMISJA JEST DOKONYWANA ZA GOTÓWKĘ, WRAZ Z UZASADNIENIEM I 
BENEFICJENTAMI TAKIEGO OGRANICZENIA LUB COFNIĘCIA PRAWA PIERWOKUPU 

Akcje Serii W są oferowane w związku z Uchwałą nr nr 4 NWZA z dnia 17 stycznia 2017 r. o 
podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej, w rozumieniu art. 431 § 1 pkt 2 

Kodeksu spółek handlowych Nie istnieje instytucja prawna pozwalająca na zmianę charakteru 

subskrypcji Akcji Serii W z pominięciem postanowień WZA.  
 

5.3.4. W PRZYPADKU, GDY WYSTĘPUJE LUB MOŻE WYSTĘPOWAĆ ZNACZĄCA 
ROZBIEŻNOŚĆ POMIĘDZY CENĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W OFERCIE PUBLICZNEJ 

A FAKTYCZNYMI KOSZTAMI GOTÓWKOWYMI PONIESIONYMI NA NABYCIE PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH PRZEZ CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, 

ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH ALBO OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO 

SZCZEBLA LUB OSOBY POWIĄZANE W TRANSAKCJACH PRZEPROWADZONYCH W CIĄGU 
OSTATNIEGO ROKU, LUB TEŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE MAJĄ ONI PRAWO 

NABYĆ - PORÓWNANIE OPŁAT ZE STRONY INWESTORÓW W OFERCIE PUBLICZNEJ ORAZ 
EFEKTYWNYCH WPŁAT GOTÓWKOWYCH DOKONANYCH PRZEZ TAKIE OSOBY 

Nie dotyczy. 

5.4. PLASOWANIE I GWARANTOWANIE (SUBEMISJA) 

5.4.1. NAZWA I ADRES KOORDYNATORA(ÓW) CAŁOŚCI I POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 
OFERTY ORAZ, W ZAKRESIE ZNANYM EMITENTOWI LUB OFERENTOWI, PODMIOTÓW 

ZAJMUJĄCYCH SIĘ PLASOWANIEM W RÓŻNYCH KRAJACH, W KTÓRYCH MA MIEJSCE 

OFERTA 

Podmiotem pełniącym funkcję oferującego Akcje Serii W w ramach oferty publicznej jest Polski Dom 

Maklerski S.A., ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa. Zapisy na Akcje Serii W składać można w firmach 
inwestycyjnych, w których prawa poboru są zapisane na rachunkach papierów wartościowych (zapisy 

podstawowe w wykonaniu prawa poboru) lub w których prawa poboru zapisane zostały w dniu prawa 
poboru (zapisy dodatkowe).  

Jeżeli w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych nie wszystkie 

Akcje Serii W zostaną subskrybowane, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii W, składane przez 
inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane także w siedzibie Oferującego. 

Oferta Akcji Serii W jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5.4.2. NAZWA I ADRES AGENTÓW DS. PŁATNOŚCI I PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH 

USŁUGI DEPOZYTOWE W KAŻDYM KRAJU 

Akcje Serii W zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A., z siedzibą przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa. 
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5.4.3. NAZWA I ADRES PODMIOTÓW, KTÓRE PODJĘŁY SIĘ GWARANTOWANIA EMISJI NA 

ZASADACH WIĄŻĄCEGO ZOBOWIĄZANIA ORAZ NAZWA I ADRES PODMIOTÓW, KTÓRE 

PODJĘŁY SIĘ PLASOWANIA OFERTY BEZ WIĄŻĄCEGO ZOBOWIĄZANIA LUB NA ZASADZIE 
„DOŁOŻENIA WSZELKICH STARAŃ”. WSKAZANIE ISTOTNYCH CECH UMÓW, WRAZ Z 

USTALONYM LIMITEM GWARANCJI. W SYTUACJI, GDY NIE CAŁA EMISJA JEST OBJĘTA 
GWARANCJĄ, NALEŻY WSKAZAĆ CZĘŚĆ NIEPODLEGAJĄCĄ GWARANCJI. WSKAZANIE 

OGÓLNEJ KWOTY PROWIZJI ZA GWARANTOWANIE I ZA PLASOWANIE 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie podpisał umowy, której przedmiotem byłaby subemisja 
usługowa lub inwestycyjna. Podmiotem pełniącym funkcję oferującego Akcje Serii W w ramach oferty 

publicznej jest Polski Dom Maklerski S.A., ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa. Wynagrodzenie 
Oferującego wynosi 70.000 zł.  

5.4.4. DATA SFINALIZOWANIA UMOWY O GWARANTOWANIE EMISJI 

Emitent nie przewiduje zawarcia takiej umowy. 

 

6. DOPUSZCZENIE AKCJI DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU 

6.1. WSKAZANIE, CZY OFEROWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE SĄ LUB BĘDĄ 

PRZEDMIOTEM WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO OBROTU, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH 
DYSTRYBUCJI NA RYNKU REGULOWANYM LUB INNYCH RYNKACH RÓWNOWAŻNYCH 

Zamiarem Emitenta jest rejestracja Akcji objętych Prospektem w KDPW pod kodem pod kodem ISIN 
PLKLSTN00017, pod którym zarejestrowane są w KDPW akcje zwykłe na okaziciela Spółki. Akcje 

zwykłe na okaziciela Emitenta, w liczbie 5.947.019 (w tym:  5.388.200 akcji serii A1, 20.000 akcji serii 
M1 i 538.819 akcji serii S) są przedmiotem obrotu na rynku podstawowym GPW i są oznaczone 

skróconą nazwą MIR. 

Emitent zamierza wprowadzić Akcje objęte Prospektem do obrotu na rynku podstawowym GPW. W 
tym celu Zarząd Emitenta wystąpi do Zarządu GPW z wnioskiem o wprowadzenie akcji do obrotu 

giełdowego. Zgodnie z § 19 Regulaminu GPW akcje nowej emisji emitenta, którego akcje tego samego 
rodzaju są notowane na giełdzie, są dopuszczone do obrotu giełdowego, w przypadku złożenia 

wniosku o ich wprowadzenie do obrotu giełdowego, po spełnieniu określonych w Regulaminie GPW 

kryteriów: 
1. został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ 

nadzoru albo został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność 
w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie publicznej została stwierdzona przez właściwy organ 

nadzoru, chyba że sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu 
informacyjnego nie jest wymagane,  

2. ich zbywalność jest nieograniczona,  

3. zostały wyemitowane zgodnie z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego, o 
których mowa w § 35 Regulaminu GPW. 

Akcje mogą zostać dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym jeżeli, poza warunkami 
określonymi powyżej, spełniają łącznie warunki dopuszczenia określone w Rozporządzeniu Ministra 

Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek 

oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na 
tym rynku (Oz. U. Nr 84 poz. 547): 

1. zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, 
2. ich zbywalność nie jest ograniczona, 

3. wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem do właściwego 

organu spółki prowadzącej rynek oficjalnych notowań, 
4. iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objętych wnioskiem, a w przypadku gdy 

określenie tej ceny nie jest możliwe - kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej 
równowartość w złotych 1.000.000 euro, 

5. w dacie złożenia wniosku istnieje rozproszenie akcji objętych wnioskiem, zapewniające 
płynność obrotu tymi akcjami. 

Rozproszenie akcji zapewnia płynność obrotu, jeżeli w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy 

posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się: 
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1. co najmniej 25% akcji spółki objętych wnioskiem i akcji będących przedmiotem obrotu 

giełdowego lub 

2. co najmniej 500.000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej co najmniej równowartość w 
złotych 17.000.000 euro, według ostatniej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży akcji, a w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach - według prognozowanej ceny rynkowej. 
Do obrotu na rynku podstawowym mogą być dopuszczone akcje, mimo niespełnienia tego warunku, 

m. in. gdy liczba akcji objętych wnioskiem i akcji tego samego rodzaju już notowanych, oraz sposób 

przeprowadzenia subskrypcji pozwalają uznać, że obrót uzyska wielkość zapewniającą płynność.  
W przypadku gdyby na skutek nie złożenia zapisów na Akcje Serii W przez drobnych akcjonariuszy, 

Akcje Serii W objęli wyłącznie akcjonariusze posiadający więcej, niż 5% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu (wliczając Crystalwaters LLC sp. z o.o. w porozumieniu z Monika Tuora, 

Tadeusz Tuora, Marcin Kozłowski, Beata Roszak, Monika Dziachan) i każdy z nich zachowałby pakiet 
akcji stanowiący więcej, niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, w posiadaniu 

drobnych akcjonariuszy znalazłoby się mniej, niż 25% akcji Emitenta. Jest to sytuacja czysto 

hipotetyczna, niemniej jednak nie można jej całkowicie wykluczyć. Z uwagi na możliwość 
ukształtowania się w wyniku subskrypcji Akcji Serii W struktury właścicielskiej Akcji w sposób 

niespełniający kryteriów, o których mowa powyżej, nie można definitywnie wykluczyć ryzyka 
niedopuszczenia Akcji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Spółka będzie się wówczas 

ubiegać o notowanie jej wszystkich akcji na rynku równoległym. 

 
Emitent będzie dokładał wszelkich starań, aby wprowadzenie Akcji do obrotu giełdowego nastąpiło w 

możliwie krótkim terminie, w III kwartale 2017 r. Uwzględniając fakt, że wprowadzenie do obrotu 
giełdowego wymaga uprzedniego: 

– postanowienia Sądu Rejestrowego o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego 
w wyniku oferty Akcji Serii W, 

– podjęcia przez Zarząd KDPW uchwały o zarejestrowaniu Akcji i nadaniu im kodu ISIN, 

– podjęcia przez Zarząd GPW stosownej uchwały o wprowadzeniu Akcji do obrotu giełdowego, 
 

Emitent nie może zagwarantować, iż wprowadzenie Akcji do obrotu giełdowego nastąpi w założonym 
terminie. Zwraca się też uwagę, że zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu na GPW lub jest zagrożony 

interes inwestorów GPW, na żądanie KNF, wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na GPW lub 
rozpoczęcie notowań wskazanymi przez KNF papierami wartościowymi lub innymi instrumentami 

finansowymi, na okres nie dłuższy niż 10 dni.  
 

Zamiarem Emitenta jest aby  niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii W w obrocie giełdowym 

znalazły się PDA Serii W. Stosownie do art. 5 ust. 1 i 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
Emitent podpisze z KDPW umowę, której przedmiotem będzie rejestracja Akcji Serii W i PDA Serii W. 

Niezwłocznie po dokonaniu przydziału akcji Emitent złoży do KDPW i GPW odpowiednie wnioski i 
oświadczenia umożliwiające rozpoczęcie notowań PDA.  

Zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminem Giełdy, prawa do nowych akcji spółki, której akcje co najmniej 
jednej emisji notowane są na Giełdzie, są dopuszczone do obrotu giełdowego z upływem dnia 

otrzymania przez Giełdę od spółki zawiadomienia o dokonanym przydziale akcji, o ile: 1) skutkiem 

przekształcenia praw do akcji w nowe akcje będą akcje tego samego rodzaju co już notowane na 
Giełdzie, 2) został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy 

organ nadzoru, 3) Zarząd Giełdy nie uzna, że warunki emisji naruszyły zasady publicznego charakteru 
obrotu giełdowego ustalone we wspólnych stanowiskach Rady i Zarządu Giełdy oraz w przepisach 

obowiązujących na Giełdzie. 

 
Prawa poboru Akcji Serii W będą przedmiotem obrotu, zachodzącego na zasadach określonych w 

przepisach obowiązujących na GPW. Zgodnie z § 12 Regulaminu GPW prawa poboru są dopuszczone 
do obrotu giełdowego począwszy od dnia następującego po dniu prawa poboru, o ile został 

sporządzony odpowiedni dokument informacyjny (w przypadku Emitenta niniejszy Prospekt Emisyjny), 
zatwierdzony przez właściwy organ (w przypadku Emitenta przez KNF). Zgodnie ze „Szczegółowymi 

zasadami obrotu giełdowego w systemie UTP” Prawa poboru są notowane na giełdzie począwszy od 

drugiego dnia sesyjnego po dniu podania przez emitenta do publicznej wiadomości ceny emisyjnej 
akcji nowej emisji, nie wcześniej jednak niż od drugiego dnia sesyjnego po dniu ziszczenia się 

określonych w Regulaminie GPW przesłanek dopuszczenia tych praw do obrotu giełdowego. Zgodnie z 
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§ 12 ust. 2 Regulaminu GPW prawa poboru są dopuszczone do obrotu giełdowego nie wcześniej, niż 

w dniu ich zarejestrowania w KDPW.  

Prawa poboru są notowane po raz ostatni na sesji giełdowej odbywającej się trzeciego dnia sesyjnego 
przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na akcje. Przedmiotem obrotu jest prawo poboru z 

jednej akcji. 
Biorąc pod uwagę powyższe regulacje ostatnim dniem notowania prawa poboru będzie 18 lipca 2017 

roku. 

Szczegółowy terminarz obrotu prawem poboru zostanie określony w komunikacie Zarządu GPW. 

6.2. WSZYSTKIE RYNKI REGULOWANE LUB RÓWNOWAŻNE, NA KTÓRYCH, ZGODNIE 
Z WIEDZĄ EMITENTA, SĄ DOPUSZCZONE DO OBROTU PAPIERY WARTOŚCIOWE TEJ 

SAMEJ KLASY, CO PAPIERY WARTOŚCIOWE OFEROWANE LUB DOPUSZCZANE 

DO OBROTU 

Do obrotu na rynku podstawowym GPW jest dopuszczonych 5.947.019 akcji Miraculum S.A. o kodzie 

ISIN PLKLSTN00017 oznaczonych jako MIR. Akcje Emitenta notowane są na rynku podstawowym od 
13 lutego 2007 roku. 

6.3. INFORMACJE NA TEMAT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TEJ SAMEJ KLASY 

Poza Akcjami objętymi Prospektem, które mają być wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym 

nie zostały utworzone inne papiery wartościowe tej samej lub innej klasy, które są przedmiotem 
subskrypcji lub plasowania o charakterze publicznym lub prywatnym. 

 
Statut Emitenta zawiera upoważnienia Zarządu Emitenta do podwyższeń kapitału zakładowego 

Emitenta w ramach kapitału docelowego. Zgodnie z § 6a Statutu upoważnia się Zarząd do 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji o łącznej wartości 
nominalnej nie wyższej, niż 9.000.000 zł (dziewięć milionów złotych), przy czym powyższe może 

nastąpić poprzez jednorazowe lub wielokrotne podwyższenie kapitału zakładowego. Upoważnienie, 
wygasa po upływie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany statutu przewidującej kapitał docelowy. 

Zmiana Statutu dodająca do niego § 6a została zarejestrowana dnia 9.12.2015 r. zatem upoważnienie 

pozostaje w mocy do dnia 9.12.2018. r. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić 
akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. 

Upoważnia się Zarząd do rozstrzygania we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego, z zastrzeżeniem wymogu uzyskania zgody Rady 

Nadzorczej w sprawach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie. Zarząd jest 

uprawniony w szczególności do: określenia ceny emisyjnej akcji, wydania akcji za wkłady 
niepieniężne, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, zawierania umów o subemisje 

usługowe lub inwestycyjne, podejmowania działań mających na celu ofertę publiczną lub prywatną 
akcji, dematerializację akcji oraz dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym do 

zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Akcje 
emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub 

niepieniężne, z zastrzeżeniem, że wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady 

Nadzorczej. Ustalenie ceny emisyjnej akcji przez Zarząd nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.  
 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu §8a Statutu Spółki przewiduje także warunkowe podwyższenie 
kapitału zakładowego do kwoty 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych). Warunkowy kapitał zakładowy 

został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje 

emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku, przy czym 
prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być 

wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji jako termin wykupu obligacji, nie później jednak 
niż do dnia 30 kwietnia 2020 r. – W ramach tej emisji obligacji zamiennych na akcje: 

 na podstawie uchwały nr 02/07/2015 z dnia 2 lipca 2015 roku Zarządu Miraculum S.A. w 

sprawie decyzji o emisji i ustalenia warunków emisji obligacji serii AD2 zamiennych na akcje, 
zmienionej następnie uchwałą nr 01/06/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany 

warunków emisji obligacji serii AD2 oraz na podstawie uchwał nr 5 i 6 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Miraculum S.A. z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie emisji przez Spółkę 
obligacji na okaziciela zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela oraz w sprawie 
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pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji 

zamiennych na akcje oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki w drodze emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela, w sprawie zmian Statutu Spółki z 
tym związanych, w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji, w sprawie ubiegania się o 

dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie upoważnienia do 
zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych, Emitent 

wyemitował 3.000 obligacji serii AD2, zamiennych na akcje, o łącznej wartości nominalnej w 

wysokości 3.000.000 zł. W dniu 8 czerwca 2016 r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. 
Korczaka z siedzibą w Warszawie – jedyny obligatariusz obligacji serii AD2 złożył oświadczenie 

o zamianie 2.700 obligacji i objęciu w zamian za nie 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii 
R1.  Na mocy art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych z chwilą wydania akcji nastąpiło 

podwyższenie kapitału zakładowego spółki o sumę równą wartości nominalnej akcji, tj. o 
kwotę 2.700.000 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy) zł. 

 na podstawie uchwały nr 03/06/2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku Zarządu Miraculum S.A. w 

sprawie decyzji o emisji i ustalenia warunków emisji obligacji serii AH zamiennych na akcje  

oraz na podstawie uchwał nr 5 i 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z dnia 
26 maja 2015 roku w sprawie emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela zamiennych na akcje 

zwykłe Spółki na okaziciela oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki 
w całości prawa poboru obligacji zamiennych na akcje oraz w sprawie warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych Spółki na 

okaziciela, w sprawie zmian Statutu Spółki z tym związanych, w sprawie wyłączenia prawa 
poboru akcji, w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym 

oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów 
wartościowych, Emitent wyemitował 4.500 obligacji serii AH, zamiennych na akcje, o łącznej 

wartości nominalnej w wysokości 4.500.000 zł - na dzień zatwierdzenia Prospektu 
podwyższenie kapitału zakładowego z tego tytułu zostało w pełni wykonane z uwagi na fakt, 

iż w dniu 10 czerwca 2016 roku jedyny obligatariusz złożył oświadczenie o zamianie 

wszystkich wyemitowanych 4.500 obligacji na akcje Emitenta w ramach warunkowego 
kapitału zakładowego. 

6.4. NAZWA I ADRES PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH WIĄŻĄCE ZOBOWIĄZANIE 
DO DZIAŁAŃ JAKO POŚREDNICY W OBROCIE NA RYNKU WTÓRNYM, ZAPEWNIAJĄCYCH 

PŁYNNOŚĆ ORAZ PODSTAWOWE WARUNKI ICH ZOBOWIĄZANIA 

Podmiotem posiadającym wiążące zobowiązania do działania w charakterze animatora w obrocie 

akcjami na rynku wtórnym w celu podtrzymywania płynności obrotu (animator) jest Noble Securities 
S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Nie występują inne podmioty posiadające wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w 

obrocie na rynku wtórnym zapewniający płynność za pomocą kwotowania ofert kupna i sprzedaży. 

6.5. STABILIZACJA 

Emitent nie planuje podejmowania działań stabilizacyjnych związanych z publiczną ofertą Akcji Serii W. 

 

7. INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ 

7.1. DANE NA TEMAT OFERUJĄCYCH AKCJE DO SPRZEDAŻY. LICZBA I RODZAJ AKCJI 
OFEROWANYCH PRZEZ KAŻDEGO ZE SPRZEDAJĄCYCH 

Nie dotyczy. Na podstawie niniejszego Prospektu nie następuje sprzedaż akcji Emitenta znajdujących 
się w posiadaniu obecnych akcjonariuszy. 

7.2. UMOWY ZAKAZU SPRZEDAŻY AKCJI TYPU „LOCK – UP” 

Emitent posiada informacje o następujących zawartych umowach dotyczących akcji Emitenta o 

charakterze „lock - up”: 
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Umowa zastawu na akcjach Emitenta - W dniu 2 września 2015 roku RUBID 1 spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-688), ul. Emilii Plater 28, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000497946 („Zastawca”) zawarła z 

CRYSTALWATERS LLC spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-121), przy 
ul. Siennej 39, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000564023 („Zastawnik”, „Wierzyciel”) umowę o ustanowienie zastawu na akcjach („Umowa 
Zastawu”). Przedmiotem umowy było ustanowienie zastawu zwykłego oraz zastawu rejestrowego na 

akcjach zwykłych na okaziciela serii S, niezdematerializowanych, o wartości nominalnej 4,5 zł 
(słownie: cztery złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o kolejnych numerach od 000 001 do 250 640, 

inkorporowanych w odcinku zbiorowym, posiadanych przez Zastawcę w kapitale zakładowym Emitenta 
(przy czym na dzień zatwierdzenia Prospektu akcje te zostały zdematerializowane i dopuszczone do 

obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 

w związku z powyższym na rachunku papierów wartościowych została ustanowiona stosowna blokada 
akcji), do najwyższej wartości zabezpieczenia równej 1.500.000,00 zł, zabezpieczającego 

wierzytelność Zastawnika z umowy pożyczki (kwota udzielonej pożyczki – 1.000.000 zł) zawartej w 
dniu 2 września 2015 r. z RDM Partners spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Krakowie przy ul. Generała Józefa Sowińskiego 3, 31-524 Kraków, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447743, REGON 122729838, NIP 

6751485171 („Dłużnik”). Do czasu prawomocnego wpisu Zastawu Rejestrowego do rejestru 
zastawów, Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie, 

którego przedmiotem są Akcje Emitenta, do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 1.500.000 zł 
(słownie: jeden miliony pięćset tysięcy złotych). Zastaw zwykły wygasł automatycznie z chwilą 

uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejestrowego o wpisie Zastawu Rejestrowego do rejestru 

zastawów. Na podstawie Umowy Zastawu prawo głosu z akcji Emitenta przysługuje Zastawcy. 
Zastawca zobowiązał się do umożliwienia Zastawnikowi wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta, 

udzielając pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania Zastawcy na każdym Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta zwołanym lub odbywającym się w okresie obowiązywania Umowy oraz do 

wykonywania w imieniu i na rzecz Zastawcy prawa głosu z Akcji Emitenta na tym zgromadzeniu 

(„Pełnomocnictwo"). Zastawnik uprawniony jest do wykonywania pozostałych praw korporacyjnych i 
majątkowych związanych z akcjami Emitenta, z zastrzeżeniem, że Zastawca może pobierać dywidendy 

i inne przychody z tytułu Akcji Emitenta. Zastawnik zobowiązał się do niewykonywania prawa głosu z 
Akcji Emitenta na podstawie Pełnomocnictwa, chyba że Zastawca w jakikolwiek sposób naruszy 

postanowienia niniejszej Umowy. Zastawca zobowiązał się do nieodwołania Pełnomocnictwa w okresie 

obowiązywania Umowy Zastawu. W przypadku gdy po upływie dziewiętnastu lat od wpisu Zastawu 
Rejestrowego do rejestru zastawów będą pozostawały niespłacone wierzytelności Zastawnika albo 

będą mogły jeszcze powstać wierzytelności Zastawnika o charakterze przyszłym lub warunkowym, 
Zastawca zobowiązał się podpisać aneks do Umowy Zastawu, w którym Strony przedłużą czas trwania 

zastawu o okres wyznaczony przez Zastawnika lub Administratora Zastawu, ale nie więcej niż o 
dziesięć lat. W przypadku niezaspokojenia przez Zastawcę jakiejkolwiek wymagalnej Wierzytelności 

Wierzyciela, Zastawnik będzie uprawniony do zastosowania, bez żadnych ograniczeń, według 

własnego uznania, jednej z następujących metod zaspokojenia: (a) wszczęcie lub przystąpienie do 
postępowania egzekucyjnego zgodnie z art. 21 Ustawy o Zastawie Rejestrowym; (b) przejęcie Akcji 

Emitenta na własność zgodnie z art. 22 Ustawy o Zastawie Rejestrowym; (c) sprzedaż Akcji Emitenta 
lub jakiejkolwiek ich części, w drodze przetargu publicznego, który przeprowadzi notariusz lub 

komornik sądowy, zgodnie z przepisem art. 24 Ustawy o Zastawie Rejestrowym oraz odpowiednim 

aktem wykonawczym, w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania wniosku Zastawnika o 
przeprowadzenie przetargu na warunkach, jakie Zastawnik określi według swojego uznania, z 

uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa. Umowa Zastawu wygaśnie najpóźniej z chwilą 
wykreślenia Zastawu Rejestrowego ustanowionego na rzecz Wierzyciela w następstwie wygaśnięcia 

Zastawu Rejestrowego. Wygaśnięcie Zastawu Rejestrowego powodują wygaśnięcie wierzytelności 
Wierzyciela wraz z wszelkimi należnymi odsetkami oraz upływ okresu, w którym mogą jeszcze powstać 

Wierzytelności Wierzyciela o charakterze przyszłym lub warunkowym. Zastaw Rejestrowy może 

wygasnąć ponadto z chwilą zaspokojenia wierzytelności Wierzyciela na skutek wykonania przez 
Dłużnika lub Zastawcę zobowiązań z Umowy Pożyczki. Zgodnie z Umową Pożyczki, zmienioną 
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późniejszymi aneksami, Dłużnik zobowiązał się do zwrotu Wierzycielowi pożyczki w terminie nie 

później niż do dnia 31 marca 2017 r. 

 

8. KOSZTY EMISJI 

Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii W i wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego, w tym koszty 
sporządzenia Prospektu Emisyjnego, doradztwa, oferowania,  opłaty sądowe i notarialne, koszty 

związane z opłatami uiszczanymi KNF, GPW i KDPW wynoszą około 400.000 zł. Wynagrodzenie 

Oferującego wynosi 70.000 zł. Przy uwzględnieniu tych kosztów, a także w związku z tym, że Emitent 
spłacił dotychczas ze środków własnych koszty emisji na kwotę w wysokości 162.000,00 zł, Emitent 

pozyska z emisji Akcji Serii W 17.030.334 zł. 
Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o Rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu 

kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad 

wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.   
 

9. ROZWODNIENIE 

Emisja Akcji Serii W skierowana jest do dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta. W przypadku, jeśli 

dotychczasowi akcjonariusze nie obejmą nowej oferty, a wszystkie oferowane Akcje Serii W zostaną 
objęte przez nowych Inwestorów, dotychczasowi akcjonariusze zachowają 11.512.223 akcje, które 

stanowić będą 50% akcji Emitenta.   

 

10. INFORMACJE DODATKOWE 

10.1. OPIS ZAKRESU DZIAŁAŃ DORADCÓW  

Firma Inwestycyjna – Polski Dom Maklerski S.A.  

Polski Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie jest związany z Emitentem umową, na podstawie 
której pełni funkcję oferującego Akcje Serii W. Polski Dom Maklerski S.A. jest również odpowiedzialny 

za przygotowanie następujących rozdziałów niniejszego Prospektu:  
Część II Czynniki ryzyka pkt 2 

Część IV Dokument ofertowy pkt 3.3, pkt 4.1, 4.3, 4.4, pkt 5.1 – 5.2.1, 5.2.3 – 5.3.3, 5.4, 6.1, 6.2 

Załącznik nr 6 
oraz odpowiadających tym punktom elementów Podsumowania. 

 
Doradca Prawny - Kancelaria BDO Legal Łatała i Wspólnicy Spółka Komandytowa 

Kancelaria BDO Legal Łatała i Wspólnicy Spółka Komandytowa jest związana z Emitentem umową, na 

podstawie której odpowiedzialna jest za sporządzenie następujących części Prospektu: 
Część III Dokument rejestracyjny: pkt. 21,  

Część IV Dokument ofertowy: pkt. 4.5, pkt. 4.8 – 4.11 
oraz odpowiadających tym punktom elementów Podsumowania. 

 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Doradca Prawny nie świadczy dla Spółki usługi stałej obsługi 
prawnej spółki ale świadczył w przeszłości oraz może świadczyć w przyszłości na rzecz Spółki, lub 

akcjonariuszy Spółki usługi prawne, w odniesieniu do prowadzonej przez nich działalności, na 
podstawie odpowiednich umów o świadczenie usług doradztwa prawnego. 

 
Doradca Emitenta – IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. 

IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie jest związana z Emitentem umową, na 

podstawie której odpowiedzialna jest za sporządzenie następujących części Prospektu: 
Część II Czynniki ryzyka związane z Emitentem oraz typem papieru wartościowego objętego emisją: 

pkt 1, 
Część III Dokument rejestracyjny: pkt 3, pkt 5.2, pkt 6 (z wyłączeniem pkt 6.4), pkt 8.1, pkt 9, pkt 10, 

pkt 11 (Badania i rozwój), pkt 12, pkt 20.8, pkt 23, pkt 24 i pkt 25, 

Część IV Dokument ofertowy: pkt 3.1 i pkt 3.2 
oraz odpowiadających tym punktom elementów Podsumowania. 
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10.2. WSKAZANIE INNYCH INFORMACJI, KTÓRE ZOSTAŁY ZBADANE LUB PRZEJRZANE 
PRZEZ UPRAWNIONYCH BIEGŁYCH REWIDENTÓW ORAZ W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH 

SPORZĄDZILI ONI RAPORT 

Nie były sporządzane dodatkowe raporty przez biegłych rewidentów, z wyjątkiem zamieszczonych 

w Prospekcie opinii dotyczących sprawozdań finansowych oraz sprawozdania pro forma. 

10.3. DANE NA TEMAT EKSPERTA 

Nie były podejmowane dodatkowe działania ekspertów. 

10.4. POTWIERDZENIE, ŻE INFORMACJE UZYSKANE OD OSÓB TRZECICH ZOSTAŁY 
DOKŁADNIE POWTÓRZONE; ŹRÓDŁA TYCH INFORMACJI 

Emitent nie zamieszczał w Części IV Prospektu dodatkowych informacji pochodzących od osób 

trzecich. 
 



Prospekt Emisyjny 

 

 

357 

 ZAŁĄCZNIKI 
 

1. ZAŁĄCZNIK. STATUT 

 
Tekst jednolity 

 
STATUTU 

MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 
 

uwzględniający zmianę przyjętą uchwałami nr 10 i 11  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 września 2016 roku 

 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Firma Spółki brzmi: Miraculum Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać firmy skróconej: Miraculum S.A. 

3. Spółka może używać także odpowiednika firmy w językach obcych i wyróżniającego firmę znaku graficznego. 

 
§ 2 

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa. 
 

§ 3 
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 
 

§ 4 
1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami. 

2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać, prowadzić i likwidować oddziały, filie i 

przedstawicielstwa oraz być wspólnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach, również w spółkach z udziałem 

kapitału zagranicznego. 

 
Przedmiot działalności Spółki 

§5 

1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: 

1) produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD - 20.42.Z); 
2) produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD - 20.41.Z); 
3) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD - 46.45.Z); 
4) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD - 47.75.Z); 
5) badanie rynku i opinii publicznej (PKD - 73.20.Z); 
6) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( PKD 68.10.Z); 
7) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); 
8) działalność agencji reklamowych ( PKD 73.11.Z); 
9) działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana ( PKD 82.9); 
10) towarowy transport drogowy (PKD 49.41); 
11) wynajem i dzierżawa (PKD 77); 
12) wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2); 
13) działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z); 
14) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD: 46.4); 
15) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność 
powiązana (PKD 62); 

16) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z); 
17) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z); 
18) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z); 
19) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); 
20) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 
63.11.Z); 
21) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2); 
22) konserwacja i naprawa maszyn (PKD 33.12.Z); 
23) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z); 
24) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z); 
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25) badania i analizy techniczne (PKD 71.20); 
26) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2); 
27) fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02); 

28) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); 
29) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z); 
30) działalność związana z organizacja targów i wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z); 
31) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z); 
32) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B); 
33) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); 
34) pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z); 
35) produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z); 
36) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając 
dentystyczne (PKD 32.50.Z); 
37) produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z); 
38) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z); 
39) produkcja olejków eterycznych (PKD 20.53.Z); 
40) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z); 
41) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z); 
42) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z); 
43) produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z); 

44) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z); 
45) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z); 
46) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z); 
47) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z); 
48) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z); 
49) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 
47.73.Z); 
50) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z); 
51) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C); 
52) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 
72.19.Z); 
53) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z); 
54) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z); 
55) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z). 

2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się 

na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością trzech czwartych głosów w 

obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. 

 
Kapitał zakładowy i akcje 

§ 6 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.536.669 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy 

sześćset sześćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście 

tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje o wartości nominalnej po 3,00 zł (trzy złote) każda akcja, w tym:  

a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii 
A1; 
b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1; 
c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S; 
d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U; 
e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1; 
f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2. 

2. Akcje Spółki mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (aporty). 

3. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela. 

4. Akcje Spółki mogą być zwykle lub uprzywilejowane. 

5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. 

6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne albo odwrotnie wymaga zgody Rady  Nadzorczej wyrażonej w 

formie uchwały. Rada Nadzorcza powinna podjąć decyzje w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku 

akcjonariusza. 

7. Dopóki Spółka ma status spółki publicznej, zamiana zdematerializowanych akcji na okaziciela na akcje 

imienne nie jest możliwa. 

 
§ 6a 



Prospekt Emisyjny 

 

 
359 

1. 1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji o 

łącznej wartości nominalnej nie wyższej, niż 9.000.000 zł (dziewięć milionów złotych), przy czym powyższe 

może nastąpić poprzez jednorazowe lub wielokrotne podwyższenie kapitału zakładowego.  

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa po upływie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany 

statutu przewidującej kapitał docelowy. 

3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji 

emitowanych w ramach kapitału docelowego. 

4. Upoważnia się Zarząd do rozstrzygania we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego, z zastrzeżeniem wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej w 

sprawach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie. 

5. Zarząd jest uprawniony w szczególności do: 

1) określenia ceny emisyjnej akcji, 

2) wydania akcji za wkłady niepieniężne, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, 

3) zawierania umów o subemisje usługowe lub inwestycyjne, 

4) podejmowania działań mających na celu ofertę publiczną lub prywatną akcji, dematerializację akcji oraz 

dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym do zawierania umów o rejestrację akcji z 

Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 

6. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub 

niepieniężne, z zastrzeżeniem, że wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady 

Nadzorczej. 

7. Ustalenie ceny emisyjnej akcji przez Zarząd nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

 
§ 7 

Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje następnych serii pokrywane zgodnie z 
warunkami emisji wynikających z uchwał Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 8 
1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub 

w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w ramach warunkowego podwyższenia kapitału. 

 

§ 8a 
1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych). 

2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy 

obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 

maja 2015 roku.   

3. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do 

dnia oznaczonego w warunkach emisji danej serii obligacji jako termin wykupu obligacji, nie później jednak 

niż do dnia 30 kwietnia 2020 roku. 

4. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust. 2 

emitowane będą w seriach. Pierwsza seria akcji zostanie oznaczona jako seria R1, ewentualne kolejne jako 

seria R z oznaczeniem numeru porządkowego (R2, R3 itd.). Oznaczenie serii będzie wskazywane 

każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji danej serii obligacji zamiennych na akcje. 

 
§ 9 

1. Akcje Spółki mogą by umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich 

nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 

2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego 

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w 

szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu 

umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego. 

4. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 

348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 5 — 6. 

5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez zarząd akcji 

własnych w celu umorzenia; (b) przeznacza, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną 

część zysku spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę 

i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres, w 

ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia. 
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6. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu 

powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego. 

 
Organy Spółki 

§ 10 
Organami Spółki są: 
1) Walne Zgromadzenie 
2) Rada Nadzorcza; 
3) Zarząd. 
 

Walne Zgromadzenie 
§ 11 

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Łodzi lub w Warszawie. 
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 
umożliwiającym jego odbycie zgodnie z ust. 3, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za 
wskazane. 
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną czwartą kapitału zakładowego lub co najmniej jedna czwarta 
ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają 

Przewodniczącego tego Zgromadzenia. 
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą: 
a) żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego 
Zgromadzenia; 
b) żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, 
c) przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub 
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad 
— na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych. 
7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek 
uprawnionych podmiotów lub które zostało zwołane na podstawie art. 400 k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, który 
zgłosił takie żądanie. 
8. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek 
akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich 
obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 12 

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników. 

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji Spółki 

wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej w formie pisemnej uchwały. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody 

albo odmowy zgody na wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji, Zarząd podejmuje w 

terminie dwóch miesięcy licząc od dnia otrzymania pisemnego wniosku wskazującego liczbę akcji, na których 

ustanowiono zastaw lub użytkowanie oraz osobę zastawnika lub użytkownika. 

3. W okresie, w którym Spółka ma charakter spółki publicznej, a akcje, na których ustanowiono zastaw lub 

użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony 

zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje 

akcjonariuszowi. 

 
§ 13 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, 

wymaga: 

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 
za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich 
obowiązków; 
b) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub 
sprawowaniu zarządu albo nadzoru; 
c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich 
ograniczonego prawa rzeczowego; 
d) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; 
e) decyzja o podziale zysku lub pokryciu straty; 
f) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania; 
g) zmiana Statutu; 
h) połączenie i przekształcenie Spółki; 
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i) rozwiązanie i likwidacja Spółki; 
j) umorzenie akcji; 
k) tworzenie funduszy przewidzianych prawem, w tym funduszu zapasowego i rezerwowego. 

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały 

Walnego Zgromadzenia. 

 
§ 14 

Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na reprezentowana na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, o ile 
postanowienia niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. 

 
§ 14a 

1. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na 

Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10 % ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania 

danego Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców 

znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, 

takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące. 

2. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy: 

1) akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającego 

ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, są uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 9 % 

ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, 

2) akcjonariuszy działających z akcjonariuszem określonym w pkt. 1 na podstawie zawartych 

porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji. 

3. Dla potrzeb ograniczenia prawa do głosowania zgodnie z ust. 1, głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje 

stosunek dominacji lub zależności, są sumowane zgodnie z zasadami opisanymi poniżej. 

4. Z zastrzeżeniem § 1 oraz § 12 ust. 2 i 3 statutu Spółki, ograniczenie prawa głosu wskazane w ust. 1 

obejmuje akcjonariusza, jego podmiot dominujący i zależny, jak również każdą inną osobę, której 

przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego 

tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, 

zastawnika, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji 

po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

5. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się odpowiednio osobę: 

1) spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, lub 

2) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status 

przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów, lub 

3) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, 

jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki 

dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i 

współzależnej) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub 

4) która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych 

pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej 

niektórych przedsiębiorców, lub 

5) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji 

z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych 

pakietów akcji Spółki, lub 

6) o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8) i 9) ustawy z 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe, lub 

7) która sprawuje kontrolę nad innym podmiotem (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany 

dominujący wpływ (podmiot zależny) przez innego przedsiębiorcę (w tym przedsiębiorcę zależnego od 

przedsiębiorcy sprawującego kontrolę – zależność pośrednia) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 

kwietnia 2002 roku o europejskich radach zakładowych. 

6. Osoby, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami ust. 3-5, zwani są łącznie 

Zgrupowaniem. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni 
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akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących 

zasad: 

1) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich 

akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą 

nadwyżce ponad 10% ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim 

akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania, 

2) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt 1) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na 

Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania przekracza próg 

określony w ust. 1 dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy 

wchodzących w skład Zgrupowania. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy 

następuje w kolejności ustalanej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni 

akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja 

jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują 

akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania nie będzie przekraczać 10% ogólnej liczby głosów 

w Spółce, 

3) jeżeli na potrzeby redukcji, o której mowa w pkt 1) lub pkt 2) powyżej nie można ustalić kolejności 

redukcji głosów z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje tą samą liczbą głosów, 

to głosy akcjonariuszy dysponujących tą samą liczbą głosów redukuje się proporcjonalnie, przy 

czym liczby ułamkowe zaokrągla się w dół do pełnej liczby akcji. W pozostałym zakresie zasady 

określone w pkt 1) lub pkt 2) powyżej stosuje się odpowiednio, 

4) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje 

prawo wykonywania co najmniej jednego głosu, 

5) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym 

Zgromadzeniu. 

7. W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, każdy akcjonariusz Spółki, Zarząd Spółki, Rada 

Nadzorcza Spółki oraz poszczególni członkowie tych organów, a także Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia, mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki, podlegający zasadzie ograniczenia prawa głosowania, 

udzielił informacji czy jest on w stosunku do dowolnego innego akcjonariusza Spółki  podmiotem 

dominującym lub zależnym w rozumieniu ust. 5. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim 

obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje 

samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki, w stosunku do których jest podmiotem 

dominującym lub zależnym w rozumieniu ust. 5. W przypadku wątpliwości wykładni postanowień 

dotyczących ograniczenia prawa do głosowania należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego. 

 
§ 15 

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenie obrad 
oraz zasady podejmowania uchwał. Regulamin zawierać może w szczególności postanowienia dotyczące wyboru 
członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. 
 

Rada Nadzorcza 
§ 16 

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków powoływanych i 

odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. 

2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może nadal działać, o ile jej 

liczebność nie spadnie poniżej 5 (pięciu) osób. Nie wyklucza to uprawnienia Walnego Zgromadzenia do 

uzupełnienia składu Rady. 

4. Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, oraz może powołać jednego lub dwóch 

Wiceprzewodniczących. 

5. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują inne swoje obowiązki 

osobiście. 

 
§ 17 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 

2. Oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa i innymi postanowieniami niniejszego statutu 

do uprawnień Rady Nadzorczej należy: 

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością Spółki, w tym wybór podmiotu uprawnionego do badania ksiąg i 
bilansu; 
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b) rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 
obrotowy; 
c) badanie wniosków Zarządu co do sposobu podziału zysku lub pokrycia strat; 

d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 
b) i c); 
e) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Spółki oraz pozostałych członków Zarządu, a ponadto 
ustalenie zasad ich wynagradzania; 
f) wyrażenie zgody na wypłatę akcjonariuszowi lub akcjonariuszom przez Zarząd Spółki zaliczki na poczet 
przewidzianej dywidendy. 
g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu. 

 
§ 18 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, w razie 

potrzeby zastępowany przez Wiceprzewodniczącego. 

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej również na pisemny 

wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku. 

3. Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, z 

wyłączeniem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, 

odpowiedzialności i ustalenia wynagrodzenia. 

4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej, w szczególności biegli i doradcy. 

 
§ 19 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał w danym 

roku obrotowym. 

2. Organizację i sposób wykonywania czynności Rady, w tym zasady zwoływania i odbywania posiedzeń określa 

Regulamin Rady Nadzorczej. 

 
 
 
 

§ 20 
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali o nich powiadomieni zgodnie 

z Regulaminem Rady Nadzorczej oraz uczestniczy w nich co najmniej polowa członków Rady Nadzorczej. 

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów osób obecnych na posiedzeniu. W 

przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddają swój głos na piśmie za 

pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw 

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Do podjęcia uchwały w trybie pisemnym 

wystarcza podpisanie treści uchwały przez każdego z członków Rady Nadzorczej. 

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania 

się na odległość. 

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 - 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. 

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Jeżeli uchwała została podjęta w trybie przewidzianym w 

ust. 5 okoliczność ta powinna by zaznaczona w protokole z kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej. 

 
§ 21 

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. 
 

Zarząd 
§ 22 

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednej i nie więcej niż z trzech osób powoływanych i 

odwoływanych przez Radę Nadzorczą. 

2. Rada Nadzorcza określa, który z członków Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza 

może także powierzyć jednemu lub dwóm członkom Zarządu funkcję Wiceprezesa. 

3. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. 
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4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego 

liczebność nie spadnie poniżej 1 (jeden) osoby. Nie wyklucza to uprawnienia Rady Nadzorczej do 

uzupełnienia składu Zarządu. 

 
§ 23 

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ja na zewnątrz. 

2. Zarząd działa na podstawie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. 

3. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym statutem do 

kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. 

4. Zarząd, za zgoda Rady Nadzorczej, upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet 

przewidzianej dywidendy. 

5. Regulamin Zarządu może przewidywać wewnętrzny podział kompetencji w zakresie prowadzenia spraw 

Spółki pomiędzy jego członków. 

 
§ 24 

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos 

Prezesa Zarządu. 

2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, a odwołać prokurę może każdy członek 

Zarządu samodzielnie. 

 
§ 25 

Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu 
łącznie z prokurentem. W wypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu reprezentuje Spółkę 
samodzielnie.  
 

§ 26 
W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką i członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik 
wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może upoważnić swojego członka do podpisywania 
oświadczeń w jej imieniu. 
 

Rachunkowość Spółki 
§ 27 

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 

2. Zarząd jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i 

przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ten rok obrotowy oraz pisemne 

sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. 

3. Dokumenty te powinny by podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu 

powinna być umotywowana. 

 
§ 28 

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 

biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk 

rozdziela się w stosunku do liczby akcji. 

2. Na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany 

rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. 

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia mogą. być tworzone inne fundusze lub kapitały. 

 
 

Postanowienia końcowe 
§ 29 

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób przewidziany prawem 

następuje po przeprowadzeniu likwidacji. 

2. Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych likwidatorów. 

3. Akcjonariusze uczestniczą proporcjonalnie do dokonanych wpłat na akcje w podziale majątku Spółki 

pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli. 

 
§ 30 

Założycielem Spółki jest Urszula Grzegorzewska. 
 

§31 
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W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek 
handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 
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2. ZAŁĄCZNIK. UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE EMISJI AKCJI 

Akcje serii S  

 
 

„Uchwała Nr 7 
z dnia 26 maja 2015 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie 

 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia w interesie Spółki dotychczasowych 

akcjonariuszy prawa poboru 
 
Działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z 432 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwanej w dalszej części niniejszej uchwały „Spółką”, 
uchwala co następuje:  

§ 1. 
1. Podwyższa się kapitał zakładowy w drodze subskrypcji prywatnej z kwoty 24.336.900,00 (dwadzieścia cztery 
miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset) złotych o kwotę nie wyższą niż 3.199.999,50 zł (trzy miliony sto 
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy), tj. do kwoty nie 
wyższej niż 27.536.899,50 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt 
dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy).  
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 711.111 (siedmiuset jedenastu tysięcy 
stu jedenastu) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000.001 do 711.111, o wartości nominalnej 4,50 
(cztery złote i pięćdziesiąt groszy) każda.  
3. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 oraz ust. 2 niniejszej 
uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie objętych akcji serii S.  
4. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do właściwego sądu rejestrowego, złoży 
oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do brzmienia 
przepisu art. 431 §7 w zw. z art. 310 §2 i 4 Kodeksu spółek handlowych.  
5. Akcje serii S będą uczestniczyć w dywidendzie od wypłaty zysku za rok obrotowy 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 
roku.  
6. Cena emisyjna akcji serii S jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 4,50 (cztery złote i pięćdziesiąt groszy).  
7. Akcje serii S opłacone zostaną wkładami pieniężnymi wniesionymi do dnia 30 czerwca 2015 roku.  
8. Umowy objęcia akcji serii S zostaną zawarte do dnia 30 czerwca 2015 roku.  

§ 2. 
Na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa 
poboru akcji serii S. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki 
uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii S oraz uzasadniającą wysokość ceny emisyjnej za akcje 
serii S, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 3. 
Akcje serii S zostaną zaoferowane wybranemu przez Zarząd Inwestorowi.  

§ 4. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje niniejszym zmiany Statutu w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki 
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 24.336.900 zł (dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści sześć 
tysięcy dziewięćset złotych) i nie więcej niż 27.536.899,50 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści sześć 
tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie 
mniej niż 5.408.200 (pięć milionów czterysta osiem tysięcy dwieście) i nie więcej niż 6.119.311 (sześć milionów sto 
dziewiętnaście tysięcy trzysta jedenaście) akcji o wartości nominalnej po 4,50 zł (cztery złote pięćdziesiąt groszy) 
każda akcja, w tym:  
a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;  
b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M1 o kolejnych numerach od 00001 do 20000;  
c) nie więcej niż 711.111 (siedemset jedenaście tysięcy sto jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S o 
numerach od 000.001 do 711.111.  
2. Akcje Spółki mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (aporty).  
3. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela.  
4. Akcje Spółki mogą być zwykle lub uprzywilejowane.  
5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.  
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne albo odwrotnie wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie 
uchwały. Rada Nadzorcza powinna podjąć decyzje w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku akcjonariusza.  
7. Dopóki Spółka ma status spółki publicznej, zamiana zdematerializowanych akcji na okaziciela na akcje imienne nie 
jest możliwa.” 

§ 5. 



Prospekt Emisyjny 

 

 
367 

1. Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę i upoważnia Zarząd do podejmowania czynności 
faktycznych i prawnych mających na celu ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie, w całości jak i w częściach, 
akcji serii S do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 
zwanym dalej „GPW”.  
2. Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację akcji serii S, w całości jak i w 
częściach, i upoważnia Zarząd do podejmowania czynności faktycznych i prawnych mających na celu dematerializację 
Akcji, w tym w szczególności do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii S w depozycie papierów wartościowych.  

§ 6. 
Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych dla wykonania niniejszej 
uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego.  

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że do zmiany Statutu Spółki konieczny jest wpis do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” 
 
Opinia Zarządu co do zasadności pozbawienia prawa poboru 
 

„Opinia Zarządu 
pozbawienia w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 

(dotyczy projektu uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Miraculum S.A. zwołanego na 26 maja 2015) 

 
Celem nadrzędnym emisji akcji jest konwersja części zobowiązań Miraculum na kapitał zakładowy, co pozwoli Spółce 
poprawić płynność finansową, a także uwolnić część aktywów Spółki w celu finansowania bieżących wzrostów 
przychodów i umożliwienia dalszego rozwoju Spółki oraz umocnienie jej pozycji rynkowej.  
Emisja akcji to rozwiązanie korzystne dla Spółki, gdyż przyczynia się do poprawy sytuacji bilansowej Spółki poprzez 
zwiększenie kapitałów własnych oraz zmniejszenie zobowiązań, stąd wyłączenie prawa poboru akcji leży w interesie 
Spółki i nie narusza interesu dotychczasowych akcjonariuszy.  
Cena emisyjna akcji została ustalona na podstawie wartości nominalnej akcji.” 
 
 
 
 

UCHWAŁA NR 02/09/2015 
Rady Nadzorczej Miraculum S.A. 

z siedzibą w Krakowie 
z dnia 22 września 2015 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 125.796 akcji zwykłych na okaziciela serii S na akcje zwykłe 
imienne 

§1 
Działając na podstawie §6 ust. 6 Statutu Spółki Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zamianę 125.796 akcji zwykłych na 
okaziciela serii S przysługujących akcjonariuszowi spółce Rubid 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 497946, na akcje imienne. 
  

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA NR 4/09/2015 
Zarządu Spółki Miraculum S.A.  
z dnia 22 września 2015 roku 

w sprawie zamiany 125.796 akcji zwykłych na okaziciela serii S na akcje zwykłe imienne oraz wydania 
nowego dokumentu akcji 

i unieważnienia poprzednio wydanego odcinka zbiorowego ww. akcji 
 

§ 1 
Zważywszy na pismo akcjonariusza Rubid 1 sp. z o.o. zawierające wniosek o dokonanie zamiany 125.796 
akcji serii S oraz udzieloną przez Radę Nadzorczą zgodę na ww. zamianę, Zarząd postanowił: 
1) zamienić 125.796 akcji zwykłych na okaziciela serii S Miraculum S.A. na akcje zwykłe imienne, 
2) unieważnić dokument (odcinek zbiorowy) akcji serii S obejmujący 125.796 akcji o numerach od 
540 820 do 666 615, wydany w dniu 2 września 2015 roku; 
3) wydać dokument (odcinek zbiorowy) akcji serii S obejmujący 125.796 akcji zwykłych imiennych serii S 
o numerach od 540 820 do 666 615. 
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§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

UCHWAŁA NR 1/10/2015 
Rady Nadzorczej Miraculum S.A. 

z siedzibą w Krakowie 
z dnia 26 października 2015 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 2.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S na akcje zwykłe 
imienne 

 
§1 

Działając na podstawie §6 ust. 6 Statutu Spółki Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zamianę 2.000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii S o numerach od 250.641 do 540.819, na akcje imienne. 
  

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

UCHWAŁA NR 1/11/2015 
Zarządu Spółki Miraculum S.A. 
z dnia 6 listopada 2015 roku 

w sprawie zamiany 2000 akcji serii S oraz wydania nowego dokumentu akcji serii S 
i unieważnienia poprzednio wydanego odcinka zbiorowego ww. akcji 

 
§ 1 

Zważywszy na pismo akcjonariusza Rubid 1 sp. z o.o. z dnia 19 października 2015 roku zawierające wniosek o 
zamianę 2 000 akcji serii S oraz wyrażenie przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na tę zamianę, Zarząd postanowił: 
 
1) dokonać zamiany 2 000 (słownie: dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii S objętych odcinkiem 
zbiorowym akcji o numerach od 250 641 do 540 819, na akcje zwykłe imienne, 
 
2) unieważnić dokument (odcinek zbiorowy) akcji serii S obejmujący 290 179 akcji o numerach od 250 641 do 
540 819, wydany w dniu 2 września 2015 roku; 
 
3) wydać następujące dokumenty (odcinki zbiorowe) akcji serii S: 
a) obejmujący 288.179 akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 250 641 do 538 819, 
b) obejmujący 2 000 akcji zwykłych imiennych serii S o numerach od 538 820 do 540 819. 
 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA NR 07/05/2016 
Rady Nadzorczej Miraculum S.A. 

z siedzibą w Krakowie 
z dnia 24 maja 2016 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 127.796 akcji zwykłych imiennych serii S oraz 
3.037.408 akcji zwykłych imiennych serii U 

na akcje zwykłe na okaziciela 
 
§1 
Działając na podstawie §6 ust. 6 Statutu Spółki Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zamianę 127.796 akcji zwykłych 
imiennych serii S oraz 3.037.408 akcji zwykłych imiennych serii U na akcje zwykłe na okaziciela. 
 
§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA NR 07/06/2016 

Zarządu Miraculum S.A.  

 z siedzibą w Krakowie 
z dnia 23 czerwca 2016 roku 

w sprawie zamiany 127.796 akcji zwykłych imiennych serii „S”  
na akcje zwykłe na okaziciela 

 
 
Zważywszy na to, że: 
- jedyny akcjonariusz posiadający obligacje serii „S” Miraculum S.A. złożył wniosek o zamianę wszystkich posiadanych 
akcji imiennych ww. serii na akcje na okaziciela, 
- działając na podstawie § 6 ust. 6 Statutu Spółki Rada Nadzorcza wyraziła w dniu 24 maja 2016 roku zgodę na 
zamianę 127.796 akcji zwykłych imiennych serii „S”  na akcje zwykłe na okaziciela, 
 
Zarząd postanowił, co następuje: 
 

 
§ 1 

 
Niniejszym dokonuje się zamiany 127.796 akcji zwykłych imiennych serii „S” na akcje zwykłe na okaziciela.  
 

§ 2 
 

1. Unieważnia się dotychczas wydane dokumenty (odcinki zbiorowe) akcji serii „S” poprzez ich przekreślenie i 
umieszczenie na nich adnotacji: „Akcje objęte niniejszym odcinkiem zbiorowym zostały zamienione na akcje 
zwykłe na okaziciela na podstawie uchwały Zarządu Miraculum S.A. nr 07/06/2016 z dnia 23 czerwca 2016 
roku” oraz opatrzenie podpisami Zarządu i pieczęciami Spółki. 

2. Wydaje się na rzecz Rubid 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odcinek zbiorowy akcji serii „S” na okaziciela 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Odcinek zbiorowy akcji na okaziciela serii „S” pozostanie czasowo w depozycie Spółki, do czasu 
zdeponowania go w firmie inwestycyjnej.  

 
§ 3 

 
 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 

Akcje serii U  
 
 

„UCHWAŁA NR 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Miraculum S.A. siedzibą w Krakowie 
z dnia 8 października 2015 roku 

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału 
zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii U w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa 
poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku 

regulowanym Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu 
Spółki w związku z dokonanym obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 431, art. 455 oraz art. 
457 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:  

§ 1 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 455 ust. 1 kodeksu spółek handlowych, 
obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 9.112.222,50 zł (słownie: dziewięć milionów sto dwanaście tysięcy dwieście 
dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 27.336.667,50 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów 
trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 18.224.445 zł 
(słownie: osiemnaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych) poprzez 
obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z kwoty 4,50 zł (słownie: cztery złote i pięćdziesiąt groszy) do 
kwoty 3,00 zł (słownie: trzy złote).  
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2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, jest dostosowanie wartości nominalnej 
akcji do ich wyceny rynkowej z uwzględnieniem skutków rozwodnienia związanego z emisją nowej serii akcji 
wskazanej w § 2 poniżej, przeznaczonej dla inwestora prywatnego. W ten sposób Miraculum S.A. uzyska dodatkowy 
kapitał przeznaczony w pierwszej kolejności na oddłużenie, a w następnej na inwestycje i rozwój.  
3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego na mocy niniejszego § 1 nie zwraca się akcjonariuszom 
wniesionych przez nich wkładów na akcje, a kwota obniżenia kapitału zakładowego zasila kapitał zapasowy Spółki.  

§ 2 
1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie § 1 niniejszej uchwały, na podstawie 
art. 431 § 1 pkt 1 w zw. z art. 457 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w 
trybie subskrypcji prywatnej o kwotę 9.112.224 zł (dziewięć milionów sto dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia 
cztery złote), tj. z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 1 powyżej, równej 18.224.445 zł (słownie: 
osiemnaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych), do kwoty 27.336.669 zł 
(słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych).  
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 3.037.408 nowych akcji zwykłych imiennych 
serii „U” o wartości nominalnej 3,00 zł (słownie: trzy złote) każda (dalej: „Akcje”).  
3. Akcje zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne.  
4. Umowy objęcia Akcji zostaną zawarte w terminie do 31 stycznia 2016 roku.  
5. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od wypłaty zysku za rok obrotowy 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku.  
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. upoważnia Zarząd do określenia ceny emisyjnej Akcji.  

§ 3 
Na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa 
poboru Akcji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki 
uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji oraz uzasadniającą wysokość ceny emisyjnej za Akcje, 
stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.  

§ 4 
Akcje zostaną zaoferowane wybranemu przez Zarząd Inwestorowi. 

§ 5 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje niniejszym zmiany Statutu w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki 
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.336.669 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta trzydzieści sześć 
tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 9.112.223 (dziewięć milionów sto dwanaście tysięcy 
dwieście dwadzieścia trzy) akcje o wartości nominalnej po 3,00 zł (trzy złote) każda akcja, w tym:  
a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;  
b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M1 o kolejnych numerach od 00001 do 20000;  
c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach 
od 000001 do 666615;  
d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych imiennych serii U o numerach od 
0000001 do 3037408.  
2. Akcje Spółki mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (aporty). 
3. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela.  
4. Akcje Spółki mogą być zwykle lub uprzywilejowane.  
5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.  
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne albo odwrotnie wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie 
uchwały. Rada Nadzorcza powinna podjąć decyzje w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku akcjonariusza.  
7. Dopóki Spółka ma status spółki publicznej, zamiana zdematerializowanych akcji na okaziciela na akcje imienne nie 
jest możliwa.”  

§ 6 
1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wypadek zamiany Akcji z imiennych na akcje na 
okaziciela, wyraża zgodę i upoważnia Zarząd do podejmowania czynności faktycznych i prawnych mających na celu 
ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie, w całości jak i w częściach, Akcji do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zwaną dalej „GPW”.  
2. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wypadek zamiany Akcji z imiennych na akcje na 
okaziciela, wyraża zgodę na dematerializację Akcji, w całości jak i w częściach, i upoważnia Zarząd do podejmowania 
czynności faktycznych i prawnych mających na celu dematerializację Akcji, w tym w szczególności do zawarcia 
umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych.  

§ 7 
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych dla wykonania 
niniejszej uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego.  
2. Przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego, Zarząd Spółki złoży 
oświadczenie w formie aktu notarialnego, stosownie do art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 i 4 kodeksu spółek 
handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.  

§ 8 
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Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że do zmiany Statutu Spółki konieczny jest wpis do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” 
 

 
Opinia Zarządu co do zasadności pozbawienia prawa poboru 
 

„Opinia Zarządu 
w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki 

w całości prawa poboru 
 

(dotyczy projektu Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Miraculum S.A. zwołanego na 
8 października 2015) 

 
Niniejszym Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Miraculum Spółki Akcyjnej z siedzibą w 
Krakowie, w interesie Spółki, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii 
U.  
Celem nadrzędnym emisji akcji serii U o numerach od 0 000 001 do 3 037 408 jest dokapitalizowanie Spółki, stąd 
wyłączenie prawa poboru akcji leży w interesie Spółki i nie narusza interesu dotychczasowych akcjonariuszy.  
Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii U zostało pozostawione w gestii Zarządu, w celu dostosowania warunków emisji 
akcji do aktualnej wyceny rynkowej i sytuacji Spółki.” 
 
 
 

UCHWAŁA NR 07/05/2016 
Rady Nadzorczej Miraculum S.A. 

z siedzibą w Krakowie 
z dnia 24 maja 2016 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 127.796 akcji zwykłych imiennych serii S oraz 
3.037.408 akcji zwykłych imiennych serii U 

na akcje zwykłe na okaziciela 
 

§1 
Działając na podstawie §6 ust. 6 Statutu Spółki Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zamianę 127.796 akcji zwykłych 
imiennych serii S oraz 3.037.408 akcji zwykłych imiennych serii U na akcje zwykłe na okaziciela. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Uchwała 02/07/2016 

Zarządu Miraculum S.A.  
 z siedzibą w Krakowie 

z dnia 4 lipca 2016 roku 
w sprawie zamiany 3.037.408 akcji zwykłych imiennych serii „U”  

na akcje zwykłe na okaziciela 

 
Zważywszy na to, że: 
- wszyscy akcjonariusze posiadający akcje serii „U” Miraculum S.A. złożyli wnioski o zamianę wszystkich posiadanych 
akcji ww. serii z akcji imiennych na akcje na okaziciela, 
- działając na podstawie § 6 ust. 6 Statutu Spółki Rada Nadzorcza wyraziła w dniu 24 maja 2016 roku zgodę na 
zamianę 3.037.408 akcji zwykłych imiennych serii „U” na akcje zwykłe na okaziciela,  
Zarząd postanowił, co następuje: 

§ 1 
Niniejszym dokonuje się zamiany 3.037.408 akcji zwykłych imiennych serii „U” na akcje zwykłe na okaziciela. 
 

§ 2 
1. Unieważnia się dotychczas wydane dokumenty (odcinki zbiorowe) akcji serii „U” poprzez ich przekreślenie i 
umieszczenie na nich adnotacji: „Akcje objęte niniejszym dokumentem (odcinkiem zbiorowym) zostały 
zamienione na akcje zwykłe na okaziciela na podstawie uchwały Zarządu Miraculum S.A. nr 02/07/2016 z dnia 4 
lipca 2016 roku” oraz opatrzenie podpisami Zarządu i pieczęciami Spółki. 
2. Wydaje się dokumenty (odcinki zbiorowe) akcji zwykłych na okaziciela serii „U” stanowiące załączniki o 
numerach 2-10 do niniejszej uchwały, według spisu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
3. Odcinki zbiorowe akcji na okaziciela serii „U” pozostaną czasowo w depozycie Spółki, do czasu zdeponowania 
ich w firmie inwestycyjnej.  
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§ 3 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 
Akcje serii R1  

 
 

Uchwała Nr 5 
 z dnia 26 maja 2015 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie 

w sprawie emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela 
oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji 

zamiennych na akcje 
 

§1 
Emisja obligacji. 

1. Spółka Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent" lub „Spółka") wyemituje do 8.000 (osiem tysięcy) 

obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda („ Obligacje"), zamiennych na 

akcje zwykłe Spółki na okaziciela („ Akcje"), na warunkach określonych w dalszej treści niniejszej uchwały, przy czym 

akcje te wyemitowane zostaną w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

2. Obligacje będą emitowane w seriach każdorazowo oznaczanych przez Zarząd, w drodze jednej lub większej 

liczby emisji. 

3. Minimalny próg dojścia emisji Obligacji danej serii do skutku zostanie określony każdorazowo przez Zarząd w 
warunkach emisji danej serii Obligacji („ Warunki Emisji"). 
4. Propozycja objęcia Obligacji danej serii zostanie każdorazowo skierowana do nie więcej niż 149 indywidualnie 
oznaczonych adresatów, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach. 
5. Dniem emisji Obligacji będzie każdorazowo dzień wskazany przez Zarząd w Warunkach Emisji danej serii Obligacji. 
6. Obligacje będą mogły być obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny. 
7. Cena emisyjna Obligacji będzie każdorazowo równa ich wartości nominalnej. 
8. Obligacje będą oprocentowane. Wysokość oprocentowania zostanie określona każdorazowo przez Zarząd w 
Warunkach Emisji danej serii Obligacji, przy czym będzie ono nie wyższe niż 10 (dziesięć) % w skali roku. 
9. Obligacje będą zabezpieczone. Zabezpieczenia Obligacji zostaną każdorazowo określone przez Zarząd w 
Warunkach Emisji danej serii Obligacji. 
10. Termin wykupu („Dzień Wykupu") Obligacji zostanie określony każdorazowo przez Zarząd w Warunkach Emisji 
danej serii Obligacji, przy czym każdorazowo będzie on przypadał nie wcześniej niż w dniu, w którym upłynie 30 
(trzydzieści) miesięcy od dnia przydziału Obligacji danej serii. 
11. Spółka będzie mogła dokonać wykupu przed Dniem Wykupu, na zasadach określonych każdorazowo w 
Warunkach Emisji danej serii Obligacji. 
12. Posiadacze Obligacji będą uprawnieni według swojego wyboru do: 
a) zamiany Obligacji na akcje zwykłe Spółki na okaziciela („Prawo Zamiany"), albo 

b) wykupu Obligacji. 

13. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w Dniu Wykupu kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej 
Obligacji, powiększonej o należne odsetki obliczone w sposób wskazany każdorazowo w Warunkach Emisji Obligacji 
danej serii Obligacji. 
14. Prawo Zamiany będzie wykonywane po cenie emisyjnej dla jednej Akcji wynoszącej 4,50 zł (cztery złote i 
pięćdziesiąt groszy) („Cena Zamiany"), z zastrzeżeniem postanowień ust. 18 poniżej. Prawo Zamiany będzie mogło 
być wykonane nie wcześniej niż po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od przydziału Obligacji, chyba że Warunki Emisji 
będą określały inny termin wykonania Prawa Zamiany. 
15. Liczba Akcji przyznawanych za jedną Obligację stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej 
iloraz wartości nominalnej jednej Obligacji oraz ceny zamiany określonej w ust. 13 niniejszego paragrafu. Kwota 
odpowiadająca wartości świadczeń z Obligacji, która nie została zamieniona na Akcje zostanie wypłacona 
Posiadaczowi Obligacji w terminie 7 dni od daty wydania Akcji. 
16. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zamiany Obligacji na Akcje wynosi 
8.000.001,00 zł (osiem milionów i jeden złotych). 
17. W razie złożenia przez posiadacza Obligacji oświadczenia o objęciu Akcji w warunkowo podwyższonym kapitale 
zakładowym wygasa jego roszczenie o wykup Obligacji. 
18. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje, albo nie zostaną objęte wcześniejszym wykupem zostaną 
wykupione przez Spółkę w dniu wykupu, określonym każdorazowo przez Zarząd Spółki w Warunkach Emisji danej 
serii Obligacji. 
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19. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki przed dniem zamiany Obligacji na 
Akcje, Cena Zamiany zostanie zmieniona na zasadach każdorazowo określonych w Warunkach Emisji Obligacji danej 
serii Obligacji. 
20. Stosownie do przepisu art. 20 ust.6 pkt.4 Ustawy o obligacjach, zwraca się uwagę posiadaczy Obligacji na 
obowiązek zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisji Europejskiej zamiaru 
nabycia akcji w wykonaniu Prawa Zamiany, w przypadkach wskazanych w Ustawie z dnia 16 lutego 2007 roku o 
ochronie konkurencji i konsumentów oraz Rozporządzeniu Rady (WE) numer 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku 
w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, a także na skutki jego niedopełnienia wskazane w przywołanych 
powyżej aktach prawnych. Niezależnie od powyższego zwraca się uwagę posiadaczy Obligacji na związane z 
nabyciem akcji w wykonaniu Prawa Zamiany obowiązki i skutki ich niedopełnienia wynikające z Ustawy o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych. 

 
§2 

Upoważnienie Zarządu. 
Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu 
wykonanie niniejszej uchwały, w szczególności do: 
1) określenia każdorazowo w uchwale pozostałych Warunków Emisji, w szczególności: 
a) serii i liczby Obligacji emitowanych w danej serii, 

b) dnia emisji Obligacji, 

c) progu dojścia emisji Obligacji do skutku, 

d) celu (celów) emisji, 

e) terminu przyjęcia propozycji nabycia i przydziału Obligacji, 

f) sposobu postępowania w przypadku przekształcenia lub likwidacji emitenta lub zmiany wartości nominalnej 
Akcji przed dniem, gdy roszczenie do zamiany stanie się wymagalne, 
g) szczegółowych zabezpieczeń Obligacji, 
h) terminu wykupu Obligacji, 
i) terminu, trybu, sposobu i warunków wykonywania Prawa Zamiany, w zakresie nieuregulowanym niniejszą 
Uchwałą, 
j) sposobu wydania dokumentów Obligacji, chyba że warunki emisji będą przewidywać, iż Obligacje nie będą 
miały formy dokumentu,  
k) zasad wcześniejszego wykupu Obligacji. 
2) dokonywania przydziału Obligacji; 

3) zawarcia umowy o prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 5a ustawy o obligacjach, z instytucją, która 

jest uprawniona do prowadzenia takiej ewidencji; 

4) określenia wzoru oświadczenia obligatariusza o zamianie Obligacji na Akcje; 

5) dokonywania czynności związanych z przydziałem Akcji w ramach skorzystania z prawa do ich objęcia w 

ramach kapitału warunkowego; 

6) zgłaszania do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego w sposób wskazany w art. 452 

Kodeksu spółek handlowych; 

7) zmiany redakcji postanowień Statutu Spółki określających aktualną wielkość kapitału zakładowego po 

złożeniu przez obligatariuszy oświadczenia o objęciu Akcji; 

8) odstąpienia od emisji Obligacji, jeśli Zarząd uzna, że wskutek emisji Obligacji nie zostaną osiągnięte cele 

leżące u podstaw takiej emisji lub też Zarząd uzna, że cele te mogą być osiągnięte przy użyciu innych instrumentów; 

9) dokonywania wszelkich innych niezbędnych czynności w celu realizacji niniejszej uchwały oraz uchwały 

emisyjnej. 

§3 
Przedawnienie. 

Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się po upływie 10 lat. 
  

§4 
Prawo właściwe. Jurysdykcja. 

Obligacje są wyemitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają. Wszelkie związane z Obligacjami 
spory poddane będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę 
Obligatariusza. 

 
§5 

Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w interesie 
Spółki, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji. Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia 
prawa poboru Obligacji oraz uzasadniającą wysokość ceny emisyjnej za Akcje (Ceny Zamiany) oraz sposób ustalenia 
ceny emisyjnej za Akcje (Ceny Zamiany), stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały. 
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§6 

Upoważnienie dla Zarządu 
Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, upoważnia i 
zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do każdorazowego określenia w drodze 
odrębnej uchwały dalszych szczegółowych warunków emisji Obligacji danej serii, w tym wszelkich kwestii związanych 
z emisją Obligacji, oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu przeprowadzenia emisji Obligacji. Niniejsza 
uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
 
 

Uchwała Nr 6 
 z dnia 26 maja 2015 roku 

 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 
 Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie 

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych 
Spółki na okaziciela, w sprawie zmian Statutu Spółki z tym związanych, w sprawie wyłączenia prawa 
poboru akcji, w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz w 
sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych 

 

Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwanej w 
dalszej części niniejszej uchwały „ Spółką ", uchwala warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 
26.500.005,00 zł (dwadzieścia sześć milionów pięćset tysięcy pięć złotych) w drodze emisji nie więcej niż 5.888.890 
(pięć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii 
oznaczonej każdorazowo przez Zarząd Spółki, o wartości nominalnej 4,50 (cztery złote i pięćdziesiąt groszy) złotych 
każda, zwanych dalej „Akcjami". 

 
§2 

1. Każda z serii Akcji zostanie oznaczona przez Zarząd Spółki w warunkach emisji danej serii obligacji zamiennych, o 
których mowa w ust. 2 poniżej, w ten sposób, że pierwsza seria Akcji zostanie oznaczona literą R, a ewentualne 
kolejne serie jako seria R z oznaczeniem numeru porządkowego (R1, R2, R3 itd.), aż do wyczerpania upoważnienia 
do emisji obligacji zamiennych, o których mowa w ust. 2 poniżej, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego uchwalonego na podstawie niniejszej uchwały. 
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia Akcji 

obligatariuszom obligacji zamiennych na akcje, o których mowa odpowiednio w Uchwale nr 4 niniejszego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz w Uchwale nr 5 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki. 

3. Uprawionymi do objęcia Akcji są obligatariusze obligacji zamiennych na akcje, o których mowa odpowiednio w 

Uchwale nr 4 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz w Uchwale nr 5 niniejszego Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki. 

§3 
Wobec powyższego, mając na względzie: 
1) dokonane dotychczas przez Spółkę emisje akcji serii M, M1, M2 oraz M3 o łącznej wartości nominalnej 

22.567.500,00 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), w ramach wcześniej 

ustanowionego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w części zamykającej się kwotą 35.000.000,00 zł 

(trzydzieści pięć milionów złotych), a zmienionego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 

dnia 21 listopada 2013 roku na kwotę 23.882.500,00 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące 

pięćset złotych), jak również; 

2) fakt, iż w ramach wcześniej ustanowionego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w części 

zamykającej się kwotą 23.882.500,00 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset 

złotych), ustaloną uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2013 roku, 

obligatariusze części z obligacji zamiennych serii Z2 nie wykonali w terminie określonym w warunkach emisji takich 

obligacji, tj. w terminie do dnia 28 września 2014 roku, prawa zamiany obligacji serii Z2 na akcje serii M1, co 

spowodowało bezskuteczny upływ terminu do objęcia akcji serii M1, emitowanych w ramach wcześniej 

ustanowionego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o łącznej wartości nominalnej 11.728.000,00 zł 

(jedenaście milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), jak również; 3) w związku ze wspomnianym 

wyżej zamiarem emisji obligacji zamiennych na akcje, o których mowa odpowiednio w  Uchwale  nr 4 niniejszego 

Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Spółki oraz w  Uchwale  nr 5 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki, ustala się  nową  wartość  nominalną  warunkowego podwyższenia  kapitału zakładowego Spółki na kwotę 

33.704.505,00 zł (trzydzieści trzy miliony siedemset cztery tysiące pięćset pięć złotych). 
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§4 
1. Prawo do objęcia Akcji, będzie mogło być wykonane w terminie oznaczonym w warunkach emisji danej serii 

obligacji zamiennych, o których mowa w Uchwale nr 4 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

oraz odpowiednio w Uchwale nr 5 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jednakże nie później 

niż do dnia 30 kwietnia 2020 roku. 

2. Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie według następujących zasad. W stosunku do Akcji, które zostaną 

wydane najpóźniej w dniu ustalenia prawa do dywidendy, będzie przysługiwała dywidenda za rok obrotowy 

poprzedzający wydanie Akcji. Natomiast akcje wydane po dniu ustalenia prawa do dywidendy będą 

uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy, w którym zostały wydane. 

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji na rzecz 

obligatariuszy Obligacji. 

 
§5 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje niniejszym zmiany Statutu w ten sposób, że § 8a Statutu Spółki 
otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 
§8a 

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.704.505,00 zł (trzydzieści trzy miliony siedemset cztery 
tysiące pięćset pięć złotych). 
2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do 
objęcia akcji przez: 

a) obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie 
uchwały nr 4b Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 roku - w części 
warunkowego kapitału zakładowego zamykającego się kwotą 704.500,00 zł 
(siedemset cztery tysiące pięćset złotych), 

b) posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji 
zwykłych na okaziciela serii N emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Walnego 
Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 roku - w części warunkowego kapitału 
zakładowego zamykającego się kwotą 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy 
złotych), 

c) obligatariuszy obligacji serii AAA zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały Walnego 
Zgromadzenia - w części warunkowego kapitału zakładowego zamykającego się kwotą 4.000.000,00 zł 
(cztery miliony złotych), 

d) obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Walnego 
Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku; 

e) obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Walnego 
Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku. 

3. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane: 
a) w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje o których mowa w ust. 2 lit a - do dnia 

oznaczonego w warunkach emisji jako termin wykupu obligacji, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 
2015 r.;- 

b) w odniesieniu do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D - do dnia 31 grudnia 2015r.; 
c) w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje o których mowa w ust. 2 lit c - do dnia 31 

grudnia 2015r.; 
d) w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje, o których mowa w ust. 2 lit d oraz 

odpowiednio w ust. 2 lit e - do dnia oznaczonego w warunkach emisji danej serii obligacji jako termin 
wykupu obligacji, nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia 2020 roku. 

4. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust.2 lit. a 
emitowane będą w seriach. Pierwsza seria akcji zostanie oznaczona jako seria M, ewentualne kolejne jako seria M z 
oznaczeniem numeru porządkowego (Ml, M2, M3, M4 itd.). Oznaczenie serii będzie wskazywane każdorazowo przez 
Zarząd w warunkach emisji danej serii obligacji zamiennych na akcje, o których mowa w ust.2 lit a. 
5. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust. 2 lit. c 
emitowane będą w serii O. 
6. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust. 2 lit. d - 
e, emitowane będą w seriach. Pierwsza seria akcji zostanie oznaczona jako seria R, ewentualne kolejne jako seria R z 
oznaczeniem numeru porządkowego (Rl, R2, R3 itd.). Oznaczenie serii będzie wskazywane każdorazowo przez Zarząd 
w warunkach emisji danej serii obligacji zamiennych na akcje, o których mowa w ust.2 lit d- e." 

§ 6 
Na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa 
poboru Akcji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki 
uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji oraz uzasadniającą wysokość ceny emisyjnej oraz sposób 
ustalenia ceny emisyjnej za Akcje, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały. 
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§7 

l. Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę i upoważnia 
Zarząd do podejmowania czynności faktycznych i prawnych mających na celu ubieganie się o dopuszczenie i 
wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A., zwanym dalej „ GPW". 
2. Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację Akcji i upoważnia Zarząd do 
podejmowania czynności faktycznych i prawnych mających na celu dematerializację Akcji, w tym w szczególności do 
zawarcia umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych. 

 
§8 

Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na 
podstawie przepisu art. 445 w związku z przepisem art. 449 Ustawy Kodeks spółek handlowych wskazuje, iż podjęcie 
niniejszej uchwały umotywowane jest koniecznością pozyskania środków umożliwiających Spółce przeprowadzenie 
procesu zmiany struktury zadłużenia Spółki, co jest niezbędne w jej sytuacji. Proces ten pozwoli poprawić płynność 
finansową Spółki, a także obniżyć jej koszty finansowe. W konsekwencji zapewni to dalszy rozwój Spółki i podjęcie 
nowych inwestycji. Takie działania umożliwią Spółce zwiększenie konkurencyjności na rynku. 
 

§9 
Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 
upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały.\ 
 

§10 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że do zmiany Statutu Spółki konieczny jest 
wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
 
 

Uchwała nr 02/07/2015 
z dnia 02 lipca 2015 roku 
Zarządu spółki pod firmą  

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie  
w sprawie decyzji o emisji i ustalenia warunków emisji obligacji serii AD2 zamiennych na akcje 

 
§1 

Emisja Obligacji. 
Zarząd Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14, wpisanej do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034099, NIP 7262392016, REGON 
472905994 z kapitałem zakładowym w wysokości: 24.336.900,00 zł, opłaconym w całości, zwanej dalej „Emitentem" 
na podstawie art. 2 pkt 1 lit a oraz art. 33 pkt 2 oraz art. 19 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach oraz 
na podstawie § 23 ust. 3 Statutu Spółki, a także na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie emisji przez Spółkę obligacji na 
okaziciela zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych 
akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji zamiennych na akcje w związku z Uchwałą nr 6 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela, w sprawie zmian Statutu Spółki z tym 
związanych, w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji, w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na 
rynku regulowanym oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów 
wartościowych - uchwala emisję obligacji serii AD2 zamiennych na akcje na warunkach wskazanych poniżej. 
 

§2 
Postanowienie ogólne. 

1. Przedmiotem emisji jest nie więcej niż 3.000 (słownie: trzy tysiące) zamiennych obligacji na okaziciela zwanych 

dalej „Obligacjami". 

2. Obligacje zawierają bezwarunkowe i bezpośrednie zobowiązanie Emitenta do świadczeń pieniężnych 

określonych w niniejszej uchwale. Obligacje zawierają również uprawnienie do ich zamiany na akcje Emitenta 

na warunkach określonych w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku, 

uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku i niniejszej Uchwale emisyjnej. 

3. Dniem emisji Obligacji jest dzień podjęcia niniejszej Uchwały. 

4. Obligacje oznaczone będą literami „AD2" i numerami 0001 - 3000. 

5. Obligacje emitowane są w trybie oferty niepublicznej (prywatnej), skierowanej do zindywidualizowanych 

adresatów (oferta nabycia obligacji zawierać będzie oznaczenie adresata) („Imienne Propozycje Nabycia 
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Obligacji") w liczbie nie większej niż 149 osób, wskazanych przez Zarząd. Zarząd może złożyć adresatowi 

propozycję nabycia całości lub części emitowanych Obligacji. 

6. Wartość nominalna jednej obligacji jest równa cenie emisyjnej obligacji i wynosi: 1.000 złotych. 

7. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi: 3.000.000,00 złotych. 

8. Łączna cena emisyjna Obligacji wynosi: 3.000.000,00 złotych. 

9. Emisja Obligacji dojdzie do skutku, o ile zostanie objęte 1.000 (słownie: jeden tysiąc) sztuk Obligacji. 

10. Obligacje wyemitowane zostaną w formie dokumentu. 

11. Obligacje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. 

12. Obligacje będą zabezpieczone w sposób określony w Warunkach Emisji Obligacji. 

13. Cel emisji nie został określony. 

 

§ 3  
Terminy przyjęcia propozycji nabycia Obligacji. Przydział. 

1. Termin na przyjęcie propozycji nabycia Obligacji wyznacza się na okres od podjęcia niniejszej uchwały do 

dnia 6 lipca 2015 roku, do godziny 18.00. 

2. Przydział Obligacji przez Zarząd Spółki zostanie dokonany najpóźniej w dniu 7 lipca 2015 roku po godzinie 
18.00. 

3. Termin przyjęcia propozycji nabycia Obligacji oraz termin dokonania przydziału Obligacji („Dzień Przydziału") 
może zostać zmieniony przez Emitenta. W szczególności Emitent może dokonać przydziału Obligacji we 
wcześniejszym terminie, niż wskazany w ust. 1. Wcześniejszy- przydział Obligacji nastąpi, jeśli wszystkie złożone 
Imienne Propozycje Nabycia Obligacji zostaną przyjęte i nastąpi pełne opłacenie wszystkich subskrybowanych 
Obligacji. O fakcie przydziału Obligacji Emitent poinformuje w drodze raportu bieżącego. Sposób opłacenia Obligacji 
zostanie określony w Imiennej Propozycji Nabycia. 
4. Ewentualnym niedojściu emisji do skutku Emitent, w terminie 7 dni od ustalonego terminu przydziału, 

zawiadomi poprzez swoją stronę internetową, przesyłkami poleconymi lub przesyłkami kurierskimi wszystkich 

subskrybentów. Zwrot wpłaconych kwot nastąpi na wskazane przez subskrybentów w deklaracji nabycia Obligacji 

rachunki bankowe w terminie 3 dni roboczych począwszy od dnia zawiadomienia, nadania przesyłki poleconej lub 

przesyłki kurierskiej. 

 

§ 4  
Przyjęcie Warunków Emisji Obligacji. 

Zarząd, mając na względzie i) postanowienia dotyczące emisji obligacji zamiennych ustalone Uchwałą nr 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a w szczególności zawarte w § 2 tej uchwały upoważniającej Zarząd do 
określenia Warunków Emisji oraz ii) mając na uwadze dyspozycję art. 6 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o 
obligacjach, przyjmuje „Warunki Emisji Obligacji Serii AD2 Zamiennych na Akcje serii RI", które stanowią załącznik nr 
1 do niniejszej Uchwały i stanowią jej integralną część (dalej „Warunki Emisji Obligacji"). 
 

§ 5  
Warunki Zamiany Obligacji na Akcje 

1. Każdemu Obligatariuszowi przysługuje prawo do zamiany Obligacji na akcje na okaziciela Emitenta w 
warunkowym kapitale zakładowym, o którym mowa w § 8a ust. 2 lit e) Statutu, na warunkach określonych w 
Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie z dnia 26 maja 2015 roku. a w zakresie 
nieuregulowanym tą uchwałą na warunkach określonych w niniejszej Uchwale i Warunkach Emisji Obligacji 
(dalej „Prawo Zamiany"). 

2. W wykonaniu Prawa Zamiany wydawane będą akcje zwykłe na okaziciela obejmowane przez Obligatariuszy. 
którzy skorzystali z prawa zamiany Obligacji, oznaczane będą jako seria R1 („Akcje"). 

3. Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 4.50 zł (słownie: cztery złote 50/100) każda. 
4. Obligacje będą zamieniane na Akcje po cenie emisyjnej (Cenie Zamiany) wynoszącej 4.50 zł (słownie: cztery 

złote 50/100 ). 
5. Cena Zamiany jest równa wartości nominalnej Akcji, co oznacza, że na każdy jeden złoty wartości nominalnej 

obligacji będzie przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej akcji. 
6. Sposób przeliczania Obligacji na Akcje przedstawia się w ten sposób, że liczba Akcji przyznawanych w zamian za 

jedną Obligację (Parytet Wymiany) stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz 
wartości nominalnej jednej Obligacji oraz ceny zamiany określonej w ust. 4 niniejszego paragrafu. Przy wartości 
nominalnej Akcji wynoszącej 4,50 (słownie: cztery złote 50/100) złotych. Parytet Wymiany wynosi 222 Akcje. 

7. Kwota odpowiadająca wartości świadczeń z Obligacji, która nie została zamieniona na Akcje, zostanie 
wypłacona Posiadaczowi Obligacji w terminie 7 dni oc daty wydania Akcji. 

8. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w wypadku zamiany wszystkich Obligacji na Akcje 
wyniesie 2.997.000.00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), co 
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oznacza, że w zamian za wszystkie Obligacje może być wydanych maksymalnie 666.666 (słownie: sześćset 
sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) sztuk Akcji. 

9. Obligatariusze uprawnieni z Obligacji obejmują Akcje w warunkowym kapitale zakładowym w drodze pisemnego 
oświadczenia na formularzu przygotowanym przez Emitenta zgodnie z. art. 451 § I Kodeksu Spółek 
handlowych, który będzie załącznikiem do Imiennej Propozycji Nabycia Obligacji. Uprawniony Obligatariusz 
może złożyć oświadczenie o objęciu Akcji w warunkowym kapitale zakładowym w drodze zamiany wszystkich 
lub części posiadanych Obligacji. 

10. Uprawnieni Obligatariusze mogą składać oświadczenia o objęciu Akcji w warunkowym kapitale 
zakładowym nie wcześniej niż w pierwszym dniu roboczym następującym po upływie 12 miesięcy po 
Dniu Przydziału Obligacji i nie później niż w Ostatecznym Dniu Wykupu Obligacji (30.04.2020 r.). 
Prawo do złożenia oświadczenia o objęciu Akcji w ramach kapitału warunkowego wygasa w dniu 
Wykupu Obligacji. Oznacza to, że oświadczenie o objęciu Akcji w warunkowym kapitale zakładowym które 
doszło do Emitenta po Dniu Wykupu jest bezskuteczne. Datę złożenia oświadczenia o objęciu Akcji w 
warunkowym kapitale zakładowym ustala się zgodnie z art. 61 i; I Kodeksu cywilnego. 

11. Prawo do złożenia oświadczenia o objęciu Akcji w ramach kapitału warunkowego wygasa przed Ostatecznym 
Dniem Wykupu, jeżeli uprzednio oświadczenie o objęciu Akcji złożyło 149 uprawnionych Obligatariuszy. O 
wygaśnięciu prawa do złożenia oświadczenia o objęciu Akcji w ramach kapitału warunkowego Emitent 
powiadomi na podstawie raportu bieżącego. 

12. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na warunkach wskazanych w Uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenie z dnia 26 maja 2015 roku. 

13. Zgodnie z Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie z dnia 26 maja 2015 roku. Akcje będą 
przedmiotem dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

14. W związku z postanowieniem ust. 15 poniżej dokumenty (odcinki zbiorowe) Akcji nic będą wydawane. W celu 
zabezpieczenia uprawnień korporacyjnych akcjonariuszy, dopuszcza się jednakże możliwość wydania 
dokumentów (odcinków zbiorowych) Akcji. Mogą one wówczas być złożone do depozytu prowadzonego przez. 
firmę inwestycyjną w celu ich dematerializacji. 

15. Emitent zastrzega, że proces dematerializacji i ubiegania o dopuszczenie ubiegania się o dopuszczenie i 

wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. nastąpi nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich wymagań przewidzianych w ustawie 7. dnia 

2') lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także odrębnych regulacji obowiązujących w Krajowym 

Depozycie Papierów Wartościowych S.A oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

§6 
Postępowanie w wypadku zmiany wartości nominalnej akcji. 

1. Zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie z dnia 26 maja 2015 roku postanawia 
się. że w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wartości nominalnej przed dniem zamiany Obligacji na 
Akcje prawa i obowiązki Emitenta i Obligatariusza przewidziane powyżej nie ulegają zmianie, z 
zastrzeżeniem postanowień poniższych: 

a. przeliczenie Obligacji na Akcje dokonane zostanie według wskaźnika przeliczenia obliczonego wg 
następującego wzoru: WP = AI/A2. gdzie: WP  oznacza wskaźnik przeliczenia: 

A1 oznacza liczbę akcji wyemitowaną przez Emitenta wg stanu poprzedzającego zamianę wartości 

nominalnej akcji; 

A2 oznacza liczbę akcji wyemitowaną przez Emitenta wg stanu istniejącego po zmianie wartości 

nominalnej akcji. 
2. Liczba Akcji przypadających do objęcia za podlegające zamianie Obligacje równa będzie liczbie stanowiącej 

zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz liczby zamienianych przez tego Obligatariusza Obligacji 
oraz wskaźnika przeliczenia obliczonego zgodnie z ust. 3 powyżej. Kwota odpowiadająca wartości świadczeń z 
Obligacji, która nie została zamieniona na Akcje zostanie wypłacona Obligatariuszowi w terminie 7 (siedmiu) dni 
od daty wydania Akcji (zapisania ich na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza). 

3. Zmiana sposobu przeliczenia Obligacji na Akcje, zgodnie z powyższymi wskazaniami nie wymaga zmiany 
niniejszej uchwały ani zmiany Warunków Emisji Obligacji. 

 
UCHWAŁA NR 01/06/2016 

Zarządu Spółki Miraculum S.A. 

z dnia 7 czerwca 2016 roku 

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii AD2 

 

§ 1 

Zarząd Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany do uchwały nr 02/07/2015 z dnia 2 lipca 2015 roku w 

sprawie decyzji o emisji i ustalenia warunków emisji obligacji serii AD2 zamiennych na akcje: 
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1) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela.”; 

2) § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Obligacje będą zamieniane na Akcje po cenie emisyjnej (Cenie Zamiany); 

3) § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Cena Zamiany równa jest wartości nominalnej akcji Spółki, co oznacza, że na każdy jeden złoty wartości nominalnej 

Obligacji będzie przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej Akcji.”; 

4) w § 5 ust. 6 po zdaniu 1 kropkę należy zastąpić przecinkiem i dodać ", z zastrzeżeniem zdania kolejnego”;  

5) w § 5 ust. 6  zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku, gdy iloraz łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji podlegających zamianie oraz wartości 

nominalnej Akcji będzie liczbą całkowitą, Parytet Wymiany stanowić będzie iloraz wartości nominalnej wszystkich 

Obligacji podlegających zamianie oraz Ceny Zamiany."; 

6) § 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w przypadku zamiany wszystkich Obligacji na Akcje 

wyniesie 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych), co oznacza, że w zamian za wszystkie Obligacje może być 

wydanych maksymalnie 1.000.000 (słownie: jeden milion) Akcji.”; 

7) par. 5 ust. 10 zdanie 1 otrzymuje brzmienie: 

"Uprawnieni Obligatariusze mogą składać oświadczenia o objęciu akcji w warunkowym kapitale zakładowym nie 

później niż w Ostatecznym Dniu Wykupu Obligacji (dnia 30 kwietnia 2020 r.)." 

8) wykreśla się § 6. 

 

§ 2 

W warunkach emisji obligacji serii AD2 zamiennych na akcje serii R1 Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 2 

lipca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1. pkt. VIII ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela.”; 

2. pkt VIII ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Obligacje będą zamieniane na Akcje po cenie emisyjnej (Cenie Zamiany).”; 

3. w pkt VIII ust. 6 po zdaniu 1 kropkę należy zastąpić przecinkiem i dodać ", z zastrzeżeniem zdania 

kolejnego”; 

4. w pkt. VIII ust. 6  zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku, gdy iloraz łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji podlegających zamianie 

oraz wartości nominalnej Akcji będzie liczbą całkowitą, Parytet Wymiany stanowić będzie iloraz 

wartości nominalnej wszystkich Obligacji podlegających zamianie oraz Ceny Zamiany."; 

5. pkt VIII ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w przypadku zamiany wszystkich 

Obligacji na Akcje wyniesie 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych), co oznacza, że w zamian 

za wszystkie Obligacje może być wydanych maksymalnie 1.000.000 (słownie: jeden milion) Akcji.”; 

6. pkt VIII ust. 10 zdanie 1 powinno otrzymać brzmienie: 

"Uprawnieni Obligatariusze mogą składać oświadczenia o objęciu akcji w warunkowym kapitale 

zakładowym nie później niż w Ostatecznym Dniu Wykupu Obligacji (dnia 30 kwietnia 2020 r.)." 

7. w pkt. IX wykreśla się ust. 3 i 4. 

 

§ 3 

Formularz zamiany Obligacji na Akcje otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Akcje serii R2  

 
Uchwała Nr 5 

 z dnia 26 maja 2015 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie 
w sprawie emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela 
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oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji 
zamiennych na akcje 

 
§1 

Emisja obligacji. 
1. Spółka Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent" lub „Spółka") wyemituje do 8.000 (osiem tysięcy) obligacji 

na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda („ Obligacje"), zamiennych na akcje zwykłe 

Spółki na okaziciela („ Akcje"), na warunkach określonych w dalszej treści niniejszej uchwały, przy czym akcje te 

wyemitowane zostaną w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

2. Obligacje będą emitowane w seriach każdorazowo oznaczanych przez Zarząd, w drodze jednej lub większej liczby 

emisji. 

3. Minimalny próg dojścia emisji Obligacji danej serii do skutku zostanie określony każdorazowo przez Zarząd w 
warunkach emisji danej serii Obligacji („ Warunki Emisji"). 
4. Propozycja objęcia Obligacji danej serii zostanie każdorazowo skierowana do nie więcej niż 149 indywidualnie 
oznaczonych adresatów, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach. 
5. Dniem emisji Obligacji będzie każdorazowo dzień wskazany przez Zarząd w Warunkach Emisji danej serii Obligacji. 
6. Obligacje będą mogły być obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny. 
7. Cena emisyjna Obligacji będzie każdorazowo równa ich wartości nominalnej. 
8. Obligacje będą oprocentowane. Wysokość oprocentowania zostanie określona każdorazowo przez Zarząd w 
Warunkach Emisji danej serii Obligacji, przy czym będzie ono nie wyższe niż 10 (dziesięć) % w skali roku. 
9. Obligacje będą zabezpieczone. Zabezpieczenia Obligacji zostaną każdorazowo określone przez Zarząd w 
Warunkach Emisji danej serii Obligacji. 
10. Termin wykupu („Dzień Wykupu") Obligacji zostanie określony każdorazowo przez Zarząd w Warunkach Emisji 
danej serii Obligacji, przy czym każdorazowo będzie on przypadał nie wcześniej niż w dniu, w którym upłynie 30 
(trzydzieści) miesięcy od dnia przydziału Obligacji danej serii. 
11. Spółka będzie mogła dokonać wykupu przed Dniem Wykupu, na zasadach określonych każdorazowo w 
Warunkach Emisji danej serii Obligacji. 
12. Posiadacze Obligacji będą uprawnieni według swojego wyboru do: 
a) zamiany Obligacji na akcje zwykłe Spółki na okaziciela („Prawo Zamiany"), albo 

b) wykupu Obligacji. 

13. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w Dniu Wykupu kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej 
Obligacji, powiększonej o należne odsetki obliczone w sposób wskazany każdorazowo w Warunkach Emisji Obligacji 
danej serii Obligacji. 
14. Prawo Zamiany będzie wykonywane po cenie emisyjnej dla jednej Akcji wynoszącej 4,50 zł (cztery złote i 
pięćdziesiąt groszy) („Cena Zamiany"), z zastrzeżeniem postanowień ust. 18 poniżej. Prawo Zamiany będzie mogło 
być wykonane nie wcześniej niż po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od przydziału Obligacji, chyba że Warunki Emisji 
będą określały inny termin wykonania Prawa Zamiany. 
15. Liczba Akcji przyznawanych za jedną Obligację stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej 
iloraz wartości nominalnej jednej Obligacji oraz ceny zamiany określonej w ust. 13 niniejszego paragrafu. Kwota 
odpowiadająca wartości świadczeń z Obligacji, która nie została zamieniona na Akcje zostanie wypłacona 
Posiadaczowi Obligacji w terminie 7 dni od daty wydania Akcji. 
16. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zamiany Obligacji na Akcje wynosi 
8.000.001,00 zł (osiem milionów i jeden złotych). 
17. W razie złożenia przez posiadacza Obligacji oświadczenia o objęciu Akcji w warunkowo podwyższonym kapitale 
zakładowym wygasa jego roszczenie o wykup Obligacji. 
18. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje, albo nie zostaną objęte wcześniejszym wykupem zostaną 
wykupione przez Spółkę w dniu wykupu, określonym każdorazowo przez Zarząd Spółki w Warunkach Emisji danej 
serii Obligacji. 
19. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki przed dniem zamiany Obligacji na 
Akcje, Cena Zamiany zostanie zmieniona na zasadach każdorazowo określonych w Warunkach Emisji Obligacji danej 
serii Obligacji. 
20. Stosownie do przepisu art. 20 ust.6 pkt.4 Ustawy o obligacjach, zwraca się uwagę posiadaczy Obligacji na 
obowiązek zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisji Europejskiej zamiaru 
nabycia akcji w wykonaniu Prawa Zamiany, w przypadkach wskazanych w Ustawie z dnia 16 lutego 2007 roku o 
ochronie konkurencji i konsumentów oraz Rozporządzeniu Rady (WE) numer 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku 
w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, a także na skutki jego niedopełnienia wskazane w przywołanych 
powyżej aktach prawnych. Niezależnie od powyższego zwraca się uwagę posiadaczy Obligacji na związane z 
nabyciem akcji w wykonaniu Prawa Zamiany obowiązki i skutki ich niedopełnienia wynikające z Ustawy o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych. 

 
§2 

Upoważnienie Zarządu. 
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Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu 
wykonanie niniejszej uchwały, w szczególności do: 
1) określenia każdorazowo w uchwale pozostałych Warunków Emisji, w szczególności: 
a) serii i liczby Obligacji emitowanych w danej serii, 

b) dnia emisji Obligacji, 

c) progu dojścia emisji Obligacji do skutku, 

d) celu (celów) emisji, 

e) terminu przyjęcia propozycji nabycia i przydziału Obligacji, 

f) sposobu postępowania w przypadku przekształcenia lub likwidacji emitenta lub zmiany wartości nominalnej 

Akcji przed dniem, gdy roszczenie do zamiany stanie się wymagalne, 

g) szczegółowych zabezpieczeń Obligacji, 

h) terminu wykupu Obligacji, 

i) terminu, trybu, sposobu i warunków wykonywania Prawa Zamiany, w zakresie nieuregulowanym niniejszą 

Uchwałą, 

j) sposobu wydania dokumentów Obligacji, chyba że warunki emisji będą przewidywać, iż Obligacje nie będą 

miały formy dokumentu,  

k) zasad wcześniejszego wykupu Obligacji. 

2) dokonywania przydziału Obligacji; 

3) zawarcia umowy o prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 5a ustawy o obligacjach, z instytucją, która jest 

uprawniona do prowadzenia takiej ewidencji; 

4) określenia wzoru oświadczenia obligatariusza o zamianie Obligacji na Akcje; 

5) dokonywania czynności związanych z przydziałem Akcji w ramach skorzystania z prawa do ich objęcia w ramach 

kapitału warunkowego; 

6) zgłaszania do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego w sposób wskazany w art. 452 Kodeksu 

spółek handlowych; 

7) zmiany redakcji postanowień Statutu Spółki określających aktualną wielkość kapitału zakładowego po złożeniu 

przez obligatariuszy oświadczenia o objęciu Akcji; 

8) odstąpienia od emisji Obligacji, jeśli Zarząd uzna, że wskutek emisji Obligacji nie zostaną osiągnięte cele leżące u 

podstaw takiej emisji lub też Zarząd uzna, że cele te mogą być osiągnięte przy użyciu innych instrumentów; 

9) dokonywania wszelkich innych niezbędnych czynności w celu realizacji niniejszej uchwały oraz uchwały emisyjnej. 

§3 
Przedawnienie. 

Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się po upływie 10 lat. 
  

§4 
Prawo właściwe. Jurysdykcja. 

Obligacje są wyemitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają. Wszelkie związane z Obligacjami 
spory poddane będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę 
Obligatariusza. 

 
§5 

Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w interesie 
Spółki, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji. Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia 
prawa poboru Obligacji oraz uzasadniającą wysokość ceny emisyjnej za Akcje (Ceny Zamiany) oraz sposób ustalenia 
ceny emisyjnej za Akcje (Ceny Zamiany), stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały. 

 
§6 

Upoważnienie dla Zarządu 
Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, upoważnia i 
zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do każdorazowego określenia w drodze 
odrębnej uchwały dalszych szczegółowych warunków emisji Obligacji danej serii, w tym wszelkich kwestii związanych 
z emisją Obligacji, oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu przeprowadzenia emisji Obligacji. Niniejsza 
uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
 
 

Uchwała Nr 6 
 z dnia 26 maja 2015 roku 

 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 
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 Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie 
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych 
Spółki na okaziciela, w sprawie zmian Statutu Spółki z tym związanych, w sprawie wyłączenia prawa 
poboru akcji, w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz w 
sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych 

 
Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwanej w 
dalszej części niniejszej uchwały „ Spółką ", uchwala warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 
26.500.005,00 zł (dwadzieścia sześć milionów pięćset tysięcy pięć złotych) w drodze emisji nie więcej niż 5.888.890 
(pięć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii 
oznaczonej każdorazowo przez Zarząd Spółki, o wartości nominalnej 4,50 (cztery złote i pięćdziesiąt groszy) złotych 
każda, zwanych dalej „ Akcjami". 

 
§2 

1. Każda z serii Akcji zostanie oznaczona przez Zarząd Spółki w warunkach emisji danej serii obligacji 

zamiennych, o których mowa w ust. 2 poniżej, w ten sposób, że pierwsza seria Akcji zostanie oznaczona literą R, a 

ewentualne kolejne serie jako seria R z oznaczeniem numeru porządkowego (R1, R2, R3 itd.), aż do wyczerpania 

upoważnienia do emisji obligacji zamiennych, o których mowa w ust. 2 poniżej, w ramach warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na podstawie niniejszej uchwały. 

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia Akcji 

obligatariuszom obligacji zamiennych na akcje, o których mowa odpowiednio w Uchwale nr 4 niniejszego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz w Uchwale nr 5 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki. 

3. Uprawionymi do objęcia Akcji są obligatariusze obligacji zamiennych na akcje, o których mowa odpowiednio 

w Uchwale nr 4 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz w Uchwale nr 5 niniejszego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

§3 
Wobec powyższego, mając na względzie: 
1) dokonane dotychczas przez Spółkę emisje akcji serii M, M1, M2 oraz M3 o łącznej wartości nominalnej 

22.567.500,00 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), w ramach wcześniej 

ustanowionego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w części zamykającej się kwotą 35.000.000,00 zł 

(trzydzieści pięć milionów złotych), a zmienionego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 

dnia 21 listopada 2013 roku na kwotę 23.882.500,00 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące 

pięćset złotych), jak również; 

2) fakt, iż w ramach wcześniej ustanowionego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w części 

zamykającej się kwotą 23.882.500,00 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset 

złotych), ustaloną uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2013 roku, 

obligatariusze części z obligacji zamiennych serii Z2 nie wykonali w terminie określonym w warunkach emisji takich 

obligacji, tj. w terminie do dnia 28 września 2014 roku, prawa zamiany obligacji serii Z2 na akcje serii M1, co 

spowodowało bezskuteczny upływ terminu do objęcia akcji serii M1, emitowanych w ramach wcześniej 

ustanowionego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o łącznej wartości nominalnej 11.728.000,00 zł 

(jedenaście milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), jak również; 3) w związku ze wspomnianym 

wyżej zamiarem emisji obligacji zamiennych na akcje,   o których mowa odpowiednio w  Uchwale  nr 4 niniejszego 

Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Spółki oraz w  Uchwale  nr 5 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki, ustala się  nową  wartość  nominalną  warunkowego podwyższenia  kapitału zakładowego Spółki na kwotę 

33.704.505,00 zł (trzydzieści trzy miliony siedemset cztery tysiące pięćset pięć złotych). 

§4 
1. Prawo do objęcia Akcji, będzie mogło być wykonane w terminie oznaczonym w warunkach emisji danej serii 

obligacji zamiennych, o których mowa w Uchwale nr 4 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki oraz odpowiednio w Uchwale nr 5 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jednakże 

nie później niż do dnia 30 kwietnia 2020 roku. 

2. Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie według następujących zasad. W stosunku do Akcji, które zostaną 

wydane najpóźniej w dniu ustalenia prawa do dywidendy, będzie przysługiwała dywidenda za rok obrotowy 

poprzedzający wydanie Akcji. Natomiast akcje wydane po dniu ustalenia prawa do dywidendy będą 

uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy, w którym zostały wydane. 

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji na rzecz 

obligatariuszy Obligacji. 



Prospekt Emisyjny 

 

 
383 

 
§5 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje niniejszym zmiany Statutu w ten sposób, że § 8a Statutu Spółki 
otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 
§8a 

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.704.505,00 zł (trzydzieści trzy miliony siedemset cztery tysiące 
pięćset pięć złotych). 

2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do 
objęcia akcji przez: 

f) obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie 
uchwały nr 4b Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 roku - w części 
warunkowego kapitału zakładowego zamykającego się kwotą 704.500,00 zł 
(siedemset cztery tysiące pięćset złotych), 

g) posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji 
zwykłych na okaziciela serii N emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Walnego 
Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 roku - w części warunkowego kapitału 
zakładowego zamykającego się kwotą 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy 
złotych), 

h) obligatariuszy obligacji serii AAA zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały Walnego 
Zgromadzenia - w części warunkowego kapitału zakładowego zamykającego się kwotą 4.000.000,00 zł 
(cztery miliony złotych), 

i) obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Walnego 
Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku; 

j) obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Walnego 
Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku. 

3. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane: 
e) w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje o których mowa w ust. 2 lit a - do dnia 
oznaczonego w warunkach emisji jako termin wykupu obligacji, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 
r.;- 
f) w odniesieniu do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D - do dnia 31 grudnia 2015r.; 
g) w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje o których mowa w ust. 2 lit c - do dnia 31 
grudnia 2015r.; 
h) w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje, o których mowa w ust. 2 lit d oraz 
odpowiednio w ust. 2 lit e - do dnia oznaczonego w warunkach emisji danej serii obligacji jako termin wykupu 
obligacji, nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia 2020 roku. 

4. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust.2 lit. a 
emitowane będą w seriach. Pierwsza seria akcji zostanie oznaczona jako seria M, ewentualne kolejne jako seria 
M z oznaczeniem numeru porządkowego (Ml, M2, M3, M4 itd.). Oznaczenie serii będzie wskazywane 
każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji danej serii obligacji zamiennych na akcje, o których mowa w 
ust.2 lit a. 

5. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust. 2 lit. c 
emitowane będą w serii O. 

6. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust. 2 lit. d - e, 
emitowane będą w seriach. Pierwsza seria akcji zostanie oznaczona jako seria R, ewentualne kolejne jako seria 
R z oznaczeniem numeru porządkowego (R1, R2, R3 itd.). Oznaczenie serii będzie wskazywane każdorazowo 
przez Zarząd w warunkach emisji danej serii obligacji zamiennych na akcje, o których mowa w ust.2 lit d- e." 

§ 6 
Na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa 
poboru Akcji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki 
uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji oraz uzasadniającą wysokość ceny emisyjnej oraz sposób 
ustalenia ceny emisyjnej za Akcje, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały. 

 
§7 

l. Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę i upoważnia 
Zarząd do podejmowania czynności faktycznych i prawnych mających na celu ubieganie się o dopuszczenie i 
wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A., zwanym dalej „ GPW". 
2. Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację Akcji i upoważnia Zarząd do 
podejmowania czynności faktycznych i prawnych mających na celu dematerializację Akcji, w tym w szczególności do 
zawarcia umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych. 

 
§8 
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Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na 
podstawie przepisu art. 445 w związku z przepisem art. 449 Ustawy Kodeks spółek handlowych wskazuje, iż podjęcie 
niniejszej uchwały umotywowane jest koniecznością pozyskania środków umożliwiających Spółce przeprowadzenie 
procesu zmiany struktury zadłużenia Spółki, co jest niezbędne w jej sytuacji. Proces ten pozwoli poprawić płynność 
finansową Spółki, a także obniżyć jej koszty finansowe. W konsekwencji zapewni to dalszy rozwój Spółki i podjęcie 
nowych inwestycji. Takie działania umożliwią Spółce zwiększenie konkurencyjności na rynku. 
 

§9 
Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 
upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały.\ 
 

§10 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że do zmiany Statutu Spółki konieczny jest 
wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
 

UCHWAŁA 
NR 03/06//2016 
ZARZĄDU SPÓŁKI 

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 

Z DNIA 
10 czerwca 2016 roku 

w sprawie decyzji o emisji i ustalenia warunków emisji obligacji serii AH zamiennych na akcje  
 

§ 1 
Emisja Obligacji. 

 
Zarząd Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14, wpisanej do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034099, NIP 7262392016, REGON 
472905994 z kapitałem zakładowym w wysokości: 30.336.669,00 zł, opłaconym w całości, zwanej dalej „Emitentem” 
na podstawie art. 2 pkt 1 lit a oraz art. 33 pkt 2 oraz art. 19 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach oraz 
na podstawie § 23 ust. 3 Statutu Spółki, a także na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie emisji przez Spółkę o obligacji na 
okaziciela zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych 
akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji zamiennych na akcje w związku z Uchwałą nr 6 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela, w sprawie zmian Statutu Spółki z tym 
związanych, w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji, w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na 
rynku regulowanym oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów 
wartościowych - uchwala emisję obligacji serii AH zamiennych na akcje na warunkach wskazanych poniżej. 
 

§ 2 
Postanowienie ogólne. 

1. Przedmiotem emisji jest nie więcej niż 5.000 (słownie: pięć tysięcy) zamiennych obligacji na okaziciela zwanych 
dalej „Obligacjami”. 

2. Obligacje zawierają bezwarunkowe i bezpośrednie zobowiązanie Emitenta do świadczeń pieniężnych 
określonych w niniejszej uchwale. Obligacje zawierają również uprawnienie do ich zamiany na akcje Emitenta 
na warunkach określonych w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku, 
uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku i niniejszej uchwale emisyjnej. 

3. Dniem emisji Obligacji jest dzień podjęcia niniejszej uchwały. 
4. Obligacje oznaczone będą literami „AH” i numerami 0001 – 5000. 
5. Obligacje emitowane są w trybie oferty niepublicznej (prywatnej), skierowanej do zindywidualizowanych 

adresatów (oferta nabycia obligacji zawierać będzie oznaczenie adresata) („Imienne Propozycje Nabycia 
Obligacji”) w liczbie nie większej niż 149 osób, wskazanych przez Zarząd. Zarząd może złożyć adresatowi 
propozycję nabycia całości lub części emitowanych Obligacji. 

6. Wartość nominalna jednej obligacji jest równa cenie emisyjnej Obligacji i wynosi: 1.000 złotych.  
7. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi: 5.000.000,00 złotych. 
8. Łączna cena emisyjna Obligacji wynosi: 5.000.000,00 złotych. 
9. Emisja Obligacji dojdzie do skutku, o ile zostanie objęte 4.500 (słownie: cztery tysiące pięćset) sztuk Obligacji. 
10. Obligacje wyemitowane zostaną w formie dokumentu.  
11. Obligacje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. 
12. Celem emisji jest przeprowadzenie transakcji odkupu praw składających się na markę „Gracja”. 
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§ 3 
Terminy przyjęcia propozycji nabycia Obligacji. Przydział. 

1. Termin na przyjęcie propozycji nabycia Obligacji wyznacza się na okres od podjęcia niniejszej uchwały do dnia 
12 czerwca 2016 roku, do godziny 18.00.  

2. Przydział Obligacji przez Zarząd Spółki zostanie dokonany najpóźniej w dniu 13 czerwca 2016 roku.  
3. Termin przyjęcia propozycji nabycia Obligacji oraz termin dokonania przydziału Obligacji („Dzień Przydziału”) 

może zostać zmieniony przez Emitenta. W szczególności Emitent może dokonać przydziału Obligacji we 
wcześniejszym terminie, niż wskazany w ust. 2. Wcześniejszy przydział Obligacji nastąpi, jeśli wszystkie złożone 
Imienne Propozycje Nabycia Obligacji zostaną przyjęte i nastąpi pełne opłacenie wszystkich subskrybowanych 
Obligacji. O fakcie przydziału Obligacji Emitent poinformuje w drodze raportu bieżącego. Sposób opłacenia 
Obligacji zostanie określony w Imiennej Propozycji Nabycia.  

4. O ewentualnym niedojściu emisji do skutku Emitent, w terminie 7 dni od ustalonego terminu przydziału, 
zawiadomi poprzez swoją stronę internetową, przesyłkami poleconymi lub przesyłkami kurierskimi wszystkich 
subskrybentów. Zwrot wpłaconych kwot nastąpi na wskazane przez subskrybentów w deklaracji nabycia 
Obligacji rachunki bankowe w terminie 3 dni roboczych począwszy od dnia zawiadomienia, nadania przesyłki 
poleconej lub przesyłki kurierskiej. 

 
§ 4 

Przyjęcie Warunków Emisji Obligacji. 
Zarząd, mając na względzie i) postanowienia dotyczące emisji obligacji zamiennych ustalone Uchwałą nr 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a w szczególności zawarte w § 2 tej uchwały upoważniającej Zarząd do 
określenia Warunków Emisji oraz ii) mając na uwadze dyspozycję art. 6 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o 
obligacjach, przyjmuje „Warunki Emisji Obligacji Serii AH Zamiennych na Akcje serii R2”, które stanowią załącznik nr 
1 do niniejszej Uchwały i stanowią jej integralną część (dalej „Warunki Emisji Obligacji”). 
 

§ 5 
Warunki Zamiany Obligacji na Akcje 

1. Każdemu Obligatariuszowi przysługuje prawo do zamiany Obligacji na akcje na okaziciela Emitenta 
w warunkowym kapitale zakładowym, o którym mowa w § 8a ust. 2 lit e) Statutu, na warunkach określonych w 
Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie z dnia 26 maja 2015 roku, a w zakresie nieuregulowanym 
tą uchwałą na warunkach określonych w niniejszej Uchwale i Warunkach Emisji Obligacji (dalej „Prawo 
Zamiany”). 

2. W wykonaniu Prawa Zamiany wydawane będą akcje zwykłe na okaziciela obejmowane przez Obligatariuszy, 
którzy skorzystali z prawa zamiany Obligacji, oznaczane jako seria R2 („Akcje”). 

3. Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela.  
4. Obligacje będą zamieniane na Akcje po cenie emisyjnej (Cenie Zamiany). 
5. Cena Zamiany jest równa wartości nominalnej akcji Spółki, co oznacza, że na każdy jeden złoty wartości 

nominalnej obligacji będzie przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej Akcji. 
6. Sposób przeliczania Obligacji na Akcje przedstawia się w ten sposób, że liczba Akcji przyznawanych w zamian za 

jedną Obligację (Parytet Wymiany) stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz 
wartości nominalnej jednej Obligacji oraz ceny zamiany określonej w ust. 4 niniejszego paragrafu, z 
zastrzeżeniem zdania kolejnego. W przypadku, gdy iloraz łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji 
podlegających zamianie oraz wartości nominalnej Akcji będzie liczbą całkowitą, Parytet Wymiany stanowić będzie 
iloraz wartości nominalnej wszystkich Obligacji oraz Ceny Zamiany. 

7. Kwota odpowiadająca wartości świadczeń z Obligacji, która nie została zamieniona na Akcje, zostanie wypłacona 
Posiadaczowi Obligacji w terminie 7 dni od daty wydania Akcji. 

8. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w przypadku zamiany wszystkich Obligacji na Akcje 
wyniesie 4.999.998 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset 
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), co oznacza, że w zamian za wszystkie Obligacje może być wydanych 
maksymalnie 1.666.666 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) 
Akcji.  

9. Obligatariusze uprawnieni z Obligacji obejmują Akcje w warunkowym kapitale zakładowym w drodze pisemnego 
oświadczenia na formularzu przygotowanym przez Emitenta zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, 
który będzie załącznikiem do Imiennej Propozycji Nabycia Obligacji. Uprawniony Obligatariusz może złożyć 
oświadczenie o objęciu Akcji w warunkowym kapitale zakładowym w drodze zamiany wszystkich lub części 
posiadanych Obligacji. 

10. Uprawnieni Obligatariusze mogą składać oświadczenia o objęciu akcji w warunkowym kapitale zakładowym nie 
później niż w Ostatecznym Dniu Wykupu Obligacji (dnia 30 kwietnia 2020 r.). Prawo do złożenia oświadczenia o 
objęciu Akcji w ramach kapitału warunkowego wygasa w dniu Wykupu Obligacji. Oznacza to, że oświadczenie o 
objęciu Akcji w warunkowym kapitale zakładowym, które doszło do Emitenta po Dniu Wykupu jest bezskuteczne. 
Datę złożenia oświadczenia o objęciu Akcji w warunkowym kapitale zakładowym ustala się zgodnie z art. 61 § 1 
Kodeksu cywilnego. 

11. Prawo do złożenia oświadczenia o objęciu Akcji w ramach kapitału warunkowego wygasa przed Ostatecznym 
Dniem Wykupu, jeżeli uprzednio oświadczenie o objęciu Akcji złożyło 149 uprawnionych Obligatariuszy. O 
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wygaśnięciu prawa do złożenia oświadczenia o objęciu Akcji w ramach kapitału warunkowego Emitent powiadomi 
na podstawie raportu bieżącego.  

12. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na warunkach wskazanych w Uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenie z dnia 26 maja 2015 roku. 

13. Zgodnie z Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie z dnia 26 maja 2015 roku, Akcje będą 
przedmiotem dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

14. W związku z postanowieniem ust. 15 poniżej dokumenty (odcinki zbiorowe) Akcji nie będą wydawane. W celu 
zabezpieczenia uprawnień korporacyjnych akcjonariuszy, dopuszcza się jednakże możliwość wydania dokumentów 
(odcinków zbiorowych) Akcji. Mogą one wówczas być złożone do depozytu prowadzonego przez firmę 
inwestycyjną w celu ich dematerializacji. 

15. Emitent zastrzega, że proces dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi nie wcześniej niż po 
spełnieniu wszystkich wymagań przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a 
także odrębnych regulacji obowiązujących w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A oraz Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

Akcje serii W 
 

 
UCHWAŁA NR 4  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. 

z siedzibą w Warszawie z dnia 17 stycznia 2017 roku 

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego 

w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii W, z zachowaniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ustalenia 15 marca 2017 roku jako dnia prawa poboru 

akcji serii W 

oraz zmiany Statutu Spółki związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego, 

dematerializacji akcji serii W, praw do akcji serii W oraz praw poboru akcji serii W, ubiegania się 

przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez  

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  (dalej: „Spółka”) na 

podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2), art. 432 w związku z art. 310 § 2, art. 433,  art. 436, art. 455 i art. 457 

§ 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi („Ustawa o Obrocie”) uchwala, co następuje:   

§ 1 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 34.536.669,- zł 

(słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych) do 

kwoty 17.268.334,50 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści 

cztery złote pięćdziesiąt groszy), tj. o kwotę 17.268.334,50 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście 

sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt  groszy).   

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z kwoty 3,00 zł 

(słownie: trzy złote) do kwoty 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda.   

3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości nominalnej akcji oraz utworzenie kapitału 

rezerwowego przeznaczonego na pokrycie strat Spółki. 

4. Obniżenie następuje bez uiszczenia jakichkolwiek spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na rzecz 

akcjonariuszy Spółki.  

5. Tworzy się osobny kapitał rezerwowy i przelewa całą kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego w 

wysokości 17.268.334,50 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta 
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trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt groszy) na kapitał rezerwowy. Kapitał rezerwowy może zostać wykorzystany 

jedynie na pokrycie strat Spółki.  

§ 2  

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie §1 niniejszej uchwały, podwyższa 

się kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych o kwotę w 17.268.334,50 zł 

(słownie: siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt  

groszy) – z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 1 niniejszej uchwały, tj. 17.268.334,5 zł 

(słownie: siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt  

groszy), do kwoty w wysokości 34.536.669,- zł (słownie: trzydzieści cztery milionów pięćset trzydzieści sześć 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych).   

2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję 11.512.223 (jedenastu milionów pięciuset 

dwunastu tysięcy dwustu dwudziestu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii W, o wartości nominalnej 1,5 zł 

(słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda (dalej: „Akcje Serii W”).   

3. Akcje Serii W będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani 

ograniczenia.   

4. Akcje serii W będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do 

podziału za rok obrotowy 2017, to jest od dnia 1 stycznia 2017 roku, na równi z pozostałymi akcjami.   

§ 3 

1. Emisja Akcji serii W przeprowadzona zostanie w ramach oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”).   

2. Cena emisyjna Akcji serii W zostaje ustalona na kwotę 1,50 zł (słownie: jeden 50/100 złotych) za jedną akcję.   

3. Akcje serii W zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed 

zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej.   

§ 4 

1. Akcje serii W zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu 

spółek handlowych, tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, w stosunku do 

liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Każdy Akcjonariusz posiadający 1 (jedną) akcję otrzymuje 1 (jedno) 

prawo poboru, które uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji serii W (emisja w stosunku 1:1).   

2. Ustala się, że dniem według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii W 

(dzień prawa poboru) jest dzień 15 marca 2017 roku.   

§ 5 

1. Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia 

Akcji serii W do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.   

2. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji objętych niniejszą 

Uchwałą do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.   

§ 6 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii W upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do 

podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:  

a) określenia terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru Akcji serii W,  

b) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje serii W, 

c) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii W w ramach 

wykonania prawa poboru,   
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d) ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii W, nieobjętych w ramach prawa 

poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych,  

e) zawarcia umowy/umów na subemisję usługową lub inwestycyjną dotyczącą wszystkich lub części Akcji serii W, 

jeżeli w ocenie Zarządu Spółki zawarcie takich umów będzie leżało w interesie Spółki,  

f) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej oraz 

wprowadzenie i dopuszczenie Akcji serii W do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających 

na celu uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia prospektu 

emisyjnego Akcji Serii W, praw do Akcji Serii W oraz praw poboru Akcji Serii W,   

g) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 431 § 4 

Kodeksu spółek handlowych.   

§ 7 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii W zmienia się Statut Spółki w 

ten sposób, że: 

1. § 6 ust. 1  otrzymuje następujące brzmienie:   

„§ 6 1. Kapitał zakładowy wynosi 34.536.669 (trzydzieści cztery milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy 

sześćset sześćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na 23.024.446 (słownie: (dwadzieścia trzy miliony 

dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden 

złoty pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:   

a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii 

A1;  

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;  

c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;  

d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;  

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;  

f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2; 

g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykle na 

okaziciela serii W”.  

2. §14a skreśla się w całości, 

3. §22 ust. 1  otrzymuje następujące brzmienie:  

„§22.1  Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednej i nie więcej niż pięciu osób powoływanych i odwoływanych 

przez Radę Nadzorczą.”  

§ 8 

Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę 

Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.   

§ 9 

1. Na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji:   

1) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii W o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda akcja,   

2) praw do Akcji serii W,   

3) praw poboru Akcji serii W 
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2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do 

obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii W, praw do 

Akcji serii W oraz praw poboru Akcji serii W 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych 

na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek prowadzony przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii W, praw do Akcji serii W oraz praw poboru Akcji 

serii W, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji 

serii W, praw do Akcji serii W oraz praw poboru Akcji serii W w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia 

odpowiednich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i 

Komisji Nadzoru Finansowego.   

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.   

Uzasadnienie projektu Uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału 

zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii W z zachowaniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki związanych z obniżeniem i podwyższeniem 

kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii W, praw do akcji serii W oraz praw poboru akcji serii W, ubiegania 

się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. Uzasadnieniem dla podjęcia  przedmiotowej uchwały jest kilka ważnych powodów 

i celów, wynikających z konieczności pozyskania przez Spółkę środków finansowych, niezbędnych do pokrycia 

zobowiązań finansowych Spółki.  Jak wynika z publikowanych przez Spółkę informacji i danych finansowych, Spółka  

wymaga pilnego dokapitalizowania, celem zapewnienia środków finansowych na obsługę i spłatę zobowiązań 

zaciągniętych w poprzednich okresach, których terminy wymagalności zapadły lub zapadną w najbliższym czasie. Na 

chwilę obecną, podejmowane przez organy Spółki działania zmierzające do pozyskania finansowania ze źródeł 

zewnętrznych i zmiany struktury zadłużenia, nie przyniosły satysfakcjonujących efektów zapewniających uzdrowienie 

sytuacji finansowej Spółki, przy jednoczesnym umożliwieniu jej dalszego prowadzenia działalności i rozwoju.  W 

aktualnej sytuacji, w ocenie Zarządu Spółki konieczna i nieunikniona jest więc zmiana struktury zadłużenia Spółki z 

wykorzystaniem instrumentów kapitałowych, takich jak podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 

akcji, która w odpowiedniej części służyć będzie jako źródło pozyskania nowych środków finansowych wnoszonych 

jako wkłady na pokrycie akcji, a w części będzie mogła zostać wykorzystana celem rozliczenia zobowiązań 

finansowych Spółki.  Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej jednej akcji 

ma przede wszystkim uzasadnienie w związku z prezentowaną wcześniej koniecznością przeprowadzenia 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, które jest niezmiernie istotne dla dalszego funkcjonowania Spółki i 

zmiany struktury jej zobowiązań. Stosownie do przepisów kodeksu spółek handlowych, akcje nowej emisji nie mogą 

być oferowane do objęcia za cenę emisyjną niższą, niż ich wartość nominalna. Aktualna wartość nominalna akcji 

Spółki (3,00 złote) jest istotnie wyższa od ich kursu, po którym są one notowane na rynku regulowanym 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Istnieje więc wysoce realne i istotne ryzyko, 

że w przypadku oferowania przez Spółkę akcji nowej emisji za cenę emisyjną na poziomie nie niższym, niż 3 złote, 

emisja nie przyniesie realizacji zakładanych celów, ze względu na brak zainteresowania potencjalnych inwestorów i 

wierzycieli Spółki. Wobec istotnego znaczenia podwyższenia kapitału dla całej Grupy Kapitałowej, konieczne jest 

zapewnienie Spółce możliwości oferowania akcji nowej emisji za cenę emisyjną adekwatną do sytuacji i oczekiwań 

inwestorów oraz wierzycieli, co możliwe jest jedynie w przypadku zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki. 

Jednoczesne przeprowadzenie zarówno obniżenia kapitału zakładowego, jak i jego podwyższenia, niezbędne jest z 
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kolei ze względu na wskazywaną już wcześniej konieczność jak najszybszego dojścia do skutku podwyższenia 

kapitału zakładowego. Z tego względu, Zarząd Spółki proponuje w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy połączenie 

obu procesów, tak aby w efekcie jednej uchwały Walnego Zgromadzenia możliwe było w szybkim czasie osiągnięcie 

wszystkich ww. celów Spółki. Ponadto podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela 

serii W spowoduje, iż objęcie akcji nowej emisji wyłącznie za wkłady pieniężne pozwoli na skuteczne 

dokapitalizowanie Spółki, oraz wsparcie w procesie zmiany struktury zadłużenia Spółki, a w konsekwencji 

rozszerzenie jej możliwości dokonywania dalszych inwestycji i realizacji założonych programów rozwoju.” 

 
 

 

3. ZAŁĄCZNIK. ODPIS Z KRS  
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4. ZAŁĄCZNIK. DEFINICJE I SKRÓTY 

 

Akcje objęte Prospektem Wyemitowane przez Miraculum S.A.: 

127.796 akcji zwykłych na okaziciela serii S,  

3.037.408 akcji zwykłych na okaziciela serii U, 

900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R1, 

1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R2, 

o wartości nominalnej 3 zł każda (1,50 zł każda po obniżeniu 

kapitału zakładowego) 

11.512.223 akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości 

nominalnej 1,50 zł każda  

Akcje serii S 666.615 Akcji zwykłych na okaziciela serii S wyemitowanych przez 
Miraculum S.A., o wartości nominalnej 3 zł każda (1,50 zł każda po 

obniżeniu kapitału zakładowego) 

Akcje serii U 3.037.408 Akcji zwykłych na okaziciela serii U wyemitowanych przez 
Miraculum S.A., o wartości nominalnej 3 zł każda (1,50 zł każda po 

obniżeniu kapitału zakładowego) 

Akcje serii R1 900.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii R1 wyemitowanych przez 
Miraculum S.A., o wartości nominalnej 1,50 zł każda (1,50 zł każda 

po obniżeniu kapitału zakładowego)ł 

Akcje serii R2 1.500.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii R2 wyemitowanych przez 
Miraculum S.A., o wartości nominalnej 1,50 zł każda (1,50 zł każda 

po obniżeniu kapitału zakładowego) 

Akcje Serii W 11.512.223 Akcji zwykłych na okaziciela serii W wyemitowanych przez 

Miraculum S.A., o wartości nominalnej 1,50 zł każda  

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Dyrektywa 2003/71/WE Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 
listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego 

w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów 
wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE  

Emitent, Spółka, 

Miraculum S.A.  

Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

EUR, euro euro – jednostka monetarna Unii Europejskiej 

Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

Grupa, Grupa Miraculum, 

Grupa Kapitałowa 

Miraculum 

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka dominująca) i 

BIONIQ Institute of Skin Care Technology Sp. z o.o. (spółka zależna, 

spółka niekonsolidowana).  

GUS Główny Urząd Statystyczny  

In out Działania sprzedażowe w sieci handlowej polegające na czasowym 

wprowadzeniu do oferty produktów, które znajdują się w ciągłej lub 
okresowej  sprzedaży. Produkty te są eksponowane w wyznaczonych 

miejscach, przez z góry ustalony okres. W przypadku gdy nie zostaną 

w całości sprzedane ulegają przecenie lub są odbierane przez 
producenta.  

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 
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Kodeks Spółek 

Handlowych, Ksh, KSH 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

MSR Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej 

i międzynarodowe standardy rachunkowości 

NWZ, NWZA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta 

Oferujący Polski Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

PDA Prawa do akcji 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności 

PLN, złoty, zł złoty polski 

PMR agencja badań rynkowych PMR Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 

ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków 

Prospekt, Prospekt 

Emisyjny 

niniejszy Prospekt emisyjny w rozumieniu Ustawy o Ofercie 

Publicznej, sporządzony w formie jednolitego dokumentu  

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta 

Regulamin GPW 

Regulamin Giełdy 

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Regulamin KDPW Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.  

Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

Regulamin Rady 

Nadzorczej 

Regulamin Rady Nadzorczej Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Krakowie 

Regulamin Walnego 
Zgromadzenia 

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Miraculum Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

Rozporządzenie Komisji 

809/2004, Rozporządzenie 
o Prospekcie 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych 

oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich 
prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dziennik 

Urzędowy L 149/1 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 

Rozporządzenie Rady nr 
139/2004 

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w 
sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dziennik Urzędowy UE 

L 123/2004) 

RP Rzeczpospolita Polska 

SA Spółka Akcyjna 

Spółka z o.o., sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka spółka Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Statut Statut spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Szczegółowe Zasady 

Działania KDPW 

Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych  

Szczegółowe Zasady 
Obrotu Giełdowego 

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego  

USD dolar amerykański 

Ustawa o biegłych Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach firmach 



Prospekt Emisyjny 

 

 
406 

rewidentach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z dnia 

2017.06.06) 

Ustawa Prawo ochrony 

środowiska 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1232 z późn. zm.) 

Ustawa o Obrocie 
Instrumentami 

Finansowymi, Ustawa o 

Obrocie 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 
(tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 94 z późn. zm.) 

Ustawa o Ochronie 

Konkurencji i 
Konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (tekst jednolity Dz. \u. 2015, poz.  184) 
 

Ustawa o Ofercie, Ustawa 

o Ofercie Publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2013 r., poz. 1382 z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku 
Dochodowym od Osób 

Fizycznych; U.p.d.o.f. 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tekst jednolity Dz. U.  2012,  poz. 361 z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku 
Dochodowym od Osób 

Prawnych; U.p.o.p. 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 851 z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku od 
Czynności 

Cywilnoprawnych; U.p.c.c. 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 
cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2010, Nr 101, poz. 649 z 

późn. zm.) 

Ustawa o Podatku od 

Spadków i Darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn 

(tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 86 z późn. zm.)  

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity 
Dz. U. 2013, poz. 330 z późn. zm.) 

Walne Zgromadzenie, WZ Walne Zgromadzenie Emitenta 

ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta 
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5. WYKAZ ODESŁAŃ ZAMIESZCZONYCH W PROSPEKCIE 

W niniejszym Prospekcie Podstawowym zostały zamieszczone następujące odesłania: 
 

1. Do historycznych danych finansowych Emitenta za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, 

które zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem okresowym w dniu 21 marca 2016 roku 
dostępnych na stronie internetowej Emitenta:  

http://relacje.miraculum.pl/pobierz-raport/4115 
 

2. Do opinii z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 rok przekazanej do publicznej 

wiadomości raportem okresowym w dniu 21 marca 2016 roku dostępnej na stronie internetowej 
Emitenta: 

http://relacje.miraculum.pl/pobierz-raport/4116 
 

3. Do historycznych danych finansowych Emitenta za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, 

które zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem okresowym w dniu 21 kwietnia 2017 
roku dostępnych na stronie internetowej Emitenta:  

http://relacje.miraculum.pl/pobierz-raport/5072 
 

4. Do opinii z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 rok przekazanej do publicznej 
wiadomości raportem okresowym w dniu 21 kwietnia 2017 roku dostępnej na stronie internetowej 

Emitenta: 

http://relacje.miraculum.pl/pobierz-raport/5073 
 

 
  

http://relacje.miraculum.pl/pobierz-raport/4116
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6. FORMULKLARZ ZAPISU NA AKCJE SERII W 

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII W 
MERICULUM SPÓŁKA AKCYJNA  

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 
 

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela Serii W Spółki Miraculum S.A. z siedzibą 

w Warszawie, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda (dalej: „Akcje Serii W”), 
przeznaczonymi do objęcia na warunkach określonych w Memorandum Informacyjnym i niniejszym 

formularzu zapisu. Akcje serii W emitowane są na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Miraculum S.A. z dnia 17 stycznia 2017 roku.  

 
1. Imię i Nazwisko Subskrybenta (nazwa/firma osoby prawnej, w przypadku funduszy 

inwestycyjnych, informacja, na rzecz którego z zarządzanych funduszy inwestycyjnych zapis jest 

składany). 

…………………………………………………………………………..…………………………….…………. 

2. Miejsce zamieszkania/siedziba 

Kod pocztowy ……………………………. Miejscowość …………………………………………………... 
 

Ulica ………………………………………..………. Numer domu ………………. Nr mieszkania ……………...…. 
3. Adres do korespondencji, telefon kontaktowy 

…………………………………………………………………………………………….…………. 

 
4. Adres e-mail ………..…………………………………………………………………….…………. 

5. PESEL, REGON, nr KRS (lub inny właściwy numer identyfikacyjny) 

……………………………………………………………………………………………………….. 

6. Osoby zagraniczne: numer paszportu albo numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: 

…………………………………………………………………………………………….…………. 

7. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej 

a) Imię ……………………………………….. Nazwisko ……………………………………………….……. 
 

Numer PESEL/numer paszportu……………………………………...…………………………….. 
 

b) Imię ……………………………………….. Nazwisko ………………………………………..………......... 

 
Numer PESEL/numer paszportu……………………………………………………...…………….. 

8. Status dewizowy:  rezydent   nierezydent 

9. Cena emisyjna Akcji Serii W wynosi 1 zł 50 gr (słownie: jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) 

za jedną Akcję Serii W. 

10. Typ zapisu (zaznaczyć właściwe) 

 Zapis na podstawie posiadanych ……… (słownie: ………………..………..……………..…..) 

Praw Poboru (z uwzględnieniem, że na każde jedno jednostkowe Prawo Poboru przypada 1 

Akcja Serii W) 
 Zapis dodatkowy 
 Zaproszenie Zarządu do objęcia Akcji Serii W 

 

11. Liczba subskrybowanych Akcji Serii W: …………… (słownie: …………………………………………..) 

12. Kwota wpłaty na Akcje Serii W: ………………...….. zł (słownie: …………………………………………..) 

 

13. Forma wpłaty na Akcje Serii W: 
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 gotówka 

 przelew 

 kompensata wierzytelności 

 

14. Numer rachunku, z którego wykonywane jest prawo poboru: 

………………………………………………………………………………………………….……. 

15. Numer rachunku do ewentualnego zwrotu środków: 

…………………………………………………………………………………………….…………. 
16. Nazwa i adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii 

W (np. pieczęć adresowa Domu Maklerskiego): 

……………………………………………………………………………………….…………….… 

17. Akcje oraz Prawa do Akcji Serii W będące w obrocie publicznym zostaną zdeponowane 

na rachunku papierów wartościowych, z którego realizowany jest zapis w wykonaniu 

Prawa Poboru lub zapis dodatkowy. 

 

Uwaga: Konsekwencją niepełnego lub nieprawidłowego określenia danych dotyczących inwestora może 
być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi inwestor. 
 

 

 
Oświadczenia osoby składającej zapis: 

Ja niżej podpisany(a), oświadczam że zapoznałem (am) się z treścią Prospektu Emisyjnego Miraculum 
S.A. Akceptuję warunki publicznej subskrypcji Akcji Serii W, jest mi znana treść Statutu Emitenta i 

wyrażam zgodę na jego brzmienie oraz na przystąpienie do Spółki. Zgadzam się na przydzielenie lub nie 
przydzielenie mi Akcji Serii W zgodnie z warunkami zawartymi w Prospekcie Emisyjnym oraz na 

zdeponowanie Akcji Serii W na rachunku, z którego jest wykonywane prawo poboru (w przypadku Zapisu 

Podstawowego i Dodatkowego), na rachunku wskazanym w dyspozycji deponowania Akcji Serii W (w 
przypadku objęcia Akcji Serii W w drodze zaproszenia Zarządu). Nieprzydzielenie Akcji Serii W lub 

przydzielenie mniejszej ich liczby może nastąpić wyłącznie w następstwie zastosowania zasad przydziału 
akcji opisanych w Prospekcie Emisyjnym.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji 
Akcji Serii W Spółki Miraculum S.A.  

 
 

………………..……………..……………   ……………………………………………. 

Data i podpis składającego zapis  Pieczęć adresowa podmiotu, w którym 
składany jest zapis oraz podpis i pieczęć 

przyjmującego zapis 
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DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI 
 
Ja, niżej podpisany(a), proszę o zdeponowanie Akcji Serii W przydzielonych w wyniku 
złożenia powyższego zapisu na rachunku inwestycyjnym  
 
o numerze………………………………….……… 
 
prowadzonym przez:……………………………………………………………………...……………………………… 
 
 
………………………………….     …………………………………. 
Miejsce i data złożenia dyspozycji    Data przyjęcia dyspozycji 
 
 
 
 
………………………………….     …………………………………. 
Podpis składającego dyspozycję   Podpis i pieczęć przyjmującego  
 
 
 
 
  


