
 
SOLAR COMPANY S.A. 

(spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu w Polsce i adresem przy ul. Torowej 11, 61-315 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385070) 

 
Oferta publiczna do 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 PLN każda, w tym do 995.000 akcji serii A-WL, 

do 497.500 akcji serii A-SL, do 497.500  akcji serii A-VL, do 10.010.000 akcji serii B, oraz ubieganie się o dopuszczenie 
i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW 30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 PLN każda, 

w tym 995.000 akcji serii A-WL, 497.500 akcji serii A-SL, 497.500 akcji serii A-VL, 5.000 akcji serii A-NP, 2.500 akcji serii A-PM, 
2.500 akcji serii A-BS, 28.000.000 akcji serii B do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem oferty publicznej na terytorium Polski jest nie więcej niż 12.000.000 akcji zwykłych o wartości 
nominalnej 1 PLN („Akcje Oferowane”) spółki Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), w tym do 6.000.000 akcji oferowanych przez 
WAKON INVESTMENTS LIMITED, do 3.000.000 akcji oferowanych przez STANMAX CO. LIMITED, do 3.000.000 akcji oferowanych przez VERAQUES 
LIMITED („Wprowadzający”) („Oferta”). Prospekt został również sporządzony w związku z ubieganiem się Spółki o dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym 30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 PLN każda, w tym 995.000 akcji serii A-WL, 497.500 akcji serii A-SL, 
497.500 akcji serii A-VL, 5.000 akcji serii A-NP, 2.500 akcji serii A-PM, 2.500 akcji serii A-BS, 28.000.000 akcji serii B  do obrotu na rynku 
podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Akcje Oferowane są oferowane na terytorium Polski w drodze oferty publicznej.  

Akcje Oferowane zostaną zaoferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Intencją Wprowadzających 
jest przydzielenie w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych około 80% Akcji Oferowanych. Szczegółowe informacje dotyczące podziału Akcji 
Oferowanych na transze znajdują się w rozdziale Warunki Oferty.  

Terminy przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane zostały wskazane w rozdziale Warunki Oferty.  

Cena sprzedaży Akcji Oferowanych („Cena Sprzedaży Akcji”) zostanie ustalona wspólnie przez Wprowadzających we współpracy z Oferującym na 
podstawie procesu budowy Księgi Popytu wśród wybranych Inwestorów Instytucjonalnych. Szczegółowe informacje o procesie ustalania Ceny 
Sprzedaży Akcji znajdują się w rozdziale Warunki Oferty. 

Informacja o wynikach Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego nie później niż w terminie dwóch tygodni od 
zakończenia sprzedaży Akcji Oferowanych. W przypadku odwołania Oferty Publicznej, stosowna decyzja Wprowadzających zostanie podana do 
publicznej wiadomości w formie aneksu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Na Datę Prospektu Oferujący nie zamierza podejmować działań mających na celu stabilizację kursu giełdowego Akcji. Na Datę Prospektu Oferujący nie 
pełni funkcji gwaranta emisji Akcji Oferowanych.  

Intencją Wprowadzających oraz Spółki jest dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki, w tym Akcji Oferowanych, do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po ich uprzedniej dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów 
Wartościowych S.A. 

OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY 
PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA. 
ANI  PROSPEKT, ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI 
W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI IMPLEMENTUJĄCYMI W DANYM 
PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM POSTANOWIENIA DYREKTYWY PROSPEKTOWEJ LUB ZGODNIE Z PRZEPISAMI AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH 
WARTOŚCIOWYCH.  

PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, 
BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY 
SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, KTÓRY ZAMIERZA UCZESTNICZYĆ W OFERCIE PUBLICZNEJ, POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ 
Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ W TYM ZAKRESIE. OPIS 
NIEKTÓRYCH OGRANICZEŃ ZBYWALNOŚCI AKCJI OFEROWANYCH PRZEDSTAWIA ROZDZIAŁ OGRANICZENIA MOŻLIWOŚCI NABYWANIA AKCJI 
OFEROWANYCH. 

AKCJE OFEROWANE ANI INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE PROSPEKTEM NIE ZOSTAŁY ANI NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE 
ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU, ZE ZMIANAMI (ANG. U.S. SECURITIES ACT OF 
1933, AS AMENDED). OFERTA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE POZA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 
ZGODNIE Z REGULACJĄ S I JEST SKIEROWANA DO PODMIOTÓW SPOZA STANÓW ZJEDNOCZONYCH (ANG. NON-US PERSONS) 
(ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W REGULACJI S).  

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem łączy się z ryzykiem właściwym dla instrumentów finansowych rynku kapitałowego 
oraz ryzykiem związanym z działalnością Grupy Solar oraz z otoczeniem, w jakim Grupa prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka, 

z którymi inwestor powinien się zapoznać przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, znajduje się w rozdziale „Czynniki ryzyka”. 

Oferujący  

 

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 
 

ul. Wspólna 47/49 
00-684 Warszawa 

Data Prospektu: 16 marca 2012 r.
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ROZDZIAŁ I: PODSUMOWANIE 

Niniejsze podsumowanie należy traktować wyłącznie jako wprowadzenie do Prospektu – zawiera ono 
informacje, które znajdują się w innych jego częściach. Należy podkreślić, że podsumowanie nie jest 
wyczerpujące i nie przedstawia wszystkich informacji istotnych z punktu widzenia inwestorów oraz decyzji 
o inwestycji w Akcje Oferowane, dlatego też decyzja o zainwestowaniu w Akcje Oferowane powinna być 
każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej 
potencjalni inwestorzy powinni uważnie przeczytać cały Prospekt, w szczególności rozdział „Czynniki ryzyka”, 
wszelkie aneksy oraz komunikaty aktualizujące do Prospektu wymagane obowiązującymi przepisami prawa, 
Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe i inne informacje finansowe wraz z dotyczącymi ich notami 
objaśniającymi. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z niniejszym 
podsumowaniem (w tym podsumowaniem danych finansowych i operacyjnych) ani żadnym jego 
tłumaczeniem, chyba że podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne w świetle informacji zawartych 
w innych częściach Prospektu lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu. W wypadku wniesienia powództwa 
dotyczącego treści Prospektu do sądu w Państwie Członkowskim, potencjalny inwestor ponosi koszty 
ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby, które 
sporządziły niniejsze podsumowanie (lub jakiekolwiek jego tłumaczenie), ponoszą odpowiedzialność jedynie za 
szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy niniejsze podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub 
sprzeczne z innymi częściami Prospektu. 

1. Podstawowe informacje o Emitencie 

Nazwa:   SOLAR Company S.A. 

Adres:    ul. Torowa 11; 61-315 Poznań 

Telefon:    +48 61 871 30 20 

Faks:   +48 61 871 30 31 

E-mail:    info@solar-company.com.pl 

Adres strony internetowej:  www.solar-company.com.pl 

2. Podstawowe informacje o działalności Grupy 

Ogólny opis działalności Grupy 

Solar to jedna z wiodących na polskim rynku marek modowych skierowanych do kobiet. Grupa Solar posiada 
wieloletnie doświadczenie i kompetencje w zakresie projektowania i sprzedaży autorskich kolekcji odzieży 
damskiej oraz dodatków odzieżowych sprzedawanych pod marką Solar. Marka Solar jest liderem na rynku 
polskim m.in. w zakresie wysokogatunkowych dzianin charakteryzujących się oryginalnymi wzorami i wysokiej 
jakości wykończeniem. Kolekcje marki Solar tworzone są z myślą o kobietach aktywnych zawodowo, młodych 
duchem, dbających o swój wygląd, ceniących elegancję z odrobiną ekstrawagancji.  

Grupa Solar doświadczenie na rynku odzieżowym zdobywa od 1989 r. Produkty marki Solar utożsamiane są 
przez klientów z wysoką jakością, własnym, wyrazistym stylem i ciekawą interpretacją aktualnych trendów 
modowych. W ramach swoich kolekcji Grupa proponuje kilka całościowych linii o miejskim i jednocześnie 
eleganckim charakterze, uzupełnionych szeroką gamą akcesoriów. Każdego roku projektowane są trzy główne 
kolekcje obejmujące sezony: wiosna-lato, jesień-zima oraz karnawał. Produkcja odzieży marki Solar odbywa 
się w firmach zewnętrznych zlokalizowanym w Polsce oraz na Dalekim Wschodzie. 

Strategia Grupy opiera się na koncentracji na jednej marce, co w ocenie Spółki wzmacnia pozycję marki oraz 
zwiększa jej rozpoznawalność. Na rynku polskim Grupa Solar stale rozwija sieć sklepów własnych oraz 
współpracuje z siecią sklepów partnerskich. Według stanu na Datę Prospektu Grupa posiada 72 sklepy własne 
(w tym 8 sklepów typu outlet), 15 sklepów franczyzowych (w tym 8 w Polsce oraz 7 za granicą) oraz 147 
sklepów partnerskich (w tym 116 w Polsce oraz 31 za granicą). Od kilku lat Grupa jest również obecna na 
rynkach zagranicznych poprzez sieć sklepów partnerskich i franczyzowych. W Dacie Prospektu produkty marki 
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Solar obecne są w 38 sklepach partnerskich i franczyzowych, zlokalizowanych m.in. w Niemczech, Belgii, 
Wielkiej Brytanii, Szkocji, Rosji, na Ukrainie oraz na Słowacji, Litwie i Białorusi.  

Tabela: Liczba sklepów sieci Solar w latach 2008-2011 

 2011 2010 2009 2008 

Sklepy własne 72 70 67 58

w tym: outlety 8 7 7 6

Sklepy partnerskiej – kraj 116 112 107 104

Sklepy partnerskie – zagranica 31 26 25 24

Sklepy franczyzowe – kraj 8 10 11 12

Sklepy franczyzowe – zagranica 7 3 0 0

Źródło: Emitent. 

W okresie od 31 grudnia 2011 r. do Daty prospektu liczba sklepów sieci Solar nie uległa zmianie. 

Do momentu przejęcia spółek Solar Franczyza i Solar Dystrybucja sklepy franczyzowe i partnerskie zarządzane 
przez te spółki znajdowały się poza Grupą. 

W 2010 r. eksport stanowił 1,4% sprzedaży Grupy ogółem. Według stanu na koniec 2010 r. łączne 
zatrudnienie we wszystkich spółkach Grupy wyniosło 833 osoby. W 2010 r. sprzedaż Grupy obejmowała 
prawie 1 mln sztuk odzieży oraz 0,4 mln sztuk dodatków i akcesoriów. 

Potwierdzeniem bardzo wysokiej jakości obsługi oferowanej w sklepach Emitenta są wyniki badań 
przeprowadzonych wiosną 2011 r. w systemie tzw. mystery shopping (potencjalni klienci incognito odwiedzali 
sklepy różnych firm z branży detalicznej, oceniając m.in. wygląd sklepów, a także profesjonalizm sprzedawców 
i serwis sprzedażowy świadczony przez sprzedawców poszczególnych firm). W badaniu tym sklepy marki Solar 
zostały ocenione jako jedne z najbardziej profesjonalnych spośród firm z branży odzieżowej na rynku polskim, 
zajmując trzecią pozycję z wynikiem 90% na 100% możliwych (źródło: „«Dzień dobry» zwiększy obrót”  
– „Puls Biznesu”, 11 lipca 2011 r.). 

Grupa Solar otwiera sklepy własne w galeriach handlowych o atrakcyjnych lokalizacjach. Wyznacznikami 
wnętrz sklepów firmowych są: nowoczesna architektura i duża przestrzeń. W 2010 r. średnia wielkość sklepu 
wynosiła 126 m2 (po III kwartale 2011 roku oraz w całym 2011 roku wynosiła 129 m2), a nowo otwierane 
sklepy mają powierzchnię od 140 do 160 m2.  

Grupa stale pracuje nad doskonaleniem kolekcji oraz rozwojem i rozpoznawalnością marki. Grupa prowadzi 
szeroką komunikację z otoczeniem poprzez organizację różnego rodzaju eventów i konkursów, a także za 
pośrednictwem sieci Internet oraz poprzez patronat i sponsoring różnego rodzaju wydarzeń artystycznych 
i modowych. Według szacunków Spółki liczba publikacji prasowych na temat marki Solar w 2010 r. wyniosła 
prawie 600. W ostatnich dwóch latach marka Solar otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.:  

• tytuł Doskonałość Roku Magazynu „Twój Styl” 2009 w kategorii polska firma ekskluzywna – ubranie 
dzienne, 

• Ranking Diamenty Forbesa 2009 – I miejsce w Wielkopolsce oraz X miejsce w rankingu krajowym, 

• Ranking marek „Rzeczpospolitej” 2010 – Solar marką o największym prestiżu w branży odzieżowej, 

• Fashion Website Awards – nagroda główna za najlepszą stronę internetową w kategorii firm odzieżowych, 

• Godło „Jakość obsługi 2010” – I miejsce w kategorii odzież damska, 

• Laur Klienta 2010 – I miejsce w kategorii sieć ekskluzywnych salonów odzieżowych dla kobiet, 

• Miejsce w rankingu „Gazele Biznesu” – ranking najbardziej dynamicznych przedsiębiorstw, 

• SIEĆ HANDLOWA ROKU 2011 – I miejsce w konkursie organizowanym przez Polską Radę Centrów 
Handlowych. 

Grupa Solar osiąga bardzo dobre wyniki finansowe z prowadzonej działalności. W 2010 r. przychody Grupy 
wyniosły 183,0 mln zł, zysk na działalności operacyjnej 42,3 mln zł, a zysk netto 32,4 mln zł. W okresie trzech 
kwartałów 2011 roku Grupa osiągnęła 131,1 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 40,0 mln zł zysku na 
działalności operacyjnej, oraz 31,1 mln zł zysku netto. 
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Model biznesowy 

Głównym obszarem działalności Grupy Solar jest projektowanie i sprzedaż odzieży damskiej oraz dodatków 
odzieżowych (torebki, paski, czapki, kapelusze, chusty, szaliki, rękawiczki, okulary przeciwsłoneczne, parasolki 
oraz biżuteria – korale, bransoletki i inne) sprzedawanych pod marką Solar zarówno w sklepach własnych, jak 
i w sieci sklepów partnerskich i franczyzowych w kraju i za granicą. W ramach Grupy Solar funkcjonują 
wszystkie niezbędne struktury do kompleksowego i samodzielnego prowadzenia działalności operacyjnej. 
W modelu biznesowym Grupy ma miejsce stała, wieloletnia współpraca z zewnętrznym podmiotem, firmą 
importowo-logistyczną APH Grutex, prowadzona na podstawie umów opisanych w punkcie 15 rozdziału XII  
„Opis działalności Grupy”. Umowy o współpracy dotyczą organizacji produkcji odzieży i dodatków, ich 
konfekcjonowania, magazynowania i dystrybucji. Podmioty z grupy Emitenta zamawiają w APH Grutex całą 
produkcję odzieży i dodatków do niej. 

Solar, jako m.in. przedsiębiorstwo koncepcyjne, zajmuje się projektowaniem i sprzedażą własnych autorskich 
kolekcji odzieży dla kobiet. Szczegółowo zaprojektowane wzory odzieży i akcesoriów przeznaczone do 
produkcji są wykonywane we własnej wzorcowni Spółki i zatwierdzane do produkcji.  

Tkaniny niezbędne do produkcji realizowanej w Polsce nabywane są przez Grupę, a następnie odsprzedawane 
producentom w celu realizacji produkcji. Tkaniny na potrzeby produkcji realizowanej na Dalekim Wschodzie 
nabywane są przez samych producentów na podstawie szczegółowej specyfikacji Grupy. Na potrzeby Grupy 
pracuje stała, szeroka grupa producentów, obejmująca obecnie 16 podmiotów krajowych oraz 26 firm na 
Dalekim Wschodzie. Brak własnych zakładów produkcyjnych w strukturze Grupy jest powszechną praktyką 
w branży odzieżowej i pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych i administracyjno-pracowniczych. 

Gotowa odzież i dodatki dostarczane są od producentów do firmy importowo-logistycznej APH Grutex, 
a następnie sprzedawane poszczególnym spółkom Grupy w celu  dystrybucji ich za pośrednictwem sieci 
sklepów własnych, sklepów franczyzowych oraz sklepów partnerskich.  

Zasadą jest, że dana kolekcja sprzedawana jest w sklepach przez okres jednego sezonu. Następnie końcówki 
kolekcji oferowane są w tym samym sezonie na wyprzedażach, a w kolejnym sezonie ewentualnie w sklepach 
outletowych marki Solar. Cykl sprzedaży outletowej trwa maksymalnie dwa lata. 

Poniżej zaprezentowano opis działalności poszczególnych spółek Grupy w latach 2008-2010. 

Solar 

Spółka jako przedsiębiorstwo koncepcyjne prowadzi działalność w zakresie projektowania i opracowywania 
nowych wzorów kolekcji na kolejny rok. Modele kolekcji przeznaczone do produkcji w Polsce wykonywane są 
we własnej wzorcowni Spółki. Ostateczne modele produkcyjne zatwierdzane są przez dział design. 

W oparciu o zapotrzebowanie zgłoszone przez poszczególnych odbiorców Grupy (sklepy własne, sklepy 
franczyzowe oraz sklepy partnerskie) Spółka opracowuje plan produkcji, tworzy szczegółowe zamówienia ilości 
z każdego asortymentu i przekazuje je do grupy producentów poprzez firmę importowo-logistyczną APH 
Grutex. Wykonana produkcja dostarczana jest do APH Grutex, a następnie nabywana przez poszczególne 
spółki Grupy w celu sprzedaży w sklepach sieci Solar. 

W Spółce funkcjonuje dział kontroli jakości, odpowiedzialny za sprawdzenie i przetestowanie wyprodukowanej 
odzieży przed jej dostarczeniem do sklepów. Dział architektury sklepów zajmuje się projektowaniem wnętrz 
sklepów sieci własnej Solar. Cotygodniowe projekty wystaw sklepowych i ekspozycji wewnętrznej w sklepach 
Solar przygotowywane są przez dział stylizacji i przekazywane do sklepów. 

Wszelkie działania związane z nadzorem i koordynacją sklepów partnerskich i franczyzowych w kraju i za 
granicą, w tym typowanie nowych lokalizacji, prowadzone są przez Solar. 

PHU Solar 

W latach 2008-2010 oraz w 2011 r. do Daty Prospektu PHU Solar prowadziło działalność w zakresie 
dokonywania zakupów tkanin na rynku europejskim dla potrzeb produkcji realizowanej w Polsce. PHU Solar 
sprzedaje nabyte tkaniny poszczególnym producentom w celu realizacji przez nich produkcji. Jedynym 
udziałowcem spółki jest Solar. 
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Solar Dystrybucja 

Spółka została nabyta i włączona w struktury Grupy w III kwartale 2009 r. Właścicielem 100% udziałów 
w spółce jest Solar. Solar Dystrybucja prowadzi sprzedaż odzieży i akcesoriów marki Solar do sklepów 
partnerskich w Polsce i za granicą.  

Solar Franczyza 

Spółka Solar Franczyza została nabyta przez Solar Dystrybucja w IV kwartale 2010 r. Spółka funkcjonuje 
w Grupie od grudnia 2010 r. Właścicielem 100% udziałów w spółce jest Solar Dystrybucja. Solar Franczyza 
prowadzi działalność w zakresie sprzedaży towarów marki Solar odbiorcom sieci franczyzowej zarówno 
w kraju, jak i za granicą. 

3. Przewagi konkurencyjne 

Główne przewagi konkurencyjne Grupy Solar: 

• Ugruntowana pozycja rynkowa i wysoce rozpoznawalna, prestiżowa marka. 

• Dogłębna znajomość specyfiki rynku odzieży damskiej rozwinięta w ciągu ponad 20 lat obecności na 
rynku. 

• Wysoka jakość oferowanej odzieży – wysokogatunkowe dzianiny, nienaganne wykonanie i oryginalne 
wzory stanowią znak rozpoznawczy kolekcji marki Solar. 

• Własna sieć sprzedaży w doskonałych lokalizacjach w Polsce i za granicą. 

• Wysoka jakość obsługi – kolekcje Solar oferowane są na nowoczesnej powierzchni handlowej 
w dużych, przestronnych salonach sprzedaży. 

• Kompetentny i doświadczony zespół zaangażowany w projektowanie kolekcji odzieży. 

• Dbałość o wizerunek marki i Grupy – atrakcyjna strona internetowa, zaangażowanie w różnorodne 
przedsięwzięcia artystyczne i charytatywne oraz szeroka współpraca ze środowiskiem artystycznym. 

• Optymalna struktura Grupy Kapitałowej – kompleksowe i samodzielne działanie, wysoka efektywność 
zarządzania, doskonała organizacja logistyczna, umiejętność szybkiego reagowania na zmiany. 

• Dywersyfikacja sprzedaży (różne kanały dystrybucji). 

• Bardzo dobra sytuacja finansowa Grupy. 

4. Strategia rozwoju Grupy 

Głównymi strategicznymi celami rozwoju Grupy na lata 2012-2013 są: 

• Kontynuacja rozwoju Grupy w oparciu o markę Solar 

• Dalszy rozwój sieci sprzedaży na rynku krajowym 

• Ekspansja na rynki zagraniczne  

• Dalsze zwiększanie efektywności prowadzonej działalności operacyjnej 

Poniżej przedstawiono strategiczne cele Grupy wraz z opisem planowanych działań do realizacji głównych 
założeń planu strategicznego na lata 2012-2013. 

Kontynuacja rozwoju Grupy w oparciu o markę Solar 

Grupa Solar od początku istnienia realizuje strategię rozwoju opartą na koncentracji na jednej homogenicznej 
marce i ciągłym jej doskonaleniu. Grupa stale prowadzi proces optymalizacji i uspójniania kolekcji 
odzieżowych marki Solar.  
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W ramach doskonalenia marki Solar Grupa podejmuje i zamierza podejmować m.in. następujące działania: 

Dalszy wzrost homogeniczności i wysokiej jakości marki 

Istotnym elementem strategii rozwoju Grupy jest dbanie o wysoką jakość, rozpoznawalność i spójność kolekcji 
marki Solar. Grupa w sposób ciągły prowadzi działania związane z kontrolą kolekcji na etapie produkcyjnym, 
a także kontrolą poziomu i jakości obsługi klienta w sklepach marki Solar. Zasadą Grupy jest prezentowanie 
całej bieżącej kolekcji w każdym ze sklepów, co kreuje jednolity wizerunek marki w oczach klientów. 

Rozwój jakościowy sieci sklepów marki Solar 

Obecnie nowo otwierane sklepy własne Grupy mają powierzchnię od 140 do 160 m2, jednak z uwagi na fakt, 
iż sieć sklepów własnych obejmuje również lokalizacje otwarte w poprzednich latach, średnia wielkość sklepu 
w 2010 r. wynosiła 126 m2. Intencją Grupy jest prezentacja asortymentu na dużych, nowoczesnych 
powierzchniach. Większe sklepy pozwalają na lepszą ekspozycję kolekcji, a większe zaplecze magazynowe  
umożliwia personelowi lepszą organizację pracy i sprawniejszą obsługę klienta. 

Ponadto zamiarem Grupy jest dalsza poprawa jakości sklepów sieci zewnętrznej (partnerskich 
i franczyzowych), tak aby docelowo nastąpiła konwergencja standardów przestrzeganych w tych sklepach do 
standardów obowiązujących w sklepach sieci własnej. 

Dalszy rozwój sieci sprzedaży na rynku krajowym 

Grupa zamierza kontynuować rozwój sieci sprzedaży na rynku polskim w miarę dostępności atrakcyjnych 
lokalizacji i nowoczesnych powierzchni handlowych odpowiadających standardom wyposażenia sklepów 
własnych Grupy. W szczególności Grupa Solar zainteresowana jest rozwojem sieci sprzedaży w miastach 
średniej wielkości. 

Ponadto Grupa planuje rozwój otwartego w listopadzie 2011 r. sklepu internetowego, który stanowi 
nowoczesne narzędzie wspierające sprzedaż. W ocenie Spółki uruchomienie sklepu internetowego stanowi nie 
tylko wsparcie istniejącej sieci sprzedaży, ale także powinno dodatkowo wzmocnić wizerunek Grupy na rynku. 
W 2011 r. Grupa wdrożyła system informatyczny Microsoft Dynamics NAV (Navision), który wyposażony jest 
m.in. w aplikację do prowadzenia sklepu internetowego. 

Ekspansja na rynki zagraniczne 

W ocenie Zarządu dzięki swojej ugruntowanej pozycji na rynku krajowym Grupa Solar jest przygotowana do 
aktywnej ekspansji zagranicznej. 

Grupa zamierza aktywnie rozszerzać działalność na rynkach zagranicznych poprzez rozwój sieci sklepów 
franczyzowych oraz partnerskich. Grupa planuje w pierwszej kolejności ekspansję na rynki niemiecki i rosyjski. 

Na dzień 31.12.2011 r. Grupa posiadała 162 sklepy partnerskie oraz franczyzowe w kraju i za granicą 
(m.in. w Niemczech, Belgii, Wielkiej Brytanii, Szkocji, Rosji, na Ukrainie oraz na Słowacji, Litwie i Białorusi). 
W okresie od 31.12.2011 r. do Daty Prospektu liczba sklepów sieci Solar nie uległa zmianie. Obserwacja 
dotychczasowego rozwoju sieci sprzedaży Grupy na tych rynkach wskazuje na znaczący potencjał rozwoju 
rynku rosyjskiego oraz na wysoką siłę nabywczą konsumentów i znaczący popyt na nowe marki na rynku 
niemieckim. Ponadto, posiadana w Dacie Prospektu sieć sprzedaży zagranicznej Grupy jest najsilniej obecna 
na tych właśnie rynkach, co stanowi odpowiedni punkt wyjścia do planowanej aktywnej ekspansji. 

Grupa planuje dokonać ekspansji na rynki zagraniczne poprzez: 

• Dynamiczne zwiększenie liczby sklepów partnerskich i franczyzowych. 

• Zwiększenie rozpoznawalności marki Solar na rynkach zagranicznych, m.in. poprzez organizację 
wspólnych akcji reklamowych. 

• Zwiększenie sprzedaży na rynkach zagranicznych, na których Solar jest już obecny. 

Grupa zamierza aktywnie pozyskiwać nowych partnerów zagranicznych na wskazanych rynkach m.in. poprzez 
współpracę z wyspecjalizowanymi organizacjami zrzeszającymi tego typu podmioty oraz uczestnictwo 
w międzynarodowych targach modowych. 
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W planach Zarządu jest otwarcie 8 sklepów franczyzowych za granicą w 2012 roku, w tym 3 sklepów w Rosji 
oraz 2 sklepów w Niemczech. W kolejnym roku Emitent zamierza otworzyć za granicą 15 sklepów 
franczyzowych, w tym 7 sklepów w Rosji oraz 4 sklepy w Niemczech. Ponadto Spółka rozważa otwarcie dwóch 
sklepów własnych w Rosji na przełomie lat 2013 i 2014. 

W dalszej perspektywie Grupa Solar planuje również wprowadzenie marki na kolejne rynki europejskie oraz do 
krajów arabskich. 

Dalsze zwiększanie efektywności prowadzonej działalności operacyjnej 

Jedną z przewag konkurencyjnych Grupy stanowi doskonała organizacja logistyczna, pozwalająca na 
optymalne zarządzanie zapasami magazynowymi, co jest szczególnie istotne w branży dystrybucji odzieży. 
Grupa zamierza w dalszym ciągu koncentrować swoje działania na dalszym zwiększaniu efektywności 
prowadzonej działalności operacyjnej, m.in. poprzez: 

• Optymalizację zarządzania kolekcją Solar. 

• Silną kontrolę i dalszą obniżkę kosztów. 

• Zwiększenie efektywności zarządzania (wprowadzenie systemu informatycznego Microsoft Dynamics 
NAV (Navision), który stanowi zintegrowane rozwiązanie biznesowe wspomagające zarządzanie 
finansami, produkcją, dystrybucją, relacjami z klientem, serwisem, a także umożliwiające 
sporządzanie zaawansowanych analiz i budżetowanie). 

5. Podsumowanie informacji finansowych 

Zaprezentowane w niniejszym rozdziale dane finansowe i operacyjne Grupy Solar zostały przedstawione 
w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.01.-31.12.2010 r. oraz okresy 
porównywalne 01.01.-31.12.2009 r. i 01.01.-31.12.2008 r. oraz śródroczne skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe za okres 01.01.-30.09.2011 r. i okres porównywalny 01.01.-30.09.2010 r. sporządzone według 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które zostały zatwierdzone przez Unię 
Europejską. 

Zamieszczone w niniejszym Prospekcie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres 01.01.- 
-31.12.2010 r. oraz okresy porównywalne 01.01.-31.12.2009 r. i 01.01.-31.12.2008 r. oraz śródroczne 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.01.-30.09.2011 r. i okres porównywalny 01.01.- 
-30.09.2010 r. zostały sporządzone i przedstawione w formie zgodnej z formą, jaka zostanie przyjęta 
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok 2011, z uwzględnieniem standardów i zasad 
rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do tegorocznego sprawozdania finansowego 
Grupy. 

Dane przedstawione w niniejszym rozdziale należy analizować łącznie z informacjami zamieszczonymi 
w rozdziale VIII „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej” w skonsolidowanych historycznych 
sprawozdaniach finansowych Grupy zamieszczonych w rozdziale XXV „Historyczne informacje finansowe” oraz 
z innymi danymi finansowymi zaprezentowanymi w niniejszym Prospekcie. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres 01.01.-31.12.2010 r. oraz okresy porównywalne 
01.01.-31.12.2009 r. i 01.01.-31.12.2008 r. zostało zbadane przez PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, ul. Elbląska 15/17. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartały 
zakończone 30 września 2011 r. nie było badane przez Biegłego Rewidenta. 
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Tabela: Wybrane historyczne informacje finansowe Grupy w okresie objętym historycznymi informacjami 
finansowymi (tys. PLN, o ile nie wskazano inaczej) 

  
I-III kw. 2011 
(niezbadane) 

I-III kw. 2010 
(niezbadane) 

2010 
(zbadane) 

2009 
(zbadane) 

2008 
(zbadane) 

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 131 144 123 222 183 020 198 645 140 319

Zysk (strata) na sprzedaży 40 171 20 086 42 776 31 020 40 090

EBITDA 43 587 23 372 46 865 34 402 43 151

EBIT 40 010 19 993 42 327 30 537 40 075

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 38 761 17 056 40 569 29 060 40 760

Zysk (strata) netto 31 089 13 638 32 435 22 884 32 699
 

 
I-III kw. 2011 
(niezbadane) 

I-III kw. 2010 
(niezbadane) 

2010 
(zbadane) 

2009 
(zbadane) 

2008 
(zbadane) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej  11 129 13 488 24 314 15 505 14 358
Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej  -7 890 -4 958 -30 483 -8 498 -4 116

Wpływy 1 821 514 211 419 720
Wydatki -9 711 -5 472 -30 694 -8 917 -4 836

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 1 836 -3 672 -2 947 -5 073 -4 633

Wpływy  1 990 0 0 1 139 0
Wydatki -154 -3 672 -2 947 -6 212 -4 633

 

 
30.09.2011 

(niezbadane) 
30.09.2010 

(niezbadane) 
31.12.2010 
(zbadane) 

31.12.2009 
(zbadane) 

31.12.2008 
(zbadane) 

Aktywa razem 136 919 b.d.* 111 457 102 765 74 748
Aktywa trwałe 22 539 b.d. 24 972 23 133 18 857
Aktywa obrotowe, w tym: 114 381 b.d. 86 485 79 632 55 891

Zapasy 27 168 b.d. 5 477 16 896 8 182
Należności handlowe i inne należności 67 599 b.d. 66 514 38 512 25 223
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 241 b.d. 14 166 23 282 21 349

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 920 b.d. 47 537 51 958 10 828
Zobowiązania długoterminowe 1 692 b.d. 29 560 37 105 918

Kredyty i dłużne papiery wartościowe 
długoterminowe 0 b.d. 0 0 0
Pozostałe zobowiązania finansowe 144 b.d. 27 659 35 942 102
Rezerwy 1 064 b.d. 1 438 948 817
Rozliczenia międzyokresowe 485 b.d. 463 215 0

Zobowiązania krótkoterminowe 10 228 b.d. 17 977 14 853 9 910
Kredyty i dłużne papiery wartościowe 
krótkoterminowe 0 b.d. 0 0 0
Pozostałe zobowiązania finansowe 273 b.d. 6 216 4 075 97
Zobowiązania handlowe 2 606 b.d. 1 085 4 630 2 484
Pozostałe zobowiązania 6 328 b.d. 9 549 5 634 6 902
Rezerwy 918 b.d. 935 469 382
Rozliczenia międzyokresowe 104 b.d. 191 44 45

Kapitał własny 124 999 b.d. 63 921 50 807 63 920
Kapitał zakładowy 30 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Liczba akcji (tys. szt.)  4 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Zysk na jedną akcję zwykłą (zł) 6,00 13,64 16,35 11,44 16,22
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (zł) 6,00 13,64 16,35 11,44 16,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda  
na 1 akcję w zł 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 

* Grupa Emitenta nie sporządziła bilansu na dzień 30.09.2010  r. 
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6. Znaczący akcjonariusze 

Znaczącymi akcjonariuszami Emitenta są spółki prawa cypryjskiego: WAKON INVESTMENTS Limited z siedzibą 
na Cyprze, VERAQUES Limited z siedzibą na Cyprze oraz STANMAX Co Limited z siedzibą na Cyprze.  Akcje 
tych spółek i ich udział w kapitale zakładowym Emitenta zostały przedstawione w pkt 1.1. Rozdziału XV 
„Znaczni akcjonariusze, Wprowadzający” niniejszego Prospektu. 

Ponadto pośrednio znaczącymi akcjonariuszami Emitenta są członkowie Zarządu: 

• Stanisław Antoni Bogacki, posiadający bezpośrednio i pośrednio poprzez spółkę cypryjską STANMAX 
Co Limited łącznie 25% akcji Emitenta, 

• Maria Pyzio, posiadająca bezpośrednio i pośrednio poprzez spółkę cypryjską VERAQUES Limited 
łącznie 25% akcji Emitenta, 

• Paweł Nowak, posiadający bezpośrednio i pośrednio poprzez spółkę cypryjską WAKON 
INVESTMENTS Limited łącznie 50% akcji Emitenta. 

7. Osoby kluczowe dla działalności Grupy 

Osobami kluczowymi dla działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej są członkowie Zarządu Emitenta. 

• Stanisław Antoni Bogacki – Prezes Zarządu, współtwórca Grupy Kapitałowej Emitenta. Głównie 
odpowiedzialny za działy związane z tworzeniem i działaniem całej sieci dystrybucji produktów 
Emitenta.  

• Maria Pyzio – Wiceprezes Zarządu, współtwórca Grupy Kapitałowej Emitenta. Głównie 
odpowiedzialna za działy związane z projektowaniem i produkcją odzieży i wszelkich dodatków oraz 
aranżacją wnętrza sklepów Emitenta. 

• Paweł Nowak – Wiceprezes Zarządu, współtwórca Grupy Kapitałowej Emitenta. Głównie 
odpowiedzialny za działy związane z polityką finansową, logistyką i administracją całej Grupy 
Emitenta. 

Pomimo wyżej wskazanych głównych zakresów działań poszczególnych osób – osoby te, we wszelkich 
kwestiach dotyczących Emitenta i jego Grupy Kapitałowej,  współdziałają ze sobą i podejmują szereg decyzji 
kolektywnie. 

8. Czynniki ryzyka 

Przed podjęciem decyzji o nabyciu Akcji inwestorzy powinni mieć na uwadze przedstawione poniżej czynniki 
ryzyka, niezależnie od informacji zawartych w pozostałych częściach Prospektu. Opisane poniżej czynniki 
ryzyka nie są jedynymi, które mogą dotyczyć Grupy Emitenta i prowadzonej przez nią działalności. 
W przyszłości mogą wystąpić ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, np. powstałe w wyniku zdarzeń 
nieprzewidywalnych lub nadzwyczajnych, na które obecnie Emitent oraz jego Grupa w chwili przygotowywania 
niniejszego Prospektu nie mają wpływu. Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych 
poniżej czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalność, 
sytuację finansową, a także wyniki z prowadzonej działalności oraz kształtowanie się rynkowego kursu Akcji 
Emitenta. Poza ryzykami opisanymi poniżej, inwestowanie w Akcje wiąże się również z ryzykiem właściwym 
dla instrumentów rynku kapitałowego. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie 
kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności. 

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Grupa prowadzi działalność 

• Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną na rynkach działalności Grupy 

• Ryzyko związane z konkurencją 

• Ryzyko związane z kształtowaniem się kursów walutowych 

• Ryzyko stóp procentowych 



ROZDZIAŁ I: PODSUMOWANIE 

Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 13 

• Ryzyko zmian w trendach mody 

• Ryzyko związane z warunkami pogodowymi 

• Ryzyko związane z dostępnością nowych lokalizacji 

• Ryzyko związane z preferencjami konsumentów 

• Ryzyko zmiany przepisów prawa oraz sposobu ich interpretacji i stosowania 

Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy 

• Ryzyko związane z procesem produkcji i terminowością dostaw 

• Ryzyko związane z sezonowością 

• Ryzyko płynności 

• Ryzyko niezrealizowania celów strategicznych założonych przez Grupę 

• Ryzyko operacyjne związane z działalnością Grupy 

• Ryzyko utraty doświadczonej kadry menedżerskiej 

• Ryzyko awarii systemów informatycznych 

• Ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi 

• Ryzyko kredytowe 

• Ryzyko lokalizacji sklepów 

• Ryzyko wzrostu kosztów produkcji u dostawców 

• Ryzyko związane z zewnętrznymi kanałami dystrybucji 

• Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi pomiędzy członkami organów Emitenta. 

• Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu 

• Ryzyko związane z wykonaniem prognozy wyników finansowych Grupy Emitenta 

• Ryzyko związane z wypłatą dywidendy z zysków z lat ubiegłych przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Emitenta 

Ryzyka związane z ofertą, rynkiem kapitałowym i wtórnym obrotem akcjami 

• Ryzyko związane z zawieszeniem lub odwołaniem Oferty Publicznej  

• Ryzyko niedopuszczenia Akcji do obrotu giełdowego 

• Ryzyko związane z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym 

• Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia do obrotu giełdowego Akcji  

• Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu, rozpoczęcia notowań, zawieszenia notowań, 
wykluczenia z obrotu 

• Ryzyko w związku z możliwością naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą Publiczną 

• Ryzyko związane z naruszeniem przepisów w związku z prowadzeniem akcji promocyjnej 

• Ryzyko wahań kursowych 

• Ryzyko związane ze zmianą harmonogramu Oferty lub też możliwością wystąpienia 
nieprzewidzianego opóźnienia w jego realizacji 

• Ryzyko wysokiej stopy redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych 

• Ryzyko związane z odmową zatwierdzenia aneksu do Prospektu przez KNF 
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9. Podsumowanie warunków Oferty 

Poniższe podsumowanie warunków Oferty i jej harmonogramu przedstawia wybrane informacje dotyczące 
Oferty oraz Akcji Oferowanych. Informacje zawarte w niniejszym podsumowaniu nie są wyczerpujące i należy 
je analizować wyłącznie w kontekście bardziej szczegółowych informacji zamieszczonych w innych rozdziałach 
Prospektu, w szczególności w rozdziale „Warunki Oferty”. 

Spółka Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu. 
 

Akcje Oferowane Oferta obejmuje do 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela 
o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym do 995.000 akcji serii 
A-WL, do 497.500 akcji serii A-SL, do 497.500 akcji serii A-VL, 
do 10.010.000 akcji serii B. 
 

Oferta Oferta Publiczna Akcji Oferowanych przeprowadzana na 
podstawie Prospektu na terytorium Polski. Akcje Oferowane są 
oferowane na terytorium Polski w drodze Oferty Publicznej. 
Prospekt nie będzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ 
nadzoru inny niż KNF ani notyfikacji do organu nadzoru 
w żadnym innym państwie niż Polska. Oferta jest skierowana do 
Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych. 
 

Przewidywany harmonogram Oferty 

20 marca 2012 r. 

do 23 marca 2012 r. 

Otwarcie Oferty Publicznej 

Podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej 

26-28 marca 2012 r. 
 

Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów 
Indywidualnych 

27-28 marca 2012 r., w dniu  
28 marca 2012 r. do godziny 16 

Proces budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 

do godz. 8:00  
w dniu 29 marca 2012 r. 

Podanie do publicznej wiadomości Ceny Sprzedaży Akcji, ostatecznej 
liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych 
oferowanych w poszczególnych transzach 

29 marca – 03 kwietnia 2012 r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, 
w tym 29 marca – 02 kwietnia 2012 r. przyjmowanie zapisów oraz 
dokonywanie wpłat na Akcje Oferowane w odpowiedzi na 
zaproszenia wystosowane po procesie budowy Księgi Popytu 

do 04 kwietnia 2012 r.  
– lub w zbliżonym terminie 

Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych 
oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych/Zamknięcie Oferty 
Publicznej 

12 kwietnia 2012 r.  
– lub w zbliżonym terminie 

Pierwszy dzień notowania Akcji na rynku regulowanym GPW 

Powyższy haromonogram może ulec zmianie. Niektóre zdarzenia, które zostały w nim przewidziane, są 
niezależne od Spółki oraz Wprowadzających. Wprowadzający na podstawie rekomendacji Oferującego 
wspólnie mogą podjąć decyzję o zmianie terminów Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów. 
Informacja o zmianie powyższych terminów zostanie podana do publicznej wiadomości przed upływem 
terminu, którego dotyczy zmiana, w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie komunikatu 
aktualizacyjnego w sposób, w jaki zostanie opublikowany Prospekt. 
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Cena Maksymalna Cena Maksymalna zostanie ustalona wspólnie przez 
Wprowadzających na podstawie rekomendacji Oferującego oraz 
podana do publicznej wiadomości w formie Aneksu do 
niniejszego Prospektu w sposób, w jaki został udostępniony 
Prospekt, przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Transzy 
Inwestorów Indywidualnych. 
 

Cena Sprzedaży Akcji Cena Sprzedaży Akcji Oferowanych zostanie ustalona wspólnie 
przez Wprowadzających na podstawie rekomendacji Oferującego 
na poziomie nie wyższym niż Cena Maksymalna przed 
rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane w Transzy 
Inwestorów Instytucjonalnych. Cena Sprzedaży Akcji Oferowanych 
będzie jednakowa dla wszystkich transz. 
Informacja na temat Ceny Sprzedaży Akcji dla Inwestorów 
Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych zostanie 
przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w trybie 
określonym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie. 
 

Prawa głosu Każda Akcja Oferowana uprawnia do jednego głosu na Walnym 
Zgromadzeniu. 
 

Prawo do dywidendy Każda Akcja Oferowana uprawnia do dywidendy. Akcje Spółki 
nie są uprzywilejowane pod względem prawa do dywidendy. 
 

Oferujący  Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 

Notowanie Akcji Akcje będą przedmiotem wniosku Spółki o ich dopuszczenie, 
a następnie wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez GPW. Spółka dołoży wszelkich starań, aby 
Akcje w przypadku stosownej decyzji Spółki w możliwie 
najkrótszym terminie od dnia przydziału Akcji Oferowanych 
w ramach Oferty Publicznej dopuścić i wprowadzić do obrotu na 
GPW. 
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ROZDZIAŁ II: CZYNNIKI RYZYKA 

Przed podjęciem decyzji o nabyciu Akcji inwestorzy powinni mieć na uwadze przedstawione poniżej czynniki 
ryzyka, niezależnie od informacji zawartych w pozostałych częściach Prospektu. Opisane poniżej czynniki 
ryzyka nie są jedynymi, które mogą dotyczyć Grupy Emitenta i prowadzonej przez nią działalności. 
W przyszłości mogą wystąpić ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, np. powstałe w wyniku zdarzeń 
nieprzewidywalnych lub nadzwyczajnych, na które obecnie Emitent oraz jego Grupa w chwili przygotowywania 
niniejszego Prospektu nie mają wpływu. Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych 
poniżej czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalność, 
sytuację finansową, a także wyniki z prowadzonej działalności oraz kształtowanie się rynkowego kursu Akcji 
Emitenta. Poza ryzykami opisanymi poniżej inwestowanie w Akcje wiąże się również z ryzykiem właściwym dla 
instrumentów rynku kapitałowego. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował 
się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności. 

1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Grupa prowadzi działalność 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną na rynkach działalności Grupy 

Sytuacja finansowa Grupy Emitenta jest uzależniona od sytuacji ekonomicznej w Polsce oraz w krajach, 
w których Grupa prowadzi działalność operacyjną. W Dacie Prospektu Grupa prowadzi sprzedaż zagraniczną 
w Niemczech, Belgii, Wielkiej Brytanii, Szkocji, Rosji, na Ukrainie oraz na Słowacji, Litwie i Białorusi. Na wyniki 
finansowe generowane przez Grupę Solar mają wpływ m.in.: tempo wzrostu PKB, zmiany kursów walutowych, 
poziom inflacji, stopa bezrobocia, polityka fiskalna państwa oraz siła nabywcza pieniądza na wymienionych 
rynkach. Wymienione czynniki mają wpływ na kształtowanie się poziomu płac realnych, budżetów 
gospodarstw domowych, poziomu zamożności społeczeństwa oraz kształtują tzw. wskaźniki koniunktury 
konsumenckiej, co z kolei wpływa na nawyki zakupowe społeczeństwa i wielkość popytu na towary oferowane 
przez Grupę. 

Ryzyko związane z konkurencją 

Branża dystrybucji odzieży damskiej, w której Grupa Emitenta prowadzi działalność operacyjną, 
charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością. Równolegle z rozwojem makroekonomicznym kraju i poprawą 
sytuacji ekonomicznej konsumentów wzrasta chłonność rynku, co z kolei przyciąga na polski rynek 
konkurencyjne podmioty zagraniczne. Presja konkurencyjna daje się zaobserwować także w segmentach 
średnim i wyższym, w którym uplasowana jest Grupa Solar. Można się spodziewać, że wraz ze wzrostem 
stopnia nasycenia rynku walka konkurencyjna pomiędzy poszczególnymi podmiotami będzie się nasilać.  

Ponadto kryzys finansowy poprzednich lat sprawił, że firmy krajowe w pewnym stopniu ograniczyły rozwój 
sieci sprzedaży, a w niektórych przypadkach również redukowały liczbę istniejących placówek. Taka sytuacja 
rynkowa może sprzyjać przejęciom słabszych podmiotów przez konkurentów i w konsekwencji doprowadzić do 
konsolidacji rynku. Ponadto uwolnienie powierzchni handlowych w atrakcyjnych lokalizacjach w wyniku 
likwidacji salonów sprzedaży sprzyja ekspansji firm zagranicznych na rynek polski. 

Wzmocnienie presji konkurencyjnej w branży odzieżowej może w konsekwencji wpłynąć negatywnie na 
wielkość przychodów oraz marż realizowanych przez Grupę. 

Ryzyko związane z kształtowaniem się kursów walutowych 

Znacząca większość przychodów Grupy Emitenta realizowana jest w walucie krajowej (w 2010 r. sprzedaż 
zagraniczna stanowiła poniżej 2% przychodów ogółem), natomiast część ponoszonych kosztów 
denominowana jest w EUR. Dotyczy to zakupów tkanin do produkcji w krajach Unii Europejskiej (na potrzeby 
produkcji krajowej stanowiącej około 20% produkcji ogółem) oraz czynszów sklepowych, które standardowo 
wyrażone są w EUR. Ewentualne negatywne wahania kursu EUR (wzmocnienie EUR względem waluty 
polskiej) mogą mieć wpływ na poziom bieżących kosztów utrzymania placówek handlowych, tym samym na 
rentowność prowadzonej działalności operacyjnej. 
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Ryzyko stóp procentowych 

Grupa Solar jest stroną umów leasingowych opartych o zmienne stopy procentowe. Istnieje ryzyko, iż 
ewentualny wzrost rynkowych stóp procentowych w Polsce przyczyni się do wzrostu bieżących kosztów 
finansowych Grupy w przypadku zaciągania nowego zadłużenia. 

Ryzyko zmian w trendach mody 

Odpowiednie rozpoznanie aktualnych trendów modowych i dopasowanie asortymentu do gustów odbiorców 
jest kluczowym czynnikiem sukcesu w branży odzieżowej. W szczególności znaczenie ma fakt, iż trendy 
modowe na dany sezon powinny być rozpoznane z około rocznym wyprzedzeniem z uwagi na stosunkowo 
długi proces produkcyjny. Ewentualne rozminięcie się z aktualnymi preferencjami klientów może spowodować 
powstanie zapasów trudno zbywalnych oraz wpłynąć negatywnie na sprzedaż, wyniki finansowe oraz 
perspektywy rozwoju Grupy Emitenta. 

Ryzyko związane z warunkami pogodowymi 

Asortymenty Grupy oferowane są w sklepach w okresach sezonowych, obejmujących sezony: wiosna-lato, 
jesień-zima oraz karnawał. W przypadku wystąpienia warunków pogodowych innych niż przeciętne w danym 
sezonie (np. długa i ciepła jesień, krótka zima) może wpłynąć na długość trwania tego sezonu sprzedaży, co 
w krótkim okresie może przełożyć się na zmniejszenie realizowanych marż oraz negatywnie wpłynąć na wyniki 
finansowe Grupy. W długim okresie warunki pogodowe nie mają istotnego wpływu na sytuację operacyjną 
i finansową Grupy Solar. 

Ryzyko związane z dostępnością nowych lokalizacji 

Istotnym czynnikiem warunkującym powodzenie realizacji strategii rozwoju Grupy Solar, zakładającej m.in. 
rozwój sieci sprzedaży w kraju i za granicą, jest dostępność nowych atrakcyjnych lokalizacji dla potrzeb 
salonów sprzedaży Grupy. Dostępność nowych lokalizacji ma bezpośredni związek z sytuacją na rynku 
nieruchomości komercyjnych oraz dostępnością finansowania dłużnego na potrzeby tego typu przedsięwzięć. 
W razie wystąpienia niekorzystnych trendów na rynku nieruchomości komercyjnych może dojść do opóźnień 
lub nawet wstrzymania budowy nowych wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. 

Ograniczona dostępność atrakcyjnych lokali lub też związane z tym zwiększone koszty czynszu mogą wywrzeć 
negatywny wpływ na działalność operacyjną, wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Grupy Solar. 

Ryzyko związane z preferencjami konsumentów 

Wzorce zachowań konsumentów oraz ich zwyczaje w zakresie dokonywania zakupów mają bezpośredni wpływ 
na wielkość popytu na towary oferowane przez Grupę. Istotne znaczenie z punktu widzenia perspektyw 
rozwoju Grupy Solar ma elastyczne reagowanie na wszelkie zmiany w zakresie preferencji konsumentów oraz 
umiejętność szybkiego dopasowania oferty Grupy do zmieniających się upodobań klientów. W szczególności 
nieodpowiednie rozpoznanie odmiennych upodobań i preferencji konsumentów na rynkach zagranicznych, 
w tym na rynkach, na które Grupa planuje ekspansję w przyszłości, może przyczynić się do opóźnień 
w realizacji zakładanego poziomu przychodów w miarę rozwoju sieci sprzedaży. 

Wystąpienie którejkolwiek z wyżej opisanych okoliczności może mieć negatywny wpływ na działalność 
operacyjną, sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju Grupy Emitenta. 

Ryzyko zmiany przepisów prawa oraz sposobu ich interpretacji i stosowania 

Zagrożeniem dla działalności Grupy Kapitałowej Emitenta jest niestabilność systemu prawnego w Polsce. 
Często zmieniające się przepisy i ich wykładnia istotnie utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej oraz 
znacznie ograniczają przewidywalność wyników finansowych. Zmienność przepisów prawa dotyczy zwłaszcza 
prawa podatkowego. Praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w tej dziedzinie nie są 
jednolite. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe niekorzystnej dla Emitenta interpretacji przepisów 
podatkowych, trzeba liczyć się z negatywnymi konsekwencjami dla działalności Emitenta i jego spółek 
zależnych, ich sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju.  
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Ryzykiem dla Emitenta są także zmiany przepisów w innych dziedzinach prawa, w tym m.in. prawie celnym, 
i innych aktów prawnych odnoszących się do działalności Emitenta. Jednakże zmiany warunków 
gospodarowania w tym zakresie będą miały wpływ na wszystkie podmioty gospodarcze tej branży 
funkcjonujące na rynku.  

2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy 

Ryzyko związane z procesem produkcji i terminowością dostaw 

Proces produkcyjny w branży odzieżowej jest stosunkowo długi. Kolekcje dostarczane do sklepów w danym 
sezonie projektowane są z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem. Następnie Grupa zleca produkcję 
podmiotom zewnętrznym. Poszczególne partie kolekcji dostarczane są do sklepów Grupy Solar w krótkich 
odstępach czasu, co wymaga wysokiej efektywności procesów logistycznych oraz terminowości dostaw. 
Ewentualne opóźnienia w realizacji dostaw zarówno od producentów zewnętrznych do magazynu Grupy, jak 
i z magazynu do sklepów mogłoby wywrzeć negatywny wpływ na sprzedaż, a tym samym wyniki finansowe 
osiągane przez Grupę. W szczególności ryzyko związane z terminowością dostaw dotyczy dostaw od 
producentów zlokalizowanych na Dalekim Wschodzie, które obejmują 80% produkcji zlecanej przez Grupę. 

Ryzyko związane z sezonowością 

Działalność Grupy Emitenta charakteryzuje się znaczącą sezonowością popytu, marży i sprzedaży. Wynika to 
ze specyfiki branży odzieżowej, uzależnionej od aktualnych trendów mody i panujących warunków 
pogodowych. W branży odzieżowej nasilenie popytu i zwiększenie sprzedaży następuje zwykle w okresie 
zmian pór roku, co jest połączone z wprowadzaniem do sklepów nowych kolekcji. Marże realizowane w danym 
sezonie (marzec-maj i wrzesień-listopad) są znacząco wyższe niż w okresie wyprzedaży (lipiec-sierpień oraz 
styczeń-luty). Przychody ze sprzedaży są najwyższe w IV kwartale, a najniższe w I kwartale. Z kolei 
w okresach wyprzedaży następuje zmniejszenie realizowanych marż oraz spadek zasobów magazynowych. 
Jest to zjawisko charakterystyczne dla całej branży odzieżowej. Zjawisko sezonowości ma wpływ na marże 
i wyniki finansowe realizowane w poszczególnych miesiącach i kwartałach oraz wpływa na zróżnicowane 
zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. 

Ryzyko płynności 

W przypadku okresowego znaczącego spadku sprzedaży Grupa Emitenta może doświadczyć niedoborów 
gotówki, co wiąże się z ryzykiem zmniejszenia sieci sklepów Grupy, a w konsekwencji może spowodować 
wzrost stanu zapasów i dalsze zmniejszenie posiadanych środków pieniężnych. 

Ryzyko niezrealizowania celów strategicznych założonych przez Grupę 

Zarząd Emitenta podejmie wszelkie możliwe działania mające na celu realizację przez Emitenta zamierzeń 
strategii rozwoju opisane w rozdziale XII „Opis działalności Grupy” pkt 2 Prospektu, co należy traktować jako 
zobowiązania do działania z najwyższą starannością wymaganą od osób profesjonalnie zajmujących się 
zarządzaniem spółkami kapitałowymi, a nie jako gwarancję realizacji powyższych celów. Na osiągnięcie 
zamierzonych przez Grupę celów strategicznych ma bowiem wpływ wiele czynników zewnętrznych, 
niezależnych od Zarządu Spółki, które pomimo działania z najwyższą starannością i według najwyższych 
profesjonalnych standardów nie będą możliwe do przewidzenia. Do czynników takich należą nieprzewidywalne 
zdarzenia rynkowe, radykalne i nagłe zmiany przepisów prawnych bądź sposobu ich interpretacji czy też 
zdarzenia o charakterze klęsk żywiołowych. 

Ponadto przy ocenie szans realizacji przez Grupę jej celów strategicznych nie jest możliwe wykluczenie 
popełnienia przez osoby odpowiedzialne błędów w ocenie sytuacji na rynku i podjęcia na jej podstawie 
nietrafnych decyzji, które mogą negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki oraz 
perspektywy rozwoju Grupy Emitenta. 

Ryzyko operacyjne związane z działalnością Grupy 

Grupa posiada wdrożoną politykę jakości oraz określone procedury działania. Niemniej, Grupa podlega ryzyku 
poniesienia szkody lub nieprzewidzianych kosztów spowodowanych przez niewłaściwe lub zawodne procedury 
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wewnętrzne, ludzi, systemy operacyjne lub zdarzenia zewnętrzne, szkody w aktywach Grupy, oszustwa, 
bezprawne działania lub zaniechania pracowników Grupy lub innych podmiotów, za których działania lub 
zaniechania Grupa ponosi odpowiedzialność. 

Ryzyko utraty doświadczonej kadry menedżerskiej 

Grupa prowadzi działalność w branży, w której zasoby ludzkie i kompetencje pracowników stanowią istotne 
aktywo oraz jeden z istotniejszych czynników sukcesu. W szczególności dotyczy to obszaru działalności 
związanego z projektowaniem i opracowywaniem nowych kolekcji pod marką Solar. Wiedza, umiejętności oraz 
doświadczenie członków Zarządu oraz innych osób zajmujących kluczowe stanowiska w Grupie stanowią 
czynniki kluczowe z punktu widzenia interesów strategicznych Grupy Solar. 

Odejście członków Zarządu bądź innych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Solar mogłoby niekorzystnie 
wpłynąć na prowadzoną działalność operacyjną, a w konsekwencji na osiągane wyniki finansowe 
i perspektywy rozwoju Grupy. 

Ryzyko awarii systemów informatycznych 

Istotnym aktywem Grupy są stosowane nowoczesne systemy informatyczne pozwalające na sprawną 
i terminową realizację dostaw i obsługę sprzedaży. Grupa wykorzystuje m.in. system Microsoft Dynamics NAV 
(Navision), zintegrowane rozwiązanie biznesowe wspomagające zarządzanie finansami, produkcją, 
dystrybucją, relacjami z klientem, serwisem, a także umożliwiające sporządzanie zaawansowanych analiz 
i budżetowanie. Ponadto w listopadzie 2011 r. Grupa Solar uruchomiła sklep internetowy, który prowadzony 
jest w oparciu o wykorzystywane w Dacie Prospektu systemy informatyczne. Ewentualna utrata, częściowa lub 
całkowita, danych związana z awarią systemów komputerowych mogłaby negatywnie wpłynąć na bieżącą 
działalność Grupy Solar, a tym samym na osiągane przez nią wyniki finansowe. 

Ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi 

Spółka oraz spółki zależne zawierały i będą w przyszłości zawierać transakcje jako podmioty powiązane. 
W opinii Emitenta wszystkie tego typu transakcje zostały zawarte na warunkach rynkowych. Nie można jednak 
wykluczyć ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe rynkowego charakteru ww. transakcji, co 
mogłoby skutkować wzrostem zobowiązań podatkowych Emitenta oraz jego Grupy. 

Ryzyko kredytowe 

Ryzyko kredytowe (ryzyko handlowe) związane jest z sytuacją, w której klient lub kontrahent Grupy nie spełni 
obowiązków wynikających z umowy. Zaistnienie tego typu okoliczności może przyczynić się do poniesienia 
przez Grupę straty finansowej. 

Ryzyko lokalizacji sklepów 

Zaprezentowana w rozdziale XII „Opis działalności Grupy” pkt 2 Prospektu strategia rozwoju Grupy Solar 
zakłada m.in. rozwój sieci sprzedaży poprzez otwieranie nowych sklepów, zarówno własnych, jak 
i franczyzowych. Z punktu widzenia Grupy w Polsce najatrakcyjniejsze są lokalizacje w nowoczesnych centrach 
i galeriach handlowych. 

W przypadku niewłaściwego rozpoznania potencjału rozpatrywanej lokalizacji istnieje ryzyko, że nowo otwarty 
sklep nie zrealizuje zakładanego poziomu sprzedaży bądź też nastąpi to w dłuższym niż zakładany horyzoncie 
czasowym. Ponadto ewentualne ograniczenia w podaży i dostępności nowych powierzchni handlowych 
w atrakcyjnych lokalizacjach lub też wygaśnięcie i nieprzedłużenie umów najmu w istniejących lokalizacjach 
może spowodować, że konieczne będzie czasowe ograniczenie działalności na danym obszarze lub też 
pozyskanie atrakcyjnych lokalizacji będzie wiązało się ze zwiększonymi kosztami.  

Wystąpienie którejkolwiek z powyższych okoliczności mogłoby wywrzeć negatywny wpływ na wyniki 
finansowe osiągane przez Grupę. 

Ryzyko wzrostu kosztów produkcji u dostawców 

Grupa Solar realizuje produkcję odzieży w formie outsourcingu, co jest powszechną praktyką w branży 
odzieżowej. Około 80% produkcji Grupy realizowane jest w krajach Dalekiego Wschodu (głównie Chiny). 
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W przypadku wystąpienia ewentualnego wzrostu kosztów produkcji u dotychczasowych dostawców, Grupa 
jest w stanie stosunkowo szybko nawiązać współpracę z nowymi dostawcami oferującymi konkurencyjne 
warunki cenowe, jednak w przejściowym okresie może to wpłynąć na poziom realizowanych marż, a tym 
samym na wyniki finansowe Grupy. 

Ryzyko związane z zewnętrznymi kanałami dystrybucji 

Znacząca część sprzedaży Grupy stanowi sprzedaż za pośrednictwem zewnętrznych kanałów dystrybucji, tj. 
poprzez sklepy franczyzowe oraz sklepy partnerskie. Na dzień 31.12.2011 r. Grupa posiadała 162 sklepy 
partnerskie oraz franczyzowe w kraju i za granicą. W okresie od 31.12.2011 r. do Daty Prospektu liczba 
sklepów sieci Solar nie uległa zmianie. W ocenie Emitenta nie istnieje uzależnienie od któregokolwiek z tych 
podmiotów z uwagi na ich znaczące rozdrobnienie, jednak odbiorcy zewnętrzni są w niektórych przypadkach 
stosunkowo niewielkimi podmiotami o niezbyt silnej pozycji finansowej, co może potencjalnie powodować 
opóźnienia w płatności zobowiązań względem Grupy. Ponadto istnieje ryzyko niewłaściwego doboru partnerów 
lub też braku możliwości efektywnego wdrożenia w sklepach partnerskich oraz sklepach franczyzowych 
standardów obsługi przestrzeganych w sieci sklepów własnych. 

Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi pomiędzy członkami organów Emitenta 

Istnienie powiązań rodzinnych między członkami organów Emitenta rodzi potencjalne ryzyko oddziaływania na 
funkcjonowanie Zarządu i Rady Nadzorczej, a tym samym możliwość wystąpienia potencjalnego konfliktu 
interesów związanych z prawidłowym sprawowaniem nadzoru nad organem, w którego skład wchodzą osoby 
spokrewnione i powinowate. 

Pomiędzy członkami organów Emitenta występują następujące powiązania rodzinne: 

• pomiędzy panem Stanisławem Antonim Bogackim (Prezesem Zarządu) a członkami Rady Nadzorczej 
Emitenta występują następujące powiązania rodzinne: pan Stanisław Wojciech Bogacki (członek 
Rady Nadzorczej) jest synem pana Stanisława Antoniego Bogackiego;  

• pomiędzy panią Marią Pyzio (Wiceprezesem Zarządu) a członkami Rady Nadzorczej Emitenta 
występują następujące powiązania rodzinne: pan Radosław Pyzio (członek Rady Nadzorczej) jest 
synem pani Marii Pyzio; 

• pomiędzy panem Pawłem Nowakiem (Wiceprezesem Zarządu) a członkami Rady Nadzorczej Emitenta 
występują następujące powiązania rodzinne: pan Dymitr Nowak (członek Rady Nadzorczej) jest 
synem pana Pawła Nowaka; 

• pomiędzy panem Stanisławem Wojciechem Bogackim (członkiem Rady Nadzorczej) a członkami 
Zarządu Emitenta występują następujące powiązania rodzinne: pan Stanisław Antoni Bogacki (Prezes 
Zarządu) jest ojcem pana Stanisława Wojciecha Bogackiego;  

• pomiędzy panem Radosławem Pyzio (członkiem Rady Nadzorczej) a członkami Zarządu Emitenta 
występują następujące powiązania rodzinne: pani Maria Pyzio (Wiceprezes Zarządu) jest matką pana 
Radosława Pyzio; 

• pomiędzy panem Dymitrem Nowakiem (członkiem Rady Nadzorczej) a członkami Zarządu Emitenta 
występują następujące powiązania rodzinne: pan Paweł Nowak (Wiceprezes Zarządu) jest ojcem 
pana Dymitra Nowaka.  

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu 

Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej, w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich Akcji Oferowanych, 
dotychczasowi akcjonariusze, tj. Stanisław Antoni Bogacki, Maria Pyzio, Paweł Nowak, WAKON INVESTMENTS 
Limited, STANMAX CO Limited i VERAQUES Limited, posiadać będą łącznie 60,00% Akcji uprawniających ich 
łącznie do 60,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W związku z tym członkowie Zarządu Emitenta  
– Stanisław Antoni Bogacki, Maria Pyzio i Paweł Nowak, posiadający łącznie bezpośrednio i pośrednio 60,00% 
Akcji – zachowają decydujący wpływ na działalność Emitenta. Inwestorzy powinni zatem wziąć pod uwagę 
ryzyko ograniczonego wpływu na podejmowanie decyzji przez Walne Zgromadzenie. 
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Ryzyko związane z wykonaniem prognozy wyników finansowych Grupy Emitenta 

Prognoza wyników finansowych Grupy Emitenta zamieszczona w rozdziale IX Prospektu oparta jest zarówno 
na założeniach zależnych od grupy Emitenta, jak i na założeniach niezależnych od Grupy Solar, do których 
należą m.in.: założenia dotyczące wysokości inflacji, kursów walutowych, a także założenia dotyczące ogólnej 
sytuacji makroekonomicznej w Polsce oraz kształtowania się wskaźników koniunktury konsumenckiej.  Z uwagi 
na fakt, iż Grupa Emitenta nie ma wpływu na kształtowanie się wyżej wymienionych czynników, istnieje 
ryzyko, iż dla Grupy Solar kształtować się będą one w sposób mniej korzystny, niż założono w prognozie 
wyników finansowych i tym samym mogą mieć negatywny wpływ na prognozę finansową zaprezentowaną 
w niniejszym Prospekcie. 

Jednak w ocenie Emitenta, według stanu na Datę Prospektu realizacja prognozy wyników finansowych na rok 
2012 jest niezagrożona. 

Ryzyko związane z wypłatą dywidendy z zysków z lat ubiegłych przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Emitenta  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr NWZA11/02/12 z dnia 24 lutego 2012 r. zdecydowało 
o wypłacie akcjonariuszom - założycielom Spółki dywidendy ze skumulowanych w kapitale zapasowym zysków 
za lata ubiegłe, które w poprzednich latach zwyczajne zgromadzenia wspólników Solar Company Ltd. 
Sp. z o.o. – poprzednika prawnego Emitenta – przeznaczały na kapitał zapasowy. Uchwała ta została podjęta 
jednomyślnie przez akcjonariuszy reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki.  

Emitent podkreśla, iż uchwała ta nie dotyczyła podziału zysku za ubiegły rok obrotowy, tj. 2011, co będzie 
przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które odbędzie się najpóźniej do końca czerwca 
2012 roku. Przedmiotem wskazanej uchwały było użycie kapitału zapasowego, a nie podział zysku, o którym 
zadecydowały zwyczajne zgromadzenia w poszczególnych latach obrotowych a rozstrzyganie kwestii użycia 
kapitału zapasowego zgodnie z przepisami KSH nie jest zastrzeżone dla obrad zwyczajnego walnego 
zgromadzenia i dlatego mogło być dokonane na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.  

Emitent pragnie zwrócić uwagę inwestorów, iż w doktrynie prawa spółek prezentowane są zróżnicowane 
opinie dotyczące możliwości dysponowania kapitałem zapasowym spółki przez zgromadzenie akcjonariuszy. 
Jeden z poglądów wskazuje, iż wypłata dywidendy z kapitału zapasowego jest możliwa jedynie łącznie 
z zyskiem za ostatni rok obrotowy, a zatem wyłącznie w drodze uchwały o podziale zysku podejmowanej na 
zwyczajnym walnym zgromadzeniu. 

Przyjęcie powyższej interpretacji prawnej powoduje ryzyko, że wyżej wskazana uchwała NWZ Emitenta z dnia 
24 lutego 2012 roku może zostać uznana za wadliwą. 

Zgodnie z art. 425 KSH prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego 
zgromadzenia sprzecznej z ustawą, przysługuje zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom 
tych organów, a także akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania 
sprzeciwu lub akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu lub 
akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu w przypadku jego wadliwego zwołania lub 
powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. Prawo do wniesienia powództwa o stwierdzenie 
nieważności uchwały spółki niepublicznej wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym uprawniony 
powziął wiadomość o uchwale, nie później jednak niż z upływem dwóch lat od dnia powzięcia uchwały. 

Według stanu wiedzy Emitenta na Datę Prospektu żaden ze wskazanych podmiotów uprawnionych do 
zaskarżenia uchwał NWZA z dnia 24 lutego 2012 r. nie nosi się z takim zamiarem. 

W przypadku uznania, iż wskazana uchwała została podjęta niezgodnie z przepisami prawa, może znaleźć 
zastosowanie art. 350 KSH stanowiący o obowiązku zwrotu bezprawnych świadczeń i odpowiedzialności za 
dokonanie nienależnych świadczeń. Roszczenia Spółki przeciwko podmiotom zobowiązanym do zwrotu 
świadczenia przedawniają się z upływem lat trzech, licząc od dnia wypłaty. W przypadku prawomocnego 
stwierdzenia przez sąd nieważności wskazanej uchwały, Spółka uzyska roszczenie o zwrot dokonanych wypłat 
wobec akcjonariuszy – założycieli Spółki a także członków Zarządu i Rady Nadzorczej ponoszących 
odpowiedzialność za dokonanie nienależnego świadczenia. 
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3. Ryzyka związane z ofertą, rynkiem kapitałowym i wtórnym obrotem akcjami 

Ryzyko związane z zawieszeniem lub odwołaniem Oferty Publicznej 

Wprowadzający, na podstawie rekomendacji Oferującego, mogą podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty 
Publicznej w trakcie jej trwania, w przypadku gdy wystąpią zdarzenia lub zjawiska, które mogłyby 
w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty Publicznej lub powodować podwyższone ryzyko 
inwestycyjne dla inwestorów nabywających Akcje Oferowane. 

Spółka poinformuje o ewentualnym zawieszeniu Oferty Publicznej w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, tj. w formie aneksu do Prospektu w trybie, w jakim został opublikowany Prospekt. 

Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty Publicznej może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania nowych 
terminów Oferty Publicznej, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej wiadomości w terminie 
późniejszym w trybie komunikatu aktualizującego zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.  

Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie podjęta w trakcie trwania zapisów na Akcje Oferowane 
oraz po rozpoczęciu procesu budowania Księgi Popytu, złożone przez inwestorów deklaracje nabycia oraz 
zapisy na Akcje Oferowane, jak również dokonane przez inwestorów wpłaty uważane będą za ważne, 
jednakże inwestorzy będą mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów poprzez złożenie 
stosownego oświadczenia w POK firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy w terminie 2 dni roboczych od dnia 
opublikowania stosownego aneksu do Prospektu. W ww. przypadku wpłaty dokonane przez inwestorów 
zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od 
dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia. 

Do dnia otwarcia przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych Wprowadzający na podstawie 
rekomendacji Oferującego mogą wspólnie podjąć decyzję o odwołaniu Oferty bez podawania przyczyn.  

W przypadku odwołania Oferty Publicznej, stosowna decyzja Wprowadzających zostanie podana do publicznej 
wiadomości w formie aneksu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych Wprowadzający na podstawie 
rekomendacji Oferującego mogą odstąpić od przeprowadzenia Oferty Publicznej jedynie z ważnych powodów.  

Do ważnych powodów należy zaliczyć m.in.:  

• nagłe zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju, regionu lub świata, które mogą mieć istotny 
negatywny wpływ na rynki finansowe, polską gospodarkę lub na działalność Grupy Solar,  

• nagłe zmiany w sytuacji Grupy Solar, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na jej działalność,  

• nagłe zmiany w otoczeniu Grupy Solar mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Grupy 
Solar,  

• niewystarczające zainteresowanie Ofertą Publiczną ze strony inwestorów wysokiej jakości, 
tj. w szczególności ze strony instytucji finansowych o uznanej marce funkcjonujących na rynku 
kapitałowym; 

• niemożność osiągnięcia odpowiedniego rozproszenia Akcji Oferowanych w wyniku przeprowadzenia 
Oferty Publicznej; 

• sytuację, gdy przewidywany poziom Ceny Akcji okaże się niesatysfakcjonujący dla Wprowadzających, 

• wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie Oferty 
Publicznej i przydzielenie Akcji Oferowanych byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Grupy 
Solar lub Wprowadzających. 

W przypadku odwołania Oferty Publicznej, stosowna decyzja Wprowadzających zostanie podana do publicznej 
wiadomości w formie aneksu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.  

W przypadku odwołania Oferty Publicznej po rozpoczęciu zapisów lub jej zawieszenia, zwrot wpłaconych przez 
inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie i na zasadach opisanych w pkt „Zasady zwrotu środków 
w przypadku nadpłaty lub odwołania Oferty”. 
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Ryzyko niedopuszczenia Akcji do obrotu giełdowego 

Dopuszczenie Akcji Spółki do obrotu giełdowego nastąpi na podstawie uchwały Zarządu GPW podjętej na 
wniosek Spółki. 

Uchwałę w sprawie dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego podejmuje Zarząd GPW. 
Zarząd GPW obowiązany jest podjąć uchwałę w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego instrumentów 
finansowych w terminie 14 dni od złożenia kompletnego wniosku.  

W przypadku ewentualnej odmowy dopuszczenia Akcji Spółki do obrotu giełdowego, inwestorzy muszą liczyć 
się z czasowym brakiem płynności Akcji Spółki. 

Ryzyko związane z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym 

Spółka złoży odpowiednie wnioski o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW 
Akcji. Dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym oraz równoległym mogą być instrumenty 
finansowe, które spełniają warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku regulowanym określone 
w Regulaminie GPW w rozdziale „Warunki i tryb dopuszczenia do obrotu giełdowego”.  

Ponadto Akcje, aby zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym, będą musiały spełniać wymogi 
określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych 
warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych 
dopuszczonych do obrotu na tym rynku.  

Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu GPW z dnia 12 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków 
dopuszczenia i wprowadzania do obrotu publicznego niektórych instrumentów finansowych decyzje Zarządu 
GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu publicznego podejmowane są po analizie obejmującej 
w szczególności wielkość i strukturę oferty, strukturę własności, ewentualnie umowne ograniczenia sprzedaży 
oraz inne okoliczności związane z wnioskiem. 

Spółka oczekuje, że po przeprowadzeniu Oferty Publicznej, na warunkach określonych w niniejszym 
Prospekcie, będzie spełniała warunki określone w powyższych regulacjach wymagane dla notowań Akcji 
w obrocie na rynku podstawowym GPW. 

Jednakże ze względu na brak możliwości określenia ostatecznych parametrów Oferty Publicznej na Datę 
Prospektu, Spółka nie jest w stanie zagwarantować, że wszystkie warunki określone w powyższych 
regulacjach zostaną spełnione i Akcje zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym 
GPW. W przypadku gdyby warunki te nie zostały spełnione, wówczas Spółka będzie wnioskowała 
o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji, w przypadku podjęcia takiej decyzji, do obrotu na rynku równoległym.  

Jednocześnie Spółka nie zamierza wnioskować o dopuszczenie ww. papierów wartościowych do obrotu poza 
rynkiem regulowanym w przypadku ich niedopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. 

Ponadto w przypadku odwołania Oferty Publicznej Spółka nie będzie ubiegać się o dopuszczenie 
i wprowadzenie Akcji do obrotu regulowanego. 

Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia do obrotu giełdowego Akcji  

Wprowadzenie Akcji do obrotu na GPW będzie możliwe po ich zarejestrowaniu w KDPW. W związku 
z powyższym, pomimo iż Spółka deklaruje dołożenie wszelkich starań w celu jak najszybszej rejestracji Akcji 
w KDPW, inwestorzy powinni się liczyć z ryzykiem opóźnienia wprowadzenia Akcji do obrotu na GPW 
w stosunku do zakładanych przez Spółkę terminów rozpoczęcia obrotu poszczególnymi instrumentami 
finansowymi.  

Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu, rozpoczęcia notowań, zawieszenia notowań, 
wykluczenia z obrotu 

Zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku, gdy wymaga tego 
bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub jest zagrożony interes inwestorów, spółka prowadząca 
rynek regulowany, na żądanie KNF, wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie 
notowań wskazanymi przez KNF papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi na okres nie 
dłuższy niż 10 dni. Ponadto, w przypadku, gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi 
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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, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót tymi papierami 
lub instrumentami na okres nie dłuższy niż miesiąc. Na żądanie KNF spółka prowadząca rynek regulowany 
wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w przypadku, 
gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub 
bezpieczeństwu obrotu na tym rynku albo powoduje naruszenie interesów inwestorów.  

Żądania, o których mowa powyżej, powinny wskazywać szczegółowe przyczyny, które je uzasadniają. Spółka 
prowadząca rynek regulowany przekazuje niezwłocznie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem Polskiej 
Agencji Prasowej, informację o wstrzymaniu, zawieszeniu lub wykluczeniu z obrotu określonych papierów 
wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi. 

KNF może na podstawie art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub 
wykonuje nienależycie obowiązki lub nakazy z Ustawy o Ofercie Publicznej wymienione enumeratywnie w ust. 
1 tego przepisu bądź postępuje wbrew wskazanym tam obowiązkom:  

• wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu 
na rynku regulowanym, albo 

• nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest 
nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 PLN, albo  

• zastosować obie sankcje łącznie.  

W takiej sytuacji zbycie posiadanych Akcji Spółki może napotkać trudności i wiązać się zarówno 
z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, jak i z uzyskaniem ceny znacznie niższej aniżeli cena 
rynkowa w ostatnim notowaniu Akcji przed wykluczeniem ich z obrotu giełdowego. 

Ryzyko związane z zawieszeniem notowań Akcji bądź wykluczeniem Akcji z obrotu giełdowego 

Zgodnie z §30 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy Zarząd GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na 
okres do trzech miesięcy: 

• na wniosek emitenta, 

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

• jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie. 

Zarząd GPW zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc na żądanie KNF 
zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

Zgodnie z § 31 Regulaminu Giełdy Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego: 

• jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona, 

• na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 

• w przypadku zniesienia ich dematerializacji, 

• w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. 

Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu giełdowego: 

• jeżeli przestały spełniać pozostałe warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego, poza brakiem 
ograniczenia w ich zbywalności, 

• jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie, 

• 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, 
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• 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, 

• wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

Ryzyko w związku z możliwością naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą Publiczną 

Zgodnie z art. 16 i 17 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia 
naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą Publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na 
podstawie tej oferty, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta lub inne podmioty uczestniczące 
w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, 
że takie naruszenie może nastąpić, KNF może: 

• nakazać wstrzymanie rozpoczęcia Oferty Publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej 
przebiegu na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 

• zakazać rozpoczęcia Oferty Publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub 

• opublikować na koszt emitenta informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z Ofertą 
Publiczną, subskrypcją lub sprzedażą. 

W związku z daną Ofertą Publiczną, subskrypcją lub sprzedażą KNF może wielokrotnie zastosować środki 
wskazane w pkt (2) i (3) powyżej. 

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem 
się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie 
emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może: 

• nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do 
obrotu na rynku regulowanym na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, 

• zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 
regulowanym, 

• opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku 
z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 
regulowanym. 

W związku z danym ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na 
rynku regulowanym, KNF może wielokrotnie zastosować środek opisany w pkt (2) i (3) powyżej. 

KNF może zastosować przedstawione powyżej środki także w przypadku, gdy z treści dokumentów lub 
informacji, składanych do KNF lub przekazywanych do wiadomości publicznej, wynika, że: 

• Oferta Publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej 
oferty, lub ich dopuszczenie 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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Spółka nie jest w stanie przewidzieć, czy w przyszłości nie wystąpi którakolwiek z przesłanek stanowiąca dla 
KNF podstawę do zakazania lub wstrzymania przeprowadzenia Oferty Publicznej czy ubiegania się 
o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych oferowanych i o których dopuszczenie do obrotu 
na rynku regulowanym ubiega się Spółka na podstawie Prospektu. 

Ryzyko związane z naruszeniem przepisów w związku z prowadzeniem akcji promocyjnej 

Ustawa o Ofercie Publicznej reguluje również kwestię prowadzenia przez Spółkę akcji promocyjnej w związku 
Ofertą.  

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wynikających z art. 53 ust. 2-4 Ustawy o Ofercie Publicznej 
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, jeżeli: 

(i) emitent uchyla się od usunięcia wskazanych przez KNF nieprawidłowości w terminie wskazanym 
w pkt 1, lub 

(ii) treść materiałów promocyjnych lub reklamowych narusza przepisy ustawy, lub 

(iii) opublikować na koszt emitenta informację o niezgodnym z prawem prowadzeniu akcji 
promocyjnej, wskazując naruszenia prawa. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia wyżej wskazanych obowiązków, KNF może również nałożyć na emitenta 
karę pieniężną do wysokości 250 000,00 PLN. 

Ryzyko wahań kursowych 

Notowania giełdowe akcji znacznej części emitentów charakteryzują się między innymi znacznymi wahaniami 
cen papierów wartościowych oraz wolumenu obrotów w krótkich okresach. Szczególnie inwestorzy 
zainteresowani przeprowadzaniem transakcji kupna lub sprzedaży znacznych pakietów akcji Spółki powinni 
uwzględnić ryzyko czasowego ograniczenia ich płynności, a także znacznych wahań ich kursu. 

Ryzyko związane ze zmianą harmonogramu Oferty lub też możliwością wystąpienia 
nieprzewidzianego opóźnienia w jego realizacji 

Przedstawiony w rozdziale XVIII Prospektu harmonogram Oferty Publicznej zakłada, iż obrót Akcjami na GPW 
rozpocznie się w II kwartale 2012 r. Spółka nie może jednak wykluczyć, iż harmonogram Oferty nie ulegnie 
zmianie. W szczególności Spółka i Wprowadzający na podstawie rekomendacji Oferującego mogą podjąć 
decyzję o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w oparciu o obserwację sytuacji na 
rynku. Wydłużenie okresu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane będzie skutkowało odpowiednim 
przesunięciem w czasie daty przydziału Akcji Oferowanych, a w konsekwencji daty rozpoczęcia notowań Akcji 
na GPW. Z podobnymi konsekwencjami należy się liczyć także w przypadku wydłużenia procesu budowania 
Księgi Popytu. 

W przypadku gdyby doszło do zmiany harmonogramu Oferty w sposób opisany powyżej, wydłuży się okres 
oczekiwania na moment, od którego inwestorzy, którym przydzielono Akcje Oferowane, będą mogli nimi 
rozporządzać. 

Informacje o zmianie harmonogramu Oferty będą przekazywane zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie 
w trybie komunikatu aktualizującego, chyba że taka zmiana będzie na tyle istotna, że będzie wymagała 
przekazania w trybie aneksu do Prospektu. 

Ryzyko wysokiej stopy redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych 

W przypadku gdy w wyniku złożonych przez inwestorów zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów 
Indywidualnych, łączna liczba Akcji Oferowanych w tych zapisach przekroczy łączną liczbę Akcji Oferowanych 
możliwych do przydzielenia w tej transzy, zapisy złożone przez inwestorów zostaną proporcjonalnie 
zredukowane, co będzie oznaczało nabycie przez inwestora Akcji Oferowanych w liczbie mniejszej, niż 
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inwestor oczekiwał na podstawie złożonego zapisu. Środki z tytułu redukcji zapisów zostaną zwrócone bez 
odsetek i odszkodowań w terminie 7 dni roboczych od dnia przydziału Akcji Oferowanych. 

Ryzyko związane z odmową zatwierdzenia aneksu do Prospektu przez KNF 

W przypadku odmowy zatwierdzenia aneksu do Prospektu przez KNF przed rozpoczęciem Oferty, KNF nakaże 
wstrzymanie rozpoczęcia Oferty. Tym samym odmowa zatwierdzenia aneksu przed rozpoczęciem Oferty przez 
KNF nie wywoła jakichkolwiek skutków dla inwestorów. 

W przypadku odmowy zatwierdzenia aneksu do Prospektu przez KNF po rozpoczęciu Oferty KNF może m.in. 
nakazać jej przerwanie lub zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie Akcji do obrotu na GPW. 
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ROZDZIAŁ III: CELE OFERTY I SPOSÓB WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW 
Z EMISJI 

Cele Oferty obejmują: 

• sprzedaż Akcji Oferowanych przez Wprowadzających,  

• wzmocnienie wizerunku Grupy Solar poprzez uzyskanie statusu spółki giełdowej, 

• zbudowanie stabilnego i zarazem rozproszonego akcjonariatu umożliwiającego dopuszczenie Akcji do 
obrotu na GPW, 

• zwiększenie płynności obrotu Akcjami Spółki, 

Oferta nie obejmuje nowej emisji Akcji Spółki. 

Emitent nie otrzyma wpływów ze sprzedaży Akcji Oferowanych przez Wprowadzających.  
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ROZDZIAŁ IV: ROZWODNIENIE 

1. Rozwodnienie 

Według najlepszej wiedzy Spółki na Datę Prospektu akcjonariat Spółki przedstawia się następująco: 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Liczba głosów  

na Walnym Zgromadzeniu 
% udział w strukturze 

akcjonariatu 

Maria Pyzio 2 500 2 500 0,01% 

Stanisław Bogacki 2 500 2 500 0,01% 

Paweł Nowak 5 000 5 000 0,02% 

Stanmax Co. Limited 7 947 500 7 947 500 24,99% 

Veraques Limited  7 947 500 7 947 500 24,99% 

Wakon Investments Limited 14 995 000 14 995 000 49,98% 

Razem 30 000 000 30 000 000 100,00% 

Źródło: Emitent 

W ramach Oferty Wprowadzający mają zamiar dokonać sprzedaży do 12 000 000 Akcji Oferowanych.  

Poniżej została przedstawiona wielkość i wartość procentowa rozwodnienia obliczona w sytuacji, w której 
Wprowadzający dokonają sprzedaży wszystkich Akcji Oferowanych. 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Liczba głosów  

na Walnym Zgromadzeniu 
% udział w strukturze 

akcjonariatu 

Maria Pyzio 2 500 2 500 0,01% 

Stanisław Bogacki 2 500 2 500 0,01% 

Paweł Nowak 5 000 5 000 0,02% 

Stanmax Co. Limited 4 497 500 4 497 500 14,99% 

Veraques Limited 4 497 500 4 497 500 14,99% 

Wakon Investments Limited 8 995 000 8 995 000 29,98% 

Akcje Oferowane 12 000 000 12 000 000 40,00% 

Razem 30 000 000 30 000 000 100,00% 

Źródło: Emitent. 

Spółka przewiduje, że po przeprowadzeniu Oferty, w przypadku objęcia przez nowych Akcjonariuszy 
wszystkich Akcji Oferowanych, udział Akcji posiadanych przez dotychczasowych Akcjonariuszy w łącznej liczbie 
Akcji będzie kształtował się na poziomie 60%, a udział Akcji posiadanych przez nowych Akcjonariuszy 
wyniesie 40%. 

2. Zamiary znacznych akcjonariuszy i członków organów zarządzających i nadzorczych 
Emitenta co do uczestnictwa w Ofercie 

Dotychczasowi akcjonariusze, członkowie organów zarządzających i nadzorczych Spółki nie zamierzają 
uczestniczyć w Ofercie. 
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ROZDZIAŁ V: POLITYKA DYWIDENDY 

1. Zasady polityki Emitenta dotyczącej wypłaty dywidendy oraz wszelkie ograniczenia 
w tym zakresie 

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 2 KSH organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku 
i wypłacie dywidendy jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o tym, czy i jaką 
część zysku przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Propozycję podziału zysku zaopiniowaną przez Radę 
Nadzorczą przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Zarząd.  

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 
powiększony 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. 

Zgodnie z art. 396 § 1 KSH należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku 
za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie wysokości co najmniej jednej trzeciej kapitału 
zakładowego. Części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć 
jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym, w szczególności nie może ona być 
przeznaczona na wypłatę dywidendy. 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowym – Emitent realizował strategię, zgodnie z którą 
zysk wypracowany w danym roku obrotowym był zatrzymywany w Spółce i przeznaczany na jej rozwój. 
W kolejnych latach intencją Zarządu jest, w zależności od bieżącej sytuacji finansowej i zapotrzebowania na 
gotówkę, rekomendacja wypłaty części wypracowanego przez Grupę zysku netto na dywidendę dla 
akcjonariuszy. Polityka w zakresie wypłaty dywidendy będzie analizowana i weryfikowana przez Zarząd, 
a decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem szeregu czynników dotyczących Emitenta, 
w tym perspektywy dalszej działalności, przyszłych zysków, sytuacji finansowej, planów ekspansji oraz 
wymogów prawa w tym zakresie. Polityka wypłaty dywidendy podlegać więc będzie okresowemu 
dostosowywaniu do potrzeb Emitenta, a jakiekolwiek przyszłe decyzje co do wypłaty dywidend będą zależały 
od uczestników Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa. 

2. Wartość dywidendy na akcję za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi 
informacjami finansowymi 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie wypłacał dywidendy, a osiągnięte 
zyski przeznaczał na kapitał zapasowy. 

W okresie ostatnich 3 lat obrotowych w sposób następujący kształtowało się przeznaczenie wypracowanego 
zysku: 

• za rok obrotowy 2008 Zgromadzenie Wspólników postanowiło Uchwałą nr 3 z dnia 22 czerwca 2009 roku 
o przeznaczeniu całego zysku w wysokości 32.523.020,59 zł  na kapitał zapasowy Emitenta 

• za rok obrotowy 2009 Zgromadzenie Wspólników postanowiło Uchwałą nr 3 z dnia 25 czerwca 2010 roku 
o przeznaczeniu całego zysku w wysokości 19.946.284,56 zł  na kapitał zapasowy Emitenta 

• za rok obrotowy 2010 Zgromadzenie Wspólników postanowiło Uchwałą nr 3 z dnia 11 kwietnia 2011 roku 
o przeznaczeniu całego zysku w wysokości 22.562.102,95  zł  na kapitał zapasowy Emitenta. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, uchwałą nr NWZA.11/02/12 z dnia 24 lutego 2012 r. w oparciu 
o art. 28 pkt. 3, 4, 16 Statutu, art. 348 KSH i art. 396 KSH w zw. z art. 36 Ustawy o rachunkowości 
postanowiło rozwiązać w części kapitał zapasowy utworzony z odpisów z zysków z lat ubiegłych i przeznaczyć 
kwotę 19.500.000 zł rozwiązanego kapitału na dywidendę między akcjonariuszy uprawnionych na dzień 
24 lutego 2012 r. (dzień dywidendy) do 30.000.000 akcji Spółki z serii A-WL, A-SL, A-VL, A-NP, A-MP, A-BS 
oraz B, z terminem wypłaty do 29 lutego 2012 r. Wypłata dywidendy na podstawie wyżej wskazanej uchwały 
nastąpiła w dniu 28 lutego 2012 r. 
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ROZDZIAŁ VI: KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE 

1. Oświadczenie o kapitale obrotowym 

Zdaniem Emitenta poziom kapitału obrotowego, rozumianego jako zdolność Grupy Emitenta do uzyskania 
dostępu do środków pieniężnych oraz innych płynnych zasobów w celu terminowego spłacenia swoich 
zobowiązań, wystarcza na pokrycie jego potrzeb w okresie 12 miesięcy, licząc od Daty Prospektu. 

Powyższe oświadczenie uwzględnia również wypłatę dywidendy dokonaną na podstawie uchwały NWZA z dnia 
24 lutego 2012 r., na mocy której NWZA Emitenta postanowiło rozwiązać w części kapitał zapasowy 
utworzony z zysków z lat ubiegłych i przeznaczyć kwotę 19.500.000 zł rozwiązanego kapitału na dywidendę 
między akcjonariuszy. Kwota ta została wypłacona Akcjonariuszom w dniu 28 lutego 2012 r. Pomimo wypłaty 
dywidendy dokonanej w lutym 2012 r., poziom gotówki będącej w posiadaniu Grupy pozostał wystarczający 
dla zaspokojenia bieżących potrzeb i Grupa w dalszym ciągu posiada zdolność do uzyskania dostępu 
dośrodków pieniężnych oraz innych płynnych zasobów w celu terminowego spłacenia swoich zobowiązań 
w okresie 12 miesięcy od Daty Prospektu. 

2. Kapitalizacja i zadłużenie 

Tabela: Informacja dotycząca kapitalizacji i zadłużenia Grupy Emitenta (tys. PLN) 

Lp. Pozycja 31.12.2011 
(niezbadane)

I. Zadłużenie krótkoterminowe ogółem (I.A.+I.B+I.C) 164

A. Gwarantowane (opis rodzajów gwarancji) 0

B. Zabezpieczone (z opisem zabezpieczonych aktywów) 0

C. Niegwarantowane/niezabezpieczone 164

II. Zadłużenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieżącej części zadłużenia 
długoterminowego) (II.A.+II.B+II.C) 144

A. Gwarantowane (opis rodzajów gwarancji) 0

B. Zabezpieczone (z opisem zabezpieczonych aktywów) 0

C. Niegwarantowane/niezabezpieczone 138

III. Kapitał własny 146 005

A. Kapitał zakładowy 30 000

B. Kapitał zapasowy 0

C. Pozostałe kapitały 136 018

D. Zysk z lat ubiegłych -72 369

E. Zysk okresu bieżącego 52 356

F. Akcje własne 0

Źródło: Emitent. 

Tabela: Informacja dotycząca wartości zadłużenia netto Grupy Emitenta (tys. PLN) 

Lp. Pozycja 31.12.2011 
(niezbadane) 

A. Środki pieniężne  32 561

B. Ekwiwalent środków pieniężnych (weksle, czeki) 0

C. Papiery krótkoterminowe przeznaczone do obrotu 0

D. Płynność (A+B+C) 32 561

E. Bieżące należności finansowe 0

F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach 0

G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego 164

H. Inne krótkoterminowe zadłużenia finansowe 0
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Lp. Pozycja 31.12.2011 
(niezbadane) 

I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H) 164

J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I-E-D) -32 397

K. Długoterminowe kredyty i pożyczki  0

L. Wyemitowane obligacje 0

M. Inne długoterminowe zadłużenie finansowe 138

N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K+L+M) 138

O. Zadłużenie finansowe netto (J+N) -32 259

Źródło: Emitent. 

W dniu 24 lutego 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło rozwiązać w części kapitał 
zapasowy utworzony z zysków z lat ubiegłych i przeznaczyć kwotę 19.500.000 zł  rozwiązanego kapitału na 
dywidendę między akcjonariuszy. Powyższa kwota została wypłacona Akcjonariuszom. 

3. Zobowiązania pośrednie i warunkowe Grupy 

Na dzień 31.12.2011 r. Grupa Emitenta nie posiadała zadłużenia pośredniego i warunkowego. 

4. Ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapitałowych 

Według stanu na Datę Prospektu nie występują ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych Grupy 
Emitenta.  
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ROZDZIAŁ VII: WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 

Zaprezentowane w niniejszym rozdziale dane finansowe i operacyjne Grupy Solar zostały przedstawione 
w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.01.-31.12.2010 r. oraz okresy 
porównywalne 01.01.-31.12.2009 r. i 01.01.-31.12.2008 r. oraz śródroczne skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe za okres 01.01.-30.09.2011 r. i okres porównywalny 01.01.-30.09.2010 r. sporządzone według 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które zostały zatwierdzone przez Unię 
Europejską. 

Zamieszczone w niniejszym Prospekcie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres 01.01.- 
-31.12.2010 r. oraz okresy porównywalne 01.01.-31.12.2009 r. i 01.01.-31.12.2008 r. oraz śródroczne 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.01.-30.09.2011 r. i okres porównywalny 01.01.- 
-30.09.2010 r. zostały sporządzone i przedstawione w formie zgodnej z formą, jaka zostanie przyjęta 
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok 2011, z uwzględnieniem standardów i zasad 
rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do tegorocznego sprawozdania finansowego 
Grupy. 

Dane przedstawione w niniejszym rozdziale należy analizować łącznie z informacjami zamieszczonymi 
w rozdziale VIII „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej” w skonsolidowanych historycznych 
sprawozdaniach finansowych Grupy zamieszczonych w rozdziale XXV „Historyczne informacje finansowe” oraz 
z innymi danymi finansowymi zaprezentowanymi w niniejszym Prospekcie. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres 01.01.-31.12.2010 r. oraz okresy porównywalne 
01.01.-31.12.2009 r. i 01.01.-31.12.2008 r. zostało zbadane przez PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, ul. Elbląska 15/17. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartały 
zakończone 30 września 2011 r. nie było badane przez Biegłego Rewidenta. 

 

Tabela: Wybrane historyczne informacje finansowe Grupy w okresie objętym historycznymi informacjami 
finansowymi (tys. PLN, o ile nie wskazano inaczej) 

  

I-III kw. 
2011 

(niezbadane)

I-III kw. 
2010 

(niezbadane)

2010 
(zbadane) 

2009 
(zbadane) 

2008 
(zbadane) 

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 131 144 123 222 183 020 198 645 140 319

Zysk (strata) na sprzedaży 40 171 20 086 42 776 31 020 40 090

EBITDA 43 587 23 372 46 865 34 402 43 151

EBIT 40 010 19 993 42 327 30 537 40 075

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 38 761 17 056 40 569 29 060 40 760

Zysk (strata) netto 31 089 13 638 32 435 22 884 32 699

 

  

I-III kw. 
2011 

(niezbadane) 

I-III kw. 
2010 

(niezbadane) 
2010 

(zbadane) 
2009 

(zbadane) 
2008 

(zbadane) 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej  11 129 13 488 24 314 15 505 14 358

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej  -7 890 -4 958 -30 483 -8 498 -4 116

Wpływy 1 821 514 211 419 720

Wydatki -9 711 -5 472 -30 694 -8 917 -4 836
Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 1 836 -3 672 -2 947 -5 073 -4 633

Wpływy  1 990 0 0 1 139 0

Wydatki -154 -3 672 -2 947 -6 212 -4 633
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30.09.2011 

(niezbadane) 
30.09.2010 

(niezbadane) 
31.12.2010 
(zbadane) 

31.12.2009 
(zbadane) 

31.12.2008 
(zbadane) 

Aktywa razem 136 919 b.d.* 111 457 102 765 74 748

Aktywa trwałe 22 539 b.d. 24 972 23 133 18 857

Aktywa obrotowe, w tym: 114 381 b.d. 86 485 79 632 55 891

Zapasy 27 168 b.d. 5 477 16 896 8 182

Należności handlowe i inne należności 67 599 b.d. 66 514 38 512 25 223

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 241 b.d. 14 166 23 282 21 349

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 920 b.d. 47 537 51 958 10 828

Zobowiązania długoterminowe 1 692 b.d. 29 560 37 105 918
Kredyty i dłużne papiery wartościowe 
długoterminowe 0 b.d. 0 0 0

Pozostałe zobowiązania finansowe 144 b.d. 27 659 35 942 102

Rezerwy 1 064 b.d. 1 438 948 817

Rozliczenia międzyokresowe 485 b.d. 463 215 0

Zobowiązania krótkoterminowe 10 228 b.d. 17 977 14 853 9 910
Kredyty i dłużne papiery wartościowe 
krótkoterminowe 0 b.d. 0 0 0

Pozostałe zobowiązania finansowe 273 b.d. 6 216 4 075 97

Zobowiązania handlowe 2 606 b.d. 1 085 4 630 2 484

Pozostałe zobowiązania 6 328 b.d. 9 549 5 634 6 902

Rezerwy 918 b.d. 935 469 382

Rozliczenia międzyokresowe 104 b.d. 191 44 45

Kapitał własny 124 999 b.d. 63 921 50 807 63 920

Kapitał zakładowy 30 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Liczba akcji (tys. szt.)  4 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Zysk na jedną akcję zwykłą (zł) 6,00 13,64 16,35 11,44 16,22

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (zł) 6,00 13,64 16,35 11,44 16,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda  
na 1 akcję w zł 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 

* Grupa Emitenta nie sporządziła bilansu na dzień 30.09.2010 r. 



ROZDZIAŁ VIII: PRZEGLĄD INFORMACJI OPERACYJNYCH I FINANSOWYCH 

Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 35 

ROZDZIAŁ VIII: PRZEGLĄD INFORMACJI OPERACYJNYCH I FINANSOWYCH 

1. Informacje ogólne 

Analizując sytuację operacyjną i finansową Grupy Solar, należy zwrócić uwagę, że Grupa stosuje system 
prezentacji wyników finansowych zgodny z MSSF. 

Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych zasad rachunkowości znajdują się w Skonsolidowanych 
Sprawozdaniach Finansowych zamieszczonych w rozdziale XXV „Historyczne informacje finansowe”. 

Konsolidacja spółek zależnych 

Udziały spółki Solar Dystrybucja zostały nabyte przez Emitenta w III kwartale 2009 r. 

Udziały spółki Solar Franczyza zostały nabyte przez Solar Dystrybucja w IV kwartale 2010 r. 

Z uwagi na fakt, że powyższe transakcje nabycia udziałów miały znamiona przedsięwzięć pod wspólną 
kontrolą (połączone jednostki znajdują się ostatecznie pod kontrolą tej samej strony zarówno przed, jak i po 
połączeniu jednostek, a kontrola ta nie jest tymczasowa), zostały one rozliczone w sposób następujący: 

• Nie dokonano wyceny do wartości godziwej przejmowanych aktywów netto. 

• Kapitały własne Grupy zostały skorygowane o nadwyżkę ceny nabycia nad wartością przejmowanych 
aktywów netto. 

• Wszystkie pozycje kapitałowe zostały zsumowane, natomiast wartość kapitału zakładowego spółki 
przejmowanej skorygowała pozycję „zyski zatrzymane”. 

• Za okres, w którym nastąpiło nabycie (odpowiednio 2009 r. w przypadku Solar Dystrybucja i 2010 r. 
w przypadku Solar Franczyza), połączono wartość obrotów przejmowanej spółki zależnej oraz Grupy 
Kapitałowej, dokonując eliminacji wzajemnych obrotów i rozrachunków. 

2. Istotne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe Grupy 

Rozwój Grupy Emitenta warunkują zarówno czynniki zewnętrzne, niezależne od Grupy Solar, jak i czynniki 
wewnętrzne, związane bezpośrednio z działalnością Grupy. W opinii Zarządu wymienione poniżej czynniki 
należą do najważniejszych czynników mających wpływ na perspektywy rozwoju Grupy Solar do końca roku 
obrotowego 2012. 

2.1. Czynniki zewnętrzne 

Sytuacja makroekonomiczna na rynkach działalności Grupy 

Przychody Grupy Solar pochodzą z działalności prowadzonej na rynku krajowym oraz na rynkach 
zagranicznych. Z tego powodu wyniki finansowe Grupy uzależnione są od czynników związanych z sytuacją 
makroekonomiczną Polski i wybranych rynków zagranicznych (np. Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, Szkocja, 
Rosja, Ukraina, Słowacja, Litwa, Białoruś). Do kluczowych aspektów mających wpływ na funkcjonowanie 
Grupy Solar zaliczyć można: tempo wzrostu PKB, zmiany kursów walutowych, poziom inflacji, stopę 
bezrobocia, politykę fiskalną państwa oraz siłę nabywczą pieniądza. Czynniki te mają wpływ na kształtowanie 
się poziomu płac realnych, budżetów gospodarstw domowych, poziomu zamożności społeczeństwa oraz 
kształtują tzw. wskaźników koniunktury konsumenckiej, co z kolei wpływa na nawyki zakupowe społeczeństwa 
i wielkość popytu na asortymenty oferowane przez Grupę. 

Konkurencja ze strony innych podmiotów 

Branża dystrybucji odzieży damskiej, w której Grupa Solar prowadzi działalność operacyjną, charakteryzuje się 
wysoką konkurencyjnością, a rynek jest w znacznym stopniu rozdrobniony. Perspektywy rozwoju Grupy 
uzależnione są od stopnia nasilenia działań konkurencyjnych, zarówno ze strony firm krajowych, jak i firm 
zagranicznych. Rynek krajowy charakteryzuje się niższym stopniem nasycenia niż rynki zachodnioeuropejskie, 
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co zachęca firmy zagraniczne do ekspansji na rynek polski. Wzmocnienie presji konkurencyjnej w branży może 
wpłynąć negatywnie na wielkość przychodów oraz marż realizowanych przez Grupę. 

Kształtowanie się kursów walutowych 

Działalność Grupy Solar podlega ograniczonemu wpływowi wahań kursu EUR w zakresie ponoszonych kosztów 
czynszów sklepowych oraz zakupów tkanin na potrzeby produkcji krajowej na terenie Unii Europejskiej. 
Wahania kursu EUR względem PLN mają wpływ na poziom bieżących kosztów utrzymania placówek 
handlowych oraz koszty zakupu materiałów, a tym samym na rentowność prowadzonej działalności. 
Wzmocnienie EUR względem waluty polskiej ma negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy, natomiast 
osłabienie EUR względem PLN wpływa pozytywnie na rentowność prowadzonej działalności operacyjnej Grupy 
Solar. 

Dynamika i kierunki rozwoju rynku, na którym działa Grupa 

Perspektywy rozwoju Grupy Solar uzależnione są od dynamiki i kierunku rozwoju rynków, na których Grupa 
prowadzi działalność. Szerszy opis przewidywań Grupy Emitenta w tym zakresie został zamieszczony 
w rozdziale XI „Otoczenie rynkowe”. 

Regulacje prawne wyznaczające zakres działalności Grupy 

Zakres działalności Grupy uzależniony jest od regulacji prawnych wskazanych w rozdziale X „Otoczenie 
prawne”. 

Warunki pogodowe 

W krótkim okresie warunki pogodowe występujące w danym sezonie mają wpływ na sytuację operacyjną 
Grupy. Asortyment Grupy Solar oferowany jest w okresach sezonowych obejmujących sezony: wiosna-lato, 
jesień-zima oraz karnawał. Wystąpienie warunków pogodowych innych niż przeciętne w danym sezonie 
(np. długa i ciepła jesień, krótka zima) może wpłynąć na długość trwania tego sezonu sprzedaży, co 
w krótkim okresie może przełożyć się na zmniejszenie realizowanych marż oraz negatywnie wpłynąć na wyniki 
finansowe Grupy. W długim okresie warunki pogodowe nie mają istotnego wpływu na sytuację operacyjną 
i finansową Grupy Solar. 

2.2. Czynniki wewnętrzne 

Zdolność do realizacji założonej strategii 

Perspektywy rozwoju Grupy Emitenta w dużej mierze uzależnione są od sukcesu w realizacji jej strategii 
rozwoju, która została zaprezentowana w rozdziale XII „Opis działalności Grupy” pkt 2 niniejszego Prospektu. 
W szczególności dotyczy to planowanej ekspansji na rynki zagraniczne. 

Proces produkcji i terminowość dostaw 

Istotne znaczenie z punktu widzenia wyników finansowych Grupy ma terminowość dostaw kolekcji 
odzieżowych do sklepów, co z kolei wymaga terminowości dostaw do magazynu Grupy zamówionej produkcji. 
Grupa wykorzystuje wyspecjalizowane systemy informatyczne, pozwalające na sprawną i terminową realizację 
dostaw i obsługę sprzedaży. Grupa wykorzystuje m.in. system Microsoft Dynamics NAV (Navision), 
zintegrowane rozwiązanie biznesowe wspomagające zarządzanie finansami, produkcją, dystrybucją, relacjami 
z klientem, serwisem, a także umożliwiające sporządzanie zaawansowanych analiz i budżetowanie. 

Współpraca z odbiorcami 

Poza sprzedażą detaliczną w sieci sklepów własnych Grupa realizuje sprzedaż kolekcji marki Solar w sklepach 
franczyzowych oraz sklepach partnerskich, zarówno w kraju, jak i za granicą. Współpraca z ww. odbiorcami 
stanowi istotny czynnik wpływający na działalność operacyjną Grupy Solar. W szczególności istotne znaczenie 
ma terminowe regulowanie płatności wobec Grupy oraz stosowanie w sklepach partnerskich i sklepach 
franczyzowych standardów obsługi przestrzeganych w sieci sklepów własnych. 
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Umiejętność rozpoznania aktualnych trendów modowych 

Odpowiednie rozpoznanie aktualnych trendów modowych i dopasowanie asortymentu do gustów odbiorców 
stanowi kluczowy czynnik sukcesu w branży odzieżowej. Trendy modowe na dany sezon powinny być 
rozpoznane z około rocznym wyprzedzeniem z uwagi na stosunkowo długi proces produkcyjny będący cechą 
charakterystyczną branży odzieżowej.  

2.3. Inne czynniki 

Według stanu na Datę Prospektu nie są znane jakiekolwiek tendencje, niepewne elementy, żądania, 
zobowiązania lub zdarzenia, poza wyżej wymienionymi oraz wskazanymi w pkt 6 rodziału XII „Opis 
działalności Grupy”, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy 
rozwoju Grupy Solar do końca 2011 r. 

3. Wyniki działalności 

3.1. Wynik finansowy 

Przychody ze sprzedaży 

Tabela: Przychody ze sprzedaży Grupy w latach 2008-2010 oraz w I-III kwartałach 2011 r. 

tys. PLN 
I-III kw. 2011 
(niezbadane) 

I-III kw. 2010 
(niezbadane) 

2010 
(zbadane) 

2009 
(zbadane) 

2008 
(zbadane) 

Sprzedaż usług  437 508 761 551 913

Sprzedaż towarów  130 170 122 977 182 792 197 189 138 948

Sprzedaż materiałów 550 13 14 1 091 0

Razem 131 156 123 497 183 566 198 831 139 861

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 

Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy są przychody ze sprzedaży towarów prowadzonej przez 
spółki Solar Company, Solar Dystrybucja oraz Solar Franczyza.  

Emitent prowadzi sprzedaż odzieży marki Solar do klientów detalicznych poprzez sieć sklepów własnych 
Grupy. Solar Dystrybucja i Solar Franczyza prowadzą działalność w zakresie dystrybucji towarów odpowiednio 
do sieci sklepów partnerskich i franczyzowych. 

Poniżej przedstawiono historyczny rozwój sieci sklepów własnych Grupy począwszy od 1998 r. 
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Źródło: Dane zarządcze Emitenta. 

Solar Dystrybucja została włączona w struktury Grupy w III kwartale 2009 r., a Solar Franczyza w IV kwartale 
2010 r.  
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Na poniższym wykresie przedstawiono sprzedaż porównywalną (LFL – like for like) w sklepach własnych Grupy 
w poszczególnych miesiącach lat 2010-2011 oraz w styczniu i lutym 2012 roku. Sprzedaż porównywalna 
prezentuje obroty na m2 w sklepach działających od co najmniej 12 miesięcy w danym okresie, tj. nie 
uwzględnia sprzedaży sklepów, które w tym okresie zostały otwarte lub zamknięte (dane w PLN). 

 

Źródło: Dane zarządcze Emitenta. 

Poniżej zaprezentowano strukturę sprzedaży towarów i materiałów Grupy w podziale na kanały dystrybucji 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi. 

tys. PLN I-III kw. 2011 
(niezbadane) 

I-III kw. 2010 
(niezbadane) 

2010 
(zbadane) 

2009 
(zbadane) 

2008 
(zbadane) 

Sprzedaż sklepów własnych  99 701 96 491 130 735 127 801 122 487

Sprzedaż do sklepów franczyzowych  8 569 7 908* 8 762 6 821 8 567

Sprzedaż do sklepów partnerskich 22 451 26 498 43 310 34 155 7 894

Pozostała sprzedaż 0 0 0 29 503 0

Razem 130 720 130 897* 182 806 198 280 138 948

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 

* W celu zapewnienia porównywalności danych w powyższej tabeli, w okresie I-III kw. 2010 r. uwzględniono sprzedaż do 
sieci sklepów franczyzowych, pomimo iż nabycie Solar Franczyza przez Solar Dystrybucja miało miejsce dopiero 
w IV kwartale 2010 r. W związku z tym wartość sumaryczna sprzedaży towarów i materiałów w tym okresie 
zaprezentowana w powyższej tabeli jest wyższa od danych skonsolidowanych o wartość tej sprzedaży (7 908 tys. PLN). 

Sprzedaż usług w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi obejmowała podnajem 
powierzchni magazynowej firmie importowo-logistycznej APH Grutex oraz opłaty franczyzowe pobierane od 
sklepów franczyzowych. 

Sprzedaż tkanin dokonywana jest przez spółkę PHU Solar, która dokonuje ich dla potrzeb produkcji 
realizowanej w Polsce, a następnie odsprzedaje je firmom produkcyjnym. 

W 2008 r. Grupa osiągnęła przychody w łącznej wysokości 139 861 tys. PLN, z czego przychody ze sprzedaży 
towarów stanowiły 99,3% (138 948 tys. PLN). W 2008 r. sieć sklepów własnych marki Solar składała się 
z 58 sklepów (w tym 6 outletów), sklepów franczyzowych oraz kilku sklepów partnerskich. Sprzedaż w ramach 
sklepów franczyzowych wyniosła 8 567 tys. PLN, a sprzedaż do sklepów partnerskich 7 894 tys. PLN. 
Przychody ze sprzedaży usług wyniosły 913 tys. PLN. 

W 2009 r. przychody z działalności kontynuowanej wyniosły 199 556 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 43% 
w stosunku do 2008 r. W wyniku przejęcia spółki Solar Dystrybucja przychody skonsolidowane za 2009 r. 
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uwzględniają również sprzedaż do sklepów partnerskich, do których sprzedaż prowadziła ta spółka. Przychody 
ze sprzedaży towarów do sieci handlowej wyniosły 168 777 tys. PLN i były o 21% wyższe niż w 2008 r. 
Ponadto w 2009 r. Grupa po nabyciu udziałów w Solar Dystrybucja zrealizowała jednorazową transakcję 
związaną z restrukturyzacją łańcucha dostaw, sprzedaży końcówek kolekcji z poprzednich sezonów 
znajdujących się na stanie magazynowym Solar Dystrybucja do firmy importowo-logistycznej APH Grutex za 
kwotę 29 503 tys. PLN. Szczegółowy opis transakcji został zamieszczony w Rozdziale XII pkt 15.8 Prospektu. 

W 2010 r. Grupa osiągnęła spadek przychodów z działalności kontynuowanej o 8%, do kwoty 183 567 tys. 
PLN. Sieć sprzedaży Grupy w Polsce powiększyła się w 2010 r. o trzy sklepy własne z kolekcją bieżącą oraz 
pięć sklepów partnerskich. Za granicą powstały trzy sklepy franczyzowe i jeden sklep partnerski. Przychody ze 
sprzedaży towarów do sieci handlowej wyniosły 182 806 tys. PLN i były o 8% wyższe niż w 2009 r. Spadek 
dynamiki wzrostu sprzedaży spowodowany był żałobą narodową w kwietniu 2010 r. oraz powodziami, które 
miały miejsce latem 2010 r. 

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2011 r. przychody Grupy z działalności kontynuowanej wyniosły 
131 156 tys. PLN i były o 6% wyższe niż w analogicznym okresie 2010 r. Sprzedaż towarów w sieci sklepów 
własnych wyniosła 99 701 tys. PLN i była o 3% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. 
Skondolidowane dane finansowe Grupy za I-III kwartały 2010 r. nie obejmują sprzedaży do sieci sklepów 
franczyzowych, ponieważ Solar Franczyza została włączona do Grupy dopiero w IV kwartale 2010 r., jednak 
dla zapewnienia porównywalności danych w powyższej tabeli została zaprezentowana sprzedaż generowana 
przez spółkę Solar Franczyza. Dane te wskazują, że w I-III kwartale 2011 r. wartość sprzedaży do sklepów 
franczyzowych wyniosła 8 569 tys. PLN i była o 8% wyższa niż w analogicznym okresie 2010 r. Ponadto Grupa 
odnotowała spadek sprzedaży w sklepach partnerskich (o 15%). Sprzedaż usług wyniosła 437 tys. PLN 
i ukształtowała się na podobnym poziomie w stosunku do dziewięciu miesięcy 2010 r. 

Koszty działalności operacyjnej 

Poniżej zaprezentowano wielkość kosztów operacyjnych Grupy w latach 2008-2010 i w I-III kwartałach 2011 r. 

Tabela: Koszty operacyjne Grupy  w latach 2008-2010 oraz w I-III kwartałach 2011 r. 

tys. PLN 
I-III kw. 

2011 
(niezbadane) 

I-III kw. 
2010 

(niezbadane) 

2010 
(zbadane) 

2009 
(zbadane) 

2008 
(zbadane) 

Amortyzacja  3 577 3 379 4 538 3 865 3 076

Zużycie materiałów i energii 3 704 4 450 5 359 6 241 4 924

Usługi obce 22 085 20 166 26 978 26 694 21 596

Podatki i opłaty 899 739 1 180 861 777

Wynagrodzenia 18 484 18 340 24 569 22 302 16 863

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4 169 3 861 5 179 4 734 3 359

Pozostałe koszty rodzajowe 1 193 1 885 2 455 2 624 3 077

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 36 862 50 314 69 985 100 304 46 557

Razem koszty operacyjne 90 973 103 135 140 244 167626 100 228

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 

Najistotniejszą pozycję kosztową Grupy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi stanowiła 
wartość sprzedanych towarów i materiałów, która wyniosła 46% kosztów operacyjnych w 2008 r., 60% 
w 2009 r. oraz 50% w 2010 r., a w I-III kwartałach 2011 r. 41% (49% w analogicznym okresie 2010 r.). 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest bezpośrednio związana z marżą brutto na sprzedaży towarów 
(kolekcji odzieży), której kalkulacja dla segmentu sprzedaży towarów i materiałów do sieci handlowej została 
zamieszczona w poniższej tabeli. 
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Tabela: Marża brutto na sprzedaży Grupy w latach 2008-2010 oraz w I-III kwartałach 2011 r. 

tys. PLN 
I-III kw. 

2011 
(niezbadane) 

I-III kw. 
2010 

(niezbadane) 

2010 
(zbadane) 

2009 
(zbadane) 

2008 
(zbadane) 

Sprzedaż towarów i materiałów do sieci handlowej 130 720 122 990 182 806 168 777 138 948

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 36 862 50 314 69 985 71 568 46 557

Marża na sprzedaży towarów 72% 59% 62% 57% 66%

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 

Marża na sprzedaży towarów = (przychody ze sprzedaży towarów i materiałów – wartość sprzedanych towarów 
i materiałów) / przychody ze sprzedaży towarów i materiałów. 

Marża na sprzedaży towarów do sklepów sieci handlowej ukształtowała się na poziomie 66% w 2008 r., 
a w 2009 r. spadła do poziomu 57%, co było wynikiem trudnej sytuacji rynkowej (spadek dynamiki 
konsumpcji spowodowany kryzysem finansowym) dla branży handlu detalicznego (w tym branży odzieżowej 
w Polsce) i realizacją większej części sprzedaży w drodze wyprzedaży. Ponadto w 2009 r. Grupa zrealizowała 
jednorazową transakcję sprzedaży kolekcji zalegających w magazynach firmy importowo-logistycznej APH 
Grutex o wartości 29 503 PLN. Transakcja została zrealizowana z minimalną marżą na poziomie 3%. 
Szczegółowy opis transakcji został zamieszczony w Rozdziale XII pkt 15.8 Prospektu. 

W 2010 r. nastąpił ponowny wzrost marży brutto na sprzedaży do poziomu 61%, co było efektem poprawy 
sytuacji rynkowej. 

W I-III kwartałach 2011 r. marża na sprzedaży towarów do sklepów sieci handlowej wyniosła 72% 
w porównaniu z 59% w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wysoki poziom marży wynikał ze wzrostu 
cen oferowanych kolekcji, krótszego okresu wyprzedażowego oraz zwiększonego zainteresowania klientów 
ofertą Grupy w okresie sprzedaży kolekcji w pierwszej cenie.  

Istotne znaczenie w działalności Grupy mają również koszty usług obcych, obejmujące przede wszystkim 
koszty wynajmu powierzchni handlowej (sklepy własne), a także koszty wynajmu powierzchni biurowej 
i magazynowej oraz koszty usług bankowych (prowizje za płatności kartami). Wzrost kosztów usług obcych 
w analizowanym okresie (lata 2008-2010 i I-III kwartały 2011 r.) wynikał przede wszystkim ze wzrostu 
kosztów wynajmu powierzchni handlowej, który związany był z jednej strony z rozwojem sieci sprzedaży, 
a  z  drugiej strony ze stopniowym wzrostem średniej powierzchni sklepu własnego Grupy. Poniżej 
zaprezentowano średnią wielkość sklepu własnego (sklepy z kolekcją bieżącą i outlety) w każdym z okresów 
objętych historycznymi informacjami finansowymi. 

Tabela: Średnia wielkość sklepów własnych Grupy w latach 2008-2010 oraz w III kwartale 2011 r. i w 2011 r. 

 2011 III kw. 
2011 2010 2009 2008 

Powierzchnia sklepów własnych (mkw.) 9 259 9 123 8 838 8 138 6 619

Liczba sklepów własnych 72 71 70 67 58

Średnia powierzchnia sklepów własnych (mkw.) 129 129 126 122 114

Źródło: Emitent. 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nowe sklepy wynajmowane przez Grupę miały 
powierzchnię od 140 do 160 m2. Wzrost średniej powierzchni sklepu własnego wynika ze strategii Grupy 
dotyczącej prezentacji asortymentu na dużych, nowoczesnych powierzchniach. W okresie objętym 
historycznymi informacjami finansowymi średnia powierzchnia sklepu franczyzowego kształtowała się na 
poziomie 71 m2. 

Według danych zarządczych Emitenta średni koszt czynszu najmu powierzchni handlowej w latach 2008-2010 
wynosił odpowiednio 41,05 EUR/m2 w 2008 r. oraz 42,13 EUR/m2 w 2009 r., a w 2010 r. wzrósł do 
43,40 EUR/m2. 

Trzecią znaczącą kategorią kosztów operacyjnych Grupy są koszty wynagrodzeń, które obejmują 
wynagrodzenia pracowników sklepów, biura, wzorcowni oraz kierowców. W latach 2008 i 2009 koszty 
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wynagrodzeń wraz z narzutami (ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia) stanowiły 14% przychodów ze 
sprzedaży ogółem netto Grupy, a w 2010 r. wskaźnik ten wyniósł 16%. W I-III kwartałach 2011 r. koszty 
pracownicze stanowiły 17% zrealizowanych przychodów ze sprzedaży ogółem netto Grupy, a w I-III 
kwartałach 2010 r. wskaźnik ten wynosił 18%. 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Grupa dokonała reorganizacji modelu 
prowadzenia sprzedaży, która pozwoliła na zmniejszenie wskaźnika liczby osób zatrudnionych na sklep. 
Reorganizacja polegała z jednej strony na implementacji narzędzi informatycznych usprawniających proces 
zarządzania sprzedażą, a z drugiej strony na przeniesieniu części kompetencji spoczywających do tej pory na 
personelu sklepowym (w tym w szczególności dotyczyło to kierowników sklepów) do centrali Grupy. Dotyczyło 
to m.in. wprowadzenia automatycznego systemu domówień towaru, scentralizowanego systemu kontroli 
jakości oraz centralnego systemu ustalania cotygodniowych zmian na wystawach sklepowych. 

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych stanowiła w analizowanym okresie od 
2% do 4% kosztów operacyjnych ogółem. Relatywnie niska wartość amortyzacji związana jest z nieznaczną 
wartością rzeczowych aktywów trwałych Grupy, co wynika ze specyfiki działalności Grupy Solar. 

Koszty zużycia materiałów i energii obejmują w większości koszty eksploatacji ponoszone przez sklepy sieci 
Solar i w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi pozostawały na relatywnie stabilnym 
poziomie w stosunku do osiąganej wielkości przychodów z działalności kontynuowanej (3-4%).  

Znaczącą większość kosztów podatków i opłat stanowią wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Podatki i opłaty stanowiły w latach 2008-2010 oraz w I-III kwartałach 2011 r. 
każdorazowo około 1% kosztów operacyjnych ogółem. Pozostałe koszty rodzajowe (3% kosztów operacyjnych 
ogółem w 2008 r. oraz 2% w latach 2009-2010 i 1% w I–III kwartałach 2011 r.) obejmują głównie koszty 
reklamy.  

Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

W poniższej tabeli zaprezentowano najistotniejsze pozycje pozostałych przychodów i kosztów Grupy w okresie 
objętym historycznymi informacjami finansowymi. 

Tabela: Pozostałe przychody i koszty operacyjne Grupy  w latach 2008-2010 oraz w I-III kwartałach 2011 r. 

tys. PLN 
I-III kw. 

2011 
(niezbadane)

I-III kw. 
2010 

(niezbadane)

2010 
(zbadane) 

2009 
(zbadane) 

2008 
(zbadane) 

Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość 
składników aktywów 0 0 0 619 0

Spisanie należności 0 0 0 0 43

Refakturowanie za media 70 0 0 0 0

Refundacje lokali 64 20 32 27 0

Różnice inwentaryzacyjne 23 32 46 74 46

Uzyskane kary, grzywny i odszkodowania 12 42 85 0 0

Pozostałe przychody operacyjne 11 20 16 121 109

Razem pozostałe przychody operacyjne 179 114 179 841 199

Strata ze zbycia majątku trwałego 237 3 3 52 126

Zawiązanie rezerw 0 0 99 99 33

Aktualizacja finansowych aktywów 0 0 60 195 0

Darowizny 22 16 111 23 23

Bony rozdawane 1 32 44 40 11

Likwidacja/zniszczenie środków trwałych 43 38 114 331 0

Należności zwolnione z długu 0 0 0 544 0

Kary i odszkodowania 10 0 0 0 0

Przeceny reklamacyjne 1 1 0 0 0

Pozostałe koszty operacyjne 26 117 198 41 20

Razem pozostałe koszty operacyjne 340 207 628 1 324 214

Saldo pozostałej działalności -161 -93 -449 -483 -15

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 
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W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi saldo pozostałej działalności operacyjnej miało 
znikomy ujemny wpływ na wielkość wyniku na działalności operacyjnej, stanowiąc nie więcej niż 1,6% 
zrealizowanego zysku na działalności operacyjnej. 

Główne pozycje pozostałych przychodów operacyjnych w 2008 r. stanowiły: spisanie należności w kwocie 
43 tys. PLN oraz wykazane różnice inwentaryzacyjne o wartości 46 tys. PLN, a także pozostałe przychody 
w kwocie 109 tys. PLN. W 2009 r. pozostałe przychody operacyjne Grupy wzrosły z 199 tys. PLN w 2008 r. do 
841 tys. PLN, czego główną przyczyną było odwrócenie odpisu aktualizującego należności w kwocie 
619 tys. PLN wskutek spłaty tej należności. W 2010 r. pozostałe przychody osiągnęły poziom podobny do 
poziomu z 2008 r. i wyniosły 179 tys. PLN, z czego 85 tys. PLN stanowiły uzyskane kary, grzywny 
i odszkodowania, wykazane różnice inwentaryzacyjne w kwocie 46 tys. PLN oraz przychody z tytułu refundacji 
nakładów na wyposażenie dwóch sklepów sieci Solar w kwocie 32 tys. PLN (w 2009 r. refundacja wyniosła 
27 tys. PLN). W I–III kwartałach 2011 r. pozostałe przychody operacyjne Grupy wyniosły 179 tys. PLN, 
z czego 64 tys. PLN stanowiła refundacja nakładów na wyposażenie sklepów, a 70 tys. PLN to przychody 
z tytułu refaktury za media. Pozostałe przychody operacyjne w okresie dziewięciu miesięcy 2011 r. były 
wyższe o 57% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. 

Pozostałe koszty operacyjne w 2008 r. wyniosły 214 tys. PLN, z czego 126 tys. stanowiła poniesiona strata ze 
zbycia majątku trwałego, a pozostałe pozycje obejmowały zawiązanie rezerw (33 tys. PLN), przekazane 
darowizny (23 tys. PLN) oraz koszty rozdanych bonów (11 tys. PLN). W 2009 r. wartość pozostałych kosztów 
operacyjnych wzrosła do 1 324 tys. PLN, głównie w związku z pozycją należności zwolnionych z długu 
w kwocie 544 tys. PLN dotyczącą nadpłaconych odsetek za zakup spółki Solar Dystrybucja. Ponadto istotnym 
składnikiem pozostałych kosztów operacyjnych w 2009 r. były koszty z tytułu likwidacji (zniszczenia) środków 
trwałych (zalanie wyposażenia sklepu) w kwocie 331 tys. PLN oraz aktualizacja wartości należności w kwocie 
195 tys. PLN. W 2010 r. pozostałe koszty operacyjne zmniejszyły się do 628 tys. PLN, a ich główne składniki 
stanowiły koszty z tytułu likwidacji (zniszczenia) środków trwałych (114 tys. PLN), przekazane darowizny 
(111 tys. PLN) oraz aktualizacja wartości należności w kwocie 60 tys. PLN. W I–III kwartałach 2011 r. Grupa 
poniosła pozostałe koszty operacyjne w wysokości 340 tys. PLN (o 64% większe niż w I-III kwartałach 2010 r.). 
Główną pozycję pozostałych kosztów operacyjnych poniesionych w tym okresie stanowiła strata ze zbycia 
majątku trwałego w kwocie 237 tys. PLN. 

Zysk na działalności operacyjnej 

Zysk na działalności operacyjnej Grupy w 2008 r. wyniósł 40 075 tys. PLN, a w 2009 r. zmniejszył się do 
30 537 tys. PLN, tj. o 24%. Główną przyczyną spadku zysku na działalności operacyjnej był znaczący spadek 
realizowanych marż na sprzedaży towarów (spadek z 66% w 2008 r. do 49% w 2009 r.). Wzrostowi 
przychodów o 43% w tym okresie towarzyszył równoległy wzrost kosztów operacyjnych o 68%. W 2010 r. 
Grupa odnotowała wzrost zysku na działalności operacyjnej o 39%, czego główną przyczyną była poprawa 
uzyskiwanych marż na sprzedaży towarów (wzrost z 49% w 2009 r. do 61% w 2010 r.). W I-III kwartałach 
2011 r. zysk na działalności operacyjnej Grupy wyniósł 40 010 tys. PLN i był o 200% wyższy niż w I-III 
kwartałach 2010 r., co zostało osiągnięte w głównej mierze dzięki realizacji wyższych marż na sprzedaży 
towarów do sieci handlowej. W całym okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi saldo 
pozostałej działalności operacyjnej pozostawało bez istotnego wpływu na wielkość realizowanego zysku na 
działalności operacyjnej. 

Przychody i koszty finansowe 

Poniżej zestawiono główne pozycje przychodów i kosztów finansowych Grupy w latach 2008-2010 oraz 
w okresie od 1 stycznia do 30 września 2011 r. 
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Tabela: Przychody i koszty finansowe Grupy  w latach 2008-2010 oraz w I–III kwartałach 2011 r. 

tys. PLN 
I-III kw. 

2011 
(niezbadane)

I-III kw. 
2010 

(niezbadane)

2010 
(zbadane) 

2009 
(zbadane) 

2008 
(zbadane)

Odsetki z depozytu 76 179 215 361 651

Odsetki z lokat 5 335 552 87 0

Odsetki od pożyczek 36 65 87 87 379

Odsetki od kaucji gwarancji 12 0 0 0 0

Zbycie inwestycji 5 0 0 0 0

Odsetki od przeterminowanych należności 0 0 0 0 4

Korekta odsetek związana ze zmianą oprocentowania 
zobowiązań z tytułu nabycia udziałów 0 0 794 0 0

Różnice kursowe 0 0 12 0 0

Dyskonto zaliczek 135 89 0 112 105

Pozostałe przychody finansowe 0 0 39 2 0

Razem przychody finansowe 271 669 1 699 649 1 140

Odsetki od leasingu 16 16 21 19 4

Odsetki od umowy kupna udziałów 1 470 3 553 2 799 1 985 0

Odsetki od pożyczek 0 0 0 0 0

Pozostałe odsetki 1 7 7 6 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 28 0 4

Dyskonto zaliczek 0 0 602 0 0

Różnice kursowe 32 30 0 98 445

Pozostałe koszty finansowe 0 0 0 19 1

Razem koszty finansowe 1 520 3 605 3 457 2 126 455

Saldo przychodów i kosztów finansowych -1 249 -3 605 -1 758 -1 477 685

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 

Przychody finansowe Grupy obejmują głównie przychody odsetkowe związane z zainwestowanymi środkami 
(lokaty bankowe, udzielone pożyczki), różnice kursowe, dyskonto zaliczek. Odsetki od pożyczek dotyczą 
pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu Pasta Sp. z o.o. Szczegóły dotyczące ww. umowy pożyczki 
zostały opisane w rozdziale XVI Prospektu „Transakcje z podmiotami powiązanymi”. Ponadto w 2010 r. istotne 
znaczenie dla przychodów finansowych ogółem miała korekta odsetek związana ze zmianą (zmniejszeniem) 
oprocentowania zobowiązań z tytułu nabycia udziałów spółki Solar Dystrybucja.  

Koszty finansowe obejmują przede wszystkim odsetki od umowy kupna udziałów Solar Dystrybucja 
(transakcja została zawarta w III kwartale 2009 r.), różnice kursowe oraz odsetki od leasingu finansowego, 
którymi Grupa finansuje użytkowane środki transportu. 

W rezultacie przychody i koszty finansowe netto zwiększyły wynik finansowy Grupy w kwocie 685 tys. PLN 
w 2008 r., a w latach 2009-2010 obciążyły wynik w kwocie odpowiednio -1 477 tys. PLN i -1 758 tys. PLN. 
W I-III kwartałach 2011 r. przychody i koszty finansowe netto wyniosły -1 249 tys. PLN (-3 605 tys. PLN  
w I-III kwartałach 2010 r.). Głównym źródłem poniesionych kosztów finansowych netto były koszty obsługi 
zobowiązań z tytułu zakupu udziałów Solar Dystrybucja. 

Zysk netto 

Zysk netto Grupy w 2008 r. wyniósł 32 699 tys. PLN, a w 2009 r. zmniejszył się do 22 884 tys. PLN, tj. o 30%, 
pomimo wzrostu przychodów ze sprzedaży o 42% w tym okresie. Główną przyczyną spadku zysku netto był 
spadek zysku na działalności operacyjnej o 24% wynikający z niższych realizowanych marż na sprzedaży 
towarów (ograniczenie konsumpcji związane z kryzysem gospodarczym) oraz zwiększenie salda przychodów 
i kosztów finansowych, wynikające z obsługi zobowiązań z tytułu zakupu Solar Dystrybucja dokonanego  
w III kwartale 2009 r. W 2010 r. wskutek poprawy sytuacji rynkowej względem 2009 r. nastąpił wzrost 
realizowanych marż oraz wzrost wyniku operacyjnego o 39%, co przełożyło się bezpośrednio na wzrost zysku 
netto o 42%, do kwoty 32 435 tys. PLN. W okresie dziewięciu miesięcy 2011 r. Grupa Solar wypracowała zysk 
netto w kwocie 31 089 tys. PLN i był on o 128% wyższy niż w analogicznym okresie 2010 r. Główną przyczyną 
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tak znaczącego wzrostu wyniku netto Grupy była poprawa sytuacji rynkowej i realizowanych marż na 
sprzedaży towarów do sieci handlowych w tym okresie. 

3.2. Sytuacja finansowa 

Poniższa tabela przedstawia wartość aktywów Grupy w latach 2008-2010 oraz w I-III kwartałach 2011 r. 

Tabela: Aktywa Grupy  w latach 2008-2010 oraz w I-III kwartałach 2011 r. 

tys. PLN 
30.09.2011 

(niezbadane)
31.12.2010
(zbadane) 

31.12.2009 
(zbadane) 

31.12.2008
(zbadane) 

Rzeczowe aktywa trwałe 17 674 18 905 19 137 14 897

Wartości niematerialne 1 368 1 084 192 156

Inwestycje w jednostkach podporządkowanych  
nieobjętych konsolidacją 0 0 28 28

Pożyczki długoterminowe 0 1 642 1 555 1 468

Pozostałe aktywa trwałe 2 774 2 637 1 713 1 601

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 723 703 509 709

Razem aktywa trwałe 22 539 24 972 23 133 18 857

Zapasy 27 168 5 477 16 896 8 182

Należności handlowe 21 224 36 899 35 593 3 002

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0 0 2 559 0

Pozostałe należności 46 375 29 615 360 22 221

Rozliczenia międzyokresowe 372 327 942 1 137

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 241 14 166 23 282 21 349

Razem aktywa obrotowe 114 381 86 485 79 632 55 891

AKTYWA RAZEM 136 919 111 457 102 765 74 748

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi wartość sumy aktywów Grupy wzrosła z 74 748 
tys. PLN na koniec 2008 r. do 136 919 tys. PLN według stanu na koniec III kwartału 2011 r., tj. o 83%. 
Źródłem tak znaczącego wzrostu sumy aktywów w tym okresie był wzrost aktywów obrotowych w pozycji 
należności handlowych w 2009 r. w stosunku do 2008 r. (wzrost z 3 002 tys. PLN do 35 593 tys. PLN). 
Wymienione należności stanowiły zobowiązania firmy importowo-logistycznej APH Grutex, z którą Grupa 
prowadzi stałą współpracę, względem Emitenta. Ponadto w 2009 r. nastąpił wzrost wartości bilansowej 
rzeczowych aktywów trwałych Grupy z 14 897 tys. PLN na koniec 2008 r. do 19 137 tys. PLN na koniec 
2009 r., wynikający z realizowanych inwestycji w nabycie rzeczowych aktywów trwałych. 

W latach 2008-2010 oraz w I-III kwartałach 2011 r. dominującą kategorią aktywów Grupy były aktywa 
obrotowe, których udział w sumie bilansowej wzrastał z 75% na koniec 2008 r. do 78% według stanu na 
koniec 2010 r. i 84% na koniec września 2011 r. Wartość aktywów trwałych nie ulegała w tym czasie 
znaczącym zmianom i w rezultacie ich udział w sumie bilansowej zmniejszył się z 25% na koniec 2008 r. do 
22% na koniec 2010 r. i 16% na koniec III kwartału 2011 r. Należy podkreślić, że udział rzeczowych aktywów 
trwałych w sumie bilansowej Grupy jest relatywnie niski, ponieważ obejmują one głównie wyposażenie 
salonów sprzedaży sieci sklepów własnych Grupy oraz środki transportu wykorzystywane na podstawie umów 
leasingu finansowego. Grupa użytkuje budynek biurowy oraz magazyny na podstawie podpisanych umów 
najmu. 
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Tabela: Pasywa Grupy  w latach 2008-2010 oraz w I-III kwartałach2011 r. 

tys. PLN 
30.09.2011 

(niezbadane)
31.12.2010 
(zbadane) 

31.12.2009 
(zbadane) 

31.12.2008 
(zbadane) 

Kapitał własny 

Kapitał zakładowy 30 000 1 000 1 000 1 000

Pozostałe kapitały 133 618 111 172 86 534 31 233

Zyski zatrzymane -69 707 -80 686 -59 612 -1 011

Wynik finansowy bieżącego okresu 31 089 32 435 22 884 32 699

Razem kapitał własny 124 999 63 921 50 807 63 920

Zobowiązania długoterminowe 

Pozostałe zobowiązania finansowe 144 27 659 35 942 102

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 283 657 211 179

Rozliczenia międzyokresowe 485 463 215 0

Pozostałe rezerwy 781 781 737 638

Razem zobowiązania długoterminowe 1 692 29 560 37 105 918

Zobowiązana krótkoterminowe 

Pozostałe zobowiązania finansowe 273 6 216 4 075 97

Zobowiązania handlowe 2 606 1 085 4 630 2 484

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 2 486 1 903 0 3 891

Pozostałe zobowiązania 3 842 7 646 5 634 3 011

Rozliczenia międzyokresowe 104 191 44 45

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 381 393 434 280

Pozostałe rezerwy 537 542 35 102

Razem zobowiązania krótkoterminowe 10 228 17 977 14 853 9 910

PASYWA RAZEM 136 919 111 457 102 765 74 748

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 

Wartość kapitałów własnych ogółem w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi zmniejszyła 
się z  63 920 tys. PLN na koniec 2008 r. do 50 807 tys. PLN w 2009 r., a na koniec 2010 r. osiągnęła stan 
zbliżony do stanu z 31.12.2008 r. i wyniosła 63 921 tys. PLN. Wartość kapitałów własnych na koniec czerwca 
2011 r. wyniosła 84 422 tys. PLN. Spadek kapitałów własnych w 2009 r. wynikał głównie z niższego wyniku 
bieżącego okresu. Pozostałe kapitały Grupy obejmowały kapitał zapasowy powstały z ustawowych odpisów 
z zysków generowanych w poprzednich latach obrotowych, nadwyżek z podziału zysku ponad wymagany 
ustawowo odpis oraz z dopłat. Kapitały zapasowe w analizowanym okresie uwzględniały kapitały zapasowe 
spółek przejmowanych (Solar Dystrybucja w kwocie 26 890 tys. PLN w 2009 r. oraz Solar Franczyza w kwocie 
379 tys. PLN w 2010 r.). Zmiany wielkości zysków zatrzymanych w analizowanym okresie wynikały 
z dokonanych korekt konsolidacyjnych związanych z rozliczeniem transakcji nabycia spółek Solar Franczyza 
i Solar Dystrybucja. Nadwyżka ceny nabycia nad wartością przejmowanych aktywów netto została odniesiona 
jako korekta kapitału własnego Grupy w pozycji zyski zatrzymane. Szczegółowe informacje zostały 
zamieszczone w notach 26-30 do Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych zamieszczonych w rozdziale 
XXV „Historyczne informacje finansowe”. W styczniu 2011 r. dokonano umorzenia udziałów Spółki o wartości 
990 tys. PLN, a następnie dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1 990 tys. PLN. Istotne 
znaczenie dla struktury pasywów Grupy w III kwartale 2011 r. miały poniższe zdarzenia: 

• Uchwałą nr 1 z dnia 12 sierpnia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podwyższyło 
kapitał zakładowy Spółki o kwotę 28.000.000,00 zł z kwoty 2.000.000,00 zł do kwoty 30.000.000,00 
zł, poprzez emisję 280.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 
0,10 zł każda akcja, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje te zostały 
zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej trzem dotychczasowym akcjonariuszom Emitenta  
– spółkom cypryjskim: STANMAX Co Limited, VERAQUES Limited i WAKON INVESTMENTS Limited. 
Cena emisyjna akcji serii B została ustalona w wysokości wartości nominalnej akcji. Akcje serii B 
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pokryte zostały wkładem pieniężnym i objęte przez ww. akcjonariuszy na mocy umów objęcia akcji 
zawartych w dniu 16 sierpnia 2011 r.  

• W sierpniu 2011 r. Emitent podpisał z wyżej wymienionymi akcjonariuszami umowy potrącenia, na 
mocy których strony umów dokonały potrącenia wierzytelności poszczególnych akcjonariuszy z tytułu 
pozostałej do zapłaty ceny z umowy sprzedaży spółki Solar Dystrybucja Sp. z o.o. z wierzytelności 
Emitenta wobec poszczególnych akcjonariuszy z tytułu umów objęcia akcji serii B. W wyniku 
kompensaty wzajemne wierzytelności uległy umorzeniu i w Dacie Prospektu Emitent nie posiada 
zobowiązań z tytułu zakupu spółki Solar Dystrybucja. 

W rezultacie na koniec III kwartału 2011 r. kapitał zakładowy Grupy wynosił 30 000 tys. PLN. 

W analizowanym okresie znacząco wzrosła wartość zobowiązań długoterminowych (z 918 tys. PLN według 
stanu na koniec 2008 r. do 29 560 tys. PLN według stanu na koniec 2010 r.), co wiązało się przede wszystkim 
z powstaniem zobowiązań z tytułu nabycia przez Emitenta Solar Dystrybucja w 2009 r. Na dzień 30 września 
2011 r. wartość zobowiązań długoterminowych zmniejszyła się do 1 692 tys. PLN w wyniku wyżej opisanego 
podwyższenia kapitału zakładowego oraz zawartych umów potrącenia. Główne pozycje zobowiązań 
krótkoterminowych Grupy to zobowiązania handlowe, zobowiązania z tytułu leasingu (pozostałe zobowiązania 
finansowe) oraz pozostałe zobowiązania, w tym przede wszystkim rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, podatku 
VAT oraz zobowiązania wobec ZUS. Udział zobowiązań z tytułu leasingu finansowego w zobowiązaniach 
krótkoterminowych ogółem wynosił 1% na koniec 2008 r., 27% na koniec 2009 r. i 35% na koniec 2010 r., 
a na koniec III kwartału 2011 r. wyniósł 3%. Krótkoterminowe zobowiązania handlowe stanowiły 25% 
zobowiązań krótkoterminowych ogółem na koniec 2008 r., a według stanu na koniec 2009 i 2010 r. 
odpowiednio 31% i 6%. W III kwartale 2011 r. udział zobowiązań handlowych w zobowiązaniach 
krótkoterminowych ogółem wynosił 25%. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Grupa 
nie korzystała z finansowania zewnętrznego w formie kredytów lub pożyczek. 

Podsumowując, źródła finansowania Grupy Solar obejmują: 

• Kapitał własny – zyski zatrzymane wygenerowane w poprzednich okresach. 

• Leasing finansowy – w zakresie wykorzystywanych środków transportu. 

• Kredyt kupiecki (zobowiązania z tytułu dostaw i usług). 

Potrzeby kapitałowe Grupy Emitenta wynikają z zapotrzebowania na kapitał obrotowy, które ściśle związane 
są z sezonowymi wahaniami popytu na kolekcje odzieżowe. W związku z powyższym, potrzeby kapitałowe 
Grupy również podlegają zjawisku sezonowości. Dodatnie przepływy pieniężne generowane przez Grupę 
w relatywnie dobrych kwartałach są wystarczające na pokrycie ujemnych przepływów operacyjnych 
realizowanych w relatywnie gorszych kwartałach. W związku z tym Grupa Solar nie ma potrzeby korzystania 
z dodatkowych źródeł finansowania, np. z kredytów bankowych i pożyczek. 

Szczegółowe informacje dotyczące umów leasingowych Grupy Emitenta zostały zamieszczone w rozdziale XXII 
„Opis działalności Grupy” w pkt 10 „Znaczące rzeczowe aktywa trwałe Emitenta i spółek zależnych”. 

Przewidywane źródła finansowania konieczne do wywiązania się ze zobowiązań grupy Emitenta to posiadane 
środki własne oraz środki pochodzące z przyszłych dodatnich przepływów pieniężnych generowanych przez 
działalność operacyjną, w szczególności ze zakumulowanego zysku netto. 

3.3. Przepływy środków pieniężnych 

Poniższa tabela prezentuje podstawowe źródła wpływów i wydatków pieniężnych Grupy w okresie objętym 
historycznymi informacjami finansowymi. 
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Tabela: Przepływy pieniężne Grupy  w latach 2008-2010 oraz w I-III kwartałach 2011 r. 

tys. PLN 
I-III kw. 

2011 
(niezbadane) 

I-III kw. 
2010 

(niezbadane) 

2010 
(zbadane) 

2009 
(zbadane) 

2008 
(zbadane)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 38 761 17 056 40 569 29 060 40 760

Korekty razem -27 632 -3 568 -16 255 -13 555 -26 402

Amortyzacja 3 577 3 379 4 538 3 865 3 076

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0 0 22 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 351 2 996 2 532 1 562 -1 026

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 232 3 111 405 126

Zmiana stanu rezerw -17 44 325 175 -225

Zmiana stanu zapasów -21 691 4 837 11 488 11 818 2 577

Zmiana stanu należności -1 085 -22 241 -29 756 -2 407 -17 854

Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem pożyczek 
i kredytów 

-2 263 8 711 -2 014 -15 963 -1 582

Zmiana stanu pozostałych aktywów -248 231 85 310 -572

Inne korekty z działalności operacyjnej 0 0 0 0 292

Podatek dochodowy (zapłacony)/zwrócony -7 488 -1 528 -3 565 -13 342 -11 214

Razem przepływy pieniężne netto 
z działalności operacyjnej 11 129 13 488 24 314 15 505 14 358

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

Wpływy 1 821 514 211 419 720

Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 50 0 10 58 69

Zbycie inwestycji w nieruchomości 0 0 0 0 0

Odsetki od środków na rachunkach bankowych 676 514 201 361 651

Inne wpływy inwestycyjne 1 095 0 0 0 0

Wydatki  9 711 5 472 30 694 8 917 4 836

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 3 145 3 487 4 771 8 222 4 836

Wydatki na aktywa finansowe 6 566 1 985 25 922 695 0

Razem przepływy pieniężne netto  
z działalności inwestycyjnej -7 890 -4 958 -30 483 -8 498 -4 116

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

Wpływy 1 990 0 0 1 139 0

Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1 990 0 0 996 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 143 0

Wydatki 154 3 672 2 947 6 212 4 633

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 4 100 4 573

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego 133 96 127 97 56

Odsetki 21 3 575 2 820 2 010 4

Inne wydatki finansowe 0 0 0 5 0

Razem przepływy pieniężne netto 
z działalności finansowej 1 836  -3 672 -2 947 -5 074 -4 633

Przepływy pieniężne netto razem 5 075 4 858 -9 116 1 934 5 610

Środki pieniężne na początek okresu 14 166 23 282 23 282 21 349 15 739

Środki pieniężne na koniec okresu 19 241 28 140 14 166 23 282 21 349

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 
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Polityka Grupy Solar dotycząca finansowania oraz zarządzania środkami pieniężnymi polega na finansowaniu 
działalności operacyjnej wypracowanymi zyskami oraz kredytem kupieckim, rzeczowych aktywów trwałych 
i wartości niematerialnych środkami własnymi i leasingiem, a pozostałej działalności wypracowanymi zyskami. 
Grupa nie zawiera transakcji z udziałem instrumentów pochodnych. Opis polityki zarządzania ryzykiem 
finansowym został zamieszczony w notach objaśniających do Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych 
zamieszczonych w rozdziale XXV Prospektu. 

Środki pieniężne Grupy przechowywane są w głównej mierze w PLN oraz częściowo w EUR i USD. 

W 2008 r. Grupa Solar finansowała swoją działalność dodatnimi przepływami pieniężnymi z działalności 
operacyjnej, które wyniosły 14 358 tys. PLN i wynikały głównie ze zrealizowanego zysku przed 
opodatkowaniem w kwocie 40 760 tys. PLN, wzrostu stanu należności o 17 854 tys. PLN i zmniejszenia stanu 
zapasów o 2 577 tys. PLN. Pozostałe istotne elementy mające wpływ na wielkość przepływów pieniężnych 
z działalności operacyjnej obejmował zapłacony podatek dochodowy w kwocie -11 214 tys. PLN. 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w 2008 r. były ujemne i wyniosły -4 116 tys. PLN, co 
wynikało głównie z poniesionych nakładów na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne w kwocie  
-4 836 tys. PLN, a także otrzymanych odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 651 tys. 
PLN. 

Działalność finansowa Grupy w 2008 r. obejmowała jedynie wydatki z tytułu dywidendy wypłaconej na rzecz 
właścicieli w wysokości 4 573 tys. PLN oraz płatności z tytułu umów leasingu finansowego obejmującego 
wykorzystywane w Grupie środki transportu w wysokości 56 tys. PLN. 

Podobnie jak w 2008 r., przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w 2009 r. były dodatnie i wyniosły 
15 505 tys. PLN. Główną przyczyną dodatnich zrealizowanych przepływów finansowych z działalności 
operacyjnej był zrealizowany wynik przed opodatkowaniem w wysokości 29 060 tys. PLN. Jednocześnie 
nastąpiło zmniejszenie stanu zapasów w kwocie 11 818 tys. PLN oraz zmniejszenie stanu zobowiązań 
w kwocie 15 963 tys. PLN. Ponadto istotny wpływ na wysokość przepływów pieniężnych z działalności 
operacyjnej w 2009 r. miał zapłacony podatek dochodowy w wysokości -13 342 tys. PLN. 

Źródłem ujemnych przepływów z działalności inwestycyjnej w 2009 r. było w głównej mierze nabycie 
rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 8 222 tys. PLN, obejmujących głównie nakłady na wyposażenie 
i remonty salonów sprzedaży Grupy. Ponadto, w związku z nabyciem spółki Solar Dystrybucja w III kwartale 
2009 r., Grupa spłaciła zobowiązania z tytułu zawarcia tej transakcji w łącznej wysokości 695 tys. PLN. 
Dodatnie przepływy z działalności inwestycyjnej w 2009 r. obejmowały przede wszystkim odsetki od środków 
na rachunkach bankowych Grupy w wysokości 361 tys. PLN. W rezultacie saldo przepływów pieniężnych 
z działalności inwestycyjnej w 2009 r. było ujemne i wyniosło -8 498 tys. PLN. 

Działalność finansowa Grupy w 2009 r. obejmowała przede wszystkim wydatki z tytułu zwrotu dopłat 
w wysokości 4 100 tys. PLN oraz zapłaconych odsetek od zobowiązań z tytułu zakupu Solar Dystrybucja 
w wysokości 2 010 tys. PLN, a także płatności z tytułu umów leasingu finansowego w wysokości 97 tys. PLN. 
Zwrot dopłat w wysokości 4 100 tys. PLN został dokonany na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki 
z dnia 3 lutego 2009 r. i dotyczył dopłat wniesionych na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników Spółki z dnia 12 lipca 2004 r. W związku z nabyciem Solar Dystrybucja dokonano podwyższenia 
kapitału zakładowego w wysokości 966 tys. PLN w tej spółce z uwagi na konsolidację metodą łączenia 
udziałów. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w 2009 r. były ujemne i wyniosły -5 074 tys. PLN. 

W 2010 r., podobnie jak w latach poprzednich, Grupa wypracowała dodatnie przepływy pieniężne netto 
z działalności operacyjnej w wysokości 24 314 tys. PLN. Głównym źródłem przepływów pieniężnych 
z działalności operacyjnej był wynik przed opodatkowaniem w wysokości 40 569 tys. PLN. Ponadto na 
wysokość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w 2010 r. istotny wpływ miał wzrost stanu 
należności o 29 756 tys. PLN, zmniejszenie stanu zapasów o 11 488 tys. PLN oraz zapłacony podatek 
dochodowy w wysokości -3 565 tys. PLN. 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w 2010 r. były ujemne i wynikały głównie z poniesionych 
nakładów na wartości niematerialne oraz rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 4 771 tys. PLN oraz 
z wydatków na aktywa finansowe w wysokości 25 922 tys. PLN, wynikające ze zrealizowanej transakcji 
nabycia spółki Solar Franczyza przez Solar Dystrybucja. W rezultacie saldo przepływów pieniężnych 
z działalności inwestycyjnej w 2010 r. było ujemne i wyniosło -30 483 tys. PLN. 
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W segmencie działalności finansowej Grupa nie odnotowała w 2010 r. żadnych wpływów. Główne wydatki 
obejmowały zapłacone odsetki wynikające ze zobowiązań z tytułu zakupu Solar Dystrybucja w wysokości 
2 820 tys. PLN oraz płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego w wysokości 127 tys. PLN. 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w 2010 r. wyniosły w rezultacie -2 947 tys. PLN.  

W okresie trzech kwartałów 2011 r. Grupa finansowała swoją działalność dodatnimi przepływami z działalności 
operacyjnej, które wyniosły 11 129 tys. PLN i wynikały głównie z wypracowanego zysku przed 
opodatkowaniem w kwocie 37 761 tys. PLN, spadku stanu należności w kwocie 1 085 tys. PLN, zwiększenia 
stanu zapasów  w kwocie 21 691 tys. PLN oraz zapłaconego podatku dochodowego w wysokości 7 488 tys. 
PLN. Saldo środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Grupy w I-III kwartałach 2011 r. było ujemne 
i wyniosło -7 890 tys. PLN. Głównym źródłem ujemnych przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
były nakłady na wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 3 145 tys. PLN oraz inne wydatki 
inwestycyjne (spłata zobowiązań z tytułu zakupu Solar Dystrybucja) w kwocie 6 566 tys. PLN. Przepływy 
pieniężne z działalności finansowej w I-III kwartałach 2011 r. dotyczyły przede wszystkim wpływów z tytułu 
podwyższenia kapitału zakładowego w kwocie 1 990 tys. PLN. Szczegóły dotyczące podwyższenia kapitału 
zakładowego dokonanego w styczniu 2011 r. zostały zamieszczone w rozdziale XVII pkt 2 Prospektu. Saldo 
środków pieniężnych z działalności finansowej w I-III kwartałach 2011 r. wyniosło 1 836 tys. PLN. 

Informacje dotyczące transakcji nabycia spółek Solar Dystrybucja i Solar Franczyza zostały zamieszczone 
w rozdziale XII „Opis działalności Grupy”, w punkcie 20 „Istotne umowy”. 

Szczegóły dotyczące inwestycji Grupy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi zostały 
zamieszczone w rozdziale XII „Opis działalności Grupy”, w punkcie 9 „Informacje o inwestycjach Grupy”. 

3.4. Analiza wskaźnikowa 

Wskaźniki rentowności 

  
I-III kw. 

2011 
I-III kw. 

2010 
2010 2009 2008 

Przychody ze sprzedaży (tys. zł)  131 144** 123 222** 183 020 198 645 140 319

Rentowność sprzedaży** 30,6% 16,3% 23,4% 15,6% 28,6%

Rentowność EBITDA** 33,2% 19,0% 23,6% 16,1% 30,8%

Rentowność EBIT** 30,5% 16,2% 23,1% 15,4% 28,6%

Rentowność brutto** 29,6% 13,8% 22,2% 14,6% 29,0%

Rentowność netto** 23,7% 11,1% 17,7% 11,5% 23,3%

Rentowność aktywów (ROA)** 25,0% b.d.* 29,1% 22,3% 43,7%

Rentowność kapitałów własnych (ROE)** 32,9% b.d.* 50,7% 45,0% 51,2%

Źródło: Spółka. 

* Grupa Emitenta nie sporządziła bilansu na dzień 30.09.2010  r. 
** Dane niezbadane. 

Zasady wyliczania wskaźników: 

Rentowność sprzedaży = zysk na sprzedaży brutto okresu/przychody ze sprzedaży okresu  

Rentowność EBITDA = EBITDA okresu/przychody ze sprzedaży okresu  

Rentowność EBIT = EBIT okresu/przychody ze sprzedaży okresu  

Rentowność brutto = zysk brutto okresu/przychody ze sprzedaży okresu 

Rentowność netto = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu 

Rentowność aktywów = zysk netto okresu/aktywa 

Rentowność kapitałów własnych = zysk netto/kapitały własne 

W 2008 r. Grupa odnotowała bardzo wysokie poziomy wskaźników rentowności na wszystkich poziomach 
rachunku wyników. Wskaźnik rentowności sprzedaży wyniósł 28,6%, rentowność wyniku EBITDA 30,8%, 
a rentowność netto 23,3%. W 2009 r. wskutek spadku realizowanych marż handlowych (ograniczenie 
konsumpcji związane z kryzysem gospodarczym) nastąpił spadek wskaźników rentowności. Rentowność 
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EBITDA zmniejszyła się do 16,0%, a rentowność netto do 11,5%. W 2010 r. wskutek poprawy sytuacji 
rynkowej i wzrostu realizowanych marż Grupa odnotowała ponowny wzrost wskaźników rentowności 
prowadzonej działalności. Podczas gdy rentowność EBITDA wyniosła 23,6%, rentowność netto wzrosła do 
17,7%. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2011 r. wskutek dalszej poprawy sytuacji rynkowej Grupa 
zrealizowała dalszy wzrost osiąganych marż, co przyczyniło się do wzrostu wskaźników rentowności 
prowadzonej działalności. Rentowność sprzedaży wyniosła 30,6% (16,3% w I-III kwartałach 2010 r.), 
wskaźnik rentowności EBITDA ukształtował się na poziomie 33,2% (19,0% w analogicznym okresie 
poprzedniego roku), a rentowność netto wzrosła z 11,1% w I-III kwartałach 2010 r. do 23,7% w I-III 
kwartałach 2011 r. 

Nieznaczne różnice pomiędzy wartościami wskaźników rentowności wyniku EBIT i EBITDA wynikają z faktu, że 
Grupa posiada rzeczowe aktywa trwałe na relatywnie niskim poziomie (zarówno budynek biurowy, jak 
i magazyn użytkowane są na podstawie zawartych umów najmu) i w związku z tym ponosi relatywnie niskie 
koszty amortyzacji. Z relatywnie niską wartością rzeczowych aktywów trwałych Grupy związane są również 
wysokie wskaźniki ROA zrealizowane w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi. 

W latach 2008-2010 Grupa osiągnęła wysokie wskaźniki ROE, które ukształtowały się na poziomie 51,2% 
w 2008 r., 45,0% w 2009 r. oraz 50,7% w 2010 r. W I-III kwartałach 2011 r. wskaźnik rentowności kapitałów 
własnych osiągnął wartość 32,9%. 

Wskaźniki zadłużenia 

  
30.09.2011 

(niezbadane) 
31.12.2010 

(niezbadane) 
31.12.2009 

(niezbadane) 
31.12.2008 

(niezbadane) 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,09 0,43 0,51 0,14

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych   0,10 0,74 1,02 0,17

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 5,62 3,74 3,80 3,44

Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 0,07 0,16 0,14 0,13

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,01 0,27 0,36 0,01

Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek 310,16 11,59 14,36 93,03

Wskaźnik płynności bieżącej 11,18 4,81 5,36 5,64

Wskaźnik płynności szybkiej 8,53 4,51 4,22 4,81

Źródło: Spółka. 

Zasady wyliczania wskaźników: 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia – zobowiązania ogółem / pasywa ogółem 
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych – zobowiązania ogółem / kapitał własny ogółem 
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi – (kapitały własne + zobowiązania długoterminowe) / aktywa 
trwałe 
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego – zobowiązania krótkoterminowe / pasywa ogółem 
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego – zobowiązania długoterminowe / pasywa ogółem 
Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek – EBIT / odsetki 
Wskaźnik płynności bieżącej – aktywa obrotowe ogółem /  zobowiązania krótkoterminowe ogółem 
Wskaźnik płynności – (aktywa obrotowe ogółem – zapasy ) / zobowiązania krótkoterminowe ogółem 

W latach 2008-2010 oraz w I-III kwartałach 2011 r. wskaźniki zadłużenia Grupy Solar były stabilne 
i utrzymywały się na bezpiecznym poziomie z punktu widzenia analizy finansowej. 

Udział zobowiązań w finansowaniu działalności Grupy Emitenta, wyrażony wartością wskaźnika ogólnego 
zadłużenia, wynosił odpowiednio 14%, 51% i 43% w latach 2008-2010 oraz 9% w I-III kwartałach 2011 r. 
Wzrost wskaźnika w 2009 r. wynikał z zawarcia transakcji nabycia spółki Solar Dystrybucja przez Emitenta 
i zaciągnięcia przez Solar zobowiązań z tego tytułu, co potwierdza znaczący wzrost wskaźnika zadłużenia 
długoterminowego w tym okresie. Spadek wskaźnika w I-III kwartałach 2011 r. wynika z jednej strony ze 
wzrostu sumy bilansowej ogółem, a z drugiej ze znaczącego spadku zobowiązań długoterminowych 
związanego z dokonaną spłatą zobowiązań z tytułu nabycia spółki Solar Dystrybucja (w kwocie 26 566 tys. zł). 
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Wysokie wartości wskaźnika pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek świadczą o braku trudności w terminowym 
regulowaniu zobowiązań odsetkowych Grupy. W szczególności wysoka wartość wskaźnika w I–III kwartałach 
2011 r. wynika z nieznacznej wielkości zobowiązań odsetkowych na koniec września 2011 r. 

Zarówno wskaźnik płynności bieżącej, jak i wskaźnik płynności szybkiej kształtowały się na wysokim poziomie 
powyżej poziomu 4,0 w całym analizowanym okresie. 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi poziom zadłużenia i płynności Grupy nie stanowił 
zagrożenia dla jej działalności i zdolności do terminowego wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. 

Analiza kapitału obrotowego 

    
I-III kw. 2011 
(niezbadane) 

2010 
(niezbadane)

2009 
(niezbadane) 

2008 
(niezbadane)

1. Cykl rotacji zapasów 32,3 19,9 27,2 24,5

2. Cykl rotacji należności 34,9 59,1 70,5 65,6

3. Cykl rotacji zobowiązań 41,9 42,8 23,4 25,5

4. Cykl operacyjny (1+2) 67,2 79,0 97,7 90,1

5. Cykl konwersji gotówki (4-3) 25,3 36,2 74,3 64,6

Źródło: Spółka. 

Zasady wyliczania wskaźników: 

Cykl rotacji zapasów – zapasy na koniec okresu / koszty operacyjne okresu * liczba dni w okresie 
Cykl rotacji należności – należności handlowe i inne należności na koniec okresu / przychody ze sprzedaży okresu * liczba 
dni w okresie 
Cykl rotacji zobowiązań – krótkoterminowe zobowiązania nieoprocentowane na koniec okresu / koszty operacyjne okresu  
* liczba dni w okresie 

Cykl rotacji zapasów w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi wynosił 24,5 dnia w 2008 r. 
oraz 27,2 dnia w 2009 r., a w 2010 r. uległ skróceniu do 19,9 dnia. W I-III kwartałach 2011 r. cykl rotacji 
zapasów wyniósł 32,3 dnia. Podobne tendencje wystąpiły w odniesieniu do cyklu rotacji należności. W 2009 r. 
nastąpiło wydłużenie cyklu rotacji należności z 65,6 dnia do 70,5 dnia, a w 2010 r. uległ on skróceniu do 59,1 
dnia, natomiast w I-III kwartałach 2011 r. wyniósł 34,9 dnia. Cykl rotacji zobowiązań wynosił 25,5 dnia 
w 2008 r. i 23,4 dnia w 2009 r., a w 2010 r. uległ wydłużeniu do 42,8 dnia. W I-III kwartałach 2011 r. wyniósł 
41,9 dnia. 

Cykl konwersji gotówki pozostawał na poziomie 64,4 dnia w 2008 r. i 74,3 dnia w 2009 r., a w 2010 r. wynosił 
36,2 dnia. W I-III kwartałach 2011 r. ukształtował się na poziomie 25,3 dnia. 

4. Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub operacyjnej Grupy 

W okresie od 30 września 2011 r. do Daty Prospektu nie zaszły znaczące zmiany w sytuacji finansowej bądź 
handlowej Grupy poza poniższymi: 

• W listopadzie 2011 r. Grupa uruchomiła sklep internetowy oferujący pełen asortyment z zakresu 
aktualnej kolekcji marki Solar. 

• Zgodnie z zaprezentowanymi w rozdziale IX Prospektu szacunkami wyników za 2011 r., w IV 
kwartale 2011 r. Grupa wygenerowała zysk netto na poziomie 21,3 mln PLN, co stanowiło 41% zysku 
netto całego 2011 roku. Znaczący udział wyniku netto za IV kwartał 2011 roku w szacunkowym 
wyniku Grupy za 2011 r. wynikał głównie z sezonowości branży odzieżowej. W ostatnim kwartale 
roku Grupa zwyczajowo realizuje ponadprzeciętne przychody ze sprzedaży z uwagi na sezon 
świąteczno-noworoczny. 

• W dniu 24 lutego 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło rozwiązać 
w części kapitał zapasowy utworzony z zysków z lat ubiegłych i przeznaczyć kwotę 19.500.000 zł  
rozwiązanego kapitału na dywidendę między akcjonariuszy. Powyższa kwota została wypłacona 
Akcjonariuszom. 
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ROZDZIAŁ IX: PROGNOZY I WYNIKI SZACUNKOWE 

1. Podstawowe założenia prognoz i szacunków Emitenta 

Emitent, przygotowując szacunki wyników finansowych Grupy Solar za rok 2011 oraz prognozę finansową na 
rok 2012 wziął pod uwagę czynniki wskazane w paragrafie 50 Rekomendacji CESR, w szczególności sytuację 
finansową Grupy Emitenta oraz osiągane przez nią przychody ze sprzedaży i wyniki finansowe zrealizowane w 
okresie 12 miesięcy 2011 roku. 

W zakresie czynników niezależnych od Emitenta Zarząd opierał się na dostępnych na rynku opracowaniach 
odnośnie planowanego wzrostu rynku odzieżowego oraz innych obecnych na nim tendencji. Ponadto 
założono, że w 2012 r. warunki prowadzenia działalności gospodarczej nie zmienią się w istotny sposób oraz 
nie pojawią się czynniki mogące istotnie ograniczyć popyt na oferowany przez Grupę Solar asortyment. 

W zakresie czynników zależnych od Emitenta Zarząd opierał się na wynikach za 12 miesięcy 2011 roku. 

Założenia szacunków wyników finansowych niezależne od Emitenta 

Zarząd Emitenta przygotowując szacunki wyników Grupy Solar za rok 2011, opierał się na następujących  
wskaźnikach makroekonomicznych: 

Tabela: Prognoza wskaźników makroekonomicznych 

 2010 2011 2012 

Wzrost PKB r/r (%) 3,8 4,3 2,9 

Inflacja (%, średnia w okresie) 2,6 4,3 2,8 

Kurs walutowy EUR/PLN (średnia w okresie) 3,99 4,12 4,00 

Źródło: Emitent 

Ponadto prognoza finansowa Grupy Solar uwzględnia następujące czynniki niezależne od Grupy Emitenta, 
wpływające na poziom cen, kosztów oraz marż handlowych w 2011 r.: 

• Oczekiwania dotyczące poziomu wskaźnika koniunktury konsumenckiej oraz wskaźnika ogólnego 
klimatu koniunktury w handlu, 

• Oczekiwania dotyczące sytuacji w branży budownictwa komercyjnego, mającej wpływ na dostępność 
nowych lokalizacji dla sieci handlowej marki Solar, 

• Oczekiwania dotyczące utrzymania pozycji konkurencyjnej Grupy na rynkach jej działalności, 

• Oczekiwania dotyczące kształtowania się cen kluczowych materiałów i usług. 

W prognozie wyników finansowych na 2012 r. przyjęto również, iż w okresie prognozy: 

• Nie będą miały miejsca zdarzenia nadzwyczajne dotyczące sytuacji makroekonomicznej w Polsce, 
gospodarce światowej, rynkach na których działa Grupa Emitenta, oraz w odniesieniu do Grupy, 

• Nie wystąpią istotne zmiany w uregulowaniach prawnych, podatkowych i administracyjnych w Polsce 
oraz w krajach, w których działa Grupa Emitenta. 

Założenia szacunków wyników finansowych i prognoz Grupy Solar zależne od Emitenta 

Wyniki szacunkowe Grupy Solar za 2011 roku zostały sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych za okres 
12 miesięcy 2011 roku. Dane w szczególności za grudzień 2011 roku są danymi szacunkowymi, ponieważ 
księgi rachunkowe nie zostały jeszcze zamknięte. 

Zgodnie z szacunkami Emitenta, przychody Grupy Solar w 2011 roku wyniosły 190 912 tys. zł, w porównaniu 
do 183 020 tys. zł w poprzednim roku, co oznacza 4,3% wzrost sprzedaży w stosunku do 2010 roku. 
W ocenie Emitenta, wzrost ten wynika z rozwoju sieci handlowej (powierzchni handlowej) oraz pozytywnego 
odbioru przez rynek nowej kolekcji jesienno/zimowej. 
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Wzrost skonsolidowanego zysku netto z 32 435 tys. PLN w 2010 r. do 52 356 tys. PLN w 2011 r. (o 61%) 
wynikał głównie z rozwoju działalności operacyjnej (wzrost wyniku EBITDA), a także ze zmniejszenia kosztów 
finansowych w stosunku do poziomu z 2010 r. z uwagi na dokonanie spłaty zobowiązań finansowych z tytułu 
zakupu Solar Dystrybucja. 

Prognoza finansowa Grupy SOLAR opiera się na następujących głównych założeniach: 

a) realizacja strategii rozwoju opisanej w pkt 2 rozdziału XII Prospektu, dotyczącej w szczególności 
koncentracji na rozwoju Grupy w oparciu o markę Solar oraz rozwoju sieci sprzedaży na rynkach 
zagranicznych w oparciu o sklepy franczyzowe i partnerskie, 

b) dalszy rozwój sieci sprzedaży – w 2012 r. sieć sklepów Solar zostanie powiększona o 3 nowe sklepy 
własne (jednocześnie nie planuje się zamknięć sklepów), 8 sklepów franczyzowych za granicą oraz 
8 sklepów partnerskich (w tym 4 sklepy w kraju i 4 sklepy za granicą).  

Założenia dotyczące planowanych otwarć nowych sklepów w okresie objętym prognozą zostały 
przyjęte na podstawie podpisanych do Daty Prospektu umów najmu powierzchni handlowej oraz 
planowanych nowych umów najmu.  

c) Wzrost przychodów Grupy w porównaniu do 2011 roku związany z rozwojem sieci sprzedaży. Spółka 
oczekuje pozytywnego odbioru przez klientów kolekcji wiosenno/letniej oraz jesienno/zimowej, 

d) założenia dotyczące czynników wpływających na poziom przychodów, kosztów oraz wyników 
finansowych, obejmujące: 

• utrzymanie wysokich marż sprzedażowych na poziomie podobnym do poprzedniego roku, koszty 
działalności operacyjnej na poziomie porównywalnym do 2011 r.  

• amortyzację ustaloną na podstawie danych historycznych z uwzględnieniem nakładów 
inwestycyjnych poniesionych w 2011 roku, 

• wartość przychodów/kosztów finansowych przyjęto na podstawie planowanej struktury 
finansowania Grupy Kapitałowej, w tym głównie z uwzględnieniem mającej już miejsce 
konwersji zobowiązań z tytułu nabycia udziałów w spółce Solar Dystrybucja Sp. z o.o. na kapitał 
własny, 

• wartość podatku dochodowego planuje się na poziomie średniej efektywnej stawki podatku 
dochodowego za lata 2010-2011.  
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2. Raport niezależnych księgowych lub biegłych rewidentów na temat prawidłowości 
sporządzenia wyników szacunkowych za 2011 rok oraz prognoz finansowych na 2012 rok 

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

ze sprawdzenia wybranych elementów szacunkowych informacji finansowych za okres 
od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz wybranych elementów prognozowanych informacji 
finansowych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 

dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu SOLAR COMPANY S.A. w Poznaniu 

Przeprowadziliśmy prace poświadczające, których przedmiotem były wybrane elementy szacunkowych 
skonsolidowanych informacji finansowych Grupy Kapitałowej SOLAR COMPANY S.A. z siedzibą w Poznaniu za 
okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz wybrane elementy prognozowanych skonsolidowanych 
informacji finansowych Grupy Kapitałowej SOLAR COMPANY S.A. z siedzibą w Poznaniu za okres od 
01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 

Na przedstawione szacunkowe informacje finansowe za 2011 rok oraz prognozowane informacje finansowe za 
2012 rok składają się sporządzone w formie planu i oparte na znaczących szacunkach i hipotezach 
następujące pozycje rachunku zysków i strat (wyrażone w tys. zł): 

Pozycja 2011 2012 

Przychody ze sprzedaży 190 912 201 026 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 70 825 76 565 

Zysk (strata) netto 52 356 57 864 

Dane szacunkowe, prognoza wyników oraz istotne założenia leżące u ich podstaw zamieszczone zostały 
w rozdziale IX dokumentu rejestracyjnego sporządzonego przez Emitenta. Za sporządzenie szacunkowych 
informacji finansowych, w tym także założeń, na których je oparto, odpowiada wyłącznie Zarząd Emitenta. 

Naszym zadaniem było sprawdzenie tych szacunkowych skonsolidowanych informacji finansowych za 2011 
roku oraz prognozowanych skonsolidowanych informacji finansowych za 2012 rok. 

Prace przeprowadziliśmy stosowanie do norm i wytycznych zawartych w Międzynarodowym Standardzie Usług 
Atestacyjnych nr 3400 (ISAE 3400) „Badanie prognozowanych informacji finansowych” wydanych przez 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Księgowych (IFAC). 

Standard ten nakłada na nas obowiązek sprawdzenia informacji finansowych w taki sposób, aby uzyskać 
umiarkowaną pewność, że szacunkowe informacje finansowe oraz prognozowane informacje finansowe nie 
zwierają istotnych nieprawidłowości. Szacunkowe skonsolidowane informacje finansowe oraz prognozowane 
informacje finansowe zostały sporządzone w celu zamieszczenia ich w Prospekcie Emisyjnym. 

Sprawdzając dowody uzasadniające założenia przyjęte przez Zarząd SOLAR COMPANY Spółka Akcyjna, nie 
stwierdziliśmy niczego, co kazałoby nam sądzić, że założenia te nie stanowią racjonalnej podstawy 
sporządzania szacunkowych skonsolidowanych informacji finansowych za 2011 rok oraz prognozowanych 
skonsolidowanych informacji finansowych za 2012 rok.  

Naszym zdaniem szacunkowe oraz prognozowane skonsolidowane informacje finansowe, obejmujące 
przedstawione wyżej dane liczbowe, zostały poprawnie przygotowane na podstawie przyjętych założeń 
i zaprezentowane zgodnie z polityką rachunkowości SOLAR COMPANY Spółka Akcyjna zgodną 
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
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Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, 
a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości 
i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. 

Rzeczywiste wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta mogą różnić się od przewidywań, ponieważ 
przewidywane zdarzenia często nie następują zgodnie z oczekiwaniami, a wynikające stąd odchylenia mogą 
być istotne. 

 

Marek Wojciechowski  
 
 
 

……………………………………… 
Biegły rewident nr 10 984  

 
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający prace audytorskie 

w imieniu PKF Audyt Sp. z o.o. podmiotu uprawnionego  
do badania sprawozdań finansowych nr 548 

ul. Elbląska 15/17, 01-747 Warszawa 
 

Poznań, 05 lutego 2012 roku. 
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3. Wyniki szacunkowe i prognozy wybranych danych finansowych 

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane historyczne informacje finansowe za rok 2010 rok oraz wybrane 
szacunkowe dane finansowe Grypy Solar za rok 2011 i prognozowane dane finansowe na rok 2012, które 
zostały oszacowane i zaprognozowane przez Zarząd Emitenta przy uwzględnieniu założeń, o których mowa 
w punkcie 1. 

Tabela: Szacunki wybranych elementów rachunku zysków i strat Grupy Solar 

Dane w tys. PLN Dane historyczne 2010 Szacunek 2011 Prognoza 2012 

Przychody ze sprzedaży 183 020 190 912 201 026 

EBITDA 46 865 70 825 76 565 

Zysk netto 32 435 52 356 57 864 

Źródło: Emitent. 

*Sprawozdanie finansowe Grupy Solar za 2010 rok 

4. Porównywalność prognozy wyników lub wyników szacunkowych z historycznymi 
informacjami finansowymi 

Skonsolidowane historyczne informacje finansowe za lata 2008-2010 zamieszczone w Prospekcie zostały 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez 
Unię Europejską.  

Wyniki szacunkowe Grupy Emitenta za rok 2011 oraz prognoza wyników na rok 2012 zostały przygotowana na 
zasadach zapewniających ich porównywalność z zasadami przyjętymi dla sporządzania i przedstawienia 
historycznych informacji finansowych za lata 2008-2010. 

5. Oświadczenie na temat aktualności prognozy opublikowanej we wcześniejszym 
prospekcie 

Nie dotyczy. 
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ROZDZIAŁ X: OTOCZENIE PRAWNE 

Do działalności Emitenta mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, w tym przepisy prawa Unii Europejskiej. Działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej statuuje się 
w branży odzieżowej. 

Podstawowym aktem prawnym regulującym stosunki handlowe łączące Emitenta z klientami, jak i partnerami 
biznesowymi (np. franchisingobiorcami), w tym prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usług sprzedaży 
odzieży, jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.). 
Do regulacji prawnych, które mają istotny wpływ na działalność Emitenta, należy również Ustawa z dnia 
27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego 
(Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1176, ze zm.), która to określa warunki sprzedaży towarów konsumpcyjnych osobom 
fizycznym. Dodatkowo klienci Emitenta będący konsumentami podlegają ochronie zgodnie z zapisami Ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 Nr 50 poz. 331, ze zm.). Ustawa 
określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony 
interesów konsumentów oraz reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom naruszającym zbiorowe 
interesy konsumentów. 

Do sprzedaży międzynarodowej zastosowanie ma Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach 
międzynarodowych sprzedaży towarów sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz.U. 1997 Nr 45 
poz. 286). Konwencja ma zastosowanie do umów sprzedaży towarów zawieranych przez Emitenta 
z kontrahentami posiadającymi siedziby handlowe poza granicami Polski, zarówno w ramach UE, jak i poza 
UE. Konwencja reguluje zawarcie umowy sprzedaży oraz prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego 
wynikające z takiej umowy. 

Istotne znaczenie dla funkcjonowania Emitenta i jego Grupy Kapitałowej mają także przepisy celne 
i podatkowe, gdyż produkcja odzieży Emitenta odbywa się  również w krajach azjatyckich. 
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ROZDZIAŁ XI: OTOCZENIE RYNKOWE 

Informacje zawarte w niniejszym punkcie pochodzą z publicznie dostępnych dokumentów ze źródeł 
zewnętrznych, które Spółka uznaje za wiarygodne. Źródło pochodzenia informacji zewnętrznych podawane 
jest każdorazowo w przypadku wykorzystania takich informacji w niniejszym rozdziale. Zbierając, 
opracowując, analizując i przetwarzając dane makroekonomiczne, rynkowe, branżowe lub inne dane 
zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych ani Spółka, ani Oferujący lub ich jednostki powiązane nie przeprowadzali 
dla potrzeb Oferty niezależnej weryfikacji tych danych. 

Spółka nie zamierza ani nie podejmuje się aktualizować danych dotyczących rynku lub branży 
przedstawionych w niniejszym rozdziale, z wyjątkiem obowiązków wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów. 

1. Struktura i perspektywy rozwoju rynku 

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce 

W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe wskaźniki makroekonomiczne gospodarki Polski latach 2008- 
-2011 wraz z prognozami na lata 2012-2013. 

Tabela: Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 P* 2013 P* 

PKB (wzrost w proc. w stosunku do poprzedniego roku) 5,1 1,7 3,8 4,3 2,9 3,2

Popyt krajowy (wzrost w proc. w stosunku do poprzedniego 
roku) 5,6 -1,0 4,4 3,8 2,7 3,5

Inwestycje (wzrost w proc. w stosunku do poprzedniego 
roku) 9,6 -1,1 -1,0 8,7 4,9 7,2

Inflacja CPI (wzrost cen w proc. w stosunku  
do poprzedniego roku) 4,2 3,5 2,6 4,3 3,9 2,8

Płace realne brutto (wzrost w proc. w stosunku  
do poprzedniego roku) 5,4 2,1 1,5 1,4 2,6 2,0

Stopa bezrobocia rejestr. (stan na koniec okresu) 9,5 11,9 12,4 12,5 12,8 11,8

Średni kurs EUR 3,52 4,33 3,99 4,12 4,20 4,00

Źródło: IBnGR, GUS, NBP. 

* Wskaźniki prognozowane. 

Od 2004 roku Polska znajdowała się na ścieżce wzrostu gospodarczego i zaliczała się do najszybciej 
rozwijających się państw UE. Wzrost gospodarczy w 2007 r. wyniósł 6,8%, co było spowodowane wzrostem 
inwestycji przedsiębiorstw, rosnącym popytem wewnętrznym oraz wciąż silną pozycją eksportu. Jednak od 
połowy 2008 roku światowa gospodarka miała do czynienia z kryzysem finansowym, w wyniku którego 
w 2008 r. tempo wzrostu gospodarczego Polski spadło do 5,1%, a w 2009 roku osiągnęło najniższy od wielu 
lat poziom 1,7%. Należy jednak zaznaczyć, że w 2009 r. Polska jako jedyny kraj odnotowała dodatnią 
dynamikę wzrostu PKB w Unii Europejskiej. Wzrost gospodarczy w 2010 r. wyniósł 3,8%, a według wstępnych 
danych GUS w 2011 r. wyniósł 4,3%. Przewiduje się, że w kolejnych latach dynamika wzrostu PKB będzie 
wzrastać, jednak w tempie niższym niż przed 2009 r. W dłuższym horyzoncie czasowym trwały i szybki rozwój 
gospodarczy Polski będzie w głównej mierze uzależniony od sytuacji gospodarczej największych światowych 
gospodarek oraz kondycji rynków finansowych. 

Zaprezentowane dane makroekonomiczne oraz wskaźniki prognozowane wskazują, że warunki ekonomiczne 
funkcjonowania gospodarstw domowych ulegają stopniowej poprawie. Przewidywana stopa bezrobocia 
w latach 2012 i 2013 wynosi odpowiednio 12,8% i 11,8%. Wzrost płac realnych pozostaje nadal na niższym 
poziomie niż w 2008 r., jednak widoczny jest trend w kierunku wzrostu wskaźników dynamiki w tym zakresie.  

W 2011 r. nastąpiła poprawa wskaźnika ufności konsumenckiej, stanowiącego istotny wskaźnik koniunktury 
z punktu widzenia branży odzieżowej. Wskaźnik ten opisuje obecne tendencje w konsumpcji indywidualnej.  
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Rysunek: Wskaźnik koniunktury konsumenckiej 
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Źródło: GUS. 

W kwietniu i maju 2011 r. nastąpiła wyraźna poprawa wskaźnika koniunktury konsumenckiej. Wskaźnik 
ufności w maju wyniósł -26,4%, tj. o 14,1 pkt proc. mniej niż w maju 2010 r. W kolejnych miesiącach 
wskaźnik wzrastał i we wrześniu 2011 r. wyniósł -21,5%, a w listopadzie nastąpił jego spadek do poziomu  
-24,5%. 

Rysunek: Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu 
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Ogółem Włókna, odzież, obuwie
 

Źródło: GUS. 

Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w handlu również ulegały systematycznej poprawie w I połowie 
2011 r. W czerwcu 2011 r. wskaźnik kształtował się na poziomie 1,3 w porównaniu z -2,1 w grudniu 2010 r. 
W lipcu i sierpniu 2011 r. nastąpił nieznaczny spadek wartości wskaźnika do wartości odpowiednio -1,4 i -0,8. 
We wrześniu 2011 r. wskaźnik ukształtował się na poziomie 0,8, a w październiku nastąpił ponowny spadek 
do poziomu -0,5. W 2011 r. wskaźnik klimatu koniunktury w segmencie odzieżowym był na znacznie wyższym 
poziomie niż dla handlu ogółem (14,8 w kwietniu i maju 2011 r. oraz odpowiednio 6,8 i 8,0 w lipcu i sierpniu 
2011 r., 12,3 we wrześniu oraz 0,2 w październiku). 
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Rysunek: Zmiana sprzedaży detalicznej r/r w cenach bieżących 
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Ogółem Włókna, odzież, obuwie  
Źródło: GUS. 

Od kwietnia 2010 r. wartość sprzedaży detalicznej w Polsce systematycznie wzrasta, jednak od września 
2010 r. daje się zauważyć spadek osiąganej dynamiki wzrostu. Dynamika wzrostu w segmencie włókna, 
odzież i obuwie pozostaje na wyższym poziomie niż dynamika wzrostu sprzedaży detalicznej ogółem. 
W kwietniu 2011 r. wartość sprzedaży detalicznej ogółem była o 18,6% wyższa niż w kwietniu 2011 r., 
natomiast w segmencie odzieżowym dynamika wzrostu wyniosła aż 35,1%. W lipcu 2011 r. dynamika wzrostu 
wartości sprzedaży detalicznej ogółem wyniosła 8,2%, natomiast w segmencie odzieżowym wyniosła 17,1%. 
We wrześniu 2011 r. dynamika wzrostu wartości sprzedaży detalicznej ogółem wyniosła 3,2% w porównaniu 
z 11,4% w segmencie odzieżowym. 

Miesięczne wydatki gospodarstw domowych na odzież i obuwie wynoszą około 50 PLN (2010 r.). 
Na poniższym rysunku zaprezentowano przeciętne miesięczne wydatki gospodarstw domowych na osobę 
w PLN oraz udział wydatków na odzież i obuwie w wydatkach ogółem. 

Rysunek: Miesięczne wydatki gospodarstw domowych na 1 osobę w PLN 
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Źródło: GUS. 

Historycznie udział wydatków na odzież i obuwie w wydatkach gospodarstw domowych ogółem był stabilny 
i wynosił 5,0-5,7%. 

Rynek odzieżowy w Polsce 

Wartość rynku 

Serwis egospodarka.pl podaje za PMR Publications, że wartość rynku odzieży i obuwia w Polsce w 2009 r. 
wynosiła 26,6 mld PLN i była zbliżona do wartości osiągniętej w roku poprzednim (26,8 mld PLN). 
W porównaniu z 2008 r. oznaczało to znaczące spowolnienie dynamiki wzrostu rynku (w 2008 r. wartość 
rynku wzrosła o 12% w stosunku do 2007 r.). Było to związane ze spowolnieniem gospodarczym, z jakim 
Polska miała do czynienia w 2009 r. 
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Rysunek: Wartość rynku odzieżowego i obuwniczego w Polsce w latach 2007-2009, szacunki za 2010 r. oraz 
prognozy na lata 2011-2013 (mld PLN) 
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Źródło: egospodarka.pl za PMR Publications. 

Według szacunków PMR sprzedaż odzieży stanowiła w 2010 r. około 77% wartości całego rynku odzieży 
i obuwia. Ponadto segment odzieży charakteryzuje się wyższą dynamiką wzrostu (wzrost o 5,0% w 2010 r.) 
niż segment obuwia (wzrost o 3,4% w 2010 r.) 

Wbrew wcześniejszym oczekiwaniom, pomimo kryzysu gospodarczego nie nastąpiło całkowite zahamowanie 
konsumpcji, o czym świadczy dodatnia dynamika wzrostu rynku w kolejnych latach. Do ogólnego spadku 
dynamiki wzrostu rynku w największym stopniu przyczynił się segment pojedynczych sklepów. 

Główne przyczyny kryzysu na rynku odzieży w 2009 r.: 

• Osłabienie PLN, co przyczyniło się do wzrostu kosztów produkcji w krajach azjatyckich oraz do 
wzrostu kosztów czynszów denominowanych w EUR. 

• Spadek popytu związany z pogorszeniem nastrojów konsumenckich. 

• Problemy finansowe podmiotów finansujących działalność operacyjną za pomocą kredytów 
bankowych – trudności w spłacie zadłużenia oraz pozyskaniu nowego. 

Perspektywy rozwoju branży odzieżowej w Polsce 

Według powyższych danych w kolejnych latach następował będzie dalszy wzrost rynku w stosunku do 2009 r. 
Szacowana dynamika wzrostu w 2010 r. wyniosła 4,6%, natomiast w latach 2011 i 2012 prognozowana jest 
na poziomie 5,8% oraz 6,3%, a w 2013 r. – 7,0%. W związku z tym wartość rynku odzieży i obuwia w Polsce 
wzrośnie do 33,5 mld PLN w 2013 r. 

Według ankiet przeprowadzonych wśród przedsiębiorców branży odzieżowej w Polsce segmenty odzieży 
mające największe szanse na dalszy rozwój to  odzież codzienna ze średniej półki (43% wskazań), tania 
odzież dyskontowa (26% wskazań), odzież sportowa (19% wskazań) oraz odzież dziecięca (11% wskazań). 

2. Otoczenie i pozycja rynkowa Emitenta 

Rynek odzieży w Polsce charakteryzuje się wysokim stopniem konkurencji i dużym rozdrobnieniem. Na rynku 
funkcjonuje bardzo duża liczba podmiotów, w tym również mikroprzedsiębiorstwa o charakterze rodzinnym. 
Duże rozdrobnienie rynku wiąże się również z brakiem jednoznacznego lidera rynkowego. Według szacunków 
Zarządu największe przedsiębiorstwa nie przekraczają udziału rynkowego rzędu kilku procent.  

Segment odzieży damskiej stanowi największy segment rynku odzieżowego w Polsce. Jako konkurentów 
Grupy Solar można określić wszystkie firmy prowadzące sprzedaż odzieży damskiej za pośrednictwem 
firmowych salonów sprzedaży. Według Zarządu Spółki główne marki konkurencyjne wobec Grupy (rozumiane 
jako marki o zbliżonym profilu działalności lub o podobnej klienteli) to m.in.: Zara, Promod, Simple, Max Mara, 
Mango. 
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Główne przewagi konkurencyjne Grupy Solar: 

• Ugruntowana pozycja rynkowa i wysoce rozpoznawalna, prestiżowa marka. 

• Dogłębna znajomość specyfiki rynku odzieży damskiej, rozwinięta w ciągu ponad 20 lat obecności na 
rynku. 

• Wysoka jakość oferowanej odzieży – wysokogatunkowe dzianiny, nienaganne wykonanie i oryginalne 
wzory stanowią znak rozpoznawczy kolekcji marki Solar. 

• Własna sieć sprzedaży w doskonałych lokalizacjach w Polsce i za granicą. 

• Wysoka jakość obsługi – kolekcje Solar oferowane są na nowoczesnej powierzchni handlowej 
w dużych, przestronnych salonach sprzedaży. 

• Kompetentny i doświadczony zespół zaangażowany w projektowanie kolekcji odzieży. 

• Dbałość o wizerunek marki i Grupy – atrakcyjna strona internetowa, zaangażowanie w różnorodne 
przedsięwzięcia artystyczne i charytatywne oraz szeroka współpraca ze środowiskiem artystycznym. 

• Optymalna struktura Grupy Kapitałowej – kompleksowe i samodzielne działanie, wysoka efektywność 
zarządzania, doskonała organizacja logistyczna, umiejętność szybkiego reagowania na zmiany. 

• Dywersyfikacja sprzedaży (różne kanały dystrybucji). 

• Bardzo dobra sytuacja finansowa Grupy. 
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ROZDZIAŁ XII: OPIS DZIAŁALNOŚCI GRUPY 

1. Działalność Grupy 

Podsumowanie 

Solar to jedna z wiodących na polskim rynku marek modowych skierowanych do kobiet. Grupa Solar posiada 
wieloletnie doświadczenie i kompetencje w zakresie projektowania i sprzedaży autorskich kolekcji odzieży 
damskiej oraz dodatków odzieżowych sprzedawanych pod marką Solar. Marka Solar jest liderem na rynku 
polskim m.in. w zakresie wysokogatunkowych dzianin charakteryzujących się oryginalnymi wzorami i wysokiej 
jakości wykończeniem. Kolekcje marki Solar tworzone są z myślą o kobietach aktywnych zawodowo, młodych 
duchem, dbających o swój wygląd, ceniących elegancję z odrobiną ekstrawagancji.  

Grupa Solar doświadczenie na rynku odzieżowym zdobywa od 1989 r. Produkty marki Solar utożsamiane są 
przez klientów z wysoką jakością, własnym, wyrazistym stylem i ciekawą interpretacją aktualnych trendów 
modowych. W ramach swoich kolekcji Grupa proponuje kilka całościowych linii o miejskim i jednocześnie 
eleganckim charakterze, uzupełnionych szeroką gamą akcesoriów. Każdego roku projektowane są trzy główne 
kolekcje obejmujące sezony: wiosna-lato, jesień-zima oraz karnawał. Produkcja odzieży marki Solar odbywa 
się w firmach zewnętrznych zlokalizowanym w Polsce oraz na Dalekim Wschodzie. 

Strategia Grupy opiera się na koncentracji na jednej marce, co w ocenie Spółki wzmacnia pozycję marki oraz 
zwiększa jej rozpoznawalność. Na rynku polskim Grupa Solar stale rozwija sieć sklepów własnych oraz 
współpracuje z siecią sklepów partnerskich. Według stanu na Datę Prospektu Grupa posiada 72 sklepy własne 
(w tym 8 sklepów typu outlet), 15 sklepów franczyzowych (w tym 8 w Polsce oraz 7 za granicą) oraz 147 
sklepów partnerskich (w tym 116 w Polsce oraz 31 za granicą). Od kilku lat Grupa jest również obecna na 
rynkach zagranicznych poprzez sieć sklepów partnerskich i franczyzowych. W Dacie Prospektu produkty marki 
Solar obecne są w 38 sklepach partnerskich i franczyzowych, zlokalizowanych m.in. w Niemczech, Belgii, 
Wielkiej Brytanii, Szkocji, Rosji, na Ukrainie oraz na Słowacji, Litwie i Białorusi.  

Tabela: Liczba sklepów sieci Solar w latach 2008-2011 

 2011 2010 2009 2008 

Sklepy własne 72 70 67 58

w tym: outlety 8 7 7 6

Sklepy partnerskiej – kraj 116 112 107 104

Sklepy partnerskie – zagranica 31 26 25 24

Sklepy franczyzowe – kraj 8 10 11 12

Sklepy franczyzowe – zagranica 7 3 0 0

Źródło: Emitent. 

W okresie od 31 grudnia 2011 r. do Daty prospektu liczba sklepów sieci Solar nie uległa zmianie. 

Do momentu przejęcia spółek Solar Franczyza i Solar Dystrybucja sklepy franczyzowe i partnerskie zarządzane 
przez te spółki znajdowały się poza Grupą. 

W 2010 r. eksport stanowił 1,4% sprzedaży Grupy ogółem. Według stanu na koniec 2010 r. łączne 
zatrudnienie we wszystkich spółkach Grupy wyniosło 833 osoby. W 2010 r. sprzedaż Grupy obejmowała 
prawie 1 mln sztuk odzieży oraz 0,4 mln sztuk dodatków i akcesoriów. 

Potwierdzeniem bardzo wysokiej jakości obsługi oferowanej w sklepach Emitenta są wyniki badań 
przeprowadzonych wiosną 2011 r. w systemie tzw. mystery shopping (potencjalni klienci incognito odwiedzali 
sklepy różnych firm z branży detalicznej, oceniając m.in. wygląd sklepów, a także profesjonalizm sprzedawców 
i serwis sprzedażowy świadczony przez sprzedawców poszczególnych firm). W badaniu tym sklepy marki Solar 
zostały ocenione jako jedne z najbardziej profesjonalnych spośród firm z branży odzieżowej na rynku polskim, 
zajmując trzecią pozycję z wynikiem 90% na 100% możliwych (źródło: „«Dzień dobry» zwiększy obrót”  
– „Puls Biznesu”, 11 lipca 2011 r.). 
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Grupa Solar otwiera sklepy własne w galeriach handlowych o atrakcyjnych lokalizacjach. Wyznacznikami 
wnętrz sklepów firmowych są: nowoczesna architektura i duża przestrzeń. W 2010 r. średnia wielkość sklepu 
wynosiła 126 m2 (po III kwartale 2011 roku oraz w całym 2011 roku wynosiła 129 m2), a nowo otwierane 
sklepy mają powierzchnię od 140 do 160 m2.  

Grupa stale pracuje nad doskonaleniem kolekcji oraz rozwojem i rozpoznawalnością marki. Grupa prowadzi 
szeroką komunikację z otoczeniem poprzez organizację różnego rodzaju eventów i konkursów, a także za 
pośrednictwem sieci Internet oraz poprzez patronat i sponsoring różnego rodzaju wydarzeń artystycznych 
i modowych. Według szacunków Spółki liczba publikacji prasowych na temat marki Solar w 2010 r. wyniosła 
prawie 600. W ostatnich dwóch latach marka Solar otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.:  

• tytuł Doskonałość Roku Magazynu „Twój Styl” 2009 w kategorii polska firma ekskluzywna – ubranie 
dzienne, 

• Ranking Diamenty Forbesa 2009 – I miejsce w Wielkopolsce oraz X miejsce w rankingu krajowym, 

• Ranking marek „Rzeczpospolitej” 2010 – Solar marką o największym prestiżu w branży odzieżowej, 

• Fashion Website Awards – nagroda główna za najlepszą stronę internetową w kategorii firm 
odzieżowych, 

• Godło „Jakość obsługi 2010” – I miejsce w kategorii odzież damska, 

• Laur Klienta 2010 – I miejsce w kategorii sieć ekskluzywnych salonów odzieżowych dla kobiet, 

• Miejsce w rankingu „Gazele Biznesu” – ranking najbardziej dynamicznych przedsiębiorstw 

• SIEĆ HANDLOWA ROKU 2011 – I miejsce w konkuresie organizowanym przez Polską Radę Centrów 
Handlowych. 

Grupa Solar osiąga bardzo dobre wyniki finansowe z prowadzonej działalności. W 2010 r. przychody Grupy 
wyniosły 183,0 mln zł, zysk na działalności operacyjnej 42,3 mln zł, a zysk netto 32,4 mln zł. W okresie trzech 
kwartałów 2011 roku Grupa osiągnęła 131,1 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 40,0 mln zł zysku na 
działalności operacyjnej, oraz 31,1 mln zł zysku netto. 

Model biznesowy 

Głównym obszarem działalności Grupy Solar jest projektowanie i sprzedaż odzieży damskiej oraz dodatków 
odzieżowych (torebki, paski, czapki, kapelusze, chusty, szaliki, rękawiczki, okulary przeciwsłoneczne, parasolki 
oraz biżuteria – korale, bransoletki i inne) sprzedawanych pod marką Solar zarówno w sklepach własnych, jak 
i w sieci sklepów partnerskich i franczyzowych w kraju i za granicą. W ramach Grupy Solar funkcjonują 
wszystkie niezbędne struktury do kompleksowego i samodzielnego prowadzenia działalności operacyjnej. 
W modelu biznesowym Grupy ma miejsce stała, wieloletnia współpraca z zewnętrznym podmiotem, firmą 
importowo-logistyczną APH Grutex, prowadzona na podstawie umów opisanych w punkcie 15 rozdziału XII  
„Opis działalności Grupy”. Umowy o współpracy dotyczą organizacji produkcji odzieży i dodatków, ich 
konfekcjonowania, magazynowania i dystrybucji. Podmioty z grupy Emitenta zamawiają w APH Grutex całą 
produkcję odzieży i dodatków do niej. 

Solar, jako m.in. przedsiębiorstwo koncepcyjne, zajmuje się projektowaniem i sprzedażą własnych autorskich 
kolekcji odzieży dla kobiet. Szczegółowo zaprojektowane wzory odzieży i akcesoriów przeznaczone do 
produkcji są wykonywane we własnej wzorcowni Spółki i zatwierdzane do produkcji.  

Tkaniny niezbędne do produkcji realizowanej w Polsce nabywane są przez Grupę, a następnie odsprzedawane 
producentom w celu realizacji produkcji. Tkaniny na potrzeby produkcji realizowanej na Dalekim Wschodzie 
nabywane są przez samych producentów na podstawie szczegółowej specyfikacji Grupy. Na potrzeby Grupy 
pracuje stała, szeroka grupa producentów, obejmująca obecnie 16 podmiotów krajowych oraz 26 firm na 
Dalekim Wschodzie. Brak własnych zakładów produkcyjnych w strukturze Grupy jest powszechną praktyką 
w branży odzieżowej i pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych i administracyjno-pracowniczych. 

Gotowa odzież i dodatki dostarczane są od producentów do firmy importowo-logistycznej APH Grutex, 
a następnie sprzedawane poszczególnym spółkom Grupy w celu dystrybucji ich za pośrednictwem sieci 
sklepów własnych, sklepów franczyzowych oraz sklepów partnerskich.  
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Zasadą jest, że dana kolekcja sprzedawana jest w sklepach przez okres jednego sezonu. Następnie końcówki 
kolekcji oferowane są w tym samym sezonie na wyprzedażach, a w kolejnym sezonie ewentualnie w sklepach 
outletowych marki Solar. Cykl sprzedaży outletowej trwa maksymalnie dwa lata. 

Poniżej zaprezentowano opis działalności poszczególnych spółek Grupy w latach 2008-2010. 

Solar 

Spółka jako przedsiębiorstwo koncepcyjne prowadzi działalność w zakresie projektowania i opracowywania 
nowych wzorów kolekcji na kolejny rok. Modele kolekcji przeznaczone do produkcji w Polsce wykonywane są 
we własnej wzorcowni Spółki. Ostateczne modele produkcyjne zatwierdzane są przez dział design. 

W oparciu o zapotrzebowanie zgłoszone przez poszczególnych odbiorców Grupy (sklepy własne, sklepy 
franczyzowe oraz sklepy partnerskie) Spółka opracowuje plan produkcji, tworzy szczegółowe zamówienia ilości 
z każdego asortymentu i przekazuje je do grupy producentów poprzez firmę importowo-logistyczną APH 
Grutex. Wykonana produkcja dostarczana jest do APH Grutex, a następnie nabywana przez poszczególne 
spółki Grupy w celu sprzedaży w sklepach sieci Solar. 

W Spółce funkcjonuje dział kontroli jakości, odpowiedzialny za sprawdzenie i przetestowanie wyprodukowanej 
odzieży przed jej dostarczeniem do sklepów. Dział architektury sklepów zajmuje się projektowaniem wnętrz 
sklepów sieci własnej Solar. Cotygodniowe projekty wystaw sklepowych i ekspozycji wewnętrznej w sklepach 
Solar przygotowywane są przez dział stylizacji i przekazywane do sklepów. 

Wszelkie działania związane z nadzorem i koordynacją sklepów partnerskich i franczyzowych w kraju i za 
granicą, w tym typowanie nowych lokalizacji, prowadzone są przez Solar. 

PHU Solar 

W latach 2008-2010 oraz w 2011 r. do Daty Prospektu PHU Solar prowadziła działalność w zakresie 
dokonywania zakupów tkanin na rynku europejskim dla potrzeb produkcji realizowanej w Polsce. PHU Solar 
sprzedaje nabyte tkaniny poszczególnym producentom w celu realizacji przez nich produkcji. Jedynym 
udziałowcem spółki jest Solar. 

Solar Dystrybucja 

Spółka została nabyta i włączona w struktury Grupy w III kwartale 2009 r. Właścicielem 100% udziałów 
w spółce jest Solar. Solar Dystrybucja prowadzi sprzedaż odzieży i akcesoriów marki Solar do sklepów 
partnerskich w Polsce i za granicą.  

Solar Franczyza 

Spółka Solar Franczyza została nabyta przez Solar Dystrybucja w IV kwartale 2010 r. Spółka funkcjonuje 
w Grupie od grudnia 2010 r. Właścicielem 100% udziałów w spółce jest Solar Dystrybucja. Solar Franczyza 
prowadzi działalność w zakresie sprzedaży towarów marki Solar odbiorcom sieci franczyzowej zarówno 
w kraju, jak i za granicą. 

2. Strategia 

Głównymi strategicznymi celami rozwoju Grupy na lata 2012-2013 są: 

• Kontynuacja rozwoju Grupy w oparciu o markę Solar 

• Dalszy rozwój sieci sprzedaży na rynku krajowym 

• Ekspansja na rynki zagraniczne  

• Dalsze zwiększanie efektywności prowadzonej działalności operacyjnej 

Poniżej przedstawiono strategiczne cele Grupy wraz z opisem planowanych działań do realizacji głównych 
założeń planu strategicznego na lata 2012-2013. 
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Kontynuacja rozwoju Grupy w oparciu o markę Solar 

Grupa Solar od początku istnienia realizuje strategię rozwoju opartą na koncentracji na jednej homogenicznej 
marce i ciągłym jej doskonaleniu. Grupa stale prowadzi proces optymalizacji i uspójniania kolekcji 
odzieżowych marki Solar.  

W ramach doskonalenia marki Solar Grupa podejmuje i zamierza podejmować m.in. następujące działania: 

Dalszy wzrost homogeniczności i wysokiej jakości marki 

Istotnym elementem strategii rozwoju Grupy jest dbanie o wysoką jakość, rozpoznawalność i spójność kolekcji 
marki Solar. Grupa w sposób ciągły prowadzi działania związane z kontrolą kolekcji na etapie produkcyjnym, 
a także kontrolą poziomu i jakości obsługi klienta w sklepach marki Solar. Zasadą Grupy jest prezentowanie 
całej bieżącej kolekcji w każdym ze sklepów, co kreuje jednolity wizerunek marki w oczach klientów. 

Rozwój jakościowy sieci sklepów marki Solar 

Obecnie nowo otwierane sklepy własne Grupy mają powierzchnię od 140 do 160 m2, jednak z uwagi na fakt, 
iż sieć sklepów własnych obejmuje również lokalizacje otwarte w poprzednich latach, średnia wielkość sklepu 
w 2010 r. wynosiła 126 m2. Intencją Grupy jest prezentacja asortymentu na dużych, nowoczesnych 
powierzchniach. Większe sklepy pozwalają na lepszą ekspozycję kolekcji, a większe zaplecze magazynowe 
umożliwia personelowi lepszą organizację pracy i sprawniejszą obsługę klienta. 

Ponadto zamiarem Grupy jest dalsza poprawa jakości sklepów sieci zewnętrznej (partnerskich 
i franczyzowych), tak aby docelowo nastąpiła konwergencja standardów przestrzeganych w tych sklepach do 
standardów obowiązujących w sklepach sieci własnej. 

Dalszy rozwój sieci sprzedaży na rynku krajowym 

Grupa zamierza kontynuować rozwój sieci sprzedaży na rynku polskim w miarę dostępności atrakcyjnych 
lokalizacji i nowoczesnych powierzchni handlowych odpowiadających standardom wyposażenia sklepów 
własnych Grupy. W szczególności Grupa Solar zainteresowana jest rozwojem sieci sprzedaży w miastach 
średniej wielkości. 

Ponadto Grupa planuje rozwój otwartego w listopadzie 2011 r. sklepu internetowego, który stanowi 
nowoczesne narzędzie wspierające sprzedaż. W ocenie Spółki uruchomienie sklepu internetowego stanowi nie 
tylko wsparcie istniejącej sieci sprzedaży, ale także powinno dodatkowo wzmocnić wizerunek Grupy na rynku. 
W 2011 r. Grupa wdrożyła system informatyczny Microsoft Dynamics NAV (Navision), który wyposażony jest 
m.in. w aplikację do prowadzenia sklepu internetowego. 

Ekspansja na rynki zagraniczne 

W ocenie Zarządu dzięki swojej ugruntowanej pozycji na rynku krajowym Grupa Solar jest przygotowana do 
aktywnej ekspansji zagranicznej. 

Grupa zamierza aktywnie rozszerzać działalność na rynkach zagranicznych poprzez rozwój sieci sklepów 
franczyzowych oraz partnerskich. Grupa planuje w pierwszej kolejności ekspansję na rynki niemiecki i rosyjski. 

Na dzień 31.12.2011 r. Grupa posiadała 162 sklepy partnerskie oraz franczyzowe w kraju i za granicą 
(m.in. w Niemczech, Belgii, Wielkiej Brytanii, Szkocji, Rosji, na Ukrainie oraz na Słowacji, Litwie i Białorusi). 
W okresie od 31.12.2011 r. do Daty Prospektu liczba sklepów sieci Solar nie uległa zmianie. Obserwacja 
dotychczasowego rozwoju sieci sprzedaży Grupy na tych rynkach wskazuje na znaczący potencjał rozwoju 
rynku rosyjskiego oraz na wysoką siłę nabywczą konsumentów i znaczący popyt na nowe marki na rynku 
niemieckim. Ponadto, posiadana w Dacie Prospektu sieć sprzedaży zagranicznej Grupy jest najsilniej obecna 
na tych właśnie rynkach, co stanowi odpowiedni punkt wyjścia do planowanej aktywnej ekspansji. 

Grupa planuje dokonać ekspansji na rynki zagraniczne poprzez: 

• Dynamiczne zwiększenie liczby sklepów partnerskich i franczyzowych. 

• Zwiększenie rozpoznawalności marki Solar na rynkach zagranicznych, m.in. poprzez organizację 
wspólnych akcji reklamowych. 

• Zwiększenie sprzedaży na rynkach zagranicznych, na których Solar jest już obecny. 
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Grupa zamierza aktywnie pozyskiwać nowych partnerów zagranicznych na wskazanych rynkach m.in. poprzez 
współpracę z wyspecjalizowanymi organizacjami zrzeszającymi tego typu podmioty oraz uczestnictwo 
w międzynarodowych targach modowych. 

W planach Zarządu jest otwarcie 8 sklepów franczyzowych za granicą w 2012 roku, w tym 3 sklepów w Rosji 
oraz 2 sklepów w Niemczech. W kolejnym roku Emitent zamierza otworzyć za granicą 15 sklepów 
franczyzowych, w tym 7 sklepów w Rosji oraz 4 sklepy w Niemczech. Ponadto Spółka rozważa otwarcie dwóch 
sklepów własnych w Rosji na przełomie lat 2013 i 2014. 

W dalszej perspektywie Grupa Solar planuje również wprowadzenie marki na kolejne rynki europejskie oraz do 
krajów arabskich. 

Dalsze zwiększanie efektywności prowadzonej działalności operacyjnej 

Jedną z przewag konkurencyjnych Grupy stanowi doskonała organizacja logistyczna, pozwalająca na 
optymalne zarządzanie zapasami magazynowymi, co jest szczególnie istotne w branży dystrybucji odzieży. 
Grupa zamierza w dalszym ciągu koncentrować swoje działania na dalszym zwiększaniu efektywności 
prowadzonej działalności operacyjnej, m.in. poprzez: 

• Optymalizację zarządzania kolekcją Solar. 

• Silną kontrolę i dalszą obniżkę kosztów. 

• Zwiększenie efektywności zarządzania (wprowadzenie systemu informatycznego Microsoft Dynamics 
NAV (Navision), który stanowi zintegrowane rozwiązanie biznesowe wspomagające zarządzanie 
finansami, produkcją, dystrybucją, relacjami z klientem, serwisem, a także umożliwiające sporządzanie 
zaawansowanych analiz i budżetowanie). 

3. Struktura geograficzna sprzedaży 

Grupa prowadzi działalność na rynku polskim oraz na wybranych rynkach zagranicznych. 

Grupa Solar przyjęła jako podstawowy układ sprawozdawczy podział na segmenty geograficzne, czyli 
związane z prowadzeniem działalności w różnych obszarach geograficznych określonych według kryterium 
lokalizacji rynków zbytu. Wyodrębnione zostały dwa segmenty: 

• Rynek krajowy 

• Pozostałe kraje 

Grupa nie stosuje segmentacji przychodów ze względu na branże z uwagi na przeważający rodzaj działalności, 
jakim jest sprzedaż towarów (kolekcji odzieży pod marką Solar). 

Tabela: Przychody Grupy według segmentów działalności w latach 2008-2010 oraz w I-III kwartałach 2011 r. 

tys. PLN 
I-III kw. 

2011 
(niezbadane)

I-III kw. 
2010 

(niezbadane)

2010 
(zbadane) 

2009 
(zbadane) 

2008 
(zbadane) 

Polska 128 525 121 541 181 074 197 939 139 700

Pozostałe kraje 2 632 1 956 2 493 892 161

Przychody ogółem 131 156 123 497 183 566 198 831 139 861

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 

Przychody ze sprzedaży zagranicznej realizowane są za pośrednictwem sieci sklepów franczyzowych oraz sieci 
sklepów partnerskich Grupy. 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi przeważająca większość przychodów Grupy 
realizowana była na rynku krajowym. Udział przychodów zrealizowanych za granicą w przychodach ze 
sprzedaży ogółem wynosił 0,1% i 0,4% w latach 2008 i 2009 oraz 1,4% w 2010 r. W I-III kwartałach 2011 r. 
przychody zagraniczne stanowiły 2,0% przychodów ogółem (1,6% w I-III kwartałach 2010 r.). W ujęciu 
wartościowym przychody ze sprzedaży zagranicznej wzrosły ponad 14-krotnie w analizowanym okresie. 
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4. Nowe produkty i usługi 

W branży odzieżowej, w której Grupa Emitenta prowadzi działalność operacyjną, sukces rynkowy jest 
w głównej mierze uzależniony od dopasowania aktualnej kolekcji do obowiązujących trendów modowych 
i preferencji klientów. W związku z tym każda nowa kolekcja jest jednocześnie nowym produktem 
wprowadzanym na rynek. 

Poza powyższym, Grupa nie wprowadziła do oferty nowych produktów i usług w okresie objętym 
historycznymi informacjami finansowymi. 

5. Sezonowość 

Działalność Grupy Emitenta charakteryzuje się znaczącą sezonowością popytu, marży i sprzedaży. Wynika to 
ze specyfiki branży odzieżowej, uzależnionej od aktualnych trendów mody i panujących warunków 
pogodowych.  

W branży odzieżowej nasilenie popytu i zwiększenie sprzedaży następuje zwykle w okresie zmian pór roku, co 
jest połączone z wprowadzaniem do sklepów nowych kolekcji. Marże realizowane w danym sezonie (luty- 
-marzec, sierpień i grudzień) są znacząco wyższe niż w okresie wyprzedaży (styczeń i lipiec).  

Przychody ze sprzedaży są najwyższe w IV kwartale, a najniższe w I kwartale. Z kolei w okresach wyprzedaży 
następuje zmniejszenie realizowanych marż oraz spadek zasobów magazynowych. Jest to zjawisko 
charakterystyczne dla całej branży odzieżowej. Zjawisko sezonowości ma wpływ na marże i wyniki finansowe 
realizowane w poszczególnych miesiącach i kwartałach oraz wpływa na zróżnicowane zapotrzebowanie na 
kapitał obrotowy.  

6. Wpływ czynników nadzwyczajnych na działalność Grupy 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi wystąpiły następujące zdarzenia nadzwyczajne, 
które miały wpływ na działalność Grupy: 

• Przejęcie spółki Solar Dystrybucja przez Emitenta w III kwartale 2009 r., a tym samym powiększenie 
wartości obrotów Grupy o obroty spółki Solar Dystrybucja z tytułu sprzedaży do sklepów partnerskich 
począwszy od 2009 r. 

• Przejęcie spółki Solar Franczyza przez Solar Dystrybucja w IV kwartale 2010 r. i wydzielenie do tej 
spółki działalności związanej ze sprzedażą kolekcji do sklepów sieci franczyzowej (przed nabyciem 
Solar Franczyza sprzedaż ta realizowana była przez poprzednika prawnego Solar Dystrubucja). 

7. Informacja o tendencjach 

Najistotniejsze tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży od 
daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do Daty Prospektu 

Od 31 grudnia 2011 r. do Daty Prospektu Grupa zaobserwowała następujące tendencje w prowadzonej 
działalności operacyjnej: 

• Od początku roku ceny sprzedaży w okresie styczniowej wyprzedaży ukształtowały się na poziomie 
wyższym o ok. 10% w stosunku do styczniowej wyprzedaży roku 2011, natomiast przychody ze 
sprzedaży były o ok. 8% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W ostatnich dniach 
stycznia Grupa wprowadziła do sklepów nową kolekcję, na której Grupa realizowała marże na 
podobnym poziomie jak w roku 2011.  

• Koszty produkcyjne na stałym, niezmienionym poziomie. 

• Kontynuacja tendencji spadkowej w zakresie kosztów nieprodukcyjnych, wynikającej z realizowanych 
przez Grupę działań proefektywnościowych. 

• Poziom zapasów nie uległ istotnym zmianom. 



ROZDZIAŁ XII: OPIS DZIAŁALNOŚCI GRUPY 

Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 69 

8. Własność intelektualna 

8.1. Patenty i licencje 

Emitent oraz jego podmioty zależne nie są właścicielami żadnego patentu w rozumieniu ustawy Prawo 
własności przemysłowej oraz nie wykorzystują ich do prowadzenia swojej działalności operacyjnej.  

Według złożonego oświadczenia Emitent posiada wymagane licencje na wszystkie użytkowane przez siebie 
programy komputerowe. 

Ponadto Emitent posiada licencje na oprogramowanie Microsoft Dynamics NAV 5.0. (system ERP), służące do 
efektywnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Aplikacja ta stanowi zintegrowane rozwiązanie 
biznesowe wspomagające zarządzanie magazynem, finansami, planowaniem i obsługą produkcji, dystrybucją, 
sprzedażą i zarządzaniem sklepami oraz relacjami z klientem, w tym reklamacją, a także umożliwia 
sporządzanie zaawansowanych analiz i budżetowanie. Dodatkowo system posiada moduł pozwalający na 
prowadzenie handlu za pośrednictwem Internetu. 

8.2. Znaki towarowe 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitentowi przysługują prawa ochronne do słowno-graficznego znaku 
towarowego: 

 
zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej – świadectwo ochronne potwierdzające 
prawo ochronne nr 149401 na wskazany powyżej znak towarowy zostało wystawione dnia 27 lipca 2004 r. 
Prawo ochronne trwa od dnia 11 lipca 2001 r. i  aktualnie obowiązuje do dnia 11 lipca 2021 r. Prawo ochronne 
może być wielokrotnie przedłużane na okresy dziesięcioletnie. 

8.3. Wzory przemysłowe 

Emitent nie posiada zarejestrowanych wzorów przemysłowych. 

8.4. Zarejestrowane wzory wspólnotowe 

Emitent nie posiada zarejestrowanych wzorów wspólnotowych. 

8.5. Uzależnienie od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych albo 
od nowych procesów produkcyjnych 

W ocenie Zarządu Emitenta Emitent nie jest uzależniony od patentów lub licencji, umów przemysłowych, 
handlowych lub finansowych albo od nowych procesów produkcyjnych. 

8.6. Prace badawczo-rozwojowe 

Emitent nie prowadzi prac badawczo-rozwojowych i nie sponsoruje takiej działalności realizowanej w ramach 
działalności innych podmiotów.  
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9. Informacje o inwestycjach Grupy 

9.1. Nakłady inwestycyjne 

W poniższej tabeli przedstawiono wydatki inwestycyjne Grupy w okresie objętym historycznymi informacjami 
finansowymi, tj. w latach 2008-2010 oraz w I-III kwartałach 2011 r. Zaprezentowane w Prospekcie nakłady 
inwestycyjne obejmują rzeczywiste wydatki gotówkowe poniesione przez Grupę w analizowanym okresie. 

  I-III kw. 2011 
(niezbadane) 

2010 
(niezbadane) 

2009 
(niezbadane) 

2008 
(niezbadane) 

Wartości niematerialne 712 481 62 26

w tym: Microsof Dynamics NAV 652 438 0 0

w tym: sklep internetowy 43 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 2 433 4 290 8 160 4 810

Budynki i budowle 1184 1 885 3 902 1 673

Maszyny i urządzenia 326 627 738 565

Środki transportu 0 0 513 529

Pozostałe środki trwałe 923 1 778 3 007 2 043

Aktywa finansowe 6 564 23 608 20 000 0

Solar Dystrybucja 6 564 4 308 20 000 0

Solar Franczyza 0 19 600 0 0

Razem 9 709 28 379 28 222 4 836

Źródło: Emitent. 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi poniesione przez Grupę nakłady inwestycyjne 
dotyczyły inwestycji krajowych. Inwestycje Grupy finansowane były za pomocą środków własnych oraz 
leasingu (środki transportu). 

Poniżej opisano najistotniejsze inwestycje z punktu widzenia działalności operacyjnej Grupy. 

Nakłady na wartości niematerialne w latach 2008 i 2009  dotyczyły głównie sprzętu komputerowego 
i oprogramowania. W 2010 r. Grupa rozpoczęła inwestycję w oprogramowanie Microsoft Dynamics NAV 
(Navision), zintegrowane rozwiązanie biznesowe wspomagające zarządzanie finansami, produkcją, 
dystrybucją, relacjami z klientem, serwisem, a także umożliwiające sporządzanie zaawansowanych analiz 
i budżetowanie. Dodatkowo system posiada moduł pozwalający na prowadzenie handlu za pośrednictwem 
Internetu. W 2010 r. Grupa poniosła wydatki na system Microsoft Dynamics NAV (Navision) w wysokości 
438 tys. PLN, a w I-III kwartałach 2011 r. 652 tys. PLN. System Microsoft Dynamics NAV (Navision) został 
wdrożony jeszcze w 2011 r., a nakłady poniesione na ten cel w IV kwartale 2011 roku wyniosły 123 tys. zł.  

Ponadto w 2011 roku Grupa zrealizowała inwestycję związaną z uruchomieniem sklepu internetowego, który 
rozpoczął działalność w listopadzie 2011 roku. Ponoszone nakłady dotyczyły głównie systemu informatycznego 
i wyniosły 43 tys. PLN w okresie trzech kwartałów 2011 roku. W IV kwartale 2011 roku Grupa poniosła łączne 
nakłady na ten cel w wysokości 69 tys. PLN.  

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi dotyczyły 
w głównej mierze nakładów na wyposażenie nowo otwieranych sklepów bądź remonty sklepów istniejących 
w ramach sieci sklepów własnych Grupy. Sklepy własne Grupy znajdują się w  wynajętych lokalach 
handlowych w wybranych centrach handlowych, w związku z czym wszelkie inwestycje związane 
z wyposażeniem sklepów klasyfikowane są jako inwestycje w obce środki trwałe. W IV kwartale 2011 roku 
nakłady Grupy na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 444 tys. PLN. 

Nakłady na środki transportu w latach 2008-2009 dotyczyły nabytych samochodów osobowych oraz 
samochodów transportowych sfinansowanych leasingiem. 

W okresie od 31 grudnia 2011 r. do Daty Prospektu Grupa poniosła nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 
(inwestycje w obce środki trwałe – sklepy) w kwocie około 210,5 tys. PLN. 
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Inwestycje w aktywa finansowe Grupy obejmowały: 

• Zakup spółki Solar Dystrybucja przez Emitenta w 2009 r. (umowa została opisana w pkt 3 rozdziału 
XVI „Transakcje z podmiotami powiązanymi”) 

• Zakup spółki Solar Franczyza przez Solar Dystrybucja w 2010 r. (umowa opisana w pkt 15.6 
niniejszego rozdziału). 

Nabycie Solar Franczyza zostało zapłacone w 2010 r. w pełnej kwocie 19 600 tys. PLN. Wartość nabycia Solar 
Dystrybucja wynosiła natomiast 60 000 tys. PLN i do dnia 15 sierpnia 2011 r. była spłacana w ratach. Łączna 
wartość spłat z tytułu nabycia Solar Dystrybucja w latach 2009-2010 wyniosła 24 308 tys. PLN. Na dzień 
15.08.2011 pozostało do zapłaty 28 000 tys. PLN. W dniu 16 sierpnia 2011 r. Emitent podpisał 
z akcjonariuszami będącymi wierzycielami Spółki z tytułu nabycia udziałów Solar Dystrybucja umowy, na mocy 
których dokonano potrącenia wierzytelności poszczególnych akcjonariuszy z tytułu pozostałej do zapłaty ceny 
z umowy sprzedaży spółki Solar Dystrybucja (łącznie 28 000 tys. PLN) z wierzytelności Emitenta wobec tych 
akcjonariuszy z tytułu objęcia emisji akcji serii B Spółki przeprowadzonej na podstawie uchwały nr 1 NWZ 
z dnia 12 sierpnia 2011 r. W wyniku dokonanej kompensaty wzajemne wierzytelności uległy umorzeniu 
i w Dacie Prospektu Emitent nie posiada zobowiązań z tytułu zakupu spółki Solar Dystrybucja. Szczegółowe 
informacje dotyczące zawartych umów potrącenia zostały zamieszczone w pkt 2 rozdziału XVI Prospektu. 

W okresie od 30 września 2011 roku do Daty Prospektu Grupa nie poniosła istotnych nakładów na aktywa 
finansowe. 

9.2. Inwestycje bieżące 

Grupa prowadzi obecnie jedynie inwestycje o charakterze odtworzeniowym. Nakłady odtworzeniowe dotyczą 
w głównej mierze remontów sklepów własnych i stanowią zarówno inwestycje w obce środki trwałe 
(pomieszczenia sklepowe), jak i we własne środki trwałe (wyposażenie sklepu). 

9.3. Inwestycje planowane 

W Dacie Prospektu Grupa nie planuje realizacji inwestycji, co do których organy Emitenta podjęłyby wiążące 
zobowiązania. 

10. Znaczące środki trwałe Grupy 

10.1. Znaczące rzeczowe aktywa trwałe Emitenta i spółek zależnych 

W Dacie Prospektu Emitent nie posiada istotnych rzeczowych aktywów trwałych, tj. aktywów, których utrata 
mogłaby spowodować istotne zmniejszenie przychodów Grupy lub znaczne utrudnienia dla prowadzonej przez 
Grupę działalności. 

Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych Emitenta na dzień 31.12.2011 r. wynosi 16.685.830,14 zł. 

Opis grupy Wartość netto (zł) 

Grunty własne 0 

Budynki i budowle 9.741.121,81 

Urządzenia techniczne i maszyny 1.848.847,82 

Środki transportu 759.972,23 

Pozostałe środki trwałe 4.327.862,28 

Środki trwałe w budowie 8.026,00 

RAZEM 16.685.830,14 

Źródło: Emitent. 

Emitent oświadcza, iż w Dacie Prospektu jest w posiadaniu wszystkich środków trwałych zawartych 
w powyższej tabeli. 

Na rzeczowych aktywach trwałych Emitenta nie ustanowiono jakichkolwiek obciążeń. 
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Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31.12.2011 r. wynosi 
16.765.714,43 zł. 

Opis grupy Wartość netto (zł) 

Grunty własne 0 

Budynki i budowle 9.741.121,81 

Urządzenia techniczne i maszyny 1.862.050,98 

Środki transportu 759.972,23 

Pozostałe środki trwałe 4.394.543,41 

Środki trwałe w budowie 8.026,00 

RAZEM 16.765.714,43 

Źródło: Emitent. 

Emitent oświadcza, iż w Dacie Prospektu stan środków trwałych zawartych w powyższej tabeli nie uległ 
zmianie. 

Emitent korzysta ze środków trwałych w postaci samochodów osobowych i ciężarowych na podstawie umów 
leasingowych zawartych z czterema podmiotami (Finansujący): Pekao Auto Finanse S.A. w Warszawie, Pekao 
Leasing  sp. z o.o. w Warszawie, BZ WBK Leasing S.A. w Poznaniu i Volkswagen Leasing Polska sp. z o.o. 
w Warszawie. Poniżej przedstawiono zestawienie leasingowanych środków transportu: 

Lp. Przedmiot leasingu Finansujący 
Data zawarcia umowy/ 
/okres obowiązywania 

Wartość ofertowa 
(netto) 

1. VW Crafter Furgon 29.08.2008 r. / 59 miesięcy 101.639,00 zł 

2. VW Crafter Furgon 29.08.2008 r. / 59 miesięcy 96.768,00 zł 

3. VW Caddy Furgon 

Pekao Auto Finanse S.A.  
w Warszawie 

29.08.2008 r. / 59 miesięcy 55.700,00 zł 

4. VW Crafter Furgon 05.02.2009 r. /59 miesięcy 97.062,00 zł 

5. Mini Cooper S 

Pekao Leasing sp. z o.o.  
w Warszawie 19.08.2010 r. /36 miesięcy 96.557,38 zł 

6. Skoda Octavia 04.08.2009 r. / 37 miesięcy 38.522,13 zł 

7. Skoda Octavia 10.08.2009 r. / 37 miesięcy 38.522,13 zł 

8. Skoda Octavia Combi 28.08.2009 r. / 37 miesięcy 41.472,95 zł 

9. Skoda Octavia 26.04.2010 r. / 37 miesięcy 44.745,90 zł 

10. Skoda Fabia Combi 

BZ WBK Leasing S.A.  
w Poznaniu 

14.02.2011 r. / 37 miesięcy 35.048,78 zł 

11. VW Crafter 35 
Volkswagen Leasing Polska  

sp. z o.o. w Warszawie 
15.06.2011 / 36 miesięcy 111.133,00 zł 

Źródło: Emitent. 

10.2. Opis nieruchomości 

W Dacie Prospektu Emitent nie jest właścicielem jakichkolwiek nieruchomości. 

Na podstawie umowy najmu (szczegółowo opisanej w podrozdziale 15 rozdziału XII niniejszego Prospektu) 
Emitent jest najemcą: 

• budynku biurowego o powierzchni ok. 2400 m² wraz z przyległym do niego terenem zielonym, drogą 
wewnętrzną i miejscami parkingowymi na czas oznaczony do dnia 01 listopada 2014 r.; 

• budynku magazynowego z pomieszczeniami biurowo-administracyjno-socjalnymi o powierzchni 
ok. 530 m² na czas oznaczony do dnia 01 czerwca 2026 r. 

położonych przy ul. Torowej 11 w Poznaniu. 

Spółka zależna Emitenta – PHU Solar sp. z o.o. – jest najemcą: 

• 70 m² powierzchni biurowo-magazynowej zlokalizowanej na nieruchomości położonej przy 
ul. Torowej 11 w Poznaniu na czas oznaczony do dnia 01 czerwca 2016 r. 
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Spółka zależna Emitenta – Solar Franczyza sp. z o.o. – jest najemcą: 

• 200 m² powierzchni biurowo-magazynowej zlokalizowanej na nieruchomości położonej przy 
ul. Torowej 11 w Poznaniu na czas oznaczony do dnia 01 czerwca 2016 r. 

Spółka zależna Emitenta – Solar Dystrybucja sp. z o.o. – jest najemcą: 

• 800 m² powierzchni biurowo-magazynowej zlokalizowanej na nieruchomości położonej przy 
ul. Torowej 11 w Poznaniu na czas oznaczony do dnia 01 czerwca 2016 r. 

Wynajmowane nieruchomości mają istotne znaczenie zarówno dla Emitenta, jak i dla całej Grupy Kapitałowej 
SOLAR Company ze względu na wykorzystywanie ich jako miejsca siedziby Emitenta i spółek z Grupy. 

Dla celów prowadzenia swojej działalności Emitent wynajmuje lokale handlowe zlokalizowane w następujących 
centrach handlowych na terenie kraju: 

1. M1 w Poznaniu (ul. Szwajcarska 14) 

2. M1 w  Radomiu (ul. Grzecznarowskiego 28) 

3. M1 Marki w Warszawie (ul. Piłsudskiego 1) 

4. C.H. Janki w Warszawie (ul. Mszczonowska 3) 

5. C.H. Ster w Szczecinie (ul. Ku Słońcu 67) 

6. C.H. Trzy Stawy w Katowicach (ul. Pułaskiego 60) 

7. Galeria Mokotów w Warszawie (ul. Wołoska 12) 

8. C.H. Auchan Swadzim (ul. św. Antoniego 2, poczta Tarnowo Podgórne)  

9. C.H. Auchan Komorniki w Poznaniu (ul. Głogowska 432) 

10. Auchan w Białymstoku (ul. Produkcyjna 84) 

11. Auchan we Wrocławiu (ul. Francuska 6, Kobierzyce) 

11. C.H. Turzyn  w Szczecinie (al. Bohaterów Warszawy 42) 

13. Centrum Handlowo-Rozrywkowe Sfera w Bielsku-Białej (ul. Mostowa 5) 

14. Alfa Centrum Gdańsk (ul. Kołobrzeska 41B) 

15. Galeria Łódzka (ul. Marszałka Piłsudskiego 15/23) 

16. Factory Ursus w Warszawie (pl. Czerwca 1976 nr 6) 

17. C.H.  Zakopianka w Krakowie (ul. Zakopiańska 32) 

18. Centrum Handlowo-Rozrywkowe „Galaxy” w Szczecinie (ul. Wyzwolenia 18-20) 

19. C.H. Platan w Zabrzu (pl. Teatralny 10) 

20. Galeria Pomorska w Bydgoszczy (ul. Fordońska 141) 

21.  „Stary Browar” – Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu w Poznaniu (ul. Półwiejska 42) 

22. Fashion House Outlet  Centre w Sosnowcu (ul. Orląt Lwowskich 138) 

23. C.H.  Manhattan w Gdańsku (ul. Grunwaldzka 82) 

24. C.H. Arkadia w Warszawie (al. Jana Pawła II 82) 

25. King Cross Marcelin w Poznaniu (ul. Bukowska 156) 

26. Galeria Kazimierz w Krakowie (ul. Podgórska 34) 

27. C.H. Poznań Plaza (ul. Drużbickiego 2) 

28. C.H. Plaza w Lublinie (ul. Lipowa 13) 

29. Centrum Alfa w Olsztynie (al. Marszałka J. Piłsudskiego 16) 

30. Galeria Copernicus w Toruniu (ul. Żółkowskiego 15) 

31. Silesia City Centre w Katowicach (ul. Chorzowska 11) 

32. Fashion House Outlet Centre w Gdańsku (ul. Przywidzka 8) 

33. Centrum Handlowo-Usługowo-Rozrywkowe „Manufaktura” w Łodzi (ul. Karskiego 5) 

34. Galeria Krakowska (ul. Pawia 5) 

35. Fashion House Outlet  Centre w Piasecznie (ul. Puławska 42E) 

36. Złote Tarasy w Warszawie (ul. Złota 59) 

37. C.H. Plaza w Sosnowcu (ul. Sienkiewicza 2) 

38. Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu (plac Grunwaldzki 22) 
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39. Factory Poznań w Luboniu (ul. Dębiecka 1) 

40. Galeria Askana w Gorzowie Wielkopolskim  (ul. Konstytucji 3 maja 102) 

41. Regionalne C.H. Magnolia Park we Wrocławiu (ul. Legnicka 58) 

42. Galeria Bałtycka w Gdańsku (ul. Grunwaldzka 141) 

43. Galeria Biała w Białymstoku (ul. Miłosza 2) 

44. Galeria Focus Park w Rybniku (ul. Chrobrego 1) 

45. Focus Park w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Słowackiego 123) 

46. Focus Park w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 39-47) 

47. Focus Park w Zielonej Górze (ul. Wrocławska 17) 

48. M1 w miejscowości Czeladź (ul. Będzińska 80) 

49. Galeria „Cuprum Arena” w Lubinie (ul. Sikorskiego 20) 

50. Centrum Forum w Koszalinie (ul. Paderewskiego 1) 

51. C.H. Solaris w Opolu (pl. Kopernika 16) 

52. Galeria  Malta w Poznaniu (ul. apba A. Baraniaka 8) 

53. Trójmiejskie C.H. „Klif” w Gdyni (ul. Zwycięstwa 256) 

54. Gemini Park w Bielsku-Białej (ul. Leszczyńska 20) 

55. C.H. Kraków Plaza (al. Pokoju 44) 

56. C.H. Renoma we Wrocławiu (ul. Świdnicka 40) 

57. C.H. Jantar w Słupsku (ul. Szczecińska 58) 

58. Galeria Jurajska w Częstochowie (al. Wojska Polskiego 207) 

59. Bonarka City Center w Krakowie (ul. Kamieńskiego 11) 

60. Gemini Park w Tarnowie (ul. Nowodąbrowska 127) 

61. Galeria Victoria w Wałbrzychu (ul. 1 Maja 64) 

62. C.H. w Łodzi – Port Łódź (ul. Pabianicka 245) 

63. Warszawskie C.H.  Klif (ul. Okopowa 58/72) 

64. C.H. „Agora Bytom” (pl. T. Kościuszki 1) 

65. Galeria Echo w Kielcach (ul. Świętokrzyska 20) 

66. Galeria Piastów w Legnicy (ul. N.M. P. nr 9) 

67. Galeria Słoneczna w Radomiu (ul. Chrobrego 1) 

68. Focus Park w Gliwicach  (ul. Jagiellońska 5a) 

69. Galeria Katowicka (pl. W. Szewczyka) 

70. Galeria „Kaskada” w Szczecinie (al. Niepodległości 36) 

71. Park Handlowy „Europa Centralna” w Gliwicach (ul. Pszczyńska) 

72. Galeria Wisła w Płocku (ul. Wyszogrodzka 144) 

73. Park Handlowy Futura w Krakowie (ul. A. Różańskiego 32, Modlniczka) 

74. Centrum Handlowe „Sky Tower”  we Wrocławiu (ul. Gwiaździsta 62-68)  

Źródło: Emitent. 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków najmu lokali zostały przedstawione w podrozdziale 15 rozdziału 
XII niniejszego Prospektu „Opis działalności Grupy”. 

11. Ochrona środowiska 

W odniesieniu do Emitenta brak jest jakichkolwiek zagadnień lub wymogów związanych z ochroną środowiska, 
które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych. 

12. Ubezpieczenia 

Na podstawie umów ubezpieczenia zawartych z AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. w Warszawie 
– Biuro Regionalne w Poznaniu, Emitent posiada ochronę ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie mienia 
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od wszelkich ryzyk, w szczególności od ryzyk takich jak: pożar, kradzież z włamaniem, zamieszki, strajki, 
niepokoje społeczne i akty terroryzmu. Łączna suma ubezpieczenia z tego tytułu wynosi 23.375.000 zł. 

Ponadto Emitent posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej za szkody 
osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem rzeczy 
na kwotę 7.000.000 zł. 

Ubezpieczenie z powyższych tytułów obowiązuje do dnia 23 sierpnia 2012 r. Wszystkie polisy ubezpieczeniowe 
są corocznie odnawiane. 

13. Postępowania sądowe i administracyjne 

W odniesieniu do Emitenta i jego podmiotów zależnych w okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się żadne 
postępowania przed organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej), postępowania sądowe ani 
postępowania arbitrażowe, które miały lub mogłyby mieć istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność 
Emitenta lub Grupy Kapitałowej. 

Ponadto na podstawie okoliczności istniejących w Dacie Prospektu, a także zgodnie z wiedzą Emitenta nie 
istnieje ryzyko wszczęcia w przyszłości wobec niego ani jego podmiotów zależnych wspomnianych 
postępowań, które mogłyby mieć istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta, lub Grupy 
Kapitałowej. 

14. Zatrudnienie 

14.1. Zatrudnienie ogólne w przedsiębiorstwie Emitenta 

Zatrudnienie ogólne w przedsiębiorstwie Emitenta wykazuje tendencję spadkową. Związane jest to ze 
szczegółową analizą zatrudnienia w sklepach i zmianą obowiązków pracowników tam pracujących. Ze względu 
na specyfikę działania Emitenta – sprzedaż wyrobów odzieżowych – Emitent zatrudnia głównie pracowników 
na stanowiskach sprzedawców. W Dacie Prospektu Emitent zatrudnia 3 osoby niepełnosprawne. 

Stan zatrudnienia Emitenta (jego poprzednika prawnego) i jego Grupy Kapitałowej w okresie objętym 
historycznymi informacjami finansowymi obrazują poniższe tabele. 

Emitent 

Stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie Emitenta na dzień: 

Rok Liczba zatrudnionych 

31.12.2008 606 

31.12.2009 724 

31.12.2010 777 

31.12.2011 707 

Data Prospektu 707 

Zatrudnienie w przedsiębiorstwie Emitenta z podziałem na poszczególne grupy pracowników na dzień: 

 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 
Data 

Prospektu 

Pracownicy biurowi 51 56 64 69 69 

Pracownicy wzorcowni 21 21 18 19 19 

Kierowcy 6 6 6 6 6 

Pracownicy sklepów 528 641 689 613 613 

Łącznie osób zatrudnionych 606 724 777 707 707 
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Zatrudnienie z podziałem na wyodrębnione działy w strukturach Emitenta na dzień: 

 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 
Data 

Prospektu 

Dział Stylizacji 4 4 4 4 4 

Dział Architektury Sklepów 2 2 2 2 2 

Dział Kontroli Jakości 0 4 3 5 5 

Dział Transportu 6 6 6 6 6 

Dział Zarządzania Siecią Sklepów  6 8 7 6 6 

Dział Rozwoju i Eksploatacji Sklepów 1 2 2 3 3 

Łącznie osób zatrudnionych 19 26 24 26 26 

Zatrudnienie z podziałem na formy świadczenia pracy w przedsiębiorstwie Emitenta (średnia liczba 
pracowników) 

Rok 
Na czas 

nieokreślony 
Na czas 

określony 
Umowy 

cywilnoprawne 
Umowy na 

okres próbny 

2008 310 194 1 63 

2009 376 234 1 72 

2010 379 303 3 62 

2011 378 308 4 60 

Data Prospektu 378 308 4 60 

GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA  

Stan zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Emitenta z podziałem na poszczególne spółki na dzień: 

Spółka 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 
Data 

Prospektu 

SOLAR COMPANY S.A. 606 724 777 707 707 

SOLAR Franczyza sp. z o.o. - - 4 5 5 

SOLAR Dystrybucja sp. z o.o. - 56 49 46 46 

PHU Solar sp. z o.o. 3 3 3 3 3 

Łącznie 609 783 833 761 761 

PHU SOLAR sp. z o.o. 

Zatrudnienie z podziałem na poszczególne grupy pracowników w przedsiębiorstwie PHU SOLAR sp. z o.o. na 
dzień: 

 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 
Data 

Prospektu 

Pracownicy biurowi 3 3 3 2 2 

Pracownicy wzorcowni - - - 1 1 

Kierowcy - - - - - 

Pracownicy sklepów - - - - - 

Łącznie osób zatrudnionych 3 3 3 3 3 
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Solar Dystrybucja sp. z o.o.: 

Zatrudnienie z podziałem na poszczególne grupy pracowników w przedsiębiorstwie Solar Dystrybucja sp. z o.o. 
na dzień: 

 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 
Data 

Prospektu 

Pracownicy biurowi 
- 

 

9 10 
11 11 

Pracownicy magazynowi - 45 37 33 33 

Kierowcy  - 2 2 2 2 

Łącznie osób zatrudnionych - 56 49 46 46 

Zatrudnienie z podziałem na wyodrębnione działy w strukturach przedsiębiorstwa Solar Dystrybucja sp. z o.o.  
na dzień: 

 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 
Data 

Prospektu 

Dział Administracyjno-Księgowy - 9 10 11 11 

Dział Magazynowy - 45 37 33 33 

Dział Transportu - 2 2 2 2 

Łącznie osób zatrudnionych - 56 49 46 46 

Solar Franczyza sp. z o.o.: 

Zatrudnienie z podziałem na  poszczególne grupy pracowników w przedsiębiorstwie Solar Franczyza sp. z o.o. 
na dzień: 

 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 
Data 

Prospektu 

Pracownicy biurowi - - - 1 1 

Pracownicy magazynowi - - 4 4 4 

Kierowcy - - - - - 

Łącznie osób zatrudnionych - - 4 5 5 

Zatrudnienie z podziałem na wyodrębnione działy w strukturach przedsiębiorstwa Solar Franczyza sp. z o.o. na 
dzień: 

 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 
Data 

Prospektu 

Dział Administracyjno-Księgowy - - - 1 1 

Dział Magazynowy - - 4 4 4 

Łącznie osób zatrudnionych - - 4 5 5 

14.2. Ustalenia dotyczące uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta 

Nie istnieją żadne ustalenia ani porozumienia dotyczące uczestnictwa pracowników w kapitale zakładowym 
Emitenta. 
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15. Istotne umowy 

Poniżej przedstawiono opis umów Emitenta oraz spółek z Grupy Kapitałowej zawartych zarówno w normalnym 
toku działalności, jak i poza nim.  

W ocenie Emitenta przedstawione poniżej umowy, pomimo iż część z nich nie przekracza 10% wartości 
kapitałów własnych Emitenta, mają istotne znaczenie przede wszystkim z uwagi na charakter prowadzonej 
przez Emitenta działalności i rozwój jego Grupy Kapitałowej. 

W przypadku umów zawieranych w normalnym toku działalności o uznaniu danej umowy za istotną 
decydowała specyfika przedmiotu danej umowy w kontekście jej znaczenia dla działalności Emitenta i Grupy 
Kapitałowej, tj. umowy najmu powierzchni sklepowych w centrach handlowych, umowy współpracy, franczyzy 
i partnerstwa. Ponadto w przypadku umowy na siedzibę Emitenta i umowy na gwarancje ubezpieczeniowe  
– dodatkowym kryterium była wartość tych umów przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 

Emitent przedstawił wszystkie zawarte przez niego lub spółki z Grupy istotne umowy zawierane poza 
normalnym tokiem działalności. Przedstawione umowy zakupu udziałów są istotne ze względu na ich wartość, 
jak i przedmiot mający znaczenie dla organizacji struktur Grupy Kapitałowej Emitenta. 

15.1. Umowy najmu 

15.1.1. Umowa na siedzibę Emitenta 

Umowa najmu z dnia 30 października 2004 r. wraz z aneksami zawarta z PASTA sp. z o.o. 
w Poznaniu (Wynajmujący) 

Umowa najmu z dnia 30 maja 2006 r. wraz z aneksami zawarta z PASTA sp. z o.o. w Poznaniu 
(Wynajmujący) 

Umowa najmu z dnia 2 stycznia 2012 r. zawarta z PASTA sp. z o.o. w Poznaniu (Wynajmujący) 

Umowy zostały opisane w pkt 2 rozdziału XVI niniejszego Prospektu „Transakcje z podmiotami powiązanymi”. 

15.1.2. Umowy najmu w centrach handlowych 

Z uwagi na specyfikę  działalności Emitenta i z uwagi na wybrany sposób prowadzenia działalności oparty na 
prowadzeniu sprzedaży w sklepach własnych w wynajętych lokalach handlowych w starannie wybranych przez 
Emitenta centrach handlowych – do najliczniejszej grupy umów zawieranych w toku normalnego działania 
zaliczają się umowy najmu zawarte z operatorem danego centrum handlowego.  

Poniżej przedstawiono zestawienie aktualnych umów najmu zawartych przez Emitenta: 

Lp. 
Wynajmujący/czas trwania  

i data zawarcia umowy 
Przedmiot najmu 

(lokalizacja) 
Zabezpieczenia 

Łączny koszt 
za 2011 rok 

(zł) 

1. Metro Group Asset 
Management sp. z o.o. 

5 lat (przedłużona) 

umowa z dnia 21.09.2006 r. 
wraz z aneksem 

M1 w Poznaniu • gwarancja bankowa 261.240,33 

2. Metro Group Asset 
Management  sp. z o.o. 

5 lat 

umowa z dnia 17.06.2008 r. 
wraz z aneksem 

M1 w Radomiu • gwarancja bankowa 145.828,81 
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Lp. 
Wynajmujący/czas trwania  

i data zawarcia umowy 
Przedmiot najmu 

(lokalizacja) 
Zabezpieczenia 

Łączny koszt 
za 2011 rok 

(zł) 

3. Metro Group Asset 
Management sp. z o.o. 

5 lat od daty otwarcia sklepu 

umowa z dnia 18.05.2008 r.  
wraz z aneksem 

M1 Marki 
w Warszawie 

• gwarancja bankowa 161.928,45 

4. CH Janki sp. z o.o. 
5 lat (przedłużona.) 

umowa z dnia 19.05.2004 r.   
wraz z aneksami 

C.H. Janki 
w Warszawie 

• gwarancja bankowa; 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji 
w trybie art. 777 § 1 pkt 4   
i 5 KPC 

186.533,45 

5. CH Szczecin sp. z o.o. 
5 lat od daty przekazania lokalu 

umowa z dnia 30.03.2009 r.  
wraz  z aneksem 

C.H. Ster  
w Szczecinie 

• gwarancja bankowa; 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji  
w trybie art. 777 § 1 pkt 4  
i 5KPC 

254.944,80 

6. Zanila Investments 
sp. z o.o. 

5 lat od daty przekazania lokalu 

umowa z dnia 25.06.2009 r.  
wraz z aneksem 

C.H. Trzy Stawy 
w Katowicach 

• gwarancja bankowa; 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji  
w trybie art. 777 § 1 pkt 4  
i 5 KPC 

320.918,10 

7. Rodamco CH1 Sp. z o.o. 
5 lat 

umowa z dnia 05.09.2010 r. 

Galeria Mokotów
w Warszawie 

• gwarancja bankowa 543.552,52 

8. Auchan Polska sp. z o.o. 
4 lata 

(przedłużona) 

umowa z dnia 18.05.2006 r.  
wraz z aneksem 

C.H. Auchan 
Swadzim 

w Poznaniu 

• gwarancja bankowa; 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji  
w trybie art. 777 § 1 pkt 4  
KPC 

156.489,70 

9. Auchan Polska sp. z o.o. 
10 lat 

umowa z dnia 03.04.2001 r.  
wraz z  aneksami 

C.H. Auchan 
Komorniki  

w Poznaniu 

• gwarancja bankowa; 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji  
w trybie art. 777 § 1 pkt 4  
KPC 

145.942,30 

10. Auchan Polska sp. z o.o. 
5 lat 

umowa z dnia 27.02.2006 r. 

Auchan 
w Białymstoku 

• upoważnienie do obciążenia 
rachunku bankowego do 
wysokości  kwoty należnego 
czynszu i innych płatności; 

• gwarancja bankowa; 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji  
w trybie art. 777 § 1 pkt 4  
KPC 

258.158,05 

11. Auchan Polska sp. z o.o. 
5 lat 

umowa z dnia 31.03.2003 r.  
wraz z aneksami 

Auchan  
we Wrocławiu 

• gwarancja bankowa 216.497,32 

12. Turzyn Investments 
sp. z o.o 

10 lat 

umowa z dnia 18.07.2000 r. 

C.H. Turzyn 
w Szczecinie 

• gwarancja bankowa 260.769,83 
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Lp. 
Wynajmujący/czas trwania  

i data zawarcia umowy 
Przedmiot najmu 

(lokalizacja) 
Zabezpieczenia 

Łączny koszt 
za 2011 rok 

(zł) 

13. Bielsko Business Center 3 
sp. z o.o. 

10 lat 

umowa z dnia 25.01.2006 r.  
wraz z aneksem 

Centrum Handlowo-
-Rozrywkowe Sfera

w Bielsku-Białej 

• gwarancja bankowa 

• weksel własny in blanco 
wraz z deklaracją wekslową 

273.509,64 

14. RREEF Spezial Invest GmbH 
sp. z o.o. 

5 lat 

umowa z dnia 01.10.2007 r. 

Alfa Centrum 
Gdańsk 

• gwarancja bankowa 208.768,71 

15. Galeria Łódzka Shopinvest KG 
spółka komandytowa 

10 lat od dnia przekazania lokalu 

umowa z dnia 08.05.2007 r.  
wraz z aneksami 

Galeria Łódzka • gwarancja bankowa 289.462,54 

16. Irus Ursus sp. z o.o. 
5 lat od daty przekazania lokalu 

umowa z dnia 19.12.2008 r.  
wraz z aneksem 

Factory Ursus 
w Warszawie 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji  
w trybie art. 777 § 1 pkt 4  
i 5 KPC 

302.988,80 

17. Kraków Investments 
sp. z o.o. 

10 lat od daty odbioru lokalu 

umowa z dnia  06.02.2003 r.  
wraz z aneksami 

C.H.  Zakopianka
w Krakowie 

• gwarancja bankowa 371.781,43 

18. Echo-Galaxy sp. z o.o.  
spółka komandytowa 

10 lat od dnia otwarcia centrum 

umowa  z dnia 28.02.2003 r. 

Centrum Handlowo-
-Rozrywkowe 

„Galaxy”  
w Szczecinie 

• gwarancja bankowa 351.068,63 

19. OIK Zabrze Retail Centre II 
sp. z o.o. 

3 lata od daty przekazania lokalu 

umowa z dnia 29.04.2008 r.  
wraz z aneksem 

C.H. Platan  
w Zabrzu 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § 1 pkt 4   
i 5KPC 

177.070,68 

20. Pomorska Investments 
sp. z o.o. 

10 lat 

umowa z dnia 26.09.2003 r. 

Galeria Pomorska 
w Bydgoszczy 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § 1 pkt 4  
KPC 

228.033,70 

21. Fortis „Nowy Stary Browar” 
sp. z o.o. S.K.A. 

5 lat 

umowa z dnia 16.06.2008 r.  
wraz z aneksem 

„Stary Browar” 
Centrum Handlu, 
Sztuki i Biznesu 

w Poznaniu 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § 1 pkt 4 
KPC 

312.560,04 

22. Fashion House Sosnowiec  
sp. z o.o. 

5 lat 

umowa z  dnia 28.02.2009 r. 
wraz z aneksami 

Fashion House 
Outlet Centre 

Sosnowiec 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § 1 pkt 4   
i 5 KPC 

244.741,63 
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Lp. 
Wynajmujący/czas trwania  

i data zawarcia umowy 
Przedmiot najmu 

(lokalizacja) 
Zabezpieczenia 

Łączny koszt 
za 2011 rok 

(zł) 

23. Solara Investments 
sp. z o.o. 

10 lat od dnia otwarcia centrum 

umowa z dnia 17.03.2003 r.  
wraz z aneksem 

C.H.  Manhattan 
w Gdańsku 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji  
 w trybie art. 777 KPC 

218.799,73 

24. Arkadia Centrum Handlowe 
sp. z o.o. 

10 lat od daty przekazania lokalu 

umowa z dnia 05.12.2002 r. 

C.H. Arkadia 
w Warszawie 

• gwarancja bankowa 587.326,38 

25. Poznań Żonkil sp. z o.o. 
5 lat od daty otwarcia centrum 

umowa z dnia 02.12.2004 r. 

King Cross Marcelin
w Poznaniu 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § 1 pkt 4   
i 5 KPC 

201.068,06 

26. GTC Galeria Kazimierz 
sp. z o.o. 

10 lat 

umowa z dnia 11.01.2005 r. 
wraz z aneksem 

Galeria Kazimierz
w Krakowie 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § 1 pkt 4   
i 5 KPC 

328.094,06 

27. Klepierre Galeria Poznań  
sp. z o.o. 

5 lat 

umowa z dnia 27.03.2009 r. 

C.H. Poznań Plaza • gwarancja bankowa 354.333,62 

28. Klepierre Lublin sp. z o.o. 
5 lat 

umowa z dnia 23.01.2007 r. 

C.H. Plaza   
w Lublinie 

• gwarancja bankowa 258.122,87 

29. PK 12 sp. z o.o. S.K.A. 
10 lat od dnia otwarcia centrum 

umowa z dnia 04.01.2005 r.  
z aneksem 

Centrum Alfa 
w Olsztynie 

• gwarancja bankowa 245.166,64 

30. Galeria Copernicus 
Toruń sp. z o.o. 

10 lat od daty przekazania lokalu 

umowa z dnia 17.05.2005 r.  
wraz  z aneksami 

Galeria Copernicus
w Toruniu 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § 1 pkt 4   
KPC 

252.854,09 

31. Nowe Centrum sp. z o.o. 
10 lat od daty otwarcia centrum 

umowa z dnia 31.01.2005 r. 

Silesia City Centre
w Katowicach 

• gwarancja bankowa 304.400,69 

32. Fashion House Gdańsk 
sp. z o.o. 

5 lat (przedłużona) 

umowa z dnia 31.03.2005 r.  
wraz z aneksem 

Fashion House 
Outlet Centre  

w Gdańsku 

• gwarancja bankowa 391.987,29 

33. Manufaktura sp. z o.o. 
5 lat od daty przekazania lokalu 

umowa z dnia 01.09.2010 r.   
wraz z  aneksem 

Centrum Handlowo-
-Usługowo- 

-Rozrywkowe  
„Manufaktura”  

w Łodzi 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § 1 pkt 4   
i 5 KPC 

439.316,11 

34. Kraków Nowe Miasto 
sp. z o.o. 

10 lat od daty otwarcia centrum 
umowa z dnia 16.01.2006 r. 

Galeria Krakowska • gwarancja bankowa 382.788,24 
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Lp. 
Wynajmujący/czas trwania  

i data zawarcia umowy 
Przedmiot najmu 

(lokalizacja) 
Zabezpieczenia 

Łączny koszt 
za 2011 rok 

(zł) 

35. Fashion House Warsaw 
sp. z o.o. 

5 lat 

umowa z 28.10.2006 z aneksem 

Fashion House 
Outlet  Centre 

Piaseczno 

• gwarancja bankowa 275.348,96 

36. Złote Tarasy sp. z o.o. 
5 lat od daty otwarcia centrum 
umowa z dnia 17.01.2006 r.  

wraz  z aneksami 

Złote Tarasy 
w Warszawie 

• gwarancja bankowa 772.092,51 

37. Klepierre Sosnowiec 
sp. z o.o. 

5 lat od daty otwarcia 

umowa z  dnia 23.01.2007 r. 

C.H. Plaza  
w Sosnowcu 

• gwarancja bankowa 303.479,74 

38. Projekt Echo-62 sp. z o.o. 
10 lat od daty otwarcia centrum 

umowa z 13.07.2005 r. 

Pasaż Grunwaldzki
we Wrocławiu 

• gwarancja bankowa 349.911,09 

39. Irus Luboń sp. z o.o. 
5 lat 

umowa z dnia 05.09.2008 r.  
wraz z aneksem 

Factory Poznań 
w Luboniu 

• gwarancja bankowa 269.509,32 

40. Capital Part 15 sp. z o.o. 
5 lat od daty przekazania lokalu 

umowa z dnia 29.12.2006 r. 

Galeria Askana 
w Gorzowie 

Wielkopolskim 

• gwarancja bankowa 227.529,68 

41. Legnicka Development SA 

5 lat od daty otwarcia centrum 

umowa z dnia 22.12.2006 r.  
wraz z aneksem 

Regionalne C.H. 
Magnolia Park 
we Wrocławiu 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 KPC 

277.817,44 

42. Einkaufs-Center Galeria 
Baltycka G.m.b & Co KG 

spółka komandytowa 
10 lat 

umowa z dnia 26.10.2006 r. 

Galeria Bałtycka 
w Gdańsku 

• gwarancja bankowa 421.065,85 

43. Galeria Białystok 
sp. z o.o. 

5 lat od daty otwarcia galerii 
umowa z dnia 29.12.2006 r. 

Galeria Biała  
w Białymstoku 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § 1 pkt 4  
KPC 

251.272,56 

44. Focus Park Rybnik Bis 
sp. z o.o. 

5 lat od daty przekazania lokalu 
umowa z dnia 06.11.2006 r.  

wraz z aneksami 

Galeria Focus Park
w Rybniku 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § 1 pkt 4  
i 5 KPC 

205.460,84 

45. Focus Park Piotrków 
Trybunalski sp. z o.o. 

5 lat od daty przekazania lokalu 

umowa z dnia 05.11.2008 r. 
wraz z aneksem 

Focus Park 
w Piotrkowie 
Trybunalskim 

• gwarancja bankowa, 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § 1 pkt 4  
i 5 KPC 

239.766,64 

46. Focus Park Bydgoszcz  
sp. z o.o. 

5 lat od przekazania lokalu 

umowa z dnia 07.11.2005 r. 

Focus Park  
w Bydgoszczy 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § 1 pkt 4  
i 5 KPC 

297.431,56 
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Lp. 
Wynajmujący/czas trwania  

i data zawarcia umowy 
Przedmiot najmu 

(lokalizacja) 
Zabezpieczenia 

Łączny koszt 
za 2011 rok 

(zł) 

47. Focus Park Zielona Góra  
sp. z o.o. 

5 lat od daty  przekazania lokalu 
umowa z  dnia 18.04.2007 r.  

wraz z aneksami 

Focus Park 
w Zielonej Górze 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji 
w trybie art. 777 § 1 pkt 4  
i 5 KPC 

227.026,70 

48. Metro Group Asset 
Management sp. z o.o. 

5 lat 

umowa z dnia 05.0.2010 r. 

M1 w miejscowości 
Czeladź 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § 1 pkt 4  
KPC 

270.154,63 

49. Prestiż MGC Inwest sp. z o.o. 
spółka komandytowa 

5 lat 

umowa z dnia 18.11.2008 r.  
wraz z aneksem 

Galeria „Cuprum 
Arena” w Lubinie 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § 1 pkt 4  
i 5 KPC 

277.429,39 

50. Multi Veste Poland 2 
sp. z o.o. 

10 lat od daty przekazania lokalu 
umowa z dnia 30.09.2008 r. 

Centrum Forum 
w Koszalinie 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 KPC 

398.497,16 

51. Coucal sp. z o.o. 
5 lat od daty otwarcia centrum 

umowa z dnia 15.05.2007 r. 

C.H. Solaris w Opolu • gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § 1 pkt 4 
KPC 

377.525,70 

52. Galeria Malta Sp. z o.o. 
5 lat od daty otwarcia centrum 

umowa z dnia 10.07.2007 r. 
wraz z aneksami 

Galeria  Malta 
w Poznaniu 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenia o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § 1 pkt 4   
i 5 KPC 

549.805,11 

53. Paige Investments 
sp. z o.o. 

do dnia 30.04.2014 r. 

umowa z dnia 07.10.2008 r. 

Trójmiejskie C.H. 
„Klif” w Gdyni 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenia o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § 1 pkt4  
i 5 KPC 

404.912,57 

54. Gemini Park sp. z o.o. 
5 lat od daty odbioru lokalu 

umowa z dnia 04.12.2008 r. 
wraz z aneksem 

Gemini Park 
w Bielsku-Białej 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenia o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § KPC 

326.108,06 

55. Klepierre Galeria Kraków  
sp. z o.o. 

5 lat od daty przekazania lokalu 
umowa z dnia 27.03.2009 r. 

C.H. Kraków Plaza • gwarancja bankowa 217.629,60 

56. DTC Renoma sp. z o.o. 
5 lat od dnia 01.07.2009 r. 
umowa z dnia 20.05.2009 r. 

C.H. Renoma 
we Wrocławiu 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § 1 pkt 4  
i 5 KPC 

321.059,79 

57. Dormeo Investments sp. z o.o. 
5 lat od daty otwarcia lokalu 

umowa z dnia 09.10.2009 r. 
wraz z aneksem 

C.H. Jantar  
w Słupsku 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § 1 pkt 4  
i 5 KPC 

192.592,70 
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Lp. 
Wynajmujący/czas trwania  

i data zawarcia umowy 
Przedmiot najmu 

(lokalizacja) 
Zabezpieczenia 

Łączny koszt 
za 2011 rok 

(zł) 

58. GTC Galeria CTWA sp. z o.o. 
5 lat 

umowa z dnia 03.10.2009 r. 

Galeria Jurajska 
w Częstochowie 

• gwarancja bankowa 351.493,46 

59. Roland Investments sp. z o.o. 
5 lat od daty otwarcia centrum 

umowa z dnia 13.01.2009 r. 

Bonarka City Center
w Krakowie 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § 1 pkt 4  
KPC 

436.957,78 

60. Gemini Jasna Park sp. z o.o. 
5 lat od daty przekazania lokalu 

umowa z 17.12.2008 r.  
z aneksami 

Gemini Park 
w Tarnowie 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § 1 pkt 4  
i 5 KPC 

295.859,11 

61. Guava Spółka z o.o. 
5 lat od daty przekazania lokalu 

umowa z dnia 09.12.2008 r. 
z aneksem 

Galeria Victoria  
w Wałbrzychu 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § 1 pkt 4  
i 5 KPC 

218.000,62 

62. Inter IKEA Centre Polska S.A. 
5 lat od daty przekazania lokalu 

umowa z dnia 24.11.2008 r.  
wraz z aneksem 

C.H. w Łodzi 
– Port Łódź 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § 1 pkt 4  
i 5 KPC 

419.222,48 

63. Paige Investments 
sp. z o.o. 

5 lat od daty otwarcia lokalu 

umowa z dnia 12.03.2010 r.  
wraz z aneksem 

Warszawskie C.H.  
Klif 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § 1 pkt 4  
i 5 KPC 

385.977,77 

64. Braaten+Pedersen Plus 
Partners sp. z o.o. 

5 lat od daty otwarcia centrum 

umowa z dnia 04.02.2010 r. 

C.H. „Agora Bytom” • gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § 1 pkt 4  
i 5 KPC 

221.710,69 

65. „Echo-Galeria Kielce”  
sp. z o.o. 

10 lat 
umowa z dnia 15.02.2006 r. 

Galeria Echo 
w Kielcach 

• gwarancja bankowa 271.232,35 

66. Rank Progress S.A. 
5 lat 

umowa z dnia 29.07.2006 r. 

Galeria Piastów 
w Legnicy 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777  KPC 

104.207,75 

67. PolandBusinessPark XI  
sp. z o.o. 

5 lat od daty otwarcia centrum 

umowa z dnia 29.09.2010 r. 

Galeria Słoneczna
w Radomiu 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § 1 pkt 4  
KPC 

245.170,62 
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Lp. 
Wynajmujący/czas trwania  

i data zawarcia umowy 
Przedmiot najmu 

(lokalizacja) 
Zabezpieczenia 

Łączny koszt 
za 2011 rok 

(zł) 

68. Focus Park Gliwice 
sp. z o.o. 

5 lat od daty przekazania lokalu 
(planowany termin otwarcia  

II połowa 2011 r.  lub I połowa 
2012 r.) 

umowa z dnia 14.09.2005 r. 
wraz z aneksami 

Focus Park 
w Gliwicach 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § 1 pkt 4  
i 5 KPC 

- 

69. Galeria Katowicka 
sp. z o.o. 

5 lat od daty otwarcia centrum 
(planowane otwarcie w 2012 r.) 

umowa z dnia 11.10.2010 r.  
wraz z aneksem 

Galeria Katowicka • gwarancja bankowa - 

70. Galeria Kaskada Szczecin 
sp. z o.o. 

10 lat 

umowa z dnia 30.11.2010 r. 

Galeria „Kaskada” 
w Szczecinie 

• gwarancja bankowa 127.684,23 

71. Helical Sośnica sp. z o.o. 
5 lat od daty otwarcia centrum 
(planowane otwarcie – I połowa 

2012 r.) 
umowa z dnia 26.11.2010 r.  

wraz z aneksem 

Park Handlowy 
„Europa Centralna” 

w Gliwicach 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § 1 pkt 4  
i 5 KPC 

- 

72. DT-SPV 13 sp. z o.o. 
5 lat od dnia otwarcia centrum 

Umowa z dnia 04.02.2008  
– przeniesiona w dniu  
16.03.2011 r. na Solar  
na podstawie Umowy 

Przeniesienia Praw i Obowiązków 
z Umowy Najmu 

Galeria Wisła  
w Płocku 

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § 1 pkt 4  
i 5 KPC 

154.159,44 

73. Neinver Kraków sp. z o.o. 
5 lat od dnia otwarcia centrum 

Umowa z dnia 28.06.2011 r. 

Park Handlowy 
Futura Park Kraków

• gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji   
w trybie art. 777 § 1 pkt 4  
i 5 KPC 

54.325,15 

74. LC Corp Sky Tower sp. z o.o. 
5 lat od dnia otwarcia centrum 

Umowa z dnia 29.11.2011 
(planowane otwarcie – I połowa 

2012 r.) 

Wrocław Sky Tower • gwarancja bankowa 

• oświadczenie o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji 

- 

Źródło: Emitent 

Zawarte przez Emitenta umowy najmu powierzchni lokalowych przewidują należne Wynajmującemu kary 
umowne w razie naruszenia umownych obowiązków przez Emitenta, w tym najistotniejsze w razie:  

• przedterminowego rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta (w wysokości łącznej 
wartości 12 miesięcznych minimalnych czynszów oraz kosztów własnych za 12 miesięcy brutto bądź 
w wysokości iloczynu całości opłat czynszowych należnych za ostatni miesiąc oraz liczby miesięcy 
kalendarzowych liczonych od daty rozwiązania umowy do końca miesiąca, w którym umowa miałaby 
obowiązywać),  
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• w przypadku niedostarczenia przez Emitenta zestawień obrotów w określonych terminach 
(w wysokości 1/30 jednomiesięcznego czynszu minimalnego, jednak nie mniej niż 300 zł lub 1.000 zł 
za każdy dzień opóźnienia), 

• w przypadku gdy przedstawione przez Emitenta dane dotyczące obrotów okażą się na skutek 
przeprowadzonych kontroli nieprawidłowe lub niepełne (w wysokości dwukrotności kwoty, o którą 
nastąpiło zaniżenie, bądź w wysokości 10-krotności różnicy pomiędzy obrotem faktycznym a obrotem 
zadeklarowanym przez Emitenta). 

Zazwyczaj zastosowanie przedmiotowych sankcji poprzedzone jest wezwaniem Emitenta do zaprzestania 
w określonym terminie naruszania umownych obowiązków. 

15.1.3. Inne umowy najmu  

Umowa najmu lokalu użytkowego z dnia 31 stycznia 2005 r. wraz z aneksami zawarta z osobą 
fizyczną (Wynajmujący) 

Przedmiotem umowy jest najem lokalu użytkowego położonego w Gdyni przy ul. Abrahama, w którym Emitent 
prowadzi sklep odzieżowy pod nazwą „Solar po sezonie”. Umowa została zawarta na okres do dnia 31 stycznia 
2014 r. W umowie przyznano Wynajmującemu prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym 
w przypadku używania przedmiotu najmu w sposób niezgodny z umową bądź w razie ponad 2-miesięcznej 
zwłoki w zapłacie czynszu. Kwota łącznych kosztów za 2011 rok wyniosła 21.658,56 zł. 

15.2. Umowy franczyzowe 

Emitent prowadzi sprzedaż swoich produktów nie tylko w ramach sklepów własnych, ale także w ramach sieci 
sklepów franczyzowych, zlokalizowanych zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. W tym celu 
zawiera umowy franczyzowe z podmiotami posiadającymi prawo do dysponowania lokalem o ustalonym przez 
Emitenta standardzie. Emitent udostępnia „know-how” i prawo korzystania ze znaku towarowego (SolaR), 
natomiast realizacją sprzedaży towarów marki SolaR odbiorcom sieci franczyzowej, zarówno w kraju, jak i za 
granicą, zajmuje się spółka zależna Emitenta – Solar Franczyza sp. z o.o. Wszystkie umowy zawarte są na 
modelowym wzorze, którego główne postanowienia zostały opisane poniżej.  

Umowy franczyzy określają zasady i warunki prowadzenia przez Franczyzobiorcę sprzedaży detalicznej 
wyłącznie produktów Emitenta w zakresie odzieży damskiej i dodatków do niej występujących pod nazwą 
SolaR oraz zezwolenia na korzystanie z wiedzy i sposobu działania Emitenta.  

Na podstawie umowy Franczyzobiorca jest uprawniony do korzystania ze znaku towarowego (SolaR) 
w związku z prowadzonym sklepem, wykorzystywania technik reklamowych i marketingowych Emitenta, 
pomocy doradczo-organizacyjnej związanej z wyposażeniem i wyglądem sklepu, doborem personelu oraz 
korzystania z „know-how”  Emitenta w odniesieniu do sprzedaży. Emitent gwarantuje Franczyzobiorcy 
wyłączność działania na danym terenie w zakresie przedmiotu umowy. 

Franczyzobiorca zobowiązany jest do osiągania jak najlepszych wyników sprzedaży produktów Emitenta 
i uiszczania na rzecz Emitenta bieżących opłat franczyzowych, obliczanych i uiszczanych co 3 pełne miesiące 
kalendarzowe na podstawie całkowitych przychodów netto w danych okresie ze sprzedaży produktów 
Emitenta. 

Umowy przewidują również obowiązek naprawienia szkody wynikłej z zawinionego niewykonania lub 
nienależytego wykonania umownych zobowiązań przez którąkolwiek ze stron oraz obowiązek zapłaty kar 
umownych przez Franczyzobiorcę na rzecz Emitenta w przypadku naruszenia obowiązków określonych umową 
– w wysokości 10.000 euro. 

Emitentowi  przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach naruszenia 
wskazanych z umowie obowiązków przez Franczyzobiorcę oraz w razie zalegania z zapłatą bieżących opłat 
franczyzowych za 2 okresy płatności bądź w razie zaniżenia przez Franczyzobiorcę obrotu stanowiącego 
podstawę obliczenia opłaty bieżącej. 
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Poniżej przedstawiono zestawienie obowiązujących umów franczyzowych: 

L.p. Franczyzobiorca Lokalizacja 
Data 

zawarcia 
umowy 

Okres 
obowiązywania 

umowy 

Wartość 
obrotów  

w 2011 r. (zł) 

1. Firma Handlowa A&B s.c. 
Andrzej Cieślicki,  
Barbara Cieślicka 

Jelenia Góra 31.01.2006 r. 
5 lat  

(przedłużona)  
912 869,25 

2. Firma Handlowa Studio  
– Robert Kościółek 

Galeria Graffica  
w Rzeszowie 

01.02.2010 r. 5 lat 1 154 200,61 

3. Sklep „Solar” – Jacek Sobka CH Real we Włocławku 01.02.2010 r. 5 lat 1 086 816,10 

4. Firma Handlowa Komex  
– Jolanta Komolka 

Leszno 01.02.2010 r. 5 lat 1 104 836,15 

Kalisz 01.02.2010 r. 5 lat 5. Firma Handlowa Primavera – 
Lech Walczak Konin 01.02.2010 r. 5 lat 

2 376 249,11 

6. F.H.U. ART. – TRADE  
– Artur Brochocki 

Galeria S w Siedlcach 01.02.2010 r. 5 lat 995 721,34 

7. Firma Handlowa  
Michał Majka 

C.H. Ogrody w Elblągu 14.04.2010 r. 5 lat 1 121 472,20 

8. SHOWROOM 7 BVB  
– Natalia Madalińska 

Verstraete i Sam Verstraete 
Gandawa (Belgia) 13.08.2011 r. 5 lat 405 972,61 

9. AgroBałt sp. z o.o. Kalingrad (Rosja) 24.02.2010 r.  5 lat 229 380,12 

10. Vitaly Boyko Lwów (Ukraina) 26.03.2010 r. 5 lat 386 224,72 

11. Gąsik & Albers OHG -
Katarzyna Gąsik,  

Maciej Albert 
Luebek (Niemcy) 13.02.2011 r. 5 lat 812 571,26 

12. 
JIL Trading Company 

Dubaj (Zjednoczone 
Emiraty Arabskie) 

04.05.2011 r. 5 lat 658 358,24 

13. Elena Nikołajewna Szabalina Tula (Rosja) 24.05.2011 r. 5 lat 392 139,66 

Źródło: Emitent. 

15.3. Umowy o współpracy na sklep partnerski  

Umowa o współpracy z dnia 26.04.2010 r. zawarta z FAYOLA Gmbh z siedzibą w Trier 
w Niemczech (Partner) 

Umowa ta ustala zasady współpracy pomiędzy Emitentem, spółką Solar Dystrybucja sp. z o.o. i Partnerem 
w zakresie sprzedaży produktów odzieży damskiej i akcesoriów marki SolaR. Partner zobowiązuje się do 
sprzedaży odzieży i akcesoriów marki SolaR we własnym sklepie, zgodnie z określonym przez Emitenta 
wizerunkiem oraz realizowanym przez Solar Dystrybucja sp. z o.o. systemem i harmonogramem dostaw. 
Zgodnie z postanowieniami umowy Partner jest zobowiązany dokonywać zamówień za pomocą programu 
zamówieniowego (system ERP), a spółka zależna Solar Dystrybucja Sp. z o.o. zapewnia realizację dostaw.  

Partner zobowiązany jest do terminowego odbioru zamawianego towaru oraz terminowego regulowania 
należności za zakupiony towar. Podstawą odbioru przez Partnera danej partii towaru jest przedstawienie 
potwierdzenia dokonania płatności 100% wartości każdego zamówienia. 

W umowach przewidziano kary umowne należne Emitentowi: w wysokości 0,1% wynagrodzenia należnego 
tytułem złożonego zamówienia za każdy dzień opóźnienia w jego odbiorze; w wysokości 10 000 zł 
w przypadku naruszenia obowiązku zwrotu loga Emitenta i wszelkich materiałów reklamowych oraz w razie 
sprzedawania towarów marki SolaR i używania loga po zakończeniu współpracy – w terminie 7 dni od daty 
wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron 
z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Wartość obrotów z Partnerem w 2011 r. wyniosła 180 990,54 zł. 
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Umowa o współpracy z dnia 23.08.2010 r. zawarta z Asmika Davtyan-Jasmina z siedzibą 
w Bratysławie (Partner) 

Umowa ta ustala zasady współpracy pomiędzy Emitentem, spółką Solar Dystrybucja sp. z o.o. i Partnerem 
w zakresie sprzedaży produktów odzieży damskiej i akcesoriów marki SolaR. Partner zobowiązuje się do 
sprzedaży odzieży i akcesoriów marki SolaR we własnym sklepie, zgodnie z określonym przez Emitenta 
wizerunkiem oraz realizowanym przez Solar Dystrybucja sp. z o.o. systemem i harmonogramem dostaw. 
Zgodnie z postanowieniami umowy Partner jest zobowiązany dokonywać zamówień za pomocą programu 
zamówieniowego (system ERP), a spółka zależna Solar Dystrybucja sp. z o.o. zapewnia realizację dostaw.  

Partner zobowiązany jest do terminowego odbioru zamawianego towaru oraz terminowego regulowania 
należności za zakupiony towar. Podstawą odbioru danej partii towaru jest przedstawienie potwierdzenia 
dokonania płatności 100% wartości każdego zamówienia. 

W umowach przewidziano kary umowne należne Emitentowi: w wysokości 0,1% wynagrodzenia należnego 
tytułem złożonego zamówienia za każdy dzień opóźnienia w jego odbiorze; w wysokości 10 000 zł 
w przypadku naruszenia obowiązku zwrotu loga Emitenta i wszelkich materiałów reklamowych oraz w razie 
sprzedawania towarów marki SolaR i używania loga po zakończeniu współpracy – w terminie 7 dni od daty 
wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron 
z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Wartość obrotów z Partnerem w 2011 r. wyniosła 58 476,80 zł. 

Ponadto Emitent współpracuje również z innymi podmiotami zagranicznymi na zasadach podobnych jak te 
wskazane w wyżej opisanych umowach współpracy, z którymi jednakże formalnie Emitent nie ma podpisanej 
umowy partnerskiej, a które dokonują stałych zamówień towarów marki SolaR. Realizacją sprzedaży towarów 
marki SolaR do sklepów partnerskich zajmuje się spółka zależna Emitenta – Solar Dystrybucja sp. z o.o. 

Poniżej przedstawiono zestawienie miast, w których zlokalizowane są sklepy partnerskie Emitenta. 

 Lokalizacja Kraj Obroty w 2011 r. (zł) 

1. Tukums Łotwa 26 342,12 

2. Vellmar  187 222,43 

3. Landau 42 563,10 

4. Monachium 16 184,85 

5. Frankfurt 

6. Frankfurt 

7. Frankfurt 

499 696,12 

8. Trier 

Niemcy 

180 990,54 

9. Presov 87 001,60 

10. Bratysława 
Słowacja 

58 476,80 

11. Londyn 77 447,76 

12. Edynburg 
Wielka Brytania 

125 568,73 

13. Obińsk 288 195,34 

14. Smoleńsk  258 609,63 

15. Krasnodar 

Rosja 

64 593,96 

16. Lwów 643 799,30 

17. Czerniowce 152 368,45 

18. Iwano-Frankiwsk 

19. Truskawec 
Razem z Lwowem  (poz. 16) 

20. Odessa 122 314,54 

21. Tarnopol 241 308,06 

22. Dnieprodzierżyńsk 83 782,79 

23. Kijów 

Ukraina 

92 741,12 

24. Mogilew 109 419,96 

25. Brześć 
Białoruś 

Razem ze Smoleńskiem (poz. 14) 

Źródło: Emitent. 
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15.4. Umowa na gwarancje ubezpieczeniowe  

Umowa o współpracy II z dnia 30 czerwca 2006 r. wraz z aneksami zawarta z BRE BANK S.A. 
w Warszawie – Oddział Korporacyjny Poznań 

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Emitentem a BRE BANK S.A. w zakresie 
korzystania przez Emitenta z produktów i usług banku w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności. 
Zgodnie z umową BRE BANK S.A. zobowiązał się do udostępniania Emitentowi, na jego wniosek, do dnia 
29 czerwca 2012 r. gwarancji terminowych płatności czynszu i/lub gwarancji dobrego wykonania umów najmu 
w polskich złotych lub w innej walucie. Sublimit na gwarancje został ustalony na kwotę 9.500.000 zł. 

Zabezpieczenie wierzytelności BRE BANK S.A. z tytułu niniejszej umowy stanowią środki pieniężne przyznane 
Emitentowi na podstawie Umowy z dnia 30 czerwca 2006 r. o kredyt odnawialny złotowy w kwocie 9.500,000 zł 
oraz oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Wykorzystanie przez Emitenta środków 
finansowych z umowy kredytowej będzie następować wyłącznie w drodze realizacji dyspozycji Banku, 
w przypadku wystąpienia należności przeterminowanych z tytułu produktów – gwarancji udzielonych 
w ramach przedmiotowej umowy współpracy. Po ewentualnym uruchomieniu kredytu – odsetki naliczane 
będą w okresach miesięcznych, a sam kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej 
WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Emitent będzie zobowiązany do całkowitej spłaty kredytu do dnia 
31 sierpnia 2012 roku. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi zastaw rejestrowy na zapasach stanowiących 
własność Emitenta (rzeczy ruchome zlokalizowane w wyszczególnionych w umowie sklepach Emitenta) do 
kwoty 6.500.000 zł, na podstawie umowy zastawniczej z dnia 12 lipca 2006 r. wraz z aneksami zawartej z BRE 
Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.  

W ramach przedmiotowej umowy na gwarancje ubezpieczeniowe Emitent uzyskał następujące gwarancje 
bankowe zabezpieczające umowy najmu lokali w centrach handlowych: 

Lp. 
Wystawca 
gwarancji 

Kwota  
gwarancji 

Termin ważności 
gwarancji 

Centrum Handlowe, w którym znajduje się 
lokal, którego dotyczy gwarancja 

1. BRE BANK S.A. 40 085,01 € 15-01-2013 Galeria Malta w Poznaniu 

2. BRE BANK S.A. 18 305,35 € 15-01-2013 
Galeria Handlowo-Usługowa „Focus Park”  

w Piotrkowie Trybunalskim 

3. BRE BANK S.A. 21 503,67 € 15-01-2013 Gemini Park w Tarnowie 

4. BRE BANK S.A. 22 880,80 € 15-01-2013 C.H. Factory Warszawa-Ursus 

5. BRE BANK S.A. 20 867,67 € 15-01-2013 C.H. Cuprum Arena w Lubinie 

6. BRE BANK S.A. 29 710,00 € 01-02-2013 Galeria  Kaskada w Szczecinie 

7. BRE BANK S.A. 20 280,12 € 01-02-2013 Bielsko-Biała Sfera 

8. BRE BANK S.A. 24 751,04 € 10-02-2013 
Centrum Handlowo-Usługowe „Focus Park”  

w Gliwicach 

9. BRE BANK S.A. 17 022,29 € 15-02-2013 Galeria Victoria w Wałbrzychu 

10. BRE BANK S.A. 24 820,90 € 15-02-2013 Gemini w Bielsku-Białej 

11. BRE BANK S.A. 20 306,07  € 17-02-2013 
C.H. w Gliwicach – Park Handlowy „Europa 

Centralna” 

12. BRE BANK S.A. 27 453,85 € 25-02-2013 Galeria Jurajska w Częstochowie 

13. BRE BANK S.A. 46 995,95 zł 25-02-2013 Auchan w Komornikach 

14. BRE BANK S.A. 20 545,38 € 15-03-2012 C.H. M1 w miejscowości Czeladź 

15. BRE BANK S.A. 18 190,00 € 15-03-2012 C.H. Plaza w Sosnowcu 

16. BRE BANK S.A. 22 524,30 € 20-03-2013 Galeria Krakowska 

17. BRE BANK S.A. 16 219,41 € 01-04-2012 C.H. Kraków Plaza 

18. BRE BANK S.A. 17 653,17 € 05-04-2012 Fashion House Outlet Centre Sosnowiec 

19. BRE BANK S.A. 26 439,77 € 15-04-2012 C.H. Poznań Plaza 

20. BRE BANK S.A. 29 523,92 € 15-04-2012 Galeria Klif  w Warszawie 

21. BRE BANK S.A. 19 010,81 € 20-04-2012 C.H. Ster w Szczecinie 

22. BRE BANK S.A. 23 001,81 € 30-04-2012 Silesia City Center w Katowicach 

23. BRE BANK S.A. 17 938,41 € 30-04-2012 C.H. Plaza w Lublinie 
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Lp. 
Wystawca 
gwarancji 

Kwota  
gwarancji 

Termin ważności 
gwarancji 

Centrum Handlowe, w którym znajduje się 
lokal, którego dotyczy gwarancja 

24. BRE BANK S.A. 15 923,02 € 30-04-2012 
Galeria Handlowo-Usługowa „Focus Park”  

w Rybniku 

25. BRE BANK S.A. 36 105,44 € 12-05-2012 Łódź Manufaktura  

26. BRE BANK S.A. 55 000,00 zł 12-05-2012 Płock Wisła 

27. BRE BANK S.A. 33 581,43 € 14-05-2012 Galeria Bałtycka w  Gdańsku 

28. BRE BANK S.A. 16 539,46 € 30-05-2012 Galeria Askana w Gorzowie Wielkopolskim 

29. BRE BANK S.A. 11 668,39 € 10-06-2012 C.H. M1 w miejscowości Marki 

30. BRE BANK S.A. 19 123,97 € 29-06-2012 Fashion House OUTLET Centre w Piasecznie 

31. BRE BANK S.A. 55 530,60 € 29-06-2012 C.H. „Złote Tarasy” w  Warszawie 

32. BRE BANK S.A. 20 469,08 € 29-06-2012 Regionalne C.H. Magnolia Park we Wrocławiu 

33. BRE BANK S.A. 15 940,80 € 29-06-2012 Galeria Focus Park w Zielonej Górze 

34. BRE BANK S.A. 18 771,61 € 29-06-2012 Galeria Copernicus w Toruniu 

35. BRE BANK S.A. 32 988,00 € 29-06-2012 Bonarka City Center w Krakowie 

36. BRE BANK S.A. 14 200,86 € 29-06-2012 C.H. Janki w Jankach k. Warszawy 

37. BRE BANK S.A. 23 671,74 € 29-06-2012 C.H. 3 Stawy w Katowicach 

38. BRE BANK S.A. 19 337,00 € 29-06-2012 Kielce Galeria Echo 

39. BRE BANK S.A. 16 106,33 € 30-06-2012 Galeria Dominikańska we Wrocławiu 

40. BRE BANK S.A. 12 425,49 € 01-07-2012 Zabrze Platan 

41. BRE BANK S.A. 13 968,70 € 01-08-2012 Kraków Factory 

42. BRE BANK S.A. 23 162,41 € 01-08-2012 C.H. Renoma we Wrocławiu 

43. BRE BANK S.A. 18 170,32 € 01-08-2012 C.H. Agora w Bytomiu 

44. BRE BANK S.A. 18 065,97 € 20-09-2012 Galeria Biała w Białymstoku 

45. BRE BANK S.A. 15 384,19 zł 20-09-2012 Galeria Pomorska w Bydgoszczy 

46. BRE BANK S.A. 13 354,12 € 20-09-2012 Galeria Pomorska w  Bydgoszczy 

47. BRE BANK S.A. 29 677,57 € 20-09-2012 C.H. Fashion House Outlet Centre w Gdańsku 

48. BRE BANK S.A. 16 242,68 € 20-09-2012 C.H. Manhattan w Gdańsku 

49. BRE BANK S.A. 14 438,19 € 20-09-2012 C.H. Alfa w Gdańsku 

50. BRE BANK S.A. 25 970,78 € 20-09-2012 C.H. Zakopianka w Krakowie 

51. BRE BANK S.A. 24 729,44 € 20-09-2012 Galeria Kazimierz w Krakowie 

52. BRE BANK S.A. 22 263,61 € 20-09-2012 Galeria Łódzka w Łodzi 

53. BRE BANK S.A. 18 242,76 € 20-09-2012 Centrum Alfa w Olsztynie 

54. BRE BANK S.A. 19 579,66  € 20-09-2012 Centrum Outlletowe „Factory” w Luboniu 

55. BRE BANK S.A. 63 000,00 zł 05-10-2012 King Cross w Poznaniu (Marcelin) 

56. BRE BANK S.A. 40 744,24 € 05-10-2012 Galeria Mokotów w Warszawie 

57. BRE BANK S.A. 29 741,17 € 20-10-2012 Centrum Forum w Koszalinie 

58. BRE BANK S.A. 14 371,03 € 20-10-2012 C.H. Jantar w Słupsku 

59. BRE BANK S.A. 27 005,56 € 23-10-2012 Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu 

60. BRE BANK S.A. 79 551,57 zł 30-10-2012 Auchan w Białymstoku 

61. BRE BANK S.A. 45 339,90 zł 30-10-2012 Auchan w Poznaniu (Swadzim) 

62. BRE BANK S.A. 66 713,85 zł 30-10-2012 Auchan we  Wrocławiu 

63. BRE BANK S.A. 23 684,93 € 01-11-2012 Galeria Słoneczna w Radomiu 

64. BRE BANK S.A. 19 775,34 € 02-11-2012 C.H. M1 w Poznaniu 

65. BRE BANK S.A. 10 061,96 € 02-11-2012 C.H. M1 w Radomiu 

66. BRE BANK S.A. 7 222,47 € 09-11-2012 Galeria Piastów w Legnicy 

67. BRE BANK S.A. 40 903,00 € 20-11-2012 C.H. Arkadia w Warszawie 

68. BRE BANK S.A. 28 176,58 € 20-11-2012 Centrum Solaris w Opolu 

  69. BRE BANK S.A. 29 856,96 € 20-11-2012 Trójmiejskie Centrum Handlowe Klif w Gdyni 
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Lp. 
Wystawca 
gwarancji 

Kwota  
gwarancji 

Termin ważności 
gwarancji 

Centrum Handlowe, w którym znajduje się 
lokal, którego dotyczy gwarancja 

70. BRE BANK S.A. 102 663,34 zł 26-11-2012 
Stary Browar – Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu 

w Poznaniu 

71. BRE BANK S.A. 23 128,99 € 26-11-2012 
Galeria  Handlowo-Usługowa „Focus Park”  

w Bydgoszczy 

72. BRE BANK S.A. 18 177,49 € 20-12-2012 C.H. Turzyn w Szczecinie 

73. BRE BANK S.A. 25 963,64 € 20-12-2012 
Centrum Handlowo-Rozrywkowe „Galaxy”  

w Szczecinie 

74. BRE BANK S.A. 31 323,88 € 20-12-2012 C.H. w Łodzi – „Port Łódź” 

Źródło: Emitent. 

15.5. Umowa współpracy z dnia 28 lipca 2009 r. zawarta z „Grutex”  A.P.H.  Jolanta Gruszka z siedzibą 
w Poznaniu (Dostawca) 

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Emitentem zajmującym się projektowaniem 
oraz obrotem odzieży i dodatków pod marką SolaR a Dostawcą specjalizującym się w organizacji produkcji 
odzieży i dodatków, ich konfekcjonowaniem, magazynowaniem i dystrybuowaniem. 

Zgodnie z postanowieniami umowy Emitent będzie składał u Dostawcy zamówienia na dostarczenie odzieży 
damskiej oraz dodatków marki SolaR (zwanych dalej wyrobami gotowymi) wykonanych z zaakceptowanych 
przez Emitenta materiałów, na podstawie przekazanej przez Emitenta dokumentacji technicznej, w tym 
w szczególności projektów odzieży. Dostawca natomiast zobowiązał się do dostarczenia zamówionych przez 
Emitenta wyrobów gotowych, wykonanych z materiałów zaakceptowanych przez Emitenta, w sposób zgodny 
z zamówieniem i dokumentacją techniczną, w tym w szczególności z przekazanymi projektami. 

Szczegóły wykonania konkretnego zamówienia, w tym wielkość i termin realizacji zamówienia, przez Dostawcę 
będą każdorazowo przekazywane przez Emitenta w formie zlecenia. 

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych przysługujących Emitentowi: 

• w wysokości 5% wartości danego zlecenia za każdy dzień zwłoki w przypadku zawinionego 
niedotrzymania przez Dostawcę terminu wykonania zlecenia; 

• w wysokości 500.000 zł za każde naruszenie przez Dostawcę, jego pracowników lub inne osoby, za 
pośrednictwem których wykonuje umowne obowiązki – tajemnicy poufności dotyczącej wszelkich 
informacji technicznych, technologicznych, ekonomiczno-finansowych, handlowych i organizacyjnych 
dotyczących Emitenta, a otrzymanych od niego w trakcie współpracy niezależnie od formy 
przekazywania tych informacji. 

Ponadto Dostawca zobowiązał się, że w czasie realizacji niniejszej umowy nie będzie wykonywał jakichkolwiek 
czynności ani też świadczył usług o podobnych charakterze na rzecz innych podmiotów. 

Wartość obrotów z Dostawcą w 2011 r. wyniosła 38 381 138,46 zł. 

15.6.  Umowy zakupu udziałów spółki Solar Dystrybucja sp. z o.o.  

Umowa sprzedaży udziałów z dnia 21.07.2009 r. wraz z aneksem zawarta z Wakon Investments 
Limited z siedzibą na Cyprze 

Umowa sprzedaży udziałów z dnia 21.07.2009 r. wraz z aneksem zawarta z Stanmax Co Limited 
z siedzibą na Cyprze 

Umowa sprzedaży udziałów z dnia 21.07.2009 r. wraz z aneksem zawarta z Veraques Limited 
z siedzibą na Cyprze 

Umowy te zostały opisane w pkt 3 rozdziału XVI niniejszego Prospektu „Transakcje z podmiotami 
powiązanymi”. 
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Umowa sprzedaży udziałów z dnia 31.08.2009 r. zawarta z osobą fizyczną 

Przedmiotem umowy była sprzedaż na rzecz Emitenta 50 udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
pod firmą Grutex Kawiecka Gruszka sp. z o.o. (obecnie: Solar Dystrybucja sp. z o.o.). Cena nabycia udziałów 
została ustalona na kwotę 150.000 zł. Strony ustaliły, iż cena zostanie w całości uregulowana do dnia 
31.12.2009 r. 

Cena została zapłacona. 

Umowa sprzedaży udziałów z dnia 31.08.2009 r. zawarta z osobą fizyczną 

Przedmiotem umowy była sprzedaż na rzecz Emitenta 50 udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
pod firmą Grutex Kawiecka Gruszka sp. z o.o. (obecnie: Solar Dystrybucja sp. z o.o.) Cena nabycia udziałów 
została ustalona na kwotę 150.000 zł. Strony ustaliły, iż cena zostanie w całości uregulowana do dnia 
31.12.2009 r. 

Cena została zapłacona. 

Na podstawie wyżej wymienionych umów sprzedaży Emitent nabył 100% udziałów w kapitale zakładowym 
spółki Solar Dystrybucja sp. z o.o. 

15.7. Umowy objęcia akcji serii B Emitenta i umowy potrącenia 

Umowa objęcia akcji z dnia 16 sierpnia 2011 r. oraz Umowa potrącenia z dnia 16 sierpnia 2011 r. 
zawarta z Wakon Investments Limited z siedzibą na Cyprze 

Umowa objęcia akcji z dnia 16 sierpnia 2011 r. oraz Umowa potrącenia z dnia 16 sierpnia 2011 r. 
zawarta ze Stanmax Co Limited z siedzibą na Cyprze 

Umowa objęcia akcji z dnia 16 sierpnia 2011 r. oraz Umowa potrącenia z dnia 16 sierpnia 2011 r. 
zawarta z Veraques Limited z siedzibą na Cyprze 

Umowy te zostały opisane w pkt 3 rozdziału XVI niniejszego Prospektu „Transakcje z podmiotami 
powiązanymi”. 

15.8. Umowy podmiotów zależnych Emitenta 

SOLAR DYSTRYBUCJA sp. z o.o. 

Umowa sprzedaży udziałów z dnia 26.10.2010 r. zawarta pomiędzy akcjonariuszem Emitenta 
i podmiotem powiązanym z Emitentem poprzez osobę Wiceprezesa Zarządu Emitenta – spółką 
WAKON INVESTMENTS Limited a spółką zależną Emitenta – Grutex Logistyka sp. z o.o. (obecnie: 
Solar Dystrybucja sp. z o.o.) 

Przedmiotem umowy była sprzedaż na rzecz spółki Solar Dystrybucja sp. z o.o. 1000 udziałów o wartości 
nominalnej 50,00 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod 
firmą Grutex sp. z o.o. (obecnie: Solar Franczyza  sp. z o.o.). Cena nabycia udziałów została ustalona na 
kwotę 19.600.000 zł.  Strony ustaliły, iż zapłata ceny nastąpi do dnia 01.12.2010 r. Cena została zapłacona.  

Kontrakt kupna-sprzedaży towaru z dnia 24.02.2010  r. zawarty pomiędzy Agrobałt sp. z o.o. 
z siedzibą w Kaliningradzie (Kupujący) a spółką zależną Emitenta Solar Dystrybucja sp. z o.o. 

Przedmiotem kontraktu jest sprzedaż towaru: odzieży damskiej, akcesoriów i produkcji reklamowej, programu 
komputerowego oraz urządzeń potrzebnych do wyposażenia sklepu SolaR. Strony uzgodniły warunki dostawy 
towaru EXW – Poznań, Polska zgodnie z Incoterms – 2000. Zgodnie z postanowieniami kontraktu cena 
towaru, ilość, asortyment i rozmiary, a także waga netto – brutto zostaną wskazane na fakturach.  

Kontrakt został zawarty na okres 5 lat, tj. do dnia 23.02.2015 r. 
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Wartość kontraktu strony ustaliły na kwotę 1.000.000 euro z możliwością zmiany wartości aneksem. Strony 
uzgodniły, iż formą zapłaty za towar będzie przedpłata 100% wartości dostawy zgodnie z wystawioną  przez 
Solar Dystrybucja sp. z o.o. fakturą. Kupujący został zobowiązany do zapłaty 50% wartości zamówionego 
towaru na bieżący sezon w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Dostawa towaru odbywać się będzie 
w terminie 14 dni od chwili uregulowania należności. 

Zgodnie z kontraktem Stronom przysługują następujące kary umowne: 

• Kupującemu: w przypadku odstąpienia od kontraktu z przyczyn zależnych od Solar Dystrybucja 
sp. z o.o. w wysokości 2% wartości zamówionego towaru oraz zwrot wpłaconej zaliczki. 

• Spółce Solar Dystrybucja sp. z o.o. – w razie odstąpienia od kontraktu z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Kupujący, w wysokości 10% wartości zamówienia bieżącej kolekcji, a zwrot 
zaliczki wpłaconej przez Kupującego wynosi 40%. 

Wartość obrotów z Kupującym w 2011 r. wyniosła: 229 380,12 zł. 

Umowa o współpracy z dnia 01 kwietnia 2011 r. zawarta z „Grutex” A.P.H. Jolanta Gruszka 
z siedzibą w Poznaniu (Dostawca) 

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy spółką Solar Dystrybucja sp. z o.o. zajmującą 
się obrotem odzieży i dodatków pod marką Solar a Dostawcą specjalizującym się w organizacji produkcji 
odzieży i dodatków, ich konfekcjonowaniem, magazynowaniem i dystrybuowaniem. 

Zgodnie z postanowieniami umowy Solar Dystrybucja sp. z o.o. będzie składała u Dostawcy zamówienia na 
dostarczenie odzieży damskiej oraz dodatków marki Solar (zwanych dalej wyrobami gotowymi), wykonanych 
wg wzorów i dokumentacji dostarczanej przez Emitenta. Dostawca natomiast zobowiązał się do dostarczenia 
zamówionych wyrobów gotowych w sposób zgodny z zamówieniem i ww. dokumentacją techniczną. 

Szczegóły wykonania konkretnego zamówienia, w tym wielkość i termin realizacji zamówienia, przez Dostawcę 
będą każdorazowo przekazywane w formie zlecenia. 

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych przysługujących spółce Solar Dystrybucja sp. z o.o.: 

• w wysokości 5% wartości danego zlecenia za każdy dzień zwłoki w przypadku zawinionego 
niedotrzymania przez Dostawcę terminu wykonania zlecenia; 

• w wysokości 500.000 zł za każde naruszenie przez Dostawcę, jego pracowników lub inne osoby, za 
pośrednictwem których wykonuje umowne obowiązki – tajemnicy poufności dotyczącej wszelkich 
informacji technicznych, technologicznych, ekonomiczno-finansowych, handlowych i organizacyjnych 
dotyczących Solar Dystrybucja sp. z o.o., a otrzymanych od niego w trakcie współpracy niezależnie 
od formy przekazywania tych informacji. 

Ponadto Dostawca zobowiązał się, że w czasie realizacji niniejszej umowy nie będzie wykonywał jakichkolwiek 
czynności ani też świadczył usług o podobnych charakterze na rzecz innych podmiotów. 

Strony umowy współpracowały ze sobą wcześniej, łączna wartość obrotów z Dostawcą w 2011 r. wyniosła: 
9 315 102,52 zł. 

Transakcja sprzedaży końcówek kolekcji w okresie od sierpnia do grudnia 2009 r. zawarta 
z „Grutex” A.P.H. Jolanta Gruszka z siedzibą w Poznaniu (Nabywca) 

Przedmiotem transakcji dokonanej w okresie od sierpnia do grudnia 2009 r. była sprzedaż na rzecz Nabywcy 
odzieży i dodatków marki SolaR, stanowiących końcówki kolekcji z ubiegłych sezonów, znajdujących się na 
stanie magazynowym Solar Dystrybucja. Łączna cena sprzedaży wyniosła 29 502 589,60 zł. Celem transakcji 
było uporządkowanie stanów magazynowych w Grupie Kapitałowej Emitenta po nabyciu przez Emitenta 
udziałów spółki Solar Dystrybucja sp. z o.o. i w związku z tym transakcja ta została zrealizowana z minimalną 
marżą na poziomie niecałych 3%. 
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SOLAR FRANCZYZA sp. z o.o. 

Kontrakt kupna-sprzedaży towaru z dnia 13.08.2011 r. zawarty pomiędzy SHOWROOM 7 BVBA  
– Natalia Madaliński-Verstraete i Sam Verstraete z siedzibą w Gandawie, Belgia (Kupujący) 
a spółką zależną Emitenta Solar Franczyza sp. z o.o. 

Przedmiotem kontraktu jest sprzedaż towaru: odzieży damskiej, akcesoriów i produkcji reklamowej, programu 
komputerowego oraz urządzeń potrzebnych do wyposażenia sklepu SolaR. Strony uzgodniły warunki dostawy 
towaru EXW – Poznań, Polska zgodnie z Incoterms – 2000. Zgodnie z postanowieniami kontraktu cena 
towaru, ilość, asortyment i rozmiary, a także waga netto – brutto zostaną wskazane na fakturach.  

Kontrakt został zawarty do dnia 13.08.2016 r. Termin ważności kontraktu może być przedłużony aneksem za 
zgodą obu stron. 

Wartość kontraktu strony ustaliły na kwotę 50.000 euro z możliwością zmiany wartości aneksem. Strony 
uzgodniły, iż tytułem zabezpieczenia płatności należności będzie gwarancja bankowa na kwotę 25.000 euro 
z pięcioletnim terminem ważności od dnia 1.02.2012 r. 

Spółka Solar Franczyza sp. z o.o. udzieliła 24-miesięcznej gwarancji na dostarczony towar. 

Strony kontraktu współpracowały ze sobą wcześniej, na podstawie nieobowiązującego już kontraktu, łączna 
wartość obrotów z Kupującym w 2011 r. wyniosła: 405 972,61 zł. 

Kontrakt kupna-sprzedaży towaru z dnia 14.02.2011 r. zawarty pomiędzy Gavrilyk Liubov 
Anatolevna (Kupujący) a spółką zależną Emitenta Solar Franczyza sp. z o.o. 

Przedmiotem kontraktu jest sprzedaż towaru: odzieży damskiej, akcesoriów i produkcji reklamowej, programu 
komputerowego oraz urządzeń potrzebnych do wyposażenia sklepu SolaR. Strony uzgodniły warunki dostawy 
towaru EXW – Poznań, Polska zgodnie z Incoterms – 2000. Zgodnie z postanowieniami kontraktu cena 
towaru, ilość, asortyment i rozmiary, a także waga netto – brutto zostaną wskazane na fakturach.  

Kontrakt został zawarty do dnia 31.12.2012 r. 

Wartość kontraktu strony ustaliły na kwotę 300.000 euro z możliwością zmiany wartości aneksem. Strony 
uzgodniły, iż formą zapłaty za towar będzie przedpłata 100% wartości dostawy zgodnie z wystawioną  przez 
Solar Franczyza sp. z o.o. fakturą. Dostawa towaru odbywać się będzie w terminie 14 dni od chwili 
uregulowania należności. 

Zgodnie z kontraktem Stronom przysługują następujące kary umowne: 

• Kupującemu: w przypadku odstąpienia od kontraktu z przyczyn zależnych od Solar Franczyza 
sp. z o.o. w wysokości 2% wartości zamówionego towaru; 

• Spółce Solar Franczyza sp. z o.o. – w razie odstąpienia od kontraktu z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Kupujący, w wysokości 2% wartości zamówienia bieżącej kolekcji. 

Wartość obrotów z Kupującym w 2011 r. wyniosła 288 195 zł. 

Kontrakt kupna-sprzedaży towaru z dnia 13.04.2011 r. zawarty pomiędzy Gąsik & Albert OHG  
– Katarzyna Gąsik, Maciej Albert z siedzibą w Luebeck (Kupujący) a spółką zależną Solar 
Franczyza sp. z o.o. 

Przedmiotem kontraktu jest sprzedaż towaru: odzieży damskiej, akcesoriów i materiałów reklamowych, 
programu komputerowego oraz urządzeń potrzebnych do wyposażenia sklepu SolaR. Strony uzgodniły 
warunki dostawy towaru EXW – Poznań, Polska zgodnie z Incoterms – 2000. Zgodnie z postanowieniami 
kontraktu cena towaru, ilość, asortyment i rozmiary, a także waga netto – brutto zostaną wskazane na 
fakturach.  

Kontrakt został zawarty na okres 5 lat, tj. do 13.02.2016 r. 

Strony uzgodniły, iż celem zabezpieczenia płatności należności Kupujący wpłaci depozyt w wysokości 
50.000 zł. 

Spółka Solar Franczyza sp. z o.o. udzieliła 24-miesięcznej gwarancji na dostarczony towar. 

Wartość obrotów z Kupującym w 2011 r. wyniosła: 812 571,26 zł. 
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Umowa o współpracy z dnia 26 kwietnia 2011 r. zawarta z „Grutex” A.P.H.  Jolanta Gruszka 
z siedzibą w Poznaniu (Dostawca) 

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy spółką Solar Franczyza sp. z o.o.  zajmującą 
się obrotem odzieżą i dodatkami pod marką SolaR a Dostawcą specjalizującym się w organizacji produkcji  
odzieży i dodatków, ich konfekcjonowaniem, magazynowaniem i dystrybuowaniem. Zgodnie z postanowieniami 
umowy  Solar Franczyza sp. z o.o. będzie składała  u Dostawcy zamówienia na dostarczenie odzieży damskiej 
oraz dodatków marki SolaR (zwanych dalej wyrobami gotowymi), wykonanych wg wzorów i dokumentacji 
dostarczanej przez Emitenta. Dostawca natomiast zobowiązał się do dostarczenia zamówionych wyrobów 
gotowych w sposób zgodny z zamówieniem i ww. dokumentacją techniczną. 

Szczegóły wykonania konkretnego zamówienia przez Dostawcę, w tym wielkość i termin realizacji zamówienia, 
będą każdorazowo przekazywane  w formie zlecenia. 

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych przysługujących spółce Solar Franczyza sp. z o.o.: 

• w wysokości 5% wartości danego zlecenia za każdy dzień zwłoki w przypadku zawinionego 
niedotrzymania przez Dostawcę terminu wykonania  zlecenia; 

• w wysokości 500.000 zł za każde naruszenie przez Dostawcę, jego pracowników lub inne osoby, za 
pośrednictwem których wykonuje umowne obowiązki –  tajemnicy poufności dotyczącej wszelkich 
informacji technicznych, technologicznych, ekonomiczno-finansowych, handlowych i organizacyjnych 
dotyczących Solar Franczyza sp. z o.o., a otrzymanych od niego w trakcie współpracy niezależnie od 
formy przekazywania tych informacji. 

Ponadto Dostawca zobowiązał się, że w czasie realizacji niniejszej umowy nie będzie wykonywał jakichkolwiek 
czynności, ani też świadczył usług o podobnych charakterze na rzecz innych  podmiotów. 

Strony umowy współpracowały ze sobą wcześniej, łączna wartość obrotów z Dostawcą w 2011 r. wyniosła 
5 756 946 zł. 

Kontrakt kupna-sprzedaży towaru z dnia 24.05.2011 r. zawarty pomiędzy Eleną Nikolajewną 
Szabliną, zarejestrowanym przedsiębiorcą prywatnym z siedzibą w Tule (Kupujący) a spółką 
zależną Emitenta – Solar Franczyza sp. z o.o. 

Przedmiotem kontraktu jest sprzedaż towaru: odzieży damskiej, akcesoriów i produkcji reklamowej, programu 
komputerowego oraz urządzeń potrzebnych do wyposażenia sklepu SolaR. Strony uzgodniły warunki dostawy 
towaru EXW – Poznań, Polska zgodnie z Incoterms – 2000. Zgodnie z postanowieniami kontraktu cena 
towaru, ilość, asortyment i rozmiary, a także waga netto – brutto zostaną wskazane na fakturach.  

Kontrakt został zawarty do dnia 31.12.2015 r. 

Wartość kontraktu strony ustaliły na kwotę 150.000 zł z możliwością zmiany wartości aneksem. Strony 
uzgodniły, iż formą zapłaty za towar będzie przedpłata 100% wartości dostawy zgodnie z wystawioną  przez 
Solar Franczyza sp. z o.o. fakturą. Dostawa towaru odbywać się będzie w terminie 14 dni od chwili 
uregulowania należności. 

Zgodnie z kontraktem Stronom przysługują następujące kary umowne: 

Kupującemu: w przypadku odstąpienia od kontraktu z przyczyn zależnych od Solar Franczyza sp. z o.o. 
w wysokości 2% wartości zamówionego towaru. 

Spółce Solar Franczyza sp. z o.o. – w razie odstąpienia od kontraktu z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Kupujący, w wysokości 2% wartości zamówienia bieżącej kolekcji. 

Wartość obrotów z Kupującym w 2011 r. wyniosła: 392 139,66 zł. 

Kontrakt kupna-sprzedaży towaru z dnia 04.05.2011 r. zawarty pomiędzy JIL Trading Company 
z siedzibą w Dubaju (Kupujący) a spółką zależną Solar Franczyza sp. z o.o. 

Przedmiotem kontraktu jest sprzedaż towaru: odzieży damskiej, akcesoriów i materiałów reklamowych, 
programu komputerowego oraz urządzeń potrzebnych do wyposażenia sklepu SolaR. Strony uzgodniły 
warunki dostawy towaru EXW – Poznań, Polska zgodnie z Incoterms – 2000. Zgodnie z postanowieniami 
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kontraktu cena towaru, ilość, asortyment i rozmiary, a także waga netto – brutto zostaną wskazane na 
fakturach.  

Kontrakt został zawarty na okres 5 lat, tj. do 04.05.2016 r. 

Strony uzgodniły, iż  wysyłka  towaru nastąpi każdorazowo po uprzednim wpłaceniu przez Kupującego 100% 
wartości kwoty zakupu wynikającej z wystawionej przez Solar Franczyza sp. z o.o. faktury.  

Spółka Solar Franczyza sp. z o.o. udzieliła 24-miesięcznej gwarancji na dostarczony towar. 

Wartość obrotów z Kupującym w 2011 r. wyniosła: 658 358,24 zł. 
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ROZDZIAŁ XIII: INFORMACJE O EMITENCIE 

1. Podstawowe informacje 

1.1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta 

Emitent działa pod firmą SOLAR Company spółka akcyjna.  

Emitent może używać skróconej  firmy (nazwy) w brzmieniu: SOLAR Company S.A.  

W obrocie handlowym Emitent może posługiwać się zarówno firmą w pełnym brzmieniu, jak i używać firmy 
(nazwy) skróconej.  

1.2. Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi 
działa Emitent, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby 

Kraj siedziby Emitenta 

Krajem siedziby Emitenta jest Polska. 

Siedziba Emitenta 

Siedzibą Emitenta jest Poznań. 

Forma prawna Emitenta 

Formą prawną Emitenta jest spółka akcyjna. 

Adres siedziby Emitenta i numery telekomunikacyjne 

Adres:    ul. Torowa 11; 61-315 Poznań   

Telefon:    +48 61 871 30 20 

Faks:   +48 61 871 30 31 

E-mail:    info@solar-company.com.pl 

Adres strony internetowej:  www.solar-company.com.pl 

2. Miejsce i data rejestracji Emitenta 

Emitent jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
KRS 0000385070. 

3. Data utworzenia Emitenta oraz czas, na jaki został utworzony 

Emitent powstał w wyniku przekształcenia spółki SOLAR Company Ltd. spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w spółkę SOLAR Company spółka akcyjna na mocy uchwały Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników SOLAR Company Ltd. sp. z o.o. z dnia 14 kwietnia 2011 r. sporządzonej w formie 
aktu notarialnego przed notariuszem Wojciechem Cendrowskim (Rep. A nr 6650/2011). 

Poprzednią formę prawną Emitenta stanowiła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą SOLAR 
Company Ltd. sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.  Spółka ta została zawiązana w dniu 06 czerwca 1995 r. aktem 
notarialnym sporządzonym przez notariusza Olafa Peretiatkowicza w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu (Rep. A 
nr 3682/95). Rejestracja spółki miała miejsce w dniu 19 września 1995 r. w Sądzie Rejonowym w Poznaniu 
w Wydziale XIV Gospodarczym – Rejestrowym pod numerem RHB 9848. Następnie w dniu 31 maja 2001 r. 
spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000016078. 

Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2011 r. Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy KRS postanowił o wpisie Emitenta jako spółki akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego 
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– Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000385070. Wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS został 
dokonany dnia 02 maja 2011 roku. 

Zgodnie ze Statutem Emitenta czas trwania Emitenta jest nieoznaczony. 

4. Istotne zdarzenia w rozwoju Emitenta 

Założycielami Emitenta są wspólnicy poprzednika prawnego Emitenta, tj. SOLAR Company Ltd. sp. z o.o.: 
Maria Pyzio, Stanisław Antoni Bogacki i Paweł Nowak oraz spółki prawa cypryjskiego: STANMAX CO. Limited, 
VERAQUES Limited i WAKON INVESTMENTS Limited. W zamian za udziały poprzednika prawnego Emitenta 
wspólnicy otrzymali akcje Emitenta proporcjonalnie do posiadanych udziałów, które zostały pokryte majątkiem 
przekształcanej spółki.  

Budowę rozpoznawalnej na rynku marki handlowej SolaR zapoczątkowali Maria Pyzio i Stanisław Antoni 
Bogacki, zakładając w 1989 roku spółkę PHU SOLAR sp. z o.o. W lutym 1990 roku do przedsięwzięcia dołączył  
Paweł Nowak. Następnie w 1995 roku wspólnie utworzyli spółkę SOLAR Company Ltd. sp. z o.o. i przez 
kolejne lata budowali pozycję rynkową marki SolaR oraz wytworzyli wysoce efektywną organizacyjnie 
i zyskowną organizację. 

Emitent to przedsiębiorstwo koncepcyjne. Zajmuje się projektowaniem i sprzedażą własnych autorskich 
kolekcji. Od początku działalności nad tworzeniem kolejnych kolekcji czuwa Maria Pyzio. Strategia Emitenta 
oparta jest na koncentracji na jednej marce, rozwoju sieci sklepów własnych i franczyzowych oraz na 
współdziałaniu z siecią sklepów partnerskich na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych.  

Emitent otwiera sklepy własne w galeriach handlowych o atrakcyjnych lokalizacjach. Nowoczesna architektura 
i duże przestrzenie są wyznacznikami wnętrz sklepów firmowych Emitenta.  

W 2001 roku Emitent uzyskał prawo ochronne na znak towarowy SolaR. 

Emitent jest laureatem i zdobywcą prestiżowych nagród: 

W latach 2000-2009 Magazyn „Twój Styl” co roku nagradzał Emitenta nagrodą Doskonałość Mody „Twojego 
Stylu”.  

W 2004 r. Emitent uzyskał nagrodę konsumentów nagradzających jakość – kolekcja jesień-zima sezonu 
2003/2004 otrzymała certyfikat „Dobre, bo polskie”, od 2004 r. pod nazwą Najlepsze w Polsce. 

Krajowa Izba Mody przyznała firmie  nagrodę „Isadora” w kategoriach: Producent i Projektant 2004 r. 

W 2005 r. Emitent otrzymał  szczególne wyróżnienie i został ogłoszony Polską Firmą Odzieżową 2005 roku. 

Rok 2009 obfitował w liczne sukcesy Emitenta:  

• otrzymanie nagrody głównej w Konkursie „Fashion Website Awards” organizowanym przez 
wydawnictwo Promedia za najlepszą stronę internetową w branży mody w 2009 r. oraz w grupie 
„Odzież i Bielizna” w kategorii Handel; 

• uzyskanie prestiżowego wyróżnienia przyznawanego przez miesięcznik „Forbes” w rankingu „Diamenty 
Forbesa 2009”, a tym samym uplasowanie się Emitenta w ścisłej czołówce polskich przedsiębiorstw 
najszybciej zwiększających swą wartość w latach 2005-2007; Emitent zajął pierwsze miejsce 
w województwie wielkopolskim w kategorii firm średnich oraz w pierwszej dziesiątce w kraju; 

• zdobycie czołowego miejsca w programie „Jakość Obsługi 2008” w kategorii Odzież Damska 
organizowanym przez Vision SecretClient; wyróżnienie przyznawane przez konsumentów 
w programie „Najprzyjaźniejsze firmy w Polsce”. 

W roku 2010 Emitent został drugi rok z rzędu laureatem Godła Jakości Obsługi 2009. W branży „Odzież 
Damska” zajął I miejsce. Emitent uplasował się także na I miejscu szóstej edycji programu „Laur Klienta 
2010”, największego programu konsumenckiego w Polsce, w kategorii „Sieci ekskluzywnych salonów 
odzieżowych dla kobiet”. Pani Prezes poprzednika prawnego Emitenta, spółki SOLAR Company Ltd. sp. z o.o. 
– Maria Pyzio uplasowała się na 28. miejscu listy 50 najbardziej przedsiębiorczych kobiet biznesu roku 2010 
opublikowanej na łamach tygodnika „Gazeta Finansowa”. 
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W opublikowanym w grudniu 2010 roku rankingu „Głosu Wielkopolskiego” „Wielkopolskie firmy dekady” 
Emitent znalazł się w gronie 10 flagowych firm Wielkopolski pierwszej dekady XXI wieku.  

W 2010 roku Emitent rozpoczął wdrażanie systemu informatycznego ERP, służącego wspomaganiu 
zarządzania przedsiębiorstwem i współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw poprzez 
gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. W Dacie Prospektu 
program ten jest już w pełni wykorzystywany. 

W 2011 r. Emitent otrzymał I miejsce w konkursie „Sieć handlowa roku 2011” organizowanym przez Polską 
Radę Centrów Handlowych oraz ponownie Emitent został laureatem Godła Jakości Obsługi 2010. 

W listopadzie 2011r. Emitent uruchomił sklep internetowy. Od pierwszego dnia przedsięwzięcie spotkało się 
z ogromnym zainteresowaniem klientek. Od początku działania sklepu internetowego Emitent notuje sprzedaż 
porównywalną z obrotami sklepu firmowego. 

5. Wybrane przepisy regulujące działalność Emitenta 

Emitent działa na podstawie prawa polskiego. 

Podstawą działalności Emitenta są przede wszystkim: Kodeks Spółek Handlowych, Statut Emitenta oraz 
regulaminy Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia. 

6. Struktura organizacyjna Grupy 

Grupę Kapitałową SOLAR tworzą Emitent oraz spółki: PHU Solar sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Solar 
Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Solar Franczyza sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wobec 
których Emitent jest podmiotem dominującym. 

Spółka Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Solar  sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Torowej 
11, jest podmiotem bezpośrednio zależnym od Emitenta. Stosunek dominacji wynika z faktu, iż Emitent 
posiada 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 50 000 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego i 100% 
głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki PHU Solar sp. z o.o. 

Spółka PHU Solar sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym z dnia 17.10.1989 r. sporządzonym przez 
notariusza Urszulę Sterling (Rep. A Nr II 5622/89) w Państwowym Biurze Notarialnym. Rejestracja spółki 
miała miejsce w dniu 19 października 1989 r. pod numerem RHB 4081 przez Sekcję Spraw Rejestrowych Sądu 
Rejonowego w Poznaniu. Następnie spółka została wpisana w dniu 18.04.2003 roku do Krajowego Rejestru 
Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego aktualnie przez VIII Wydział Gospodarczy Sądu 
Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS 0000158070. 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.  

Spółka PHU Solar Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za zakup na rynku europejskim tkanin do produkcji odzieży 
Emitenta. 

Spółka Solar Dystrybucja  sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Torowej 11, jest podmiotem 
bezpośrednio zależnym od Emitenta. Stosunek dominacji wynika z faktu, iż Emitent posiada 20.000 udziałów 
o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego i 100% głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników spółki Solar Dystrybucja sp. z o.o. 

Spółka Solar Dystrybucja sp. z o.o. powołana została aktem notarialnym z dnia 04.02.2009 r. sporządzonym 
przez notariusza Wojciecha Cendrowskiego (Rep. A nr 2320/2009) i zarejestrowana w dniu  02.03.2009 roku 
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez VIII Wydział Gospodarczy 
Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS 0000324776.   

Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 000 000 zł i dzieli się na 20.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł 
każdy.  

Spółka Solar Dystrybucja Sp. z o.o. zajmuje się głównie organizacją i nadzorem nad sprzedażą towarów 
Emitenta do zewnętrznej sieci sklepów. 
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Spółka Solar Franczyza sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Torowej 11, jest podmiotem pośrednio 
zależnym od Emitenta – poprzez spółkę Solar Dystrybucja sp. z o.o., która  posiada 1.000 udziałów o łącznej 
wartości nominalnej 50 000 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego i 100% głosów na Zgromadzeniu 
Wspólników spółki Solar Franczyza sp. z o.o. 

Spółka Solar Franczyza sp. z o.o. została powołana aktem notarialnym z dnia 15 września 2008 r. 
sporządzonym przez notariusza Wojciecha Cendrowskiego (Rep. A nr 22669/2008) i zarejestrowana została 
w 26.09.2008 roku w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez VIII 
Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS 
0000314142.  

Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000 zł i dzieli się na 1.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.  

Spółka Solar Franczyza Sp. z o.o. zajmuje się organizacją i nadzorem sprzedaży towarów Emitenta odbiorcom 
sieci franczyzowej. 

Graficzna prezentacja Grupy Kapitałowej Emitenta przedstawia się następująco: 

 

 

 

Wykaz istotnych podmiotów zależnych i powiązanych 

Nazwa podmiotu zależnego  
od Emitenta 

Kraj  
siedziby 

Procent udziałów Emitenta w kapitale i głosach  
na zgromadzeniu wspólników 

PHU Solar sp. z o.o. Polska 100% 

SOLAR Dystrybucja sp. z o.o.  Polska 100% 

SOLAR Franczyza sp. z o.o.* Polska 100%* 

* Podmiot zależny pośrednio od Emitenta poprzez Solar Dystrybucja sp. z o.o. 
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7. Informacje o udziałach w innych przedsiębiorstwach 

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, z wyjątkiem udziału w spółkach opisanych w Rozdziale XIII punkt 6 Prospektu, Emitent nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, 
w których udział może mieć znaczący wpływ na ocenę jego własnych aktywów i pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków i strat. 

Lp. 
Nazwa 
spółki 

Siedziba 
spółki 

Przedmiot 
działalności  

spółki 

Udział  
w kapitale 

zakładowym 
(%) 

Udział  
w głosach 

na WZ  
(%) 

Wartość  
posiadanych 

udziałów 
(tys. zł) 

Kapitał  
zakładowy 

spółki 
(tys. zł) 

Rezerwy 
spółki 

(tys. zł) 

Zysk/strata  
z normalnej  
działalności  

po opodatkowaniu 
za rok 2010 

(tys. zł) 

Kwota 
pozostająca 
do zapłaty  

z tytułu 
posiadanych 

udziałów 
(tys. zł) 

Dywidenda  
z tytułu 

posiadanych 
udziałów 

otrzymana  
w 2010 roku 

(tys. zł) 

Kwota  
należności  

i zobowiązań  
Emitenta  

wobec spółki  
(tys. zł) na dzień  

31.12.2011 r. 

1. 
PHU Solar
sp. z o.o. 

Poznań 
Sprzedaż  
hurtowa 
tkanin 

100 100 50 50 448 367 0 0 

zobowiązania Emitenta 
wobec spółki: 0,0 

należności Emitenta  
od spółki: 0,3 

2. 
SOLAR 

Dystrybucja
sp. z o.o. 

Poznań 

Sprzedaż  
hurtowa 
odzieży  

i dodatków 

100 100 1000 1000 30.876 6.884 0 0 

zobowiązania Emitenta 
wobec spółki: 0 

należności Emitenta  
od spółki: 3.4 

3. 
SOLAR 

Franczyza
sp. z o.o. 

Poznań 

Sprzedaż  
hurtowa 
odzieży  

i dodatków 

100* 100* 50* 50 379 3.276 0 0 

zobowiązania Emitenta 
wobec spółki: 0 

należności Emitenta 
od spółki: 0,9 

Źródło: Emitent 

*Pośrednio poprzez Solar Dystrybucja sp. z o.o. 
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ROZDZIAŁ XIV: ZARZĄDZANIE I NADZÓR 

1. Zarząd 

Zgodnie z § 12 Statutu Emitenta kadencja Zarządu trwa dwa lata. 

Kadencja Zarządu jest kadencją wspólną. 

Kadencja obecnego Zarządu Emitenta rozpoczęła się w dniu 02 maja 2011 roku z chwilą rejestracji spółki 
akcyjnej. Obecna kadencja Zarządu Emitenta upływa w dniu 02 maja 2013 roku. Mandat członków Zarządu 
Emitenta wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 
ostatni pełny rok oborowy pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. za  rok 2012.  

Członkowie Zarządu zostali powołani do pełnienia swoich funkcji w Zarządzie Emitenta uchwałą 
o przekształceniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników SOLAR Company Ltd. sp. z o.o. z dnia 
14 kwietnia 2011 r. 

2. Skład Zarządu 

W skład Zarządu wchodzą: 

• Stanisław Antoni Bogacki – Prezes Zarządu, 

• Maria Pyzio – Wiceprezes Zarządu, 

• Paweł Nowak – Wiceprezes Zarządu 

Członkowie Zarządu wykonują pracę w siedzibie Emitenta przy ul. Torowej 11 w Poznaniu. 

Pan Stanisław Antoni Bogacki – Prezes Zarządu 

Pan Stanisław Antoni  Bogacki jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. 
W 1984 r. uzyskał II stopień specjalizacji w dziedzinie okulistyki, a w 1988 r. tytuł doktorski. W 1986 r. odbył 
stypendium naukowe w Klinice Okulistycznej Uniwersytetu Północnej Karoliny w Stanach Zjednoczonych. 
W latach 1985-1989 odbył także wiele staży w wiodących klinikach okulistycznych w Niemczech. Zatrudniony 
był w Klinice Okulistycznej Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie pełnił różne funkcje: asystenta i starszego 
asystenta (1979-1988), kierownika zorganizowanej przez niego Poradni Chorób Siatkówki i Laseroskopii 
(1987-1990) oraz funkcję adiunkta (1998-1990). W latach  1992-1997 pan Stanisław Antoni Bogacki 
zaangażowany był w pracę Wojewódzkiego Szpitala Pulmonologicznego w Poznaniu, gdzie pełnił funkcję 
Wiceprezesa Rady Nadzorczej.  

W 1989 r. założył razem z panią Marią Pyzio spółkę PHU Solar sp. z o.o.  (obecnie spółkę zależną Emitenta), 
w której w latach 1989-1995 był członkiem Zarządu i Dyrektorem Generalnym. W latach 1995-2011 brał 
udział w licznych międzynarodowych konferencjach i seminariach z dziedziny zarządzania i marketingu. 

Od 1995 r. pan Stanisław Antoni Bogacki pełnił funkcję Dyrektora Generalnego spółki SOLAR Company Ltd. 
sp. z o.o. w Poznaniu – poprzednika prawnego Emitenta, w której następnie w okresie od  lutego 2002 
sprawował funkcję członka Zarządu, a od lipca 2001 r. był jej udziałowcem.  

Pan Stanisław Antoni Bogacki jest także jednym z założycieli Emitenta i Prezesem Zarządu Emitenta oraz 
wykonuje czynności na stanowisku Dyrektora Generalnego. 

W latach 2001-2008 pan Stanisław Antoni Bogacki prowadził także jednoosobową działalność gospodarczą 
pod firmą „Stanex”, a od maja 2008 r. jest także współwłaścicielem spółki  Boart s.c., która zajmuje się za 
pośrednictwem galerii Artykwariat – propagowaniem i sprzedażą malarstwa europejskiego i sztuki użytkowej 
XIX i początków XX wieku.  

Obok funkcji Prezesa Zarządu Emitenta pan Stanisław Antoni Bogacki zasiada także w zarządach spółek 
zależnych Emitenta – w PHU Solar sp. z o.o. od kwietnia 2003 r. i w Solar Dystrybucja sp. z o.o. od 
października 2009 r.  
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Pan Stanisław Antoni Bogacki posiada 100% udziałów w spółce Stanmax Co. Limited z siedzibą na Cyprze 
i jest jej Dyrektorem. 

W okresie ostatnich pięciu lat pan Stanisław Antoni Bogacki pełnił/pełni  ponadto następujące funkcje: 

• Prezesa Zarządu Vitreus sp. z o.o. – od stycznia 1999 r. do sierpnia 2008 r., 

• Prezesa Zarządu Pasta sp. z o.o. – od sierpnia 2002 r. do chwili obecnej, 

• Dyrektora spółki cypryjskiej Stanmax Co. Ltd – od września 2008 r. do chwili obecnej. 

Pan Stanisław Antoni Bogacki w okresie ostatnich pięciu lat był/jest wspólnikiem następujących spółek 
handlowych: 

• Stanmax Co. Ltd – od września 2008 r. do chwili obecnej, 

• Vitreus sp. z o.o. – od maja 2003 r. do chwili obecnej, 

• Pasta sp. z o.o. – od maja 2002 r. do chwili obecnej. 

Pan Stanisław Antoni Bogacki jest ojcem członka Rady Nadzorczej Emitenta – pana Stanisława Wojciecha 
Bogackiego. 

Pani Maria Pyzio – Wiceprezes Zarządu 

Pani Maria Pyzio jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu na kierunku pedagogiki. W latach 1980-1983 była nauczycielem nauczania początkowego 
w Szkole Podstawowej nr 10 w Poznaniu.  W 1989 r. założyła wraz z panem Antonim Stanisławem Bogackim 
spółkę P.H.U. Solar sp. z o.o., gdzie do 1995 r. pełniła funkcję członka Zarządu. 

W latach 1995-2011 pani Maria Pyzio brała udział w licznych międzynarodowych konferencjach i seminariach 
z dziedziny zarządzania i marketingu. W latach 2000-2011 pełniła funkcję jurora w wielu konkursach dla 
projektantów i konkursach modowych organizowanych m.in. przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, 
miesięcznik „Twój Styl” oraz inne organizacje związane z branżą fashion. 

Pani Maria Pyzio była założycielem poprzednika prawnego Emitenta – spółki SOLAR Company Ltd. sp. z o.o. 
w Poznaniu, w której od początku jego istnienia pełniła funkcję Prezesa Zarządu oraz Szefa Zespołu 
Projektowego. Jest także jednym z założycieli Emitenta i Wiceprezesem Zarządu Emitenta oraz wykonuje 
czynności na stanowisku Dyrektora Artystycznego. 

Pani Maria Pyzio posiada 100% udziałów w spółce Veraques Limited z siedzibą na Cyprze i jest jej 
Dyrektorem. 

W okresie ostatnich pięciu lat pani Maria Pyzio pełni  ponadto następujące funkcje: 

• Prezesa Antea sp. z o.o. – od kwietnia 2006 r. do chwili obecnej, 

• Dyrektora spółki cypryjskiej Veraques Co. Ltd – od września 2008 r. do chwili obecnej. 

Pani Maria Pyzio w okresie ostatnich pięciu lat jest wspólnikiem następujących spółek handlowych: 

• Pasta sp. z o.o. – od września 2009 r. do chwili obecnej, 

• Veraques Co. Ltd – od września 2008 r. do chwili obecnej, 

• Antea sp. z o.o. – od kwietnia 2006 r. do chwili obecnej, 

• Vitreus sp. z o.o. – od grudnia 2006 do sierpnia 2007 r. 

Pani Maria Pyzio jest matką członka Rady Nadzorczej Emitenta – pana Radosława Pyzio. 

Pan Paweł Nowak – Wiceprezes Zarządu 

Pan Paweł Nowak jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. W latach 1985- 
-1989 był zatrudniony na stanowisku asystenta w Klinice Okulistycznej Akademii Medycznej w Poznaniu. Od 
początku roku 1990  był związany zawodowo i kapitałowo ze spółką PHU Solar sp. z o.o., obecnie spółką 
zależną Emitenta. 
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Pan Paweł Nowak związany jest także zawodowo i kapitałowo ze spółką działającą na rynku usług 
budowlanych, którą założył w 1995 roku pod firmą DROKAN sp. z o.o. i w której od jej przekształcenia 
w spółkę akcyjną, tj. od sierpnia 2007 r. – pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Od lutego 
2005 r. pan Paweł Nowak jest Prezesem Zarządu spółki D.J.T. sp. z o.o. zajmującej się wynajmem własnych 
nieruchomości, w której aktualnie posiada 100% udziałów. 

Od lipca 2001 r. pan Paweł Nowak był wspólnikiem poprzednika prawnego Emitenta – spółki SOLAR Company 
Ltd. sp. z o.o. w Poznaniu, w której w okresie od lipca 2001 do września 2009 r. pełnił funkcję prokurenta, 
a od października 2009 r. – funkcję Wiceprezesa Zarządu.  

Jest także jednym z założycieli Emitenta i Wiceprezesem Zarządu Emitenta oraz wykonuje czynności na 
stanowisku Dyrektora Administracyjno-Finansowego. 

Obok funkcji Wiceprezesa Zarządu pan Paweł Nowak zasiada także – od kwietnia 2011 r. – w zarządzie spółki 
zależnej Emitenta – Solar Franczyza sp. z o.o.  

Pan Paweł Nowak posiada także 100% udziałów w spółce Wakon Investments Limited i jest jej Dyrektorem. 

W okresie ostatnich pięciu lat pan Paweł Nowak pełnił ponadto następujące funkcje: 

• Prezesa Zarządu „Przedsiębiorstwa Budowy Autostrad Drokan” sp. z o.o. – od lipca 2002 do chwili 
obecnej, 

• Prezesa Zarządu D.J.T. sp. z o. o. – od lutego 2005 r. do chwili obecnej, 

• Przewodniczącego Rady Nadzorczej DROKAN S.A. – od sierpnia 2007 r. do chwili obecnej, 

• Dyrektora spółki cypryjskiej Wakon Investments Ltd – od września 2008 r. do chwili obecnej. 

Pan Paweł Nowak w okresie ostatnich pięciu lat był/jest wspólnikiem następujących spółek handlowych: 

• D.J.T. sp. z o.o. – od kwietnia 2002 r. do chwili obecnej, 

• „Przedsiębiorstwa Budowy Autostrad Drokan” sp. z o.o. – od października 2002 r. do chwili obecnej, 

• Pasta sp. z o.o. – od września 2004 r. do kwietnia 2011 r., 

• Vitreus sp. z o.o. – od grudnia 2006 r. do sierpnia 2007 r. 

• DROKAN S.A. – od sierpnia 2007 r. do chwili obecnej, 

• Wakon Investments Ltd – od września 2008 r. do chwili obecnej. 

Pan Paweł Nowak jest ojcem członka Rady Nadzorczej Emitenta – pana Dymitra Nowaka. 

Pozostałe informacje  

Zgodnie ze złożonymi przez członków Zarządu Emitenta oświadczeniami poza wskazanymi powyżej 
przypadkami w okresie ostatnich pięciu lat ww. członkowie Zarządu: 

• nie wykonywali poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta i nie 
występuje w ich przypadku żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta 
a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami; 

• nie pełnili (i nie pełnią) jakichkolwiek innych funkcji oraz nie byli (i nie są) wspólnikami 
(akcjonariuszami, udziałowcami) w żadnych innych niż wyżej wskazane spółkach handlowych 
(zarówno osobowych, jak i kapitałowych); 

• nie pełnili funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także nie byli 
osobami zarządzającymi wyższego szczebla w podmiotach, względem których miały miejsce 
przypadki likwidacji, upadłości lub zarządu komisarycznego; 

• nie zostali skazani za przestępstwo oszustwa; 

• nie byli podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych 
lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) ani żaden organ państwowy, ani inny 
organ nadzoru (w tym uznana organizacja zawodowa) nie nałożył na nich sankcji; 

• żaden sąd nie wydał wobec nich zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub 
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu.  
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3. Wynagrodzenie i inne świadczenia członków Zarządu 

3.1. Wysokość i rodzaj wypłacanego wynagrodzenia 

Imię  
i nazwisko 

Wynagrodzenie 
wypłacone 

przez Emitenta 
za okres 

Wynagrodzenie 
netto  
(w zł) 

Wynagrodzenie 
wypłacone 

przez podmiot zależny 
Emitenta za okres 

Wynagrodzenie  
netto 
(w zł) 

Wartość 
netto 
(w zł) 

Stanisław Antoni Bogacki 
01.01.2011- 
-31.12.2011 

67.314,14 - - 67.314,14 

Maria Pyzio 
01.01.2011- 
-31.12.2011 

67.314,14 - - 67.314,14 

Paweł Nowak 
01.01.2011- 
-31.12.2011 

67.092,62 - - 67.092,62 

Źródło: Emitent. 

3.2. Kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne na świadczenia 
rentowe, emerytalne lub podobne im świadczenia 

Poza składkami, których obowiązek opłacania przez Emitenta wynika z obowiązkowych ubezpieczeń 
społecznych oraz ubezpieczeń zdrowotnych, Spółka nie przekazuje żadnych kwot na poczet świadczeń 
emerytalnych, rentowych lub podobnych świadczeń dla osób wchodzących w skład Zarządu Emitenta. 

3.3. Inne wynagrodzenia 

Poza wskazanym powyżej wynagrodzeniem członkom Zarządu w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 
31 grudnia 2011 roku nie wypłacono wynagrodzenia na podstawie planu premii lub podziału zysków oraz nie 
przyznano wynagrodzenia w formie opcji na akcje ani też nie przyznano innych świadczeń w naturze, takich 
jak opieka zdrowotna czy środek transportu. 

4. Umowy i porozumienia z członkami Zarządu 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami nie istnieją żadne umowy i porozumienia ze znaczącymi 
akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy których członkowie Zarządu zostali 
wybrani do pełnienia funkcji w tych organach. 

5. Posiadane przez Zarząd Akcje i opcje na Akcje 

Imię i nazwisko 
członka Zarządu 

Liczba 
posiadanych 

akcji 
(szt) 

Rodzaj  
akcji 

Seria 
akcji 

Wartość 
nominalna 

posiadanych 
akcji (zł) 

Udział  
w kapitale 

zakładowym 
(%) 

Udział 
w 

głosach 
(%) 

Stanisław Antoni Bogacki 2.500 A-BS 2.500,00 0,01 % 0,01 % 

Maria Pyzio  2.500 A-PM 2.500,00 0,01% 0,01 % 

Paweł Nowak 5.000 

na 
okaziciela 

A-NP 5.000,00 0,02 % 0,02 % 

Ponadto: 

• Pan Stanisław Antoni Bogacki pośrednio – poprzez spółkę STANMAX Co. Limited – posiada 497.500 
akcji Emitenta serii A-SL i 7.000.000 akcji Emitenta serii B o łącznej wartości nominalnej 7.497.500 zł, 
co stanowi  24,99% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 24,99% udziału w głosach na Walnym 
Zgromadzeniu. Łącznie pan Stanisław Antoni Bogacki posiada 25% udziału w kapitale zakładowym 
i w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

• Pani Maria Pyzio pośrednio – poprzez spółkę VERAQUES Limited – posiada 497.500 akcji Emitenta 
serii A-VL i 7.000.000 akcji Emitenta serii B o łącznej wartości nominalnej 7.497.500 zł, co stanowi 
24,99% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 24,99% udziału w głosach na Walnym 
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Zgromadzeniu. Łącznie pani Maria Pyzio posiada 25% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

• Pan Paweł Nowak pośrednio – poprzez spółkę WAKON INVESTMENTS Limited – posiada 995.000 
akcji Emitenta serii A-WL i 14.000.000 akcji Emitenta serii B o łącznej wartości nominalnej  
14.995.000 zł, co stanowi 49,98% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 49,98% udziału 
w głosach na Walnym Zgromadzeniu. Łącznie pan Paweł Nowak posiada 50% udziału w kapitale 
zakładowym i w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu członkowie Zarządu nie posiadają opcji na akcje. 

6. Rada Nadzorcza 

Zgodnie z § 19 Statutu Emitenta kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata. 

Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną. 

Kadencja obecnej Rady Nadzorczej Emitenta rozpoczęła się w dniu 02 maja 2011 roku  z chwilą rejestracji 
spółki akcyjnej. Obecna kadencja Rady Nadzorczej Emitenta upływa w dniu 02 maja 2013 roku. Mandat 
członków Rady Nadzorczej Emitenta wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za ostatni pełni rok oborowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. za rok 
2012. 

Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostali do pełnienia swoich funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta 
uchwałą o przekształceniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników SOLAR Company Ltd. sp. z o.o. 
z dnia 14 kwietnia 2011 r. 

7. Skład Rady Nadzorczej 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą: 

• Robert Bartkowiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

• Sebastian Samol – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

• Stanisław Wojciech Bogacki – Członek Rady Nadzorczej, 

• Dymitr Nowak – Członek Rady Nadzorczej, 

• Radosław Pyzio – Członek Rady Nadzorczej. 

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki w siedzibie Emitenta przy ul. Torowej 11 
w Poznaniu. 

Pan Robert Bartkowiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Pan Robert Bartkowiak w latach 1997-2002 studiował rachunkowość i finanse na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu. Ponadto pan Robert Bartkowiak od grudnia 2007 r. wpisany jest na listę Krajowej 
Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 11187, natomiast od lutego 2010 r. – pełni funkcję biegłego 
sądowego Sądu Okręgowego w Poznaniu w dziedzinie analizy ekonomicznej, ekonomii, księgowości, 
rachunkowości i finansów, podatków oraz przedsiębiorstwa. 

W latach 2000-2002 pan Robert Bartkowiak zatrudniony był na stanowisku asystenta głównego księgowego 
firmy Drokan sp. z o.o., a następnie w latach 2002-2005 – pełnił funkcję głównego księgowego tego 
przedsiębiorstwa. Od roku 2007 do chwili obecnej pełni funkcję głównego księgowego i dyrektora 
finansowego następcy prawnego Drokan sp. z o.o. – spółki DROKAN S.A. Od roku 2006 jest także 
prokurentem samoistnym tej spółki. 

Od maja 2011 r. jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. 
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Pan Sebastian Samol – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Pan Sebastian Samol jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Od 1997 r. był doktorantem w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego UAM w Poznaniu. 
W 1999 r. przyjęty został do Izby Adwokackiej w Poznaniu. W latach 1999-2003 odbył aplikację adwokacką, 
a w 2003 r. złożył egzamin adwokacki i uzyskał wpis na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. 
Od czerwca 2002 r. do chwili obecnej jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Od lipca 2003 r. do grudnia 2007 r. był wspólnikiem spółki cywilnej „Kancelaria Adwokacka Kryścio – Samol  
– Wawrzyniak s.c.”. Aktualnie od stycznia 2008 r. prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Poznaniu. 

Od maja 2011 r. jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. 

Pan Stanisław Wojciech Bogacki – Członek Rady Nadzorczej 

Pan Stanisław Wojciech Bogacki jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. 

Pan Stanisław Wojciech Bogacki w okresie od marca 2006 r. do marca 2008 r. był współwłaścicielem firmy 
Zen Productiona, gdzie sprawował funkcję menedżera i producenta muzycznego, a od stycznia 2011 r. 
prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie marketingu internetowego pod firmą WebCat Marketing. 

W okresie od października 2004 r. do kwietnia 2006 r. zatrudniony był w poprzedniku prawnym Emitenta  
– spółce SOLAR Company Ltd. – na stanowisku asystenta architekta, a w okresie od października 2009 r. do 
kwietnia 2011 r. pełnił funkcję specjalisty ds. architektury. Nadzorował także aranżację muzyczną w sklepach 
sieciowych poprzednika prawnego Emitenta. We wskazanym okresie brał także udział w wielu konferencjach 
poświęconych zarządzaniu i pozycjonowaniu internetowym. 

Od maja 2011 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. 

Pan Stanisław Wojciech Bogacki jest synem Prezesa Zarządu Emitenta – pana Stanisława Antoniego 
Bogackiego. 

Pan Dymitr Nowak – Członek Rady Nadzorczej 

Pan Dymitr Nowak jest studentem studiów II stopnia na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki 
Poznańskiej. Uczestniczy w konkursach architektoniczno-urbanistycznych, gdzie w 2011 r. zdobył 1. miejsce 
w konkursie organizowanym przez witrynę internetową www.modelarnia.org na najlepszą makietę oraz zdobył 
wyróżnienie za koncepcję urbanistyczną w XXXI edycji Konkursu im. prof. Władysława Czarneckiego 
organizowanego w Poznaniu. Od sierpnia 2008 r. pan Dymitr Nowak zasiada w Radzie Nadzorczej spółki 
DROKAN S.A., a od maja 2011 roku w Radzie Nadzorczej Emitenta. 

Pan Dymitr Nowak jest synem Wiceprezesa Zarządu Emitenta – pana Pawła Nowaka. 

Pan Radosław Pyzio – Członek Rady Nadzorczej 

Pan Radosław Pyzio jest absolwentem Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu na kierunku 
Biotechnologii, specjalizacja przemysłowa. W latach 2005-2006 był referentem ds. obrotu towarowego 
w firmie Grutex APH Jolanta Gruszka. W latach 2006-2011 – zatrudniony był w spółce SOLAR Company Ltd. 
sp. z o.o. w Poznaniu – poprzedniku prawnym Emitenta – na stanowisku Konsultanta ds. Sprzedaży. 

Pan Radosław Pyzio od kwietnia 2006 r. pełni funkcję Wiceprezesa spółki Antea sp. z o.o.  
Od maja 2011 jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. 

Pan Radosław Pyzio jest synem Wiceprezesa Zarządu Emitenta – pani Marii Pyzio. 

Pozostałe informacje  

Zgodnie ze złożonymi przez członków Rady Nadzorczej Emitenta oświadczeniami poza wskazanymi powyżej 
przypadkami w okresie ostatnich pięciu lat członkowie Rady Nadzorczej: 

• nie wykonywali poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta i nie 
występuje w ich przypadku żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta 
a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami; 
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• nie pełnili (i nie pełnią) jakichkolwiek innych funkcji oraz nie byli (i nie są) wspólnikami 
(akcjonariuszami, udziałowcami) w żadnych innych niż wyżej wskazane spółkach handlowych 
(zarówno osobowych, jak i kapitałowych); 

• nie pełnili funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także nie byli 
osobami zarządzającymi wyższego szczebla w podmiotach, względem których miały miejsce 
przypadki likwidacji, upadłości lub zarządu komisarycznego; 

• nie zostali skazani za przestępstwo oszustwa; 

• nie byli podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych 
lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) ani żaden organ państwowy, ani inny 
organ nadzoru (w tym uznana organizacja zawodowa) nie nałożył na nich sankcji; 

• żaden sąd nie wydał wobec nich zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub 
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu.  

8. Wynagrodzenia i inne świadczenia członków Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza Emitenta została powołana uchwałą o przekształceniu poprzednika prawnego Emitenta  
– spółki SOLAR Company Ltd sp. z o.o. – w SOLAR Company S.A. z dnia 14 kwietnia 2011 r. Poprzednik 
prawny Emitenta nie ustanowił Rady Nadzorczej.  Emitent w ostatnim roku obrotowym, tj. w roku 2011, nie 
wypłacał żadnych świadczeń z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. 

Jednakże w okresie od 01.01.2011-30.04.2011, pan Stanisław Wojciech Bogacki i pan Radosław Pyzio 
otrzymali od Emitenta wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w wysokości wskazanej poniżej.  

Imię i nazwisko 
Wynagrodzenie 

wypłacone przez 
Emitenta za okres 

Wynagrodzenie 
netto (w zł) 

Wynagrodzenie wypłacone
przez podmiot  zależny 

Emitenta za okres 

Wynagrodzenie 
netto 
(w zł) 

Wartość 
netto 
(w zł) 

Stanisław 
Wojciech Bogacki 

01.01.2011- 
-30.04.2011 

4 604,40 - - 4 604,40 

Radosław Pyzio 
01.01.2011- 
-30.04.2011 

4 731,52 - - 4 731,52 

Źródło: Emitent. 

Poza wskazanym powyżej wynagrodzeniem członkom Rady Nadzorczej w okresie od 14 kwietnia 2011 roku do 
31 grudnia 2011 roku nie wypłacono wynagrodzenia na podstawie planu premii lub podziału zysków oraz nie 
przyznano wynagrodzenia w formie opcji na akcje ani też nie przyznano innych świadczeń w naturze, takich 
jak opieka zdrowotna czy środek transportu. Spółka nie przekazuje także żadnych kwot na poczet świadczeń 
emerytalnych, rentowych lub podobnych świadczeń dla osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Emitenta. 

9. Umowy i porozumienia z członkami Rady Nadzorczej 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami nie istnieją żadne umowy i porozumienia ze znaczącymi 
akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy których członkowie Rady Nadzorczej 
zostali wybrani do pełnienia funkcji w tych organach. 

10. Posiadane Akcje i opcje na Akcje przez członków organów nadzorujących Emitenta 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Emitenta ani opcji na akcje 
Emitenta. 

11. Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne 
na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Emitent ani jego podmioty zależne nie wydzielają i nie gromadzą 
żadnych kwot na poczet świadczeń rentowych, emerytalnych lub podobnych świadczeń. 
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12. Komitet ds. audytu i komitet ds. wynagrodzeń 

Zgodnie z § 23 Regulaminu Rady Nadzorczej – w ramach Rady Nadzorczej mogą zostać utworzone stałe 
komitety (komisje), których główną funkcją jest doradzanie, opiniowanie oraz formułowanie zaleceń i ocen 
w wybranych sprawach należących do kompetencji Rady. Komitety mogą zostać utworzone w szczególności 
do spraw wynagrodzeń członków organów i kadry kierowniczej Spółki (Komitet Wynagrodzeń) oraz do spraw 
audytu, sprawozdawczości finansowej i kontroli wewnętrznej Spółki (Komitet Audytu). 

W ramach struktury organizacyjnej Emitenta funkcjonuje obecnie Komitet Audytu powołany uchwałą Rady 
Nadzorczej z dnia 13 czerwca 2011 r. W skład Komitetu Audytu wchodzi trzech członków powołanych spośród 
członków Rady Nadzorczej, tj. pan Robert Bartkowiak – Przewodniczący Komitetu Audytu, pan Sebastian 
Samol – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu oraz pan Dymitr Nowak – Członek Komitetu Audytu. Pan 
Robert Bartkowiak jest członkiem niezależnym i spełnia wymogi określone w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 
7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2009 Nr 77, poz. 649). 

Do kompetencji i zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: 

a) wspieranie Rady w zakresie monitorowania rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez 
Spółkę poprzez formułowanie ocen i rekomendacji, 

b) zapoznawanie się z corocznymi sprawozdaniami finansowymi Spółki (zarówno jednostkowymi, jak 
i skonsolidowanymi) oraz opinią i raportem uzupełniającym opinię podmiotu uprawnionego z badania 
tych sprawozdań, a także przedstawianie Radzie oceny tych dokumentów, 

c) dokonywanie przeglądu systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz przedstawianie 
Radzie wyników tego przeglądu, 

d) rekomendowanie Radzie wyboru bądź odwołania zewnętrznego podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych bądź innych podmiotów dokonujących na rzecz Spółki usług z zakresu 
audytu i kontroli, 

e) rekomendowanie Radzie wysokości wynagrodzenia dla podmiotów, o których mowa w lit. d) powyżej, 

f) monitorowanie niezależności zewnętrznego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych oraz jego obiektywizmu, a także informowanie Rady o wszelkich dostrzeżonych 
nieprawidłowościach w tym zakresie, 

g) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej oraz utrzymywanie stałego kontaktu 
z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki. 

Zadania te są wykonywane przez Komitet Audytu w miarę potrzeb zgłaszanych przez Radę Nadzorczą 
Emitenta. Komitet wykonuje zadania, formułując pisemne albo ustne postulaty, rekomendacje, oceny bądź 
sprawozdania uwzględniające zdanie wszystkich członków Komitetu. Swoje zadania Komitet wykonuje na 
posiedzeniach bądź poza posiedzeniami.  

W Spółce nie funkcjonuje obecnie komitet ds. wynagrodzeń. 

13. Konflikt interesów 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nie występują potencjalne konflikty interesów osób będących 
członkami Zarządu i Rady Nadzorczej pomiędzy obowiązkami tych osób względem Emitenta a ich prywatnymi 
interesami lub innymi obowiązkami. 

Jednakże w ocenie Emitenta wobec faktu istnienia powiązań rodzinnych określonych osób wchodzących 
w skład Zarządu i Rady Nadzorczej (Stanisław Antoni Bogacki, Maria Pyzio, Paweł Nowak, Stanisław Wojciech 
Bogacki, Radosław Pyzio, Dymitr Nowak) istnieje ryzyko ich oddziaływania na funkcjonowanie Zarządu i Rady 
Nadzorczej, a tym samym możliwość wystąpienia co najmniej potencjalnego konfliktu interesów związanych 
z prawidłowym sprawowaniem nadzoru nad organem, w którego skład wchodzą osoby spokrewnione. 



ROZDZIAŁ XIV: ZARZĄDZANIE I NADZÓR 

110 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

14. Informacje o umowach o pracę/o świadczenie usług członków organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów 
zależnych określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy 

Nie istnieją umowy o świadczenie usług zawarte z Emitentem lub podmiotem zależnym, które określałyby 
świadczenia wypłacane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przez Emitenta lub podmiot zależny w chwili 
rozwiązania stosunku pracy. 

15. Oświadczenie na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego 

Emitent oświadcza, iż zamierza przestrzegać zasad ładu korporacyjnego przyjętych w dokumencie „Dobre 
Praktyki  Spółek Notowanych na GPW” stanowiące Załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 
19 maja 2010 r., które weszły w życie od 01.07.2010 r. Emitent deklaruje przestrzeganie ww. zasad 
z wyjątkiem następujących: 

Zasada nr I.1 

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno z wykorzystaniem 
tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacyjnych 
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. 

Zasada ta nie będzie stosowana przez Emitenta w zakresie umożliwienia transmitowania obrad walnego 
zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu jego obrad oraz upublicznienia go na 
swojej stronie internetowej. W zakresie prowadzenia strony internetowej w sposób wzorowany na 
modelowym serwisie relacji inwestorskich – Emitent dołoży wszelkich starań, by dostosować swoją stronę 
internetową do przedmiotowych rekomendacji. 

Zasada nr II.2 

Spółka powinna zapewnić funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim. 

Strona internetowa Emitenta funkcjonuje wyłącznie w języku polskim. W przyszłości możliwe jest stosowanie 
przez Emitenta niniejszej zasady i stosowne dostosowanie treści strony internetowej Spółki. 

Zasada nr IV.10 

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej. 

Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana. Statut Emitenta oraz regulamin jego Walnego Zgromadzenia nie 
przewidują udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
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ROZDZIAŁ XV: ZNACZNI AKCJONARIUSZE, WPROWADZAJĄCY 

1. Znaczni akcjonariusze 

1.1. Informacje o osobach 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 

Znacznymi akcjonariuszami Emitenta są spółki prawa cypryjskiego: WAKON INVESTMENTS Limited z siedzibą 
w Larnace na Cyprze, VERAQUES Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze oraz STANMAX Co Limited z siedzibą 
w Larnace na Cyprze. Poniżej przedstawiono w ujęciu tabelarycznym ilość i wartość nominalną posiadanych 
przez nie akcji oraz udział w kapitale zakładowym i w głosach: 

 

Liczba 
posiadanych akcji 

na okaziciela  
(szt) 

Seria 
akcji 

Wartość 
nominalna 

posiadanych akcji 
(zł) 

Udział  
w kapitale 

zakładowym 
(%) 

Udział  
w głosach 

(%) 

995.000 A-WL WAKON INVESTMENTS 
Limited 14.000.000 B 

14.995.000 49,98 49,98 

497.500 A-VL 
VERAQUES Limited 

7.000.000 B 
7.497.500 24,99 24,99 

497.500 A-SL 
STANMAX Co Limited 

7.000.000 B 
7.497.500 24,99 24,99 

Posiadane przez członków Zarządu akcje Emitenta przedstawione zostały w podrozdziale 5 rozdziału XIV 
niniejszego Prospektu. 

1.2. Informacja dotycząca posiadania przez znacznych akcjonariuszy Emitenta innych praw głosu 

Znaczni akcjonariusze Emitenta nie posiadają innych praw głosu w odniesieniu do Emitenta, niż wynikające 
z posiadanych przez nich akcji. 

Statut Emitenta nie przyznaje znaczącym akcjonariuszom żadnych uprawnień osobistych w stosunku do 
Emitenta. 

1.3. Informacje, czy Emitent bezpośrednio lub pośrednio należy do innego podmiotu (osoby) lub jest 
przez taki podmiot (osobę) kontrolowany 

Według informacji posiadanych przez Emitenta nie należy on bezpośrednio lub pośrednio do innego podmiotu 
(osoby) ani nie jest przez taki podmiot (osobę) kontrolowany.  

Zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie, Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o rachunkowości i MSR w ocenie 
Emitenta nie istnieje podmiot dominujący wobec niego ani podmiot sprawujący nad nim kontrolę lub 
współkontrolę. Jednym ze znaczących akcjonariuszy Emitenta jest pan Paweł Nowak, który poprzez spółkę 
WAKON INVESTMENTS Limited posiada 50% udziału w kapitale zakładowym oraz w prawach głosu  Emitenta, 
co oznacza, że żaden z tych podmiotów nie posiada większości na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Ponadto 
nie istnieją żadne porozumienia z innymi akcjonariuszami, na podstawie których jeden akcjonariusz uzyskałby 
większość w organach Emitenta czy też uzyskał uprawnienia do powoływania lub odwoływania większości 
członków organów zarządzających lub nadzorujących, czy też był uprawniony do kierowania polityką 
finansową i operacyjną Emitenta w sposób samodzielny lub przez wyznaczone osoby. Także postanowienia 
Statutu Emitenta oraz innych aktów wewnętrznych Spółki nie przyznają takich szczególnych uprawnień 
jakiemukolwiek podmiotowi. W przypadku akcjonariuszy Emitenta nie zachodzi zatem zjawisko współkontroli 
jako ustalony w umowie czy w Statucie podział kontroli nad działalnością Spółki na równi z innymi 
udziałowcami. Akcjonariusze Emitenta mają znaczący wpływ na Emitenta i jego politykę finansową 
i operacyjną, jednakże wpływ ten nie ma znamion sprawowania kontroli.  
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1.4. Opis wszelkich ustaleń, których realizacja może w przyszłości spowodować zmiany w sposobie 
kontroli Emitenta 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu nie są znane Emitentowi żadne ustalenia, których konsekwencją 
mogą być zmiany w sposobie kontroli Spółki. 

2. Wprowadzający 

Wprowadzającymi są spółki prawa cypryjskiego, będące znaczącymi akcjonariuszami Emitenta, opisanymi 
w pkt 1.1 niniejszego rozdziału Prospektu:  

STANMAX Co Limited z siedzibą w Larnace (Cypr), pod adresem Ermou, 32-34, Kyprianos Cort, Flat/Office 
105, P.C. 6021, Larnaka, wpisana do cypryjskiego Rejestru Spółek prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, 
Przemysłu i Turystyki Departament Rejestracji i Upadłości w Nikozji pod numerem HE 239008. Spółka ta 
powiązana jest z Emitentem osobą Prezesa Zarządu – pana Stanisława Antoniego Bogackiego, który posiada 
100% udziałów STANMAX Co  Limited i pełni funkcję jednego z dyrektorów w STANMAX Co Limited. 

VERAQUES Limited z siedzibą w Larnace (Cypr), pod adresem Ermou, 32-34, Kyprianos Cort, Flat/Office 
105, P.C. 6021, Larnaka, wpisana do cypryjskiego Rejestru Spółek prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, 
Przemysłu i Turystyki Departament Rejestracji i Upadłości w Nikozji pod numerem HE 238986. Spółka ta 
powiązana jest z Emitentem osobą Wiceprezesa Zarządu – pani Marii Pyzio, która posiada 100% udziałów 
VERAQUES Limited i pełni funkcję dyrektora w VERAQUES Limited. 

WAKON INVESTMENTS Limited z siedzibą w Larnace (Cypr), pod adresem Ermou, 32-34, Kyprianos Cort, 
Flat/Office 105, P.C. 6021, Larnaka, wpisana do cypryjskiego Rejestru Spółek prowadzonego przez 
Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki Departament Rejestracji i Upadłości w Nikozji pod numerem 
HE 238766. Spółka ta powiązana jest z Emitentem osobą Wiceprezesa Zarządu – pana Pawła Nowaka, który 
posiada 100% udziałów WAKON INVESTMENTS Limited i pełni funkcję jednego z dyrektorów w WAKON 
INVESTMENTS Limited. 

3. Liczba i rodzaj papierów wartościowych oferowanych przez Wprowadzających 

Na podstawie Prospektu oferowanych do sprzedaży jest: 

• przez STANMAX Co Limited do 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł 
każda akcja, w tym do 497.500 akcji serii A-SL i do 2.502.500 akcji serii B; 

• przez VERAQUES Limited do 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda 
akcja, w tym do 497.500 akcji serii A-VL i do 2.502.500 akcji serii B; 

• przez WAKON INVESTMENTS Limited do 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 
nominalnej 1 zł każda akcja, w tym do 995.000 akcji serii A-WL i do 5.005.000 akcji serii B. 

4. Umowy ograniczające zbywalność akcji 

Na mocy umów lock-up z dnia 10 października 2011 r. akcjonariusze Emitenta – spółka STANMAX Co Limited 
z siedzibą w Larnace (Cypr), spółka VERAQUES Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) i spółka WAKON 
INVESTMENTS Limited z siedzibą w Larnace (Cypr)  oraz akcjonariusze Emitenta będący jednocześnie 
członkami Zarządu – pan Stanisław Bogacki, pani Maria Pyzio i pan Paweł Nowak – zobowiązali się w okresie 
360 dni od dnia przydziału akcji serii A-WL, A-SL, A-VL i B Spółki zaoferowanych w ramach pierwszej 
publicznej oferty (Akcje Oferowane) nie podejmować, bez uprzedniej pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego 
BRE Banku S.A. jako Oferującego, żadnych czynności ani działań mających pośrednio lub bezpośrednio 
na celu: 

• oferowanie jakichkolwiek akcji Spółki lub innych kapitałowych papierów wartościowych Spółki do 
objęcia lub nabycia, z wyjątkiem dłużnych papierów wartościowych, takich jak obligacje,  

• publiczne ogłaszanie zamiaru oferowania akcji Spółki do objęcia lub nabycia,  

• sprzedaż akcji Spółki lub inne nimi rozporządzenie,  
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• zobowiązanie się do sprzedaży akcji Spółki lub innego nimi rozporządzenia,  

• emisję akcji Spółki lub jakichkolwiek instrumentów finansowych zamiennych lub wymiennych na 
akcje Spółki lub instrumentów finansowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do 
nabycia akcji Spółki,  

• dokonywanie jakiejkolwiek innej transakcji dotyczącej akcji Spółki (włącznie z transakcją wiążącą się 
z wykorzystaniem instrumentów pochodnych), której ekonomiczny skutek byłby podobny do 
sprzedaży akcji Spółki,  

• składanie jakichkolwiek wniosków o zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki lub głosowanie za 
podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał dotyczących czynności określonych w ww. 
punktach, z wyjątkiem sprzedaży Akcji Oferowanych w ramach pierwszej oferty publicznej. 

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta nie istnieją żadne inne uzgodnienia w zakresie ograniczenia zbycia 
w określonym czasie posiadanych przez akcjonariuszy papierów wartościowych Emitenta. 
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ROZDZIAŁ XVI: TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

W niniejszym rozdziale Prospektu przedstawione zostały wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi 
w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR 24), jakie Emitent dokonywał w okresie objętym 
historycznymi informacjami finansowymi oraz do Daty Prospektu. 

Emitent zawierał transakcje z następującymi podmiotami powiązanymi: 

• PHU Solar sp. z o.o. – jednostką zależną Emitenta, w której Emitent posiada 100% udziałów i głosów na 
Zgromadzeniu Wspólniów; 

• Solar Dystrybucja sp. z o.o. – jednostką zależną Emitenta, w której Emitent posiada 100% udziałów 
i głosów na Zgromadzeniu Wspólników; 

• Solar Franczyza sp. z o.o. – jednostką pośrednio zależną od Emitenta, w której Emitent posiada 
pośrednio poprzez Solar Dystrybucja sp. z o.o. 100% udziałów i głosów na Zgromadzeniu Wspólników; 

• Pasta sp. z o.o. –  jednostka powiązana z Emitentem poprzez osobę Prezesa Zarządu Emitenta  
– Stanisława Antoniego Bogackiego;  

• VERAQUES Limited – jednostką powiązaną poprzez osobę Wiceprezesa Zarządu Emitenta  – Marię Pyzio 
posiadającą 100% udziałów i pełniącą funkcję Dyrektora tej jednostki; jednostka ta jest akcjonariuszem 
Emitenta posiadającym 24,99% udziałów w kapitale zakładowym i głosach Emitenta;  

• STANMAX Co Limited – jednostką powiązaną poprzez osobę Prezesa Zarządu Emitenta – Stanisława 
Antoniego Bogackiego posiadającego 100% udziałów i pełniącego funkcję Dyrektora tej jednostki; 
jednostka ta jest akcjonariuszem Emitenta posiadającym 24,99% udziałów w kapitale zakładowym i głosach 
Emitenta; 

• WAKON INVESTMENTS Limited – jednostką powiązaną poprzez osobę Wiceprezesa Zarządu Emitenta  
– Pawła Nowaka posiadającego 100% udziałów i pełniącego funkcję Dyrektora tej jednostki; jednostka ta 
jest akcjonariuszem Emitenta posiadającym 49,98% udziałów w kapitale zakładowym i głosach Emitenta. 

Ponadto Emitent wypłacał świadczenia z tytułu wynagrodzenia z umowy o pracę członkom kluczowego personelu 
kierowniczego Emitenta oraz zawarł z nimi umowy zbycia udziałów poprzednika prawnego Emitenta – spółki Solar 
Company Ltd. sp. z o.o., celem dobrowolnego umorzenia tychże udziałów. 

W ocenie Emitenta transakcje z podmiotami powiązanymi opisane poniżej były zawierane na warunkach rynkowych. 

 
Data 

Prospektu 
31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2009 r. 31.12.2008 r. 

należności od jednostek powiązanych 0,00 4.652,85 3.395.314,92 14.208.019,51 0 

w tym: PHU Solar sp. z o.o. 0,00 304,43 0 0 0 

w tym: SOLAR Dystrybucja sp. z o.o. 0,00 3.478,74 3.395.314,92 14.208.019,51 0 

w tym: SOLAR Franczyza sp. z o.o. 0,00 869,68 0 0 0 

w tym: PASTA sp. z o.o. 0 0 0 0 0 

w tym: VERAQUES Limited 0 0 0 0 0 

w tym: STANMAX Co. Limited 0 0 0 0 0 

w tym: WAKON INVESTMENTS Limited 0 0 0 0 0 

zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0 0 33.098.219,10 39.700.000,00 0 

w tym: PHU Solar Sp. z o.o. 0 0 2.535,77 0 0 

w tym: SOLAR Dystrybucja sp. z o.o. 0 0 0 0 0 

w tym: SOLAR Franczyza sp. z o.o. 0 0 0 0 0 

w tym: PASTA sp. z o.o. 0 0 0 0 0 

w tym: VERAQUES Limited 0 0 8.273.920,83 9.925.000,00 0 

w tym: STANMAX Co. Limited 0 0 8.273.920,83 9.925.000,00 0 

w tym: WAKON INVESTMENTS Limited 0 0 16.547.841,67 19.850.000,00 0 
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od początku 
2012 r.  
do Daty 

Prospektu 

2011 r. 2010 r. 2009 r. 2008 r. 

przychody od jednostek powiązanych 4.045,00 253.426,90 1.302.085,60 897.616,13 156.690,00 

w tym: PHU Solar sp. z o.o. 505,00 40.881,46 68.840,00 86.045,00 69.490,00 

w tym: SOLAR Dystrybucja sp. z o.o. 2.275,00 163.342,36 343.645,60 724.371,13 0 

w tym: SOLAR Franczyza sp. z o.o. 1.265,00 13.128,56 8.400,00 0 0 

w tym: PASTA sp. z o.o. 0 36.074,52 87.200,00 87.200,00 87.200,00 

w tym: VERAQUES Limited 0 0 198.500,00 0 0 

w tym: STANMAX Co. Limited 0 0 198.500,00 0 0 

w tym: WAKON INVESTMENTS Limited 0 0 397.000,00 0 0 

koszty poniesione wobec jednostek 
powiązanych 171.948,36 3.180.479,12 4.976.616,93 31.321.732,66 2.128.310,43 

w tym: PHU Solar sp. z o.o. 10.888,36 56.959,12 50.562,21 0 1.910,43 

w tym: SOLAR Dystrybucja sp. z o.o. 0 0 804,72 27.210.332,66 0 

w tym: SOLAR Franczyza sp. z o.o. 0 0 0 0 0 

w tym: PASTA sp. z o.o. 161.060,00 1.653.620,00 2.126.400,00 2.126.400,00 2.126.400,00 

w tym: VERAQUES Limited 0 367.475,00 699.712,50 496.250,00 0 

w tym: STANMAX Co. Limited 0 367.475,00 699.712,50 496.250,00 0 

w tym: WAKON INVESTMENTS Limited 0 734.950,00 1.399.425,00 992.500,00 0 

Źródło: Emitent. 

Poniżej przedstawione zostały szczegóły transakcji z poszczególnymi podmiotami powiązanymi. 

1. Transakcje z jednostkami zależnymi od Emitenta wchodzącymi w skład Grupy 
Kapitałowej Emitenta 

PHU SOLAR sp. z o. o. 

Umowa najmu z dnia 01 stycznia 2005 r. zawarta z PHU Solar sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 
(Najemca) wraz z aneksem 

Przedmiotem umowy był wynajem przez Emitenta 10 m² powierzchni biurowej w budynku zlokalizowanym 
przy ul. Torowej 11 w Poznaniu. Strony ustaliły przysługujący Emitentowi czynsz w wysokości 320 zł netto 
miesięcznie. Umowa została zawarta na czas określony, do dnia 31.12.2015 r. Umowa została rozwiązana za 
porozumieniem Stron z dniem 31 maja 2011 r. 

Umowa pożyczki z dnia 25 lipca 2003 r. wraz z aneksem zawarta z PHU SOLAR sp. z o.o. 
(Pożyczkobiorca) 

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Emitenta pożyczki pieniężnej w kwocie 1.000.000 zł. W umowie 
przewidziano wypłatę pożyczki w terminach i kwotach uzależnionych od potrzeb Pożyczkobiorcy. Spłata 
pożyczki nastąpi do dnia 31 grudnia 2012 r. Oprocentowanie pożyczki ustalono na poziomie 5% w skali roku. 
Naliczanie odsetek nastąpi na ostatni dzień roku kalendarzowego od wartości przekazanych kwot pożyczek, 
z terminem spłaty naliczonych odsetek do dnia 31 stycznia roku następnego.  

W Dacie Prospektu do spłacenia pozostała kwota kapitału 413.000 zł 

Umowa pożyczki z dnia 03 kwietnia 2006 r. wraz z aneksem zawarta z PHU SOLAR sp. z o.o. 
(Pożyczkobiorca) 

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Emitenta pożyczki pieniężnej w kwocie 1.000.000 zł. W umowie 
przewidziano wypłatę pożyczki w terminach i kwotach uzależnionych od potrzeb Pożyczkobiorcy. Spłata 
pożyczki nastąpić miała do dnia 31 grudnia 2012 r. Oprocentowanie pożyczki  ustalono na poziomie 5% 
w skali roku.  

Emitent wypłacił Pożyczkobiorcy kwotę 500.000 zł. Pożyczka została spłacona w styczniu 2011 r. 
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Umowa na korzystanie z systemu informatycznego z dnia 30 listopada 2011 r. zawarta z PHU 
SOLAR sp. z o.o. (Korzystający) 

Przedmiotem umowy jest udzielenie Korzystającemu prawa używania i dostępu do systemu informatycznego 
Dynamics NAV, którego właścicielem jest Emitent. Umowa została zawarta na okres 5 lat, z 12-miesięcznym 
okresem wypowiedzenia. Strony przewidziały miesięczne wynagrodzenie przysługujące Emitentowi 
w wysokości 505,00 zł netto. 

SOLAR DYSTRYBUCJA sp. z o.o. 

Umowa najmu z dnia 01 czerwca 2006 r. zawarta z SOLAR DYSTRYBUCJA sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu (Najemca) wraz z aneksami 

Przedmiotem umowy był wynajem przez Emitenta 900 m² powierzchni magazynowej z pomieszczeniami 
biurowo-administracyjno-socjalnymi w budynku zlokalizowanym przy ul. Torowej 11 w Poznaniu. Strony 
ustaliły przysługujący Emitentowi czynsz w wysokości 21.500 zł netto miesięcznie. Umowa została zawarta na 
okres 5 lat. Umowa została rozwiązana za porozumieniem Stron z dniem 31 maja 2011 r. 

Umowa na korzystanie z systemu informatycznego z dnia 30 listopada 2011 r. zawarta z SOLAR 
DYSTRYBUCJA sp. z o.o. (Korzystający) 

Przedmiotem umowy jest udzielenie Korzystającemu prawa używania i dostępu do systemu informatycznego 
Dynamics NAV, którego właścicielem jest Emitent. Umowa została zawarta na okres 5 lat, z 12-miesięcznym 
okresem wypowiedzenia. Strony przewidziały miesięczne wynagrodzenie przysługujące Emitentowi 
w wysokości 2 275,00 zł netto. 

SOLAR FRANCZYZA sp. z o.o. 

Umowa najmu z dnia 01 listopada 2010 r. zawarta z SOLAR FRANCZYZA sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu (Najemca)  

Przedmiotem umowy był wynajem przez Emitenta 20 m² powierzchni biurowej w budynku zlokalizowanym 
przy ul. Torowej 11 w Poznaniu. Strony ustaliły przysługujący Emitentowi czynsz w wysokości 700 zł netto 
miesięcznie. Umowa została zawarta na okres 5 lat. Umowa została rozwiązana za porozumieniem Stron 
z dniem 31 maja 2011 r. 

Przed zawarciem powyższej umowy, w okresie od stycznia 2010 r. do października 2010 r. – spółka Solar 
Franczyza sp. z o.o. wynajmowała od Emitenta ww. powierzchnie za kwotę 700 zł netto miesięcznie. 

Umowa na korzystanie z systemu informatycznego z dnia 30 listopada 2011 r. zawarta z SOLAR 
FRANCZYZA sp. z o.o. (Korzystający) 

Przedmiotem umowy jest udzielenie Korzystającemu prawa używania i dostępu do systemu informatycznego 
Dynamics NAV, którego właścicielem jest Emitent. Umowa została zawarta na okres 5 lat, z 12-miesięcznym 
okresem wypowiedzenia. Strony przewidziały miesięczne wynagrodzenie przysługujące Emitentowi 
w wysokości 1 265,00 zł netto. 

DANE O PRZYCHODACH OD JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA 

Podmiot 
powiązany Rodzaj transakcji Data 

Prospektu 2011 r. 2010 r. 2009 r. 2008 r. 

Kwota łącznie: 505,00 40.881,46 68.840,00 86.045,00 69.490,00 

czynsz najmu  - 1.600,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 

sprzedaż towaru - - - 16.555,00 - 

PHU SOLAR 
sp. z o.o. 

 
odsetki od pożyczki - 35.786,99 65.000,00 65.650,00 65.650,00 

 Refaktura za energię - 2.484,47 0 0 0 

 
Opłata za używanie 

systemu 
informatycznego 

505,00 1.010,00    
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Podmiot 
powiązany Rodzaj transakcji Data 

Prospektu 2011 r. 2010 r. 2009 r. 2008 r. 

Kwota łącznie: 2.275,00 163.342,36 343.645,60 724.371,13 - 

czynsz najmu - 107.500,00 258.000,00 387.000,00 - 

sprzedaż towaru - - 9.295,16 303.232,01 - 
Solar 

Dystrybucja  
sp. z o.o. Refaktura za energię 

elektryczną  
i ogrzewanie 

 51.292,36 76.350,44 34.139,12 - 

 
Opłata za używanie 

systemu 
informatycznego 

2.275,00 4.550,00    

Kwota łącznie: 1.265,00 13.128,56 8.400,00 - - 

Refaktura za energię  
i ogrzewanie - 7.098,56 - - - 

Solar 
Franczyza 
sp. z o.o. 

czynsz najmu  - 3.500,00 8.400,00 - - 

 Opłata za używanie 
systemu 

informatycznego 
1.265,00 2.530,0    

DANE O KOSZTACH PONIESIONYCH WOBEC JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA 

Podmiot 
powiązany 

Rodzaj transakcji 
Data 

Prospektu 
2011 r. 2010 r. 2009 r. 2008 r. 

Kwota łącznie: 10.888,36 56.959,12 50.562,21 - 1.910,43 
PHU SOLAR  

sp. z o.o. zakup materiałów  
– tkanin 

10.888,36 56.959,12 50.562,21 - 1.910,43 

Kwota łącznie: -  804,72 27.210.332,66 - 

zakup towaru do 
dalszej odsprzedaży 

- 
 

- 27.210.332,66 - 
Solar 

Dystrybucja 
 sp. z o.o. 

usługa transportowa -  804,72 - - 

Źródło: Emitent. 

2. Transakcje z podmiotami powiązanymi z Emitentem poprzez członków Zarządu 
Emitenta 

PASTA SP. Z O.O. 

Umowa najmu z dnia 30 października 2004 r. wraz z aneksami zawarta z PASTA sp. z o.o. 
w Poznaniu (Wynajmujący) 

Przedmiotem umowy jest najem przez Emitenta budynku biurowego o powierzchni ok. 2 400 m² wraz 
z przyległym do niego terenem zielonym, drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi (całość o powierzchni 
ok. 10 000 m²), położonego w Poznaniu przy ul. Torowej 11. Umowa została zawarta na  okres 20 lat, 
z możliwością przedłużenia na kolejne lata z prawem pierwszeństwa dla Emitenta. Strony umowy ustaliły 
wartość czynszu miesięcznego na kwotę 98.000 zł netto. Tytułem zabezpieczenia niniejszej umowy Emitent 
wpłacił zaliczkę na poczet czynszu w wysokości 950.740 zł. Zaliczka ta zostanie rozliczona w równych 
częściach, miesięcznie, w ostatnim roku obowiązywania umowy. W przypadku przedterminowego rozwiązania 
umowy z winy Emitenta, tytułem kary umownej zaliczka ta przejdzie na rzecz Wynajmującego. W przypadku 
przedterminowego rozwiązania umowy z winy Wynajmującego – Emitentowi przysługuje kara umowna 
w wysokości 100.000 euro oraz zwrot zaliczki. Ponadto Emitent zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich 
opłat eksploatacyjnych. 

Umowa najmu z dnia 30 maja 2006 r. wraz z aneksami zawarta z PASTA sp. z o.o. w Poznaniu 
(Wynajmujący) 

Przedmiotem umowy jest najem przez Emitenta 530 m² powierzchni magazynowo-biurowej  zlokalizowanej 
w budynku magazynowym na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Torowej 11. Umowa została 
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zawarta na  okres 20 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne lata z prawem pierwszeństwa dla Emitenta. 
Strony umowy ustaliły wartość czynszu miesięcznego na kwotę 11.600 zł netto. Tytułem zabezpieczenia 
niniejszej umowy Emitent wpłacił zaliczkę na poczet czynszu w kwocie 1.440.000 zł. Zgodnie 
z postanowieniami umowy zaliczka ta będzie rozliczona w ostatnich 124 miesiącach obowiązywania umowy. 
W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy z winy Emitenta, tytułem kary umownej zaliczka ta 
przejdzie na rzecz Wynajmującego. W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy z winy 
Wynajmującego – Emitentowi przysługuje kara umowna w wysokości 1.440.000 zł oraz zwrot zaliczki. 
Ponadto Emitent zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich opłat eksploatacyjnych. 

Umowa najmu z 02 stycznia 2012 r. zawarta z PASTA sp. z o.o. w Poznaniu (Wynajmujący) 

Przedmiotem umowy jest najem przez Emitenta 1280 m² powierzchni biurowej w nieruchomości położonej 
w Poznaniu, przy ul. Torowej 11, na której znajduje się budynek magazynowo-biurowy wraz z łącznikiem 
i przyległym do niego terenem parkingowo-manewrowym. Umowa została zawarta na okres 12 lat, 
z możliwością przedłużenia na kolejne lata z prawem pierwszeństwa dla Emitenta. Strony umowy ustaliły 
wartość czynszu miesięcznego na kwotę 51.400 zł netto. Tytułem zabezpieczenia niniejszej umowy Emitent 
wpłacił zaliczkę na poczet czynszu w wysokości 1.527.000 zł. Zaliczka ta zostanie rozliczona w ostatnich 
30 miesiącach obowiązywania umowy. W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy z winy Emitenta, 
tytułem kary umownej zaliczka ta przejdzie na rzecz Wynajmującego. W przypadku przedterminowego 
rozwiązania umowy z winy Wynajmującego – Emitentowi przysługuje kara umowna w wysokości 1.527.000 zł 
oraz zwrot zaliczki. Ponadto Emitent zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich opłat eksploatacyjnych. 

Umowa pożyczki z dnia 02 września 2004 r. wraz z aneksami zawarta z PASTA sp. z o.o. 
(Pożyczkobiorca) 

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Emitenta pożyczki pieniężnej w kwocie 1.090.000 zł. Spłata 
pożyczki nastąpić miała do dnia 31 grudnia 2018 r. Oprocentowanie pożyczki ustalono na poziomie 8% w skali 
roku. Naliczanie odsetek nastąpi wg stanu przekazanych kwot pożyczki na dzień spłaty całości pożyczki, 
z terminem spłaty naliczonych odsetek do dnia 31 stycznia 2019 r.  

Pożyczka została spłacona w maju 2011 r. 

Poręczenie wekslowe 

Dnia 08.02.2006 r. Emitent udzielił poręczenia wekslowego spółce PASTA sp. z o.o. za zobowiązania spółki 
PASTA sp. z o.o. wynikające z zaciągniętego przez tę spółkę w ING Bank Śląski S.A. w Katowicach – Oddział 
w Poznaniu (zwany dalej: Bankiem) kredytu na finansowanie inwestycji polegającej na rozbudowie siedziby 
Emitenta i innych spółek z Grupy Kapitałowej, zlokalizowanej przy ul. Torowej 11 w Poznaniu. Ponadto 
tytułem zabezpieczenia Emitent złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu 
egzekucyjnego wystawionego przez Bank do kwoty 7.500.000 zł, w celu dochodzenia przez Bank roszczeń 
wynikających z przedmiotowego kredytu spółki PASTA sp. z o.o. Zgodnie z oświadczeniem Emitenta 
o poddaniu się egzekucji Bank może wystąpić do Sądu o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu 
klauzuli wykonalności w terminie do dnia 07.02.2013 r.  

Dnia 31.05.2011 r. spółka PASTA sp. z o.o. dokonała całkowitej spłaty przedmiotowego kredytu, w związku 
z czym poręczenie wekslowe udzielone przez Emitenta wygasło. 

WAKON INVESTMENTS LIMITED 

Umowa sprzedaży udziałów z dnia 21.07.2009 r. wraz z aneksem zawarta z Wakon Investments 
Limited z siedzibą na Cyprze 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż na rzecz Emitenta 9.950 udziałów w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością pod firmą Grutex Kawiecka Gruszka sp. z o.o. (obecnie: Solar Dystrybucja sp. z o.o.). 
Cena nabycia udziałów została ustalona na kwotę 29.850.000 zł. Strony ustaliły, iż część ceny w wysokości 
10.000.000 zł zostanie uregulowana do dnia 30.07.2009 r., a pozostała kwota, tj. 19.850.000 zł, będzie płatna 
w 60 równych, miesięcznych ratach, płatnych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Dodatkowo każda 
rata zostanie powiększona o odsetki w wysokości 7,2%, naliczane od wartości pozostającego do zapłaty 
długu. Pierwotnie Strony ustaliły wysokość oprocentowania na 12% w skali rocznej, a następnie aneksem 
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zmieniły wysokość oprocentowania na aktualnie obowiązujące ze skutkiem od dnia zawarcia umowy. Termin 
spłaty pierwszej raty ustalono na dzień 31.07.2010 r., przy czym postanowiono, iż do czasu zapłaty pierwszej 
raty płatne będą, na koniec każdego miesiąca, odsetki, o których mowa powyżej. 

W Dacie Prospektu cena za udziały została uiszczona w całości. 

Umowa objęcia akcji z dnia 16 sierpnia 2011 r. oraz Umowa potrącenia z dnia 16 sierpnia 2011 r. 
zawarta z Wakon Investments Limited z siedzibą na Cyprze 

Na mocy niniejszej umowy spółka Wakon Investments Limited objęła w drodze niepublicznej subskrypcji 
prywatnej 140.000.000 nowych akcji Emitenta serii B, w związku z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 
12 sierpnia 2011 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B. Wszystkie 
obejmowane akcje były akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie były związane żadne szczególne 
przywileje ani ograniczenia. Cena emisyjna akcji została określona w uchwale Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia na kwotę równą wartości nominalnej akcji. Przedmiotem wkładu na obejmowane akcje był 
wkład pieniężny w wysokości 14.000.000,00 zł. Zapłata za akcje nastąpiła wskutek kompensaty wzajemnych 
wierzytelności Stron, dokonanej na mocy umowy potrącenia z dnia 16 sierpnia 2011 r.  

Na mocy umowy potrącenia z dnia 16 sierpnia 2011 r. Strony dokonały potrącenia wierzytelności spółki 
Wakon Investement Ltd. wobec Emitenta z tytułu pozostałej do zapłaty ceny w kwocie 14.000.000 zł z umowy 
sprzedaży udziałów spółki Solar Dystrybucja sp. z o.o. zawartej dnia 21 lipca 2009 r. z wierzytelnością 
Emitenta wobec spółki Wakon Investement Ltd. z tytułu umowy objęcia akcji serii B z dnia 16 sierpnia 2011 r. 
w wysokości 14.000.000 zł. W wyniku kompensaty wzajemne wierzytelności uległy umorzeniu. 

STANMAX CO LIMITED 

Umowa sprzedaży udziałów z dnia 21.07.2009 r. wraz z aneksem zawarta ze Stanmax Co Limited 
z siedzibą na Cyprze 

Przedmiotem umowy była sprzedaż na rzecz Emitenta 4.975 udziałów w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością pod firmą Grutex Kawiecka Gruszka sp. z o.o. (obecnie: Solar Dystrybucja sp. z o.o.). 
Cena nabycia udziałów została ustalona na kwotę 14.925.000 zł. Strony ustaliły, iż część ceny w wysokości 
5.000.000 zł zostanie uregulowana do dnia 30.07.2009 r., a pozostała kwota, tj. 9.925.000 zł, będzie płatna 
w 60 równych, miesięcznych ratach, płatnych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Dodatkowo każda 
rata zostanie powiększona o odsetki w wysokości 7,2%, naliczane od wartości pozostającego do zapłaty 
długu. Pierwotnie Strony ustaliły wysokość oprocentowania na 12% w skali rocznej, a następnie aneksem 
zmieniły wysokość oprocentowania na aktualnie obowiązujące, ze skutkiem od dnia zawarcia umowy. Termin 
spłaty pierwszej raty ustalono na dzień 31.07.2010 r., przy czym postanowiono, iż do czasu zapłaty pierwszej 
raty płatne będą, na koniec każdego miesiąca, odsetki, o których mowa powyżej. 

W Dacie Prospektu cena za udziały została uiszczona w całości. 

Umowa objęcia akcji z dnia 16 sierpnia 2011 r. oraz Umowa potrącenia z dnia 16 sierpnia 2011 r. 
zawarta ze Stanmax Co Limited z siedzibą na Cyprze 

Na mocy niniejszej umowy spółka Stanmax Co Limited objęła w drodze niepublicznej subskrypcji prywatnej 
70.000.000 nowych akcji Emitenta serii B, w związku z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 12 sierpnia 
2011 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B. Wszystkie obejmowane akcje były 
akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie były związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. 
Cena emisyjna akcji została określona w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na kwotę równą 
wartości nominalnej akcji. Przedmiotem wkładu na obejmowane akcje był wkład pieniężny w wysokości 
7.000.000,00 zł. Zapłata za akcje nastąpiła wskutek kompensaty wzajemnych wierzytelności Stron, dokonanej 
na mocy umowy potrącenia z dnia 16 sierpnia 2011 r.  

Na mocy umowy potrącenia z dnia 16 sierpnia 2011 r. Strony dokonały potrącenia wierzytelności spółki 
Stanmax Co Limited wobec Emitenta z tytułu pozostałej do zapłaty ceny w kwocie 7.000.000 zł z umowy 
sprzedaży udziałów spółki Solar Dystrybucja sp. z o.o. zawartej dnia 21 lipca 2009 r. z wierzytelnością 
Emitenta wobec spółki Stanmax Co Limited z tytułu umowy objęcia akcji serii B z dnia 16 sierpnia 2011 r. 
w wysokości 7.000.000 zł. W wyniku kompensaty wzajemne wierzytelności uległy umorzeniu. 
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VERAQUES LIMITED 

Umowa sprzedaży udziałów z dnia 21.07.2009 r. wraz z aneksem zawarta z Veraques Limited 
z siedzibą na Cyprze 

Przedmiotem umowy była sprzedaż na rzecz Emitenta 4.975 udziałów w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością pod firmą Grutex Kawiecka Gruszka sp. z o.o. (obecnie: Solar Dystrybucja sp. z o.o.). 
Cena nabycia udziałów została ustalona na kwotę 14.925.000 zł. Strony ustaliły, iż część ceny w wysokości 
5.000.000 zł zostanie uregulowana do dnia 30.07.2009 r., a pozostała kwota, tj. 9.925.000 zł, będzie płacona 
w 60 równych, miesięcznych ratach, płatnych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Dodatkowo każda 
rata zostanie powiększona o odsetki w wysokości 7,2%, naliczane od wartości pozostającego do zapłaty 
długu. Pierwotnie Strony ustaliły wysokość oprocentowania na 12% w skali rocznej, a następnie aneksem 
zmieniły wysokość oprocentowania na aktualnie obowiązujące, ze skutkiem od dnia zawarcia umowy. Termin 
spłaty pierwszej raty ustalono na dzień 31.07.2010 r., przy czym postanowiono, iż do czasu zapłaty pierwszej 
raty płatne będą, na koniec każdego miesiąca, odsetki, o których mowa powyżej. 

W Dacie Prospektu cena za udziały została uiszczona w całości. 

Umowa objęcia akcji z dnia 16 sierpnia 2011 r. oraz Umowa potrącenia z dnia 16 sierpnia 2011 r. 
zawarta z Veraques Limited z siedzibą na Cyprze 

Na mocy niniejszej umowy spółka Veraques Limited objęła w drodze niepublicznej subskrypcji prywatnej 
70.000.000 nowych akcji Emitenta serii B, w związku z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 12 sierpnia 
2011 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B. Wszystkie obejmowane akcje były 
akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie były związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. 
Cena emisyjna akcji została określona w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na kwotę równą 
wartości nominalnej akcji. Przedmiotem wkładu na obejmowane akcje był wkład pieniężny w wysokości 
7.000.000,00 zł. Zapłata za akcje nastąpiła wskutek kompensaty wzajemnych wierzytelności Stron, dokonanej 
na mocy umowy potrącenia z dnia 16 sierpnia 2011 r.  

Na mocy umowy potrącenia z dnia 16 sierpnia 2011 r. Strony dokonały potrącenia wierzytelności spółki 
Veraques Limited wobec Emitenta z tytułu pozostałej do zapłaty ceny w kwocie 7.000.000 zł z umowy 
sprzedaży udziałów spółki Solar Dystrybucja sp. z o.o. zawartej dnia 21 lipca 2009 r. z wierzytelnością 
Emitenta wobec spółki Veraques Limited z tytułu umowy objęcia akcji serii B z dnia 16 sierpnia 2011 r. 
w wysokości 7.000.000 zł. W wyniku kompensaty wzajemne wierzytelności uległy umorzeniu. 

DANE O PRZYCHODACH UZYSKANYCH OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH EMITENTA 

Podmiot 
powiązany 

Rodzaj  
transakcji 

Data 
Prospektu 

2011 r. 2010 r. 2009 r. 2008 r. 

Kwota łącznie: - 36.074,52 87.200,00 87.200,00 87.200,00 
Pasta sp. z o.o. 

odsetki od pożyczki - 36.074,52 87.200,00 87.200,00 87.200,00 

Kwota łącznie: -  198.500,00 - - 

VERAQUES 
Limited 

korekta odsetek związana ze zmianą 
oprocentowania zobowiązań z tytułu 

nabycia udziałów spółki Solar 
Dystrybucja sp. z o.o. 

- 

 

198.500,00  - - 

Kwota łącznie: -  397.000,00 - - 

STANMAX Co 
Limited 

korekta odsetek związana ze zmianą 
oprocentowania zobowiązań z tytułu 

nabycia udziałów spółki Solar 
Dystrybucja sp. z o.o. 

- 

 

198.500,00  - - 

Kwota łącznie: -  198.500,00  - - 

WAKON 
INVESTMENTS 

Limited 

korekta odsetek związana ze zmianą 
oprocentowania zobowiązań z tytułu 

nabycia udziałów spółki Solar 
Dystrybucja sp. z o.o. 

- 

 

397.000,00  - - 

Źródło: Emitent. 
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DANE O KOSZTACH PONIESIONYCH WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH Z EMITENTEM 

Podmiot 
powiązany 

Rodzaj transakcji Data 
Prospektu 

2011 r. 2010 r. 2009 r. 2008 r. 

Kwota łącznie: 161.060,00 1.653.620,00 2.126.400,00 2.126.400,00 2.126.400,00 
Pasta  

sp. z o.o. czynsz za wynajem biura  
i magazynu 

161.060,00 1.653.620,00 2.126.400,00 2.126.400,00 2.126.400,00 

Kwota łącznie: . 367.475,00 699.712,50 496.250,00 - VERAQUES 
Limited odsetki od zakupu udziałów - 367.475,00 699.712,50 496.250,00 - 

Kwota łącznie: - 367.475,00 699.712,50 496.250,00 - STANMAX Co 
Limited odsetki od zakupu udziałów - 367.475,00 699.712,50 496.250,00 - 

Kwota łącznie: - 734.950,00 1.399.425,00 992.500,00 - WAKON 
INVESTMENTS 

Limited odsetki od zakupu udziałów - 734.950,00 1.399.425,00 992.500,00 - 

Źródło: Emitent 

3. Transakcje z członkami kluczowego personelu kierowniczego Emitenta 

Umowa sprzedaży udziałów z dnia 28 stycznia 2011 r. zawarta ze Stanisławem Antonim 
Bogackim 

Przedmiotem umowy było zbycie na rzecz Emitenta celem umorzenia 495 udziałów poprzednika prawnego 
Emitenta – spółki Solar Company Ltd. sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział i łącznej 
wartości 247.500,00 zł, bez określenia ceny sprzedaży. Umowa została zawarta w związku z uchwałą 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Solar Company  Ltd. sp. z o.o. z dnia 28 stycznia 2011 r. 
w sprawie przesłanek i trybu umorzenia udziałów, opisaną w pkt 2 rozdziału XVII Prospektu „Akcje i kapitał 
zakładowy”. Zbycie udziałów nastąpiło wyłącznie w celu dobrowolnego umorzenia udziałów i bez 
wynagrodzenia.  

Umowa sprzedaży udziałów z dnia 28 stycznia 2011 r. zawarta z Marią Pyzio 

Przedmiotem umowy było zbycie na rzecz Emitenta celem umorzenia 495 udziałów poprzednika prawnego 
Emitenta – spółki Solar Company Ltd. sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział i łącznej 
wartości 247.500,00 zł, bez określenia ceny sprzedaży. Umowa została zawarta w związku z uchwałą 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Solar Company  Ltd. sp. z o.o. z dnia 28 stycznia 2011 r. 
w sprawie przesłanek i trybu umorzenia udziałów, opisaną w pkt 2 rozdziału XVII Prospektu „Akcje i kapitał 
zakładowy”. Zbycie udziałów nastąpiło wyłącznie w celu dobrowolnego umorzenia udziałów i bez 
wynagrodzenia. 

Umowa sprzedaży udziałów z dnia 28 stycznia 2011 r. zawarta z Pawłem Nowakiem 

Przedmiotem umowy było zbycie na rzecz Emitenta celem umorzenia 990 udziałów poprzednika prawnego 
Emitenta – spółki Solar Company Ltd. sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział i łącznej 
wartości 495.000,00 zł, bez określenia ceny sprzedaży. Umowa została zawarta w związku z uchwałą 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Solar Company  Ltd. sp. z o.o. z dnia 28 stycznia 2011 r. 
w sprawie przesłanek i trybu umorzenia udziałów, opisaną w pkt 2 rozdziału XVII Prospektu „Akcje i kapitał 
zakładowy”. Zbycie udziałów nastąpiło wyłącznie w celu dobrowolnego umorzenia udziałów i bez 
wynagrodzenia.  

Świadczenia wypłacone przez Emitenta i podmioty zależne Emitenta w okresie objętym 
historycznymi informacjami finansowymi oraz do dnia zatwierdzenia Prospektu na rzecz 
kluczowego personelu kierowniczego Emitenta 

Emitent nie wypłacał w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz do Daty Prospektu na 
rzecz kluczowego personelu kierowniczego świadczeń po okresie zatrudnienia, długoterminowych świadczeń 
pracowniczych, świadczeń z tytułu rozwiązania umowy o pracę oraz nie dokonywał płatności w formie akcji 
własnych. 
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Świadczenia uzyskane przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta za okres objęty historycznymi 
informacjami finansowymi do Daty Prospektu zawiera poniższa tabela: 

Wynagrodzenie wypłacone  
przez Emitenta 

Wynagrodzenie wypłacone  
przez podmioty zależne Emitenta 

Wynagrodzenie 
wypłacone 

łącznie netto (zł) 
Imię  

i nazwisko 
okres netto (zł) okres netto (zł)  

01.01.2008 – 31.12.2008 64 903,61 01.01.2008 – 31.12.2008 - 64 903,61 

01.01.2009 – 31.12.2009 69 555,46 01.01.2009 – 31.12.2009 - 69 555,46 

01.01.2010 – 31.12.2010 67 579,77 01.01.2010 – 31.12.2010 - 67 579,77 

01.01.2011 – 31.12.2011 67.314,14 01.01.2011 – 31.12. 2011 - 67.314,14 

Stanisław 
Antoni 

Bogacki 

01.01.2012 – do daty  Prospektu 5.607,89 01.01.2012 – do Daty Prospektu - 5.607,89 

01.01.2008 – 31.12.2008 63 994,68 01.01.2008 – 31.12.2008 - 63 994,68 

01.01.2009 – 31.12.2009 67 535,65 01.01.2009 – 31.12.2009 - 67 535,65 

01.01.2010 – 31.12.2010 67 579,77 01.01.2010 – 31.12.2010 - 67 579,77 

01.01.2011 –31.12.2011 67.314,14 01.01.2011 – 31.12. 2011 - 67.314,14 

Maria 
Pyzio 

01.01.2012 – do daty  Prospektu 5.607,89 01.01.2012 – do Daty Prospektu - 5.607,89 

01.01.2008 – 31.12.2008 63 994,68 01.01.2008 – 31.12.2008 - 63 994,68 

01.01.2009 – 31.12.2009 67 442,86 01.01.2009 – 31.12.2009 - 67 442,86 

01.01.2010 – 31.12.2010 67 436,38 01.01.2010 – 31.12.2010 - 67 436,38 

01.01.2011 –31.12. 2011 67.092,62 01.01.2011 – 31.12. 2011 - 67.092,62 

Paweł 
Nowak 

01.01.2012 – do Daty Prospektu 5.590,12 01.01.2012 – do Daty Prospektu - 5.590,12 

01.01.2008 – 31.12.2008 - 01.01.2008 – 31.12.2008 - - 

01.01.2009 – 31.12.2009 - 01.01.2009 – 31.12.2009 - - 

01.01.2010 – 31.12.2010 - 01.01.2010 – 31.12.2010 - - 

01.01.2011 – 31.12.2011 - 01.01.2011 – 31.12.2011 - - 

Robert 
Bartkowiak 

01.01.2012 – do Daty Prospektu - 01.01.2011 – do Daty Prospektu - - 

01.01.2008 – 31.12.2008 - 01.01.2008 – 31.12.2008 - - 

01.01.2009 – 31.12.2009 - 01.01.2009 – 31.12.2009 - - 

01.01.2010 – 31.12.2010 - 01.01.2010 – 31.12.2010 - - 

01.01.2011 – 31.12.2011 - 01.01.2011 –31.12.2011 - - 

Sebastian 
Samol 

01.01.2012 – do Daty Prospektu - 01.01.2011 – do Daty Prospektu - - 

01.01.2008 – 31.12.2008 2 595,39  ̽ 01.01.2008 – 31.12.2008 - 2 595,39 

01.01.2009 – 31.12.2009 9 495,08  ̽ 01.01.2009 – 31.12.2009 - 9 495,08 

01.01.2010 – 31.12.2010 13 233,33  ̽ 01.01.2010 – 31.12.2010 - 13 233,33 

01.01.2011 – 31.12.2011 4 604,40 * 01.01.2011 – 31.12.2011 - 4 604,40 

Stanisław 
Wojciech 
Bogacki 

01.01.2012 – do Daty Prospektu - 01.01.2011 – do Daty Prospektu - - 

01.01.2008 – 31.12.2008 - 01.01.2008 – 31.12.2008 - - 

01.01.2009 – 31.12.2009 - 01.01.2009 – 31.12.2009 - - 

01.01.2010 – 31.12.2010 - 01.01.2010 – 31.12.2010 - - 

01.01.2011 – 31.12.2011 - 01.01.2011 –31.12.2011 - - 

Dymitr 
Nowak 

01.01.2012 – do Daty Prospektu - 01.01.2011 – do Daty Prospektu - - 

01.01.2008 – 31.12.2008 14 074,56  ̽̽̽ 01.01.2008 – 31.12.2008 - 14 074,56 

01.01.2009 – 31.12.2009 14 194,56  ̽ 01.01.2009 – 31.12.2009 - 14 194,56 

01.01.2010 – 31.12.2010 14 194,56  ̽ 01.01.2010 – 31.12.2010 - 14 194,56 

01.01.2011 – 31.12.2011 4 731,52 * 01.01.2011 – 31.12.2011 - 4 731,52 

Radosław 
Pyzio 

01.01.2012 – do Daty Prospektu - 01.01.2011 – do Daty Prospektu - - 

Źródło: Emitent. 

*Pan Stanisław Wojciech Bogacki i pan Radosław Pyzio we wskazanych powyżej latach 2008-2010  otrzymywali 
wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. W przedsiębiorstwie Emitenta byli zatrudnieni do dnia 30 kwietnia 2011 r. 
Wynagrodzenie za okres od 01.01.2011 r. do Daty Prospektu zawiera także wynagrodzenie z tytułu przedmiotowych umów 
o pracę za okres od 01.01.2011 r. do 30.04.2011 r. 
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4. Dywidenda na rzecz akcjonariuszy Emitenta 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, uchwałą nr NWZA.11/02/12 z dnia 24 lutego 2012 r. w oparciu 
o art. 28 pkt 3, 4, 16 Statutu, art. 348 KSH i art. 396 KSH w zw. z art. 36 Ustawy o rachunkowości 
postanowiło rozwiązać w części kapitał zapasowy utworzony z odpisów z zysków z lat ubiegłych i przeznaczyć 
kwotę 19.500.000 zł rozwiązanego kapitału na dywidendę między akcjonariuszy uprawnionych na dzień 
24 lutego 2012 r. (dzień dywidendy) do 30.000.000 akcji Spółki z serii A-WL, A-SL, A-VL, A-NP, A-MP, A-BS 
oraz B, z terminem wypłaty do 29 lutego 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Emitenta ustaliło, 
iż kwota dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 0,65 zł.  

Wypłata dywidendy na podstawie wyżej wskazanej uchwały nastąpiła w dniu 28 lutego 2012 r. 
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ROZDZIAŁ XVII: AKCJE I KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

1. Kapitał zakładowy 

1.1. Wielkość wyemitowanego kapitału zakładowego 

Na dzień 31 grudnia 2010 r. kapitał zakładowy poprzednika prawnego Emitenta – spółki Solar Company Ltd. 
sp. z o.o. – wynosił 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) i dzielił się na 2.000 udziałów, o wartości 
nominalnej 500,00 zł każdy udział. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów 
złotych) i dzieli się na: 

1) 995.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A-WL, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja;  

2) 497.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A-SL, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja; 

3) 497.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A-VL, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja; 

4) 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A-NP, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja; 

5) 2.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A-PM, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja; 

6) 2.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A-BS, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja; 

7) 28.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. 

Akcje serii A-WL, serii A-SL, serii A-VL, serii A-NP, serii A-PM i serii A-BS zostały objęte przez Założycieli 
Emitenta proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą SOLAR Company Ltd. sp. z o.o. i pokryte w całości 
majątkiem poprzedniczki prawnej Emitenta. Rejestracja sądowa przekształcenia SOLAR Company Ltd. sp. z o.o. 
w spółkę akcyjną i wpis SOLAR Company S.A. do Rejestru Przedsiębiorców KRS miały miejsce w dniu 02 maja 
2011 roku. 

Kapitał zakładowy poprzednika prawnego Emitenta – SOLAR Company Ltd. sp. z o.o. – został opłacony 
w całości gotówką. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi kapitał zakładowy 
poprzednika prawnego Emitenta nie ulegał żadnym zmianom. 

Statut Emitenta nie przewiduje uprawnień dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta 
w ramach kapitału docelowego. Wśród akcji tworzących kapitał zakładowy Emitenta nie występują akcje 
wyemitowane w ramach kapitału docelowego. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu akcje Emitenta nie są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym ani 
w alternatywnym systemie obrotu. 

1.2. Akcje, które nie reprezentują kapitału 

Nie istnieją inne akcje Emitenta poza akcjami tworzącymi kapitał zakładowy. 

1.3. Akcje Emitenta w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub podmiotów 
zależnych Emitenta 

Emitent ani podmioty zależne od Emitenta nie posiadają akcji Emitenta. Inne osoby nie posiadają w imieniu 
Emitenta jego akcji. 

1.4. Zamienne, wymienne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z warrantami, ze wskazaniem 
zasad i procedur, którym podlega ich zamiana, wymiana i subskrypcja 

Emitent nie przeprowadzał emisji zamiennych lub wymiennych papierów wartościowych lub też papierów 
wartościowych z warrantami. 
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1.5. Kapitał docelowy lub autoryzowany Emitenta 

Statut Emitenta nie zawiera upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta 
w granicach kapitału docelowego. Nie istnieją żadne prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do 
kapitału docelowego. 

Statut Emitenta nie przewiduje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Nie istnieją żadne prawa 
nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego. 

1.6. Kapitał dowolnego członka Grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało 
uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji 

Kapitał zakładowy Emitenta lub jego podmiotów zależnych nie jest przedmiotem opcji ani też nie zostało 
uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji. 

2. Dane historyczne na temat kapitału zakładowego 

Kapitał zakładowy poprzednika prawnego Emitenta – spółki SOLAR Company Ltd. sp. z o.o. – w momencie 
zarejestrowania w rejestrze handlowym w dniu 19 września 1995 r. wynosił 5.000,00 zł. Następnie uchwałą 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Zgromadzenie Wspólników spółki SOLAR Company Ltd. sp. z o.o. podwyższyło 
kapitał zakładowy do kwoty 1.000.000,00 zł, poprzez utworzenie nowych udziałów pokrytych wkładem 
pieniężnym. Podwyższenie zostało zarejestrowane w KRS w dniu 06 lipca 2001 roku. 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi kapitał zakładowy poprzednika prawnego 
Emitenta nie ulegał zmianom, wynosił 1.000.000 zł (jeden milion złotych) i dzielił się na 2.000 udziałów 
o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział. 

Uchwałą z dnia 28 stycznia 2011 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SOLAR Company Ltd. sp. z o.o. 
obniżyło kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.000.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł, poprzez umorzenie 
nabytych w tym celu 1.980 udziałów własnych spółki SOLAR Company Ltd. sp. z o.o. o łącznej wartości 
nominalnej 990.000 zł. Umorzenie udziałów własnych nastąpiło na podstawie Uchwały Zgromadzenia 
Wspólników z dnia 28 stycznia 2011 r. podjętej zgodnie z art. 199 KSH w związku z § 12 umowy spółki 
poprzednika prawnego Emitenta w drodze nabycia udziałów w celu ich umorzenia przez spółkę SOLAR 
Company Ltd. sp. z o.o. na mocy umów sprzedaży udziałów z dnia 28 stycznia 2011 r. (opisanych w pkt 3 
Rozdziału XVI Prospektu „Transakcje z podmiotami powiązanymi”). Umorzenie nastąpiło za zgodą 
dotychczasowych Wspólników bez wynagrodzenia i miało postać umorzenia dobrowolnego.  

Przesłanką umorzenia udziałów było obniżenie kapitału zakładowego bez zwrotu dotychczasowym 
Wspólnikom wpłat dokonanych na kapitał oraz jednoczesne podwyższenie kapitału zakładowego do jego 
podwójnej wysokości względem kapitału przed obniżeniem w celu zwiększenia płynności finansowej spółki 
oraz kapitałów stałych zabezpieczających spółkę, jak i jej wierzycieli  w ujęciu długoterminowym. 

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników SOLAR Company Ltd. sp. z o.o. z dnia 28 stycznia 2011 roku jednocześnie 
z ww. obniżeniem kapitału zakładowego Spółki nastąpiło jego podwyższenie, z kwoty 10.000,00 zł do kwoty 
2.000.000,00 zł, poprzez utworzenie 3.980 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział. 
Nowo utworzone udziały zostały objęte po ich wartości nominalnej i pokryte wkładem pieniężnym przez 
nowych wspólników Emitenta – spółki STANMAX Co Limited, VERAQUES Limited  i WAKON INVESTMENTS 
Limited.  

Obniżenie kapitału zakładowego poprzednika prawnego Emitenta z jego jednoczesnym podwyższeniem 
zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy KRS w dniu 02 marca 2011 r. 

Emitent powstał w wyniku przekształcenia SOLAR Company Ltd. sp. z o.o. w spółkę akcyjną na mocy uchwały 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki SOLAR Company Ltd. sp. z o.o. z dnia 14 kwietnia 2011 
roku. Wpis spółki akcyjnej do KRS nastąpił w dniu 02 maja 2011 r.   

Uchwałą nr 1 z dnia 12 sierpnia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podwyższyło kapitał 
zakładowy Spółki o kwotę 28.000.000,00 zł z kwoty 2.000.000,00 zł do kwoty 30.000.000,00 zł, poprzez 
emisję 280.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje te zostały zaoferowane w ramach 
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subskrypcji prywatnej trzem dotychczasowym akcjonariuszom Emitenta – spółkom cypryjskim: STANMAX 
Co Limited, VERAQUES Limited i WAKON INVESTMENTS Limited. Cena emisyjna akcji serii B została ustalona 
w wysokości wartości nominalnej akcji. Akcje serii B pokryte zostały wkładem pieniężnym i objęte przez ww. 
akcjonariuszy na mocy umów objęcia akcji zawartych w dniu 16 sierpnia 2011 r.  

Uchwałą nr 2 z dnia 12 sierpnia 2011 r. Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało scalenia wszystkich akcji 
Emitenta, poprzez zmianę wartości nominalnej akcji z 0,10 zł (dziesięciu groszy) na 1 zł (jeden złoty) każda 
akcja, przy niezmienionym kapitale zakładowym Spółki. W wyniku scalenia kapitał zakładowy Emitenta dzieli 
się na 30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Zmiany Statutu 
w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany wartości nominalnej i ilości akcji zostały 
zarejestrowane w KRS postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2011 r. Wpis do KRS nastąpił dnia 26 sierpnia 
2011 r. 

3. Publiczne oferty przejęcia dokonane przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku 
obrotowego i bieżącego roku obrotowego 

W okresie ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego nie miały miejsca żadne publiczne  
oferty przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta. 

4. Umorzenie akcji 

Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę 
prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź 
uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego (art. 359 
Kodeksu Spółek Handlowych). Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być 
niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wskazanych w sprawozdaniu finansowym za 
ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszami. 

Zgodnie z art. 9 Statutu akcje Emitenta mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia 
przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem 
warunków przewidzianych w przepisach prawa. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na 
podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, jeżeli wszczęta została egzekucja z akcji. 

5. Waluta emitowanych papierów wartościowych 

Wartość nominalna papierów wartościowych Emitenta wyrażona jest w polskich złotych (PLN).  

6. Postanowienia w sprawie zamiany 

Stosownie do art. 7 Statutu wszystkie akcje Emitenta są akcjami na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na 
akcje imienne jest niedopuszczalna. 

7. Dematerializacja akcji na potrzeby procesu dopuszczenia ich do obrotu na GPW 

Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi papiery wartościowe 
będące przedmiotem oferty publicznej lub mające podlegać dopuszczeniu na GPW nie mają formy dokumentu 
od chwili ich zarejestrowania przez KDPW na podstawie stosownej umowy depozytowej (dematerializacja). 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi prawa ze zdematerializowanych 
papierów wartościowych powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych 
i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Umowa zobowiązująca do przeniesienia 
zdematerializowanych papierów wartościowych przenosi te papiery z chwilą dokonania stosownego zapisu na 
rachunku papierów wartościowych. W przypadku gdy ustalenie prawa do pożytków ze zdematerializowanych 
papierów wartościowych nastąpiło w dniu, w którym w depozycie papierów wartościowych powinno zostać 
przeprowadzone rozliczenie transakcji, lub później, a papiery te nadal są zapisane na rachunku zbywcy, 
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pożytki przypadają nabywcy w chwili dokonania zapisu papierów wartościowych na jego rachunku papierów 
wartościowych. 

W przypadku gdy nabycie zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło na podstawie zdarzenia 
prawnego powodującego z mocy prawa przeniesienie tych papierów, zapis na rachunku papierów 
wartościowych nabywcy dokonywany jest na żądanie nabywcy zdematerializowanych papierów 
wartościowych. 

Zgodnie z art. 9 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych wystawia na piśmie na żądanie jego posiadacza imienne świadectwo depozytowe, oddzielnie 
dla każdego rodzaju papierów wartościowych. Świadectwo depozytowe potwierdza legitymację 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, z wyłączeniem prawa 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Świadectwo depozytowe może być wystawione przez domy 
maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską, banki powiernicze, zagraniczne firmy inwestycyjne 
i zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską na terytorium RP w formie oddziału, KDPW 
oraz NBP – jeżeli oznaczenie tych rachunków pozwala na identyfikację osób, którym przysługują prawa 
z papierów wartościowych. 

Zgodnie z art. 11 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi od chwili wystawienia świadectwa papiery 
wartościowe w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu do chwili utraty jego 
ważności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności. Na okres ten 
wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku. Te same 
papiery wartościowe mogą być wskazane w treści kilku świadectw, pod warunkiem że cel wystawienia 
każdego ze świadectw jest odmienny. W takim przypadku w kolejnych świadectwach zamieszcza się również 
informację o dokonaniu blokady papierów wartościowych w związku z wcześniejszym wystawieniem innych 
świadectw. 

8. Zbywanie Akcji 

Statut nie zawiera żadnych ograniczeń w zbywaniu Akcji. Statut nie zawiera postanowień, zgodnie z którymi 
po nabyciu lub objęciu określonej liczby Akcji akcjonariusz będzie zobowiązany do podania stanu posiadania 
Akcji. Obowiązki te wynikają z Ustawy o Ofercie Publicznej i zostały opisane w rozdziale XX punkt 2.2 
Prospektu. 

9. Wybrane postanowienia Statutu 

9.1. Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta 

Zgodnie z art. 6 Statutu Emitenta przedmiotem jego działalności jest: 

1. PKD 13.91.Z Produkcja dzianin metrażowych. 

2. PKD 14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej. 

3. PKD 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej. 

4. PKD 14.14.Z Produkcja bielizny. 

5. PKD 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży. 

6. PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych. 

7. PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia. 

8. PKD 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków. 

9. PKD 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii. 

10. PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego. 

11. PKD  47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 

12. PKD 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach. 
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13. PKD 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach. 

14. PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach.  

15. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza. 

16. PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych. 

17. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. 

18. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 

19. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. 

20. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. 

21. PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. 

22. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. 

23. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

Statut nie określa celu działania Emitenta. 

9.2. Podsumowanie postanowień Statutu i regulaminów odnoszących się do członków organów 
zarządzających, kontrolnych i stanowiących Emitenta 

9.2.1. Zarząd 

Postanowienia dotyczące Zarządu znajdują się w art. 12-art. 18 Statutu, a także w Regulaminie Zarządu 
przyjętym przez Radę Nadzorczą uchwałą nr RN.3/06/11 z dnia 13 czerwca 2011 roku. W zakresie 
nieuregulowanym w Statucie bądź Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu spółek 
handlowych. 

Zarząd Emitenta składa się z jednego albo większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez 
Radę Nadzorczą. W przypadku Zarządu wieloosobowego liczba członków nie może przekroczyć 5 osób. 
Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą. Odwołanie członka Zarządu 
wymaga uzasadnienia. 

Kadencja Zarządu trwa 2 lata i jest wspólna, zaś członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne 
kadencje. 

W składzie Zarządu rozróżnia się funkcje Prezesa Zarządu, Wiceprezesa oraz Członka Zarządu.  

Członkowie Zarządu zobowiązani są do zachowania szczególnej staranności wymaganej w obrocie 
gospodarczym przy korzystaniu ze swoich praw oraz wypełnianiu obowiązków z uwzględnieniem słusznego 
interesu Spółki. Członkowie Zarządu powinni dokładać należytej staranności, aby ich działania spełniały 
wymogi zasad ładu korporacyjnego, a w szczególności Dobrych Praktyk. Zarząd, kierując się interesem Spółki, 
określa strategię oraz główne cele działania Spółki, dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania 
Spółką oraz o prowadzenie spraw Spółki zgodnie z przepisami prawa i Dobrymi Praktykami.  

W zakresie stosunków wewnętrznych Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach 
zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady 
Nadzorczej.  

Posiedzenia Zarządu odbywają się w terminach uzależnionych od bieżących potrzeb. 

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, uchwały mogą być podejmowane także poza posiedzeniem. W takim 
wypadku uchwały podejmowane są w trybie pisemnym lub  przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość, pod warunkiem że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni 
o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie pisemnym albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek 
któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu. 

Uchwały Zarządu zapadają względną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje 
głos Prezesa Zarządu. 
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W zakresie reprezentacji Statut Emitenta stanowi, iż jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń 
w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo. 

Statut Emitenta stanowi, iż Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Uchwały Zarządu wymagają 
wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu określone w Regulaminie Zarządu. 

Zgodnie z Regulaminem uchwały Zarządu wymagają m.in. następujące sprawy: 

a) zwołanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ustalenie terminu, miejsca 
i porządku obrad  WZ,  

b) przyjęcie projektów budżetów i zmian do nich, planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki 
i ich rekomendowanie Radzie, 

c) określanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki,  

d) ustalanie wewnętrznego podziału kompetencji i obowiązków pomiędzy członków Zarządu, 

e) udzielanie przez Spółkę innym podmiotom pożyczek, poręczeń, gwarancji lub innych zabezpieczeń, 

f) nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub 
w użytkowaniu wieczystym, 

g) zaciąganie i udzielanie pożyczek i kredytów, obciążanie majątku Spółki, wcześniejszą spłatę 
kredytów, 

h) emisja obligacji przez Spółkę, 

i) zakup lub sprzedaż udziałów w innych spółkach, 

j) decyzje w zakresie inwestowania, nabywania, zbywania, likwidacji i oddawania w dzierżawę 
składników trwałego majątku przedsiębiorstwa Spółki – z zastrzeżeniem przypadków zastrzeżonych 
do wyłącznej kompetencji WZ lub Rady, 

k) przyjęcie sprawozdania finansowego i z działalności Spółki, 

l) projekt podziału zysku lub sposobu pokrycia strat, 

m) wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, 

n) ustalanie projektu Regulaminu Zarządu i projektu zmian do Regulaminu,  

o) sprawy, które wymagają uchwały Rady Nadzorczej, 

p) sprawy przedstawiane przez Zarząd na Walnym Zgromadzeniu, 

q) przyjęcie Regulaminu Pracy w przedsiębiorstwie prowadzonym przez Spółkę, 

r) przyjęcie Układu Zbiorowego w przedsiębiorstwie prowadzonym przez Spółkę, 

s) decyzja rozpoczęcia zwolnień grupowych, 

t) udzielenie prokury, 

u) sprawy, które pozostają w granicach kompetencji przyznanych danemu członkowi Zarządu na mocy 
uchwały Zarządu, których rozstrzygnięcia kolegialnie przez Zarząd w formie uchwały zażądał 
choćby jeden z członków Zarządu. 

Szczegółowy tryb działania i organizacji Zarządu, w tym także rodzaje spraw, które mogą być powierzone 
poszczególnym jego członkom, określa zgodnie z art. 15 pkt 4 Statutu Regulamin Zarządu opracowany przez 
Zarząd i uchwalony przez Radę Nadzorczą. 

9.2.2. Rada Nadzorcza 

Postanowienia dotyczące Rady Nadzorczej znajdują się w art. 19-art. 22 Statutu, a także w Regulaminie Rady 
Nadzorczej uchwalonym w dniu 13 czerwca 2011 roku. W zakresie nieuregulowanym w Statucie bądź 
Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. 

Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków, a w przypadku spółki 
publicznej – z co najmniej pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczba 
członków Rady Nadzorczej nie może przekroczyć ośmiu osób.  
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Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata i jest kadencją wspólną. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie 
do Rady Nadzorczej tych samych osób na następne kadencje. 

W przypadku rezygnacji albo śmierci członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład, 
jeżeli ilość członków jest mniejsza niż określona jako minimalna. Uzupełnienie składu następuje w drodze 
uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji nowego członka na okres do końca kadencji pozostałych członków. 
Uchwała Rady Nadzorczej wymaga deklaratywnego zatwierdzenia jej przez najbliższe Walne Zgromadzenie, 
które może odwołać nowego członka i powołać w jego miejsce innego członka, z zastrzeżeniem ciągłości 
pełnionej funkcji. 

W składzie członków Rady Nadzorczej wyróżnia się członków pełniących funkcję: Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza Rady Nadzorczej oraz Członka Rady 
Nadzorczej. Funkcję Sekretarza można łączyć z inną funkcją członka Rady Nadzorczej, w szczególności prawa 
i obowiązki Sekretarza może wykonywać Przewodniczący. 

Zgodnie z Regulaminem przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria 
niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Członek Rady 
Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem 
dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności 
powodujących utratę przez niego tej cechy. 

Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej, a w razie niemożności zwołania przez Przewodniczącego – zwołania posiedzenia dokonuje  
Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej 
trzy razy w roku obrotowym. 

Uchwały Rady mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, 
a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną 
większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, przy czym w przypadku równości 
głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos 
na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w ten sposób nie może dotyczyć 
spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Statut dopuszcza także 
podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania 
się na odległość. Możliwość podejmowania uchwał w ten sposób uzależniona została od spełnienia warunku, 
że wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak 
odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w tym 
posiedzeniu udział. Powyższe tryby nie dotyczą przypadków, gdy podejmowanie uchwał dotyczy powołania, 
wyborów, zawieszenia, odwołania i innych spraw osobowych osób wchodzących w skład organów Spółki. 

Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie 
i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia lub zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad. 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 
Rada może powoływać spośród swoich członków zespoły robocze, a także zlecać osobom spoza Rady 
wykonywanie określonych zadań. 

Statut określa szczegółowo zadania i kompetencje Rady Nadzorczej. Należą do nich: 

a) ocena sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami, 
jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących rozporządzenia zyskiem netto lub 
pokrycia straty netto, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego 
sprawozdania z wyników tej oceny; 

b) wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego na podstawie odrębnych przepisów prawa do zbadania 
sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej; 

c) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej; 

d) uchwalanie regulaminu Zarządu; 
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e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; 

f) ustalanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu; 

g) zawieszanie członków Zarządu z ważnych powodów i ich odwieszanie w przypadku ustania ważnych 
powodów zawieszenia; 

h) delegowanie członków Rady Nadzorczej, po uprzednim wyrażeniu przez nich zgody, do czasowego 
wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych 
przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla 
delegowanego członka; 

i) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków 
zatrudnienia; 

j) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu; 

k) udzielanie członkom Zarządu zgody na zajmowanie stanowisk i pełnienie funkcji w organach 
zarządzających lub nadzorczych innych podmiotów oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu; 

l) opiniowanie i zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd okresowych planów finansowych 
i strategicznych Spółki; 

m) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału 
w nieruchomości albo użytkowaniu wieczystym; 

n) wyrażenie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 
roku obrotowego; 

o) wyrażenie zgody na powołanie prokurenta; 

p) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, 
członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, z wyjątkiem 
transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności 
z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy; 

q) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań Rady Nadzorczej. 

Zgodnie z Regulaminem w ramach Rady Nadzorczej mogą zostać utworzone stałe komitety (komisje), których 
główną funkcją jest doradzanie, opiniowanie oraz formułowanie zaleceń i ocen w wybranych sprawach 
należących do kompetencji Rady. Komitety mogą zostać utworzone w szczególności do spraw wynagrodzeń 
członków organów i kadry kierowniczej Spółki (Komitet Wynagrodzeń) oraz do spraw audytu, 
sprawozdawczości finansowej i kontroli wewnętrznej Spółki (Komitet Audytu). Utworzenie komitetów nie 
powoduje wyłączenia przekazanych im spraw spod kompetencji Rady. Komitety pełnią jedynie funkcję 
konsultacyjno-doradczą Rady w celu rzetelnego przygotowania decyzji Rady, a tym samym usprawnienia jej 
działania. Nie wyklucza to powierzania przez Radę wszystkim bądź też tylko niektórym członkom komitetów 
wykonania określonych czynności nadzorczych, zgodnie z art. 390 Kodeksu spółek handlowych.  

Szczegółowe kompetencje i obowiązki członków Rady Nadzorczej oraz tryb jej pracy zgodnie z art. 22 pkt 2 
Statutu określa Regulamin Rady Nadzorczej. 

9.2.3. Walne Zgromadzenie 

Postanowienia dotyczące Walnych Zgromadzeń znajdują się w art. 23-art.28 Statutu, a także w Regulaminie 
Walnego Zgromadzenia uchwalonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 3 z dnia 
09 czerwca 2011 roku. W zakresie nieuregulowanym w Statucie bądź Regulaminie zastosowanie znajdują 
odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. 

Rodzaje Walnych Zgromadzeń 

Statut Emitenta przewiduje istnienie dwóch trybów Walnych Zgromadzeń: Zwyczajnego i Nadzwyczajnego.  
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Czas zwołania i podmioty uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku 
obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołuje Zarząd Emitenta. Jeżeli Zarząd nie zwoła go 
przed upływem piątego miesiąca następującego po zakończeniu roku obrotowego albo zwoła je na dzień 
przypadający po terminie określonym w przepisach prawa lub Statucie, Rada Nadzorcza ma prawo zwołania 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: 

• zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie 
akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na 
piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione. Zarząd obowiązany jest 
w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia mu żądania akcjonariuszy, o którym mowa wyżej, 
zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie; 

• może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane,  w szczególności jeśli Zarząd nie podejmie 
uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przed upływem czternastu dni następujących po 
doręczeniu odpisu uchwały Rady Nadzorczej w tym przedmiocie lub pisemnego wniosku innej osoby 
uprawnionej albo zwoła Walne Zgromadzenie na dzień przypadający po terminie wskazanym 
w uchwale Rady Nadzorczej lub pisemnym wniosku innej osoby uprawnionej; 

• mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 
połowę ogółu głosów w spółce; akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 

Miejsce obrad Walnego Zgromadzenia 

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Emitenta lub w innym miejscu oznaczonym w  zaproszeniu lub 
ogłoszeniu. 

Sposób zwołania Zgromadzenia 

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (art. 402¹-402³) zwołanie Walnego Zgromadzenia 
następuje przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Emitenta oraz w sposób określony dla 
przekazywania informacji bieżących (w formie raportu bieżącego). Ogłoszenie powinno być dokonane co 
najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.  

Porządek obrad 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd i jest on zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego 
Zgromadzenia. Rada Nadzorcza albo inny podmiot uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia na 
podstawie odrębnych przepisów prawa ustala porządek obrad tylko w przypadku niezwołania albo nieustalenia 
porządku obrad Walnego Zgromadzenia przez Zarząd. Członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej może 
żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą 
żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W sprawach 
nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest 
reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestników nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia 
uchwały. Uchwała o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały o charakterze  
porządkowym mogą być podjęte, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.  

Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu 

Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wynikają bezpośrednio z przepisów Kodeksu spółek 
handlowych. 

Zgodnie z brzmieniem art. 406¹-406³ Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym 
Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą 
Walnego Zgromadzenia (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Natomiast uprawnieni 
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z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, 
mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego z akcji zdematerializowanych 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.  

Na mocy art. 412-412² Kodeksu spółek handlowych każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym 
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje 
wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści 
pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 
wymaga formy pisemnej lub udzielenia w postaci elektronicznej.  

Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w składzie 
umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.  

9.3. Postanowienia Statutu, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie 
zmiany kontroli nad Emitentem 

Statut Emitenta nie zawiera postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub 
uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem.  

9.4. Postanowienia Statutu dotyczące progów własności, po przekroczeniu których wielkość pakietu 
akcji akcjonariusza musi zostać ujawniona 

Statut nie zawiera postanowień regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której 
konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. 

9.5. Statutowe warunki dokonywania zmian w kapitale Emitenta 

Statut nie zawiera postanowień, na podstawie których warunki obniżenia i podwyższenia kapitału 
zakładowego Emitenta zostałyby ujęte bardziej rygorystycznie, niż określone wymogami obowiązującego 
prawa. 

10. Prawa związane z akcjami 

10.1. Prawo głosu 

Na podstawie art. 411 Kodeksu spółek handlowych każda z akcji daje prawo do jednego głosu na Walnym 
Zgromadzeniu. Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania jakichkolwiek akcji co do głosu. 

Statut nie przewiduje żadnych ograniczeń w wykonywaniu prawa głosu przez akcjonariuszy. Nie przewiduje 
również kumulacji i redukcji głosów należących do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji 
lub zależności.  

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości korespondencyjnego oddawania głosów.  

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 

Akcjonariusz może co do zasady uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 
osobiście lub przez pełnomocnika. 

10.2. Prawo do dywidendy 

Prawo do dywidendy powstaje corocznie, o ile Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę 
o przeznaczeniu do wypłaty części lub całości zysku Emitenta za ostatni rok obrotowy. 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. 
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Zgodnie z art. 396 § 1 KSH 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. Części 
kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty 
wykazanej w sprawozdaniu finansowym, nie może być ona przeznaczona na wypłatę dywidendy. 

Prawo do wypłaty dywidendy przysługuje akcjonariuszowi będącemu posiadaczem akcji Emitenta w dniu 
dywidendy i wymagalne jest od dnia terminu wypłaty dywidendy. Zgodnie z przepisem art. 348 § 4 KSH 
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. 
Prawo do wypłaty dywidendy jako roszczenie majątkowe nie wygasa i nie może być wyłączone. Roszczenie 
o wypłatę dywidendy ulega jednak przedawnieniu na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie 
Cywilnym. 

Po dopuszczeniu akcji do obrotu giełdowego, zgodnie z § 26 Regulaminu GPW, emitenci papierów 
wartościowych zobowiązani są informować GPW o zamiarze wypłaty dywidendy i uzgadniać z GPW decyzje 
dotyczące wypłaty w zakresie, w którym mogą mieć one wpływ na organizację i sposób przeprowadzania 
transakcji giełdowych. Ponadto § 124 Szczegółowych Zasad Działania KDPW nakłada na emitentów papierów 
wartościowych następujące obowiązki: (i) niezwłocznego poinformowania KDPW o wysokości dywidendy 
przypadającej na jedną akcję oraz o terminach dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy 
(dzień dywidendy) i dnia wypłaty dywidendy, nie później niż 10 dni przed dniem dywidendy; 
(ii) niezwłocznego przekazania KDPW uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w punkcie 
(i) powyżej, (iii) przekazania KDPW informacji o liczbie akcji własnych, na które dywidenda nie będzie 
wypłacana, oraz kontach, na których w KDPW rejestrowane są te akcje; oraz (iv) przekazania podmiotom 
prowadzącym rachunki papierów wartościowych dla akcji własnych Emitenta, na które dywidenda nie będzie 
wypłacana – informację określającą liczbę tych akcji. Przekazanie informacji powinno nastąpić nie później niż 
na 10 dni przed dniem dywidendy. 

Zgodnie z § 124 pkt 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW dzień wypłaty dywidendy może przypadać 
najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. Przy czym, zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW, z biegu 
terminów określonych w dniach wyłącza się dni wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz 
soboty. Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta, 
zgodnie z § 130 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do 
dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku 
pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta 
na rachunki uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki akcjonariuszy. 

Statut nie zawiera postanowień dotyczących warunków odbioru dywidendy ani regulujących kwestię odbioru 
dywidendy w sposób inny niż postanowienia KSH i regulacje KDPW. Warunki odbioru i wypłaty dywidendy 
będą przekazywane w formie Raportu Bieżącego do KNF, GPW oraz PAP. Termin wypłaty dywidendy zostanie 
ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od udziału w zyskach 
osób prawnych. 

Statut przewiduje upoważnienie Zarządu do wypłacania akcjonariuszom, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczek 
na poczet przewidywanej dywidendy na koniec bieżącego roku obrotowego (art. 17 Statutu). 

10.3. Prawo poboru akcji nowej emisji 

Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. Na 
warunkach, o których mowa w art. 433 KSH, akcjonariusz może zostać pozbawiony prawa poboru w części lub 
w całości w interesie Spółki. O pozbawieniu prawa poboru decyduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały 
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, że nowe 
akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich 
następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych 
w uchwale. Przepisu tego nie stosuje się także, gdy uchwała stanowi, że 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. 
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Wykonanie prawa poboru akcji w ramach oferty publicznej następuje w jednym terminie, wskazanym 
w prospekcie emisyjnym albo memorandum informacyjnym, a w razie nieistnienia obowiązku sporządzenia 
tych dokumentów – w ogłoszeniu o prawie poboru. Wskazany w prospekcie emisyjnym lub memorandum 
informacyjnym termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji, nie może być krótszy 
niż dwa tygodnie od dnia udostępnienia do publicznej wiadomości odpowiednio tego prospektu emisyjnego 
albo memorandum informacyjnego. Akcjonariusze mogą w terminie wykonania prawa poboru dokonać obok 
zapisu podstawowego także zapisu dodatkowego na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji w razie 
niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym zapisem Zarząd 
przydziela proporcjonalnie do zgłoszeń. Akcje, które nie zostały objęte ani w terminie realizacji prawa poboru, 
ani w ramach dodatkowego zapisu, Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż 
cena emisyjna. 

10.4. Prawo do udziału w zyskach Emitenta 

Akcjonariusze Emitenta mają prawo do udziału w zysku Emitenta wykazanym w sprawozdaniu finansowym 
zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do 
wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut Emitenta nie przewiduje innego 
sposobu podziału zysku. Akcje Oferowane nie są uprzywilejowane co do udziału w zysku Emitenta. 

10.5. Postanowienia w sprawie zamiany 

Statut Emitenta przewiduje istnienie wyłącznie akcji zwykłych na okaziciela. 

Akcje Oferowane są więc akcjami zwykłymi na okaziciela, które z chwilą ich zapisania w rejestrze 
prowadzonym przez KDPW nie będą miały formy dokumentu. 

Zgodnie ze Statutem (art. 7 ust. 5) zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 

10.6. Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji 

W wypadku likwidacji Emitenta jego majątek pozostały po zaspokojeniu albo zabezpieczeniu wierzycieli dzieli 
się pomiędzy akcjonariuszy Emitenta w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał 
zakładowy. 

Podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może 
nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.  

Żadne z akcji Emitenta nie są uprzywilejowane co do podziału majątku. Statut nie określa innych zasad 
podziału majątku. 

Wszystkie akcje Emitenta uprawniają do równego udziału w masie likwidacyjnej Emitenta na zasadach 
przewidzianych w KSH. 

10.7. Postanowienia w sprawie umorzenia 

Akcje Emitenta  mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie 
dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków 
przewidzianych w przepisach prawa. Umorzenie przymusowe może zostać przeprowadzone jedynie na 
podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, jeżeli wszczęta została egzekucja z akcji (art. 9 ust. 3 Statutu 
Emitenta). Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości 
przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, 
pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszami (art. 359 § 2 Kodeksu spółek 
handlowych). 

10.8. Rezerwy lub rezerwy na fundusz amortyzacyjny 

Emitent tworzy kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości oraz 
przepisami Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 29  Statutu Emitent tworzy kapitał zakładowy, kapitał 
zapasowy oraz kapitał rezerwowy. Co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy przelewa się na kapitał 
zapasowy na pokrycie straty, aż osiągnie 1/3 kapitału zakładowego Emitenta (art. 396 Kodeksu spółek 
handlowych). Część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta 
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jedynie na pokrycie strat wykazanych w sprawozdaniu finansowym. Na podstawie uchwał Walnego 
Zgromadzenia kapitały rezerwowe oraz nadwyżki kapitału zapasowego ponad jedną trzecią kapitału 
zakładowego mogą być użyte w szczególności na pokrycie szczególnych strat i wydatków (kapitał rezerwowy).  

10.9. Wszelkie postanowienia faworyzujące lub dyskryminujące obecnych lub potencjalnych 
posiadaczy akcji Emitenta w wyniku posiadania przez takich akcjonariuszy znacznej liczby akcji 

Statut nie przewiduje postanowień faworyzujących lub dyskryminujących obecnych lub potencjalnych 
posiadaczy akcji Emitenta w wyniku posiadania przez takich akcjonariuszy znacznej liczby akcji. 
W szczególności brak jest jakichkolwiek ograniczeń prawa głosu dla akcjonariuszy dysponujących określoną 
liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu innych niż przewidziane przez KSH. 

10.10. Uprawnienia wynikające z Kodeksu spółek handlowych 

Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia majątkowe i korporacyjne. Do 
uprawnień majątkowych należą: prawo do dywidendy (art. 347 KSH), prawo poboru – prawo pierwszeństwa 
do objęcia nowych akcji (art. 433 KSH) i prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego 
likwidacji (art. 474 KSH). Pozostałe to uprawnienia korporacyjne, takie jak: 

a) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 4061 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). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 
jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. 

b) Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia przyznane akcjonariuszowi lub 
akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
Spółki (art. 400 i 401 KSH) 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą 
żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku 
obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć 
zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 

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. Zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia 
Zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Zgromadzenie, 
mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą 
Zgromadzenia. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą 
żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie 
powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać 
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może 
zostać złożone w postaci elektronicznej. 

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 w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 

c) Prawo do zgłaszania Spółce projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 
porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 
porządku obrad (art. 401 KSH) 

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do 
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porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 
Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.  

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad.  

d) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia (art. 422-427 KSH) 

Prawo to obejmuje możliwość wniesienia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 
sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej w interes Spółki lub mającej na celu 
pokrzywdzenie akcjonariusza. 

Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą może być zaskarżona w drodze powództwa 
o stwierdzenie nieważności uchwały.  

Oba powyższe powództwa mogą być wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą oraz poszczególnych 
członków tych organów, ale także przez akcjonariusza, który: 

− głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, 

− został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 

− nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, w przypadku jego wadliwego zwołania lub powzięcia 
uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 

Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia 
otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. 

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.  

Zaskarżenie uchwały Walnego Zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy 
może jednakże zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy. W przypadku 
wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa sąd, na wniosek pozwanej spółki, może zasądzić od 
powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata 
lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

e) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami (art. 385 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.  

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.  

Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez daną grupę akcjonariuszy obsadza się w drodze 
głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, 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.  

Przy wyborze Rady Nadzorczej grupami każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub 
ograniczeń, z uwzględnieniem jednakże wyłączenia głosów akcji niemych. 

f) Prawo do uzyskania informacji o Spółce (art. 428 KSH) 

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 może się zwrócić o udzielenie informacji dotyczących Spółki także poza Walnym 
Zgromadzeniem.  

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią 
powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, 
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handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, 
jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej 
bądź administracyjnej.  

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej 
Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.  

Zarząd może także udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za 
tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni 
od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.  

W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Zarząd ujawnia na piśmie 
informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich 
przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu 
Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych 
podczas Walnego Zgromadzenia. 

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. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego 
Zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek 
do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu 
akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem. 

g) 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 KSH) 

h) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa 
w Walnym Zgromadzeniu, prawo do żądania odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów 
jego sporządzenia oraz prawo żądania przez akcjonariuszy spółki publicznej nieodpłatnego 
przesłania listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną (art. 407 § 1  i § 1¹ KSH) 

i) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 
w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407§ 2 KSH) 

j) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez 
wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób (art. 410 § 2 KSH) 

Wniosek mogą złożyć akcjonariusze posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego 
na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.  

k) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez 
Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH) 

l) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi na zasadach 
określonych w art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli Emitent nie wytoczy 
powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia 
czynu wyrządzającego szkodę 

m) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie 
odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia 
spółek), w art. 540 § 1 KSH (w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH 
(w przypadku przekształcenia Spółki) 

n) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego 
sporządzenia (art. 341 § 7 Kodeksu spółek handlowych) 
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o) 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 KSH) 

10.11. Uprawnienia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej i Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi 

Na podstawie przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi dokumentem potwierdzającym fakt 
posiadania uprawnień inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo 
depozytowe, które może być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych 
zgodnie z normami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

Zgodnie z art. 328 § 6 KSH akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta przysługuje 
uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
spółki publicznej. Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje natomiast 
roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże 
akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które nie zostały zdematerializowane.  

Zgodnie z art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co 
najmniej 5% ogólnej liczby głosów Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez 
biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej 
spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia lub żądać 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, 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.  

Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z wnioskiem o powołanie rewidenta do spraw 
szczególnych wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu 
rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych. (art. 85 Ustawy 
o Ofercie Publicznej). 

Uprawnieniem chroniącym mniejszościowych akcjonariuszy jest instytucja przewidziana w art. 83 Ustawy 
o Ofercie Publicznej. Zgodnie z tym przepisem akcjonariusz spółki publicznej może żądać na piśmie 
wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% 
ogólnej liczby głosów w tej spółce publicznej. 

10.12. Statut 

Statut Emitenta nie przyznaje uprawnień osobistym określonym akcjonariuszom. Statut Emitenta nie 
przewiduje ograniczeń w obrocie oferowanymi akcjami Emitenta i nie przyznaje akcjonariuszom innych 
uprawnień niż przewidziane w Kodeksie spółek handlowych, Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi 
i Ustawie o Ofercie Publicznej. 
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11. Informacje o Akcjach Oferowanych 

11.1. Akcje Oferowane  

Publiczna Oferta sprzedaży dotyczy: 

− do 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym do 
995.000 akcji serii A-WL i do 5.005.000 akcji serii B, będących własnością spółki WAKON INVESTMENTS 
Limited (Akcje Oferowane); 

− do 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym do 
497.500 akcji serii A-SL i do 2.502.500 akcji serii B, będących własnością spółki STANMAX CO. Limited 
(Akcje Oferowane); 

− do 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym do 
497.500 akcji serii A-VL i do 2.502.500 akcji serii B, będących własnością spółki VERAQUES Limited 
(Akcje Oferowane). 

11.2. Wprowadzenie do obrotu Akcji Emitenta 

Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzanie do obrotu 
na GPW następujących akcji: 

1) 995.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A-WL, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja 

2) 497.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A-SL, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja  

3) 497.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A-VL, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja 

4) 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A-NP, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja 

5) 2.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A-PM, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja 

6) 2.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A-BS, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja 

7) 28.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja. 

Akcje Spółki  są akcjami zwykłymi na okaziciela mającymi formę dokumentu.  

Zgodnie z art. 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi Spółka podpisze z KDPW umowę, której 
przedmiotem będzie rejestracja Akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, 
pod wyznaczonym kodem ISIN. Akcje Emitenta ulegną dematerializacji z chwilą ich zarejestrowania na 
podstawie ww. umowy. 

11.3. Podmiot prowadzący rejestr akcji Emitenta 

Podmiotem prowadzącym rejestr Akcji Oferowanych jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa. 

11.4. Podstawa prawna utworzenia papierów wartościowych 

Wszystkie Akcje Emitenta zostały utworzone na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 
14 kwietnia 2011 r. w związku z przekształceniem SOLAR Company Ltd. spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w SOLAR Company spółka akcyjna, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 
02 maja 2011 r. 

Przekształcenie nastąpiło zgodnie z art. 551 i nast. Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie akcje Emitenta 
powstały zatem także na podstawie przepisów art. 301 i nast. Kodeksu spółek handlowych odnoszących się do 
powstania spółki akcyjnej. 

11.5. Podstawa prawna ubiegania się o dopuszczenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku 
regulowanym 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dnia  09 czerwca 2011 r.  podjęło uchwałę nr 1 w sprawie 
ubiegania się o dopuszczenie Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym, dokonania innych czynności 
związanych z tym dopuszczeniem oraz w sprawie ich dematerializacji, a także upoważniło Zarząd m.in. do 
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podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji, w tym 
w szczególności do zawarcia z KDPW S.A. umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych. 
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o emisję akcji serii B Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Emitenta w dniu  07 września 2011 r.  zmieniło przedmiotową uchwałę i nadało jej niżej przytoczoną treść: 

 

UCHWAŁA NR 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Solar Company spółka akcyjna 

z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 09 czerwca 2011 roku zmienioną uchwałą nr 1 z dnia 07 września 2011 roku 

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy 

o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych 

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a) i 3b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz 
art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Walne 
Zgromadzenie spółki pod firmą: Solar Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  uchwala, co następuje: 

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Solar Company S.A. postanawia ubiegać się o dopuszczenie 
i wprowadzenie: 

1) 995.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii A-WL, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 
każda akcja 

2) 497.500 akcji zwykłych, na okaziciela, serii A-SL, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 
każda akcja  

3) 497.500 akcji zwykłych, na okaziciela, serii A-VL, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 
każda akcja 

4) 5.000 akcji zwykłych, na okaziciela, serii A-NP, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 
każda akcja 

5) 2.500 akcji zwykłych, na okaziciela, serii A-PM, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 
każda akcja 

6) 2.500 akcji zwykłych, na okaziciela, serii A-BS, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 
każda akcja 

7) 28.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 
każda akcja 

do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Solar Company S.A. wyraża zgodę na dematerializację 
wszystkich akcji wymienionych w pkt I niniejszej uchwały. 

III. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Solar Company S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia 
wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym 
w szczególności do: złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru 
Finansowego, dokonania odpowiednich czynności, w tym zawarcia odpowiednich umów z Krajowym 
Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji akcji  w celu ich dematerializacji oraz 
do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia oraz wprowadzenia 
akcji  do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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ROZDZIAŁ XVIII: WARUNKI OFERTY 

1. Podstawowe informacje o warunkach Oferty Publicznej 

Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem Oferty Publicznej jest nie więcej niż 12.000.000 akcji 
zwykłych o wartości nominalnej 1 PLN każda („Akcje Oferowane”), w tym:  

• do 995.000 serii A-WL oraz do 5.005.000 serii B będących własnością spółki WAKON INVESTMENTS 
LIMITED; 

• do 497.500 serii A-SL oraz do 2.502.500 serii B będących własnością spółki STANMAX CO. LIMITED; 

• do 497.500 serii A-VL oraz do 2.502.500 serii B będących własnością spółki VERAQUES LIMITED. 

Prospekt został również sporządzony w związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie 
do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW 30.000.000 akcji zwykłych 
na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym 995.000 akcji serii A-WL, 497.500 akcji serii A-SL, 
497.500 akcji serii A-VL, 5.000 akcji serii A-NP, 2.500 akcji serii A-PM, 2.500 akcji serii A-BS, 28.000.000 akcji 
serii B. 

Akcje Oferowane zostaną zaoferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów 
Instytucjonalnych. Intencją Wprowadzających jest przydzielenie około 80% Akcji Oferowanych w Transzy 
Inwestorów Instytucjonalnych oraz około 20% Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych.  

Szczegółowe informacje dotyczące ustalenia ostatecznej liczby Akcji Oferowanych znajdują się w punkcie 
„Szczegółowe zasady Oferty Publicznej”, „Podział Oferty na Transze”. 

Natomiast szczegółowe informacje dotyczące przydziału Akcji Oferowanych znajdują się w punkcie „Zasady 
przydziału akcji”.  

Harmonogram Oferty, w tym terminy przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów 
Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, został wskazany w pkt „Termin Oferty 
Publicznej”. 

Cena maksymalna Akcji Oferowanych („Cena Maksymalna”) zostanie ustalona wspólnie przez 
Wprowadzających na podstawie rekomendacji Oferującego oraz podana do publicznej wiadomości w formie 
Aneksu do niniejszego Prospektu w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt. Ostateczną cenę Akcji 
Oferowanych („Cena Sprzedaży Akcji”), ostateczną liczbę Akcji Oferowanych będących przedmiotem Oferty 
oraz podział Akcji Oferowanych na transze Wprowadzający ustalą wspólnie na podstawie rekomendacji 
Oferującego, po przeprowadzeniu procesu budowy Księgi Popytu wśród wybranych Inwestorów 
Instytucjonalnych („Księga Popytu”). Szczegółowe informacje na temat Ceny Maksymalnej oraz Ceny 
Sprzedaży Akcji znajdują się w pkt „Proces ustalania Ceny Sprzedaży Akcji”.  

Informacja o wynikach Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego nie 
później niż w terminie dwóch tygodni od zakończenia sprzedaży Akcji Oferowanych. Informacja o odwołaniu 
Oferty Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu zgodnie z art. 51 
Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Na Datę Prospektu Oferujący nie pełni funkcji gwaranta emisji i sprzedaży Akcji Oferowanych oraz nie 
zamierzają podejmować działań mających na celu stabilizację kursu giełdowego Akcji. 

Szczegółowe informacje na temat odwołania Oferty lub jej zawieszenia znajdują się w pkt „Informacje 
o zawieszeniu lub odwołaniu Oferty Publicznej”. 

2. Szczegółowe zasady Oferty Publicznej 

2.1. Osoby, do których kierowana jest Oferta 

Oferta Publiczna kierowana jest do następujących grup inwestorów: 

• w Transzy Inwestorów Indywidualnych – do (i) osób fizycznych, (ii) osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych niebędących osobami prawnymi; zarówno rezydentów, jak i nierezydentów 
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w rozumieniu Prawa Dewizowego, z wyjątkiem osób amerykańskich (ang. „U.S. person” 
w rozumieniu Regulacji S), które w chwili złożenia zapisu na Akcje Oferowane posiadają rachunek 
inwestycyjny prowadzony przez firmę inwestycyjną przyjmującą zapisy na Akcje Oferowane; 

• w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – do inwestorów uprawnionych do udziału w budowie 
Księgi Popytu oraz do składania zapisów na Akcje Oferowane, tj. (i) do osób prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi będących polskimi rezydentami 
w rozumieniu Prawa Dewizowego, (ii) do zarządzających cudzym pakietem papierów wartościowych 
na zlecenie, w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć 
Akcje Oferowane, (iii) do inwestorów instytucjonalnych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki), niebędących jednocześnie 
osobami amerykańskimi (ang. „U.S. person” w rozumieniu Regulacji S). 

Ponadto do uczestnictwa w budowie Księgi Popytu uprawnieni będą ci spośród wyżej wymienionych 
inwestorów instytucjonalnych, którzy otrzymali od Oferującego zaproszenie do udziału w budowie Księgi 
Popytu. 

Akcje Oferowane oferowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Nierezydenci zainteresowani nabyciem Akcji Oferowanych powinni zapoznać się z odpowiednimi przepisami 
swojego kraju zamieszkania/siedziby lub rejestracji. 

2.2. Podział oferty na transze 

Oferta zostanie podzielona na Transzę Inwestorów Indywidualnych oraz Transzę Inwestorów 
Instytucjonalnych, przy czym intencją Wprowadzających jest przydzielenie w Transzy Inwestorów 
Instytucjonalnych około 80% ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, a w Transzy Inwestorów Indywidualnych 
ok. 20% ostatecznej liczby Akcji Oferowanych. 

Po uzyskaniu wyników budowy Księgi Popytu w zakresie zgłoszonego przez Inwestorów Instytucjonalnych 
popytu na Akcje Oferowane Wprowadzający na podstawie rekomendacji Oferującego wspólnie podejmą 
decyzję o ustaleniu ostatecznej liczby Akcji Oferowanych będących przedmiotem Oferty oraz ostatecznej liczby 
Akcji Oferowanych oferowanych w ramach poszczególnych transz. 

Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych będących przedmiotem Oferty oraz ostatecznej liczbie 
Akcji Oferowanych oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości 
w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej po zakończeniu procesu budowy Księgi Popytu, a najpóźniej 
przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 

Zwraca się uwagę inwestorów, iż w związku z niezamieszczeniem w Prospekcie ostatecznej liczby Akcji 
Oferowanych oraz podziału ich na transze, osobie, która złożyła zapis przed przekazaniem do publicznej 
wiadomości informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od 
skutków prawnych złożonego zapisu. Stosowne oświadczenie na piśmie powinno być złożone w jednym 
z poszczególnych POK firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy w terminie dwóch dni roboczych od dnia 
przekazania do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, zgodnie 
z postanowieniami art. 54 ust. 1 pkt 3) Ustawy o Ofercie Publicznej. Wprowadzający zastrzegają sobie 
możliwość dokonania na podstawie rekomendacji Oferującego przesunięć Akcji Oferowanych pomiędzy 
transzami po zakończeniu przyjmowania zapisów w tych transzach z zastrzeżeniem, że w takim przypadku 
mogą zostać przesunięte jedynie Akcje Oferowane niesubskrybowane przez inwestorów w danej transzy do 
transzy, w której popyt zgłoszony przez inwestorów przewyższał ich podaż. 
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2.3. Termin Oferty Publicznej 

Przewidywany harmonogram Oferty 

20 marca 2012 r. 

do 23 marca 2012 r. 

Otwarcie Oferty Publicznej 

Podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej 

26-28 marca 2012 r. 
 

Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów 
Indywidualnych 

27-28 marca 2012 r., 
w dniu 28 marca 2012 r. 
do godziny 16 

Proces budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 

do godz. 8:00  
w dniu 29 marca 2012 r. 

Podanie do publicznej wiadomości Ceny Sprzedaży Akcji, ostatecznej 
liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych 
oferowanych w poszczególnych transzach 

29 marca – 03 kwietnia 
2012 r. 

Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, w tym 
29 marca – 02 kwietnia  marca 2012 r. przyjmowanie zapisów oraz 
dokonywanie wpłat na Akcje Oferowane w odpowiedzi na Zaproszenia 
wystosowane po procesie budowy Księgi Popytu 

do 04 kwietnia 2012 r.  
– lub w zbliżonym 
terminie 

Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych 
oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych/Zamknięcie Oferty 
Publicznej 

12 kwietnia 2012 r.  
– lub w zbliżonym 
terminie 

Pierwszy dzień notowania Akcji na rynku regulowanym GPW 

Niezwłocznie po zatwierdzeniu Prospektu zostanie on udostępniony do publicznej wiadomości, jednakże 
w terminie nie późniejszym niż otwarcie Oferty Publicznej. 

Wprowadzający na podstawie rekomendacji Oferującego wspólnie mogą podjąć decyzję o zmianie terminów 
Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów. Ponadto w związku z koniecznością uzyskania zatwierdzenia 
Aneksu do Prospektu zawierającego informacje o Cenie Maksymalnej wskazana powyżej data opublikowania 
Ceny Maksymalnej może ulec zmianie, a co za tym idzie, mogą zostać dokonane zmiany pozostałych terminów 
wskazanych w powyższym harmonogramie. 

Zmiana terminów wskazanych w powyższym harmonogramie w tym rozpoczęcia lub zakończenia 
przyjmowania zapisów i podanie do publicznej wiadomości stosownej informacji o tym nastąpi najpóźniej 
w ostatnim dniu przed upływem pierwotnego terminu w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
tj. w formie komunikatu aktualizacyjnego w sposób, w jaki zostanie opublikowany Prospekt. 

3. Proces ustalania Ceny Sprzedaży Akcji 

3.1. Cena Maksymalna 

Niezwłocznie po opublikowaniu Prospektu i przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane 
w Transzy Inwestorów Indywidualnych Wprowadzający, na podstawie rekomendacji Oferującego, wspólnie 
podejmą decyzję o wysokości Ceny Maksymalnej. Jednocześnie Emitent pragnie zwrócić uwagę inwestorów, 
iż w związku z koniecznością uzyskania zatwierdzenia Aneksu do Prospektu zawierającego informacje o Cenie 
Maksymalnej, wskazana w punkcie 2.3. „Termin Oferty Publicznej” niniejszego rozdziału data opublikowania 
Ceny Maksymalnej może ulec zmianie, a co za tym idzie, mogą zostać dokonane zmiany pozostałych terminów 
wskazanych w powyższym harmonogramie. 

Niezwłocznie po ustaleniu Ceny Maksymalnej Spółka wystąpi do KNF z wnioskiem o zatwierdzenie Aneksu do 
Prospektu zawierającego informacje o Cenie Maksymalnej. Zgodnie z art. 51 ust. 3 Ustawy o Ofercie 
Publicznej Aneks do Prospektu podlega zatwierdzeniu przez KNF w trybie określonym w art. 31, art. 32 
i art. 33 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia 
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wniosku o zatwierdzenie Aneksu do Prospektu. Stosownie do art. 32 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej 
w przypadku, gdy Aneks nie będzie spełniał wymagań określonych w przepisach prawa, składana 
dokumentacja będzie niekompletna, konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji lub uzupełnienie 
Aneksu o dodatkowe informacje w zakresie określonym Rozporządzeniem 809/2004, bieg terminu, o którym 
mowa powyżej, rozpocznie się w dniu uzupełniania dokumentacji lub dostarczenia wymaganych informacji do 
KNF.  

Cena Sprzedaży Akcji Oferowanych zostanie ustalona wspólnie przez Wprowadzających na podstawie 
rekomendacji Oferującego na poziomie nie wyższym niż Cena Maksymalna przed rozpoczęciem zapisów na 
Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Cena Sprzedaży Akcji Oferowanych będzie 
jednakowa dla wszystkich transz. 

3.2. Sposób ustalenia Ceny Sprzedaży Akcji (proces budowy Księgi Popytu) 

Cena Sprzedaży Akcji Oferowanych zostanie ustalona wspólnie przez Wprowadzających w oparciu 
o rekomendację Oferującego wydaną na podstawie wyników procesu budowy Księgi Popytu, o którym mowa 
poniżej. 

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 
wśród inwestorów uprawnionych do złożenia zapisu w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przeprowadzony 
zostanie proces budowy Księgi Popytu. W ramach procesu budowy Księgi Popytu inwestorzy będą mogli 
składać deklaracje nabycia Akcji Oferowanych („Deklaracje”), w których określać będą w szczególności 
deklarowany popyt na Akcje Oferowane przy różnych poziomach ceny nie wyższej jednak niż Cena 
Maksymalna.  

Deklaracje zawierające cenę, która jest wyższa niż Cena Maksymalna, będą uznane za ważne i złożone z ceną 
równą Cenie Maksymalnej. W złożonych Deklaracjach inwestorzy nie mogą uzależniać proponowanej ceny od 
ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, jaka może im zostać przydzielona. Na podstawie wyników budowy 
Księgi Popytu Wprowadzający w oparciu o rekomendację Oferującego ustalą ostateczną Cenę Sprzedaży Akcji 
oraz dokonają wyboru inwestorów, do których skierowane zostaną zaproszenia do złożenia i opłacenia zapisu 
w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na określoną liczbę Akcji Oferowanych („Zaproszenia”). Zaproszenia 
będą mogły być kierowane tylko do tych inwestorów, którzy w złożonych przez siebie Deklaracjach oferowali 
cenę nie niższą niż ostatecznie ustalona Cena Sprzedaży Akcji. W przypadku wystosowania do inwestora 
Zaproszenia, będzie ono opiewać na liczbę Akcji Oferowanych nie większą niż liczba Akcji Oferowanych 
deklarowanych do nabycia przez danego inwestora w złożonej przez niego Deklaracji. Złożenie Deklaracji nie 
stanowi zobowiązania dla Wprowadzających ani Oferującego do wystosowania Zaproszenia do inwestora, 
który złożył Deklarację. Deklaracja złożona przez inwestora w procesie budowy Księgi Popytu ma charakter 
niewiążący. 

W przypadku wystosowania do inwestora Zaproszenia, inwestor powinien złożyć zapis na wskazaną 
w Zaproszeniu liczbę Akcji Oferowanych, która będzie nie większa niż liczba Akcji Oferowanych deklarowanych 
do nabycia przez inwestora w złożonej przez niego Deklaracji, oraz do dokonania wpłaty na Akcje Oferowane 
zgodnie z zasadami opisanymi w pkt „Wpłaty na akcje”. Zapisy złożone i w pełni opłacone przez inwestorów 
w odpowiedzi na wystosowane Zaproszenia będą traktowane preferencyjnie przy przydziale Akcji 
Oferowanych w ten sposób, że takiemu inwestorowi zostaną przydzielone Akcje Oferowane z zapisem 
złożonym na podstawie wystosowanego Zaproszenia. 

Inwestorzy Instytucjonalni zainteresowani udziałem w procesie budowy Księgi Popytu powinny skontaktować 
się z Oferującym (Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa). 

Szczegółowe informacje dotyczące procesu budowy Księgi Popytu i zasad uczestniczenia w tym procesie 
dostępne będą w siedzibie Oferującego. 

Księga Popytu nie będzie ogłoszona ani w inny sposób podana do publicznej wiadomości. 

Informacja na temat Ceny Akcji zostanie przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w trybie 
określonym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, tj. w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, oraz 
w formie raportu bieżącego. 
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Informacje o rozbieżności pomiędzy ceną akcji w Ofercie Publicznej a faktycznymi kosztami 
gotówkowymi poniesionymi na nabycie papierów wartościowych w transakcjach przeprowadzonych 
w ciągu ostatniego roku lub papierów wartościowych, co do których przysługuje prawo nabycia 

Członkowie organów zarządzających lub nadzorczych lub osoby powiązane nie nabywały akcji Emitenta 
w ciągu ostatniego roku i nie mają praw do nabycia takich akcji, z wyjątkiem niżej wskazanej transakcji. 

Uchwałą nr 1 z dnia 12 sierpnia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podwyższyło kapitał 
zakładowy Spółki o kwotę 28.000.000,00 zł poprzez emisję 280.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela 
serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy. Cena emisyjna akcji serii B została ustalona w wysokości wartości nominalnej akcji. Akcje serii 
B pokryte zostały wkładem pieniężnym i objęte przez poniżej wskazane osoby powiązane z członkami Zarządu 
Emitenta, tj.: 

• spółkę STANMAX Co Limited (powiązaną z Prezesem Zarządu Stanisławem Bogackim) w ilości 
70.000.000 (po scaleniu 7.000.000) akcji, 

•  spółkę VERAQUES Limited (powiązaną z Wiceprezesem Zarządu – Marią Pyzio) w ilości 70.000.000 
(po scaleniu 7.000.000) akcji, 

• spółkę WAKON INVESTMENTS Limited (powiązaną z Wiceprezesem Zarządu – Pawłem Nowakiem) 
140.000.000 (po scaleniu 14.000.000) akcji. 

Umowy objęcia akcji serii B z dnia 16 sierpnia 2011 r. zostały opisane w pkt 3 rozdziału XVI niniejszego 
Prospektu „Transakcje z podmiotami powiązanymi”. 

4. Zasady składania zapisów 

4.1. Transza Inwestorów Indywidualnych 

Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane w POK domów 
maklerskich, których lista zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego 
zgodnie z postanowieniami art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej, w sposób, w jaki został udostępniony 
Prospekt, najpóźniej przed rozpoczęciem zapisów w tej transzy. Z uwagi na fakt, iż przydział Akcji 
Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi poprzez system informatyczny GPW, inwestor 
jest zobowiązany do posiadania rachunku inwestycyjnego w domu maklerskim, w którym będzie składać zapis 
na Akcje Oferowane. W Transzy Inwestorów Indywidualnych zapisy składane są po Cenie Maksymalnej. 

Inwestor składający zapis na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych powinien przy 
składaniu zapisu okazać odpowiednie dokumenty identyfikacyjne, zgodnie z wymogami identyfikacji 
inwestorów obowiązującymi w POK-ach firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis. 

Inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów, przy czym pojedynczy zapis musi opiewać co najmniej na 
5 Akcji Oferowanych, a łącznie zapisy złożone przez danego inwestora w jednym podmiocie nie mogą opiewać 
na więcej niż 2.400.000 Akcji Oferowanych. Jeśli łącznie zapisy złożone przez jednego inwestora w jednym 
podmiocie przyjmującym zapisy przekroczą 2.400.000 Akcji Oferowanych, zapisy takie zostaną uznane za 
złożone łącznie na 2.400.000 Akcji Oferowanych. Odpowiedzialność za prawidłową weryfikację minimalnego 
i maksymalnego limitu liczby Akcji Oferowanych w złożonych przez inwestorów zapisach w jednym podmiocie 
oraz ewentualną redukcję wielkości akcji w zapisach ponosi podmiot przyjmujący zapis. 

Terminy przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostały wskazane w pkt „Termin 
Oferty Publicznej”. Informacje na temat wysokości wpłat i sposobu opłacenia zapisów zostały wskazane 
w pkt „Wpłaty na akcje”. 

4.2. Transza Inwestorów Instytucjonalnych 

Z zastrzeżeniem zapisów poniżej w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapisy na Akcje Oferowane będą 
przyjmowane w siedzibie Oferującego i mogą dotyczyć dowolnej liczby Akcji Oferowanych, przy czym liczba ta 
nie może przekraczać całkowitej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Transzy Inwestorów 
Instytucjonalnych, a zapis złożony na łącznie większą liczbę Akcji Oferowanych, niż liczba Akcji Oferowanych 
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oferowana w tej transzy, będzie traktowany jako zapis ważny, złożony na maksymalną liczbę Akcji 
Oferowanych oferowanych w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 

Po zakończeniu terminu budowy Księgi Popytu Wprowadzający na podstawie rekomendacji Oferującego 
dokonają wyboru Inwestorów Instytucjonalnych, do których skierowane zostaną przez Oferującego 
Zaproszenia do złożenia zapisu na określoną liczbę Akcji Oferowanych po Cenie Sprzedaży Akcji. Zaproszenia 
będą kierowane tylko do tych Inwestorów Instytucjonalnych, którzy w złożonych przez siebie Deklaracjach 
oferowali cenę nie niższą niż Cena Sprzedaży Akcji. Inwestorzy Instytucjonalni składają zapisy po Cenie 
Sprzedaży Akcji. 

Złożenie Deklaracji nie stanowi zobowiązania dla Wprowadzających ani też Oferującego do wystosowania 
Zaproszenia do Inwestora Instytucjonalnego, który złożył Deklarację. Deklaracja złożona przez inwestora 
w procesie budowy Księgi Popytu ma charakter niewiążący. W przypadku wystosowania do Inwestora 
Instytucjonalnego Zaproszenia, inwestor ten powinien złożyć zapis na wskazaną w Zaproszeniu liczbę Akcji 
Oferowanych.  

Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych będą przyjmowane przez Oferującego 
w jego siedzibie – ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa. Inwestor Instytucjonalny, który otrzymał 
Zaproszenie do złożenia zapisu w związku z udziałem w procesie budowy Księgi Popytu, powinien złożyć zapis 
na liczbę Akcji Oferowanych, nie mniejszą niż liczba akcji wskazanych w wystosowanym do niego Zaproszeniu.  

W przypadku dokonania zapisu na mniejszą liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana w Zaproszeniu, zapis taki 
uznany zostanie za ważny z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku Wprowadzający będą mogli nie przydzielić 
Akcji Oferowanych w ogóle lub przydzielić je w liczbie wynikającej z dokonanej wpłaty zgodnie z zasadami 
przydziału opisanymi w pkt „Zasady przydziału akcji”. 

Inwestorzy, którzy nie uczestniczyli w procesie budowy Księgi Popytu lub którzy w nim uczestniczyli, ale nie 
otrzymali Zaproszenia, mogą składać zapisy na zasadach ogólnych na minimum 10.000 Akcji Oferowanych 
i nie więcej niż liczba Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.  

Inwestorzy, którzy niezależnie od faktu uczestnictwa w budowie Księgi Popytu i niezależnie od faktu 
otrzymania Zaproszenia, złożyli w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapis na Akcje Oferowane na 
zasadach ogólnych, powinni zapoznać się z zasadami przydziału Akcji Oferowanych opisanymi w pkt „Zasady 
przydziału akcji”. 

Inwestor Instytucjonalny, składając zapis, powinien okazać dokumenty, z których wynika jego status prawny 
oraz zasady reprezentacji. 

Złożenie zapisu na Akcje Oferowane przez firmę zarządzającą cudzym pakietem papierów wartościowych na 
zlecenie polega na złożeniu przez tę firmę formularza zapisu oraz dołączeniu do niego listy inwestorów, 
w imieniu których składany jest zapis. Lista taka musi zawierać, w odniesieniu do każdego inwestora, dane 
wymagane przez formularz zapisu oraz musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy 
zarządzającej cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie.  

Terminy przyjmowana zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zostały wskazane w pkt „Termin 
Oferty Publicznej”. Informacje na temat wysokości wpłat i sposobu opłacenia zapisów zostały wskazane 
w pkt „Wpłaty na akcje”. 

4.3. Informacje dodatkowe dotyczące wszystkich transz w ramach Oferty Publicznej 

Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz 
wiąże osobę składającą od dnia dokonania zapisu przez okres do zapisania tych akcji na rachunku papierów 
wartościowych, z wyłączeniem sytuacji opisanej w art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej oraz jeśli wcześniej 
zostanie ogłoszone odwołanie. 

Zapisy na Akcje Oferowane będą składane na trzech jednobrzmiących egzemplarzach formularza zapisu 
dostępnego w miejscach przyjmowania zapisów. Na dowód złożenia zapisu osoba składająca zapis otrzymuje 
jeden egzemplarz złożonego i wypełnionego formularza zapisu, potwierdzony przez pracownika firmy 
inwestycyjnej przyjmującej zapis. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego 
wypełnienia formularza zapisu na akcje ponosi składający zapis. 
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Za złożenie formularza zapisu na Akcje Oferowane uznaje się także wydruk komputerowy podpisany przez 
inwestora i zawierający wszystkie elementy wymagane w formularzu zapisu. 

Składając zapis inwestor podpisuje oświadczenie, iż: 

• zapoznał się z Prospektem oraz akceptuje treść Prospektu, w tym warunki Oferty, oraz zgadza się na 
przydzielenie Akcji Oferowanych zgodnie z zasadami przydziału zawartymi w Prospekcie; 

• zapoznał się z treścią Statutu Spółki i wyraża zgodę na jego brzmienie; 

• wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926), w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia Oferty oraz oświadcza, że dane osobowe zostały podane 
dobrowolnie, jak również przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo do wglądu do swoich 
danych osobowych oraz ich poprawiania. 

Na dowód przyjęcia zapisu inwestor zapisujący się na Akcje Oferowane otrzyma jeden egzemplarz złożonego 
formularza zapisu, potwierdzony przez podmiot przyjmujący zapis. Natomiast drugi egzemplarz formularza 
zapisu zostanie przekazany Spółce, zaś trzeci zachowa podmiot przyjmujący zapis. Wszelkie konsekwencje 
wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Oferowane ponosi osoba zapisująca się.  

Akcje Oferowane nabyte w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostaną zdeponowane na rachunku 
inwestycyjnym inwestora, z którego został złożony zapis. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych inwestor 
może, wraz z formularzem zapisu na Akcje Oferowane, złożyć dyspozycję deponowania wszystkich akcji na 
prowadzonym dla niego rachunku inwestycyjnym w domu maklerskim (albo odpowiednio banku uprawnionym 
do prowadzenia rachunków inwestycyjnych). Składając dyspozycję deponowania, inwestor podaje numer 
ww. rachunku, nazwę prowadzącego go podmiotu oraz zobowiązuje się do poinformowania podmiotu, 
w którym składany jest zapis, o wszelkich zmianach dotyczących tego rachunku. Dyspozycja deponowania jest 
bezwarunkowa, nieodwołalna i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń. Dyspozycja deponowania zawarta 
została na formularzu zapisu.  

Zapisy mogą być składane za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji (tj. telefonicznie, faksem lub za 
pośrednictwem Internetu). 

Inwestor może złożyć zapis za pośrednictwem pełnomocnika. Szczegółowe zasady składania zapisów, które 
nie zostały uregulowane w niniejszym Prospekcie, w tym zasady składania zapisów przez pełnomocników, 
winny być zgodne z regulacjami firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na Akcje Oferowane. 

Złożenie zapisu na Akcje Oferowane nie jest związane z dodatkowymi opłatami. Inwestor powinien jednak 
zwrócić uwagę na inne koszty pośrednio związane z subskrybowaniem Akcji Oferowanych, w tym 
w szczególności koszty prowizji maklerskiej za złożenie zlecenia/zapisu, założenia lub prowadzenia rachunku 
inwestycyjnego oraz inne możliwe koszty bankowe związane z dokonywaniem wpłaty na Akcje Oferowane, 
ewentualne koszty wymiany walut obcych na polskie złote itp. Zwraca się także uwagę inwestorom, że wpłaty 
na Akcje Oferowane nie są oprocentowane i w przypadku zwrotu części lub całej wpłaconej kwoty inwestorowi 
nie przysługują odsetki ani odszkodowanie. Informacje dotyczące zasad opodatkowania dochodów związanych 
z posiadaniem i obrotem papierami wartościowymi znajdują się w rozdziale „Opodatkowanie” Prospektu. 

4.4. Warunki oraz okres wycofania się ze skutków prawnych zapisu 

W przypadku gdy po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane zostanie udostępniony do 
publicznej wiadomości Aneks do Prospektu, osoba, która złożyła zapis na Akcje Oferowane przed 
opublikowaniem takiego Aneksu w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, może uchylić się od skutków 
prawnych złożonego zapisu, stosownie do art. 51a Ustawy o Ofercie. Uchylenie się od skutków prawnych 
złożonego zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w jednym z poszczególnych POK firmy 
inwestycyjnej przyjmującej zapisy w terminie 2 dni roboczych od dnia opublikowania Aneksu do Prospektu. 
Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu nie dotyczy przypadków, gdy Aneks jest 
udostępniany w związku z błędami w treści Prospektu, o których Spółka lub Wprowadzający powziął 
wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych, lub czynnikami, które zaistniały lub o których 
Spółka lub Wprowadzający powziął wiadomość po dokonaniu przydziału papierów wartościowych. 
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Ponadto osobie, która złożyła zapis przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej 
liczbie Akcji Oferowanych, ich podziału na transze oraz cenie, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od 
skutków prawnych złożonego zapisu. Stosowne oświadczenie na piśmie powinno być złożone w jednym 
z poszczególnych POK firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy w terminie dwóch dni roboczych od dnia 
przekazania do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, zgodnie 
z postanowieniami art. 54 ust. 1 pkt 3) Ustawy o Ofercie Publicznej. Wzór stosownego oświadczenia dostępny 
będzie w POK-ach firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis. 

5. Wpłaty na akcje 

5.1. Transza Inwestorów Indywidualnych 

Ze względu na fakt, iż przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych będzie dokonywany 
za pośrednictwem systemu GPW, w chwili składania zapisu inwestor musi posiadać na rachunku 
inwestycyjnym środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby subskrybowanych Akcji Oferowanych oraz 
Ceny Maksymalnej powiększonej o ewentualne dodatkowe prowizje lub koszty firmy inwestycyjnej 
przyjmującej zapis. 

W przypadku gdy ostatecznie ustalona Cena Akcji będzie niższa niż Cena Maksymalna, nadpłata zostanie 
zwrócona inwestorom. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów środków pieniężnych zostały zamieszczone 
w pkt „Zasady zwrotu środków w przypadku nadpłaty lub odwołania Oferty”. Wpłaty na Akcje Oferowane 
dokonywane mogą być wyłącznie w PLN. 

Wpłatę na Akcje Oferowane objętą zapisem mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz 
nierozliczonych transakcji sprzedaży, pod warunkiem że termin rozliczenia tych transakcji przypada nie później 
niż na dzień sesji GPW, na której nastąpi przydział Akcji Oferowanych.  

Wpłata na Akcje Oferowane objęte zapisem w Transzy Inwestorów Indywidualnych powinna zostać 
zablokowana w chwili składania zapisu.  

Niedokonanie pełnej wpłaty na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych powoduje 
nieważność zapisu w całości. Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu. 

5.2. Transza Inwestorów Instytucjonalnych 

Wpłata na Akcje Oferowane objęte zapisem w odpowiedzi na skierowane Zaproszenia w Transzy Inwestorów 
Instytucjonalnych musi być uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 2 kwietnia 
2012 roku została uznana na rachunku Oferującego.  

Wpłata na Akcje Oferowane objęte zapisem przez inwestorów, którzy niezależnie od faktu uczestnictwa 
w budowie Księgi Popytu i niezależnie od faktu otrzymania Zaproszenia, złożyli, w Transzy Inwestorów 
Instytucjonalnych, zapis na Akcje Oferowane na zasadach ogólnych, musi być uiszczona w pełnej wysokości 
w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 3 kwietnia 2012 roku została uznana na rachunku Oferującego. 
Informacja o numerze rachunku, na jaki powinny zostać dokonane wpłaty na Akcje Oferowane, będzie 
dostępna w siedzibie Oferującego. Wpłaty na Akcje Oferowane dokonywane mogą być wyłącznie w PLN 
przelewem na ww. rachunek. Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby 
Akcji Oferowanych objętych zapisem i Ceny Akcji. 

W przypadku dokonania wpłaty niepełnej w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapis na Akcje Oferowane 
objęte zapisem uznany zostanie za złożony na liczbę Akcji Oferowanych wynikającą z dokonanej wpłaty 
z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku Wprowadzający na podstawie rekomendacji Oferującego będą mieli 
prawo nie przydzielić Akcji Oferowanych w ogóle lub przydzielić je według własnego uznania zgodnie 
z zasadami przydziału opisanymi w pkt „Zasady przydziału akcji”. 

6. Zasady przydziału akcji 

6.1. Transza Inwestorów Indywidualnych 

W Transzy Inwestorów Indywidualnych Akcje Oferowane zostaną przydzielone inwestorom, którzy prawidłowo 
złożyli zapis i opłacili go po Cenie Sprzedaży Akcji z tym zastrzeżeniem, że zapisy będą przyjmowane po Cenie 
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Maksymalnej. Przydział Akcji Oferowanych nastąpi na sesji GPW nie później niż w terminie czterech dni 
roboczych od dnia zakończenia zapisów na Akcje Oferowane w ramach Oferty. Termin zamknięcia Oferty oraz 
termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane zostały wskazane w pkt „Termin Oferty 
Publicznej”.  

Jeżeli liczba Akcji Oferowanych, na które dokonano zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych, nie 
przekroczy liczby Akcji Oferowanych oferowanych w tej transzy, Inwestorom Indywidualnym zostaną 
przydzielone Akcje Oferowane w liczbie wynikającej z prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów. Jeżeli 
liczba Akcji Oferowanych, na które dokonano zapisu w Transzy Inwestorów Indywidualnych, przekroczy liczbę 
Akcji Oferowanych w tej transzy, przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej 
redukcji. Ułamkowe części Akcji Oferowanych nie będą przydzielane. Akcje Oferowane nieprzyznane w wyniku 
zaokrągleń zostaną przydzielone inwestorom, zgodnie z zasadami przydziału stosowanymi przez GPW. 

6.2. Transza Inwestorów Instytucjonalnych 

Podstawę przydziału Akcji Oferowanych Inwestorowi Instytucjonalnemu stanowi prawidłowo złożony 
i opłacony – zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Prospekcie – zapis na Akcje Oferowane. 

W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Akcje Oferowane zostaną przydzielone według uznania 
Wprowadzających na podstawie rekomendacji Oferującego w pierwszej kolejności Inwestorom 
Instytucjonalnym, którzy wzięli udział w budowie Księgi Popytu oraz na podstawie otrzymanych Zaproszeń 
prawidłowo złożyli i opłacili zapisy na Akcje Oferowane. W odniesieniu do tych Inwestorów Instytucjonalnych 
Akcje Oferowane zostaną przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami.  

W dalszej kolejności Akcje Oferowane zostaną przydzielone według uznania Wprowadzających na podstawie 
rekomendacji Oferującego wszystkim pozostałym Inwestorom Instytucjonalnym, którzy prawidłowo złożyli 
i opłacili zapisy na Akcje Oferowane.  

W przypadku gdyby po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych zgodnie z powyższą procedurą nie wszystkie 
Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zostały przydzielone, Wprowadzający zastrzegają 
sobie możliwość dokonania na podstawie rekomendacji Oferującego przesunięcia nieobjętych Akcji 
Oferowanych do Transzy Inwestorów Indywidualnych, o ile popyt zgłoszony przez Inwestorów Indywidualnych 
w tej transzy będzie przewyższał ich podaż. 

Dokonanie przez inwestora wpłaty niepełnej lub dokonanie zapisu na inną liczbę Akcji Oferowanych niż 
wskazana w Zaproszeniu, pomimo uznania takiego zapisu za ważny, oznaczać będzie, że Wprowadzający na 
podstawie rekomendacji Oferującego będą mieli prawo przydzielić Akcje Oferowane według swojego uznania 
lub nie przydzielić ich w ogóle. 

6.3. Informacje dodatkowe dla wszystkich transz 

Informacja o rodzaju przydzielanych Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach zostanie przekazana do 
wiadomości wraz z informacją o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych.  

Informacja o wynikach Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego 
w terminie dwóch tygodni od zakończenia sprzedaży Akcji Oferowanych. Informacja o odwołaniu oferty Akcji 
Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie 
Publicznej. 

Wprowadzający nie będą zawiadamiali indywidualnie inwestorów o liczbie przydzielonych Akcji Oferowanych. 
Informację dotyczącą liczby przydzielonych Akcji Oferowanych danemu inwestorowi każda z osób będzie 
mogła uzyskać w POK firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis na Akcje Oferowane. Zwraca się uwagę 
inwestorom, iż rozpoczęcie obrotu Akcjami Oferowanymi nie jest uzależnione od uzyskania przez inwestora 
informacji o liczbie przydzielonych im Akcji Oferowanych. 

7. Rozliczenie 

7.1. Informacje ogólne 

Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych na rachunkach inwestycyjnych inwestorów zostaną 
zapisane Akcje Sprzedawane.  
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7.2. Zasady zwrotu środków w przypadku nadpłaty lub odwołania Oferty 

Rozliczenie Oferty w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonane za pośrednictwem KDPW po 
dokonaniu przydziału na specjalnej sesji GPW. Zwrot nadpłat oraz zwrot środków pieniężnych inwestorom, 
którym nie przydzielono Akcji Oferowanych lub których zapisy zostały zredukowane oraz w przypadku gdy 
Cena Sprzedaży Akcji będzie niższa niż Cena Maksymalna, nastąpi poprzez odblokowanie kwot nadpłaty na 
rachunkach, z których inwestorzy subskrybowali Akcje Oferowane, najpóźniej w dniu rozliczenia przez KDPW 
sesji GPW, na której dokonano przydziału. 

Rozliczenie Oferty w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zostanie dokonane za pośrednictwem 
Oferującego. Zwrot nadpłat oraz zwrot środków pieniężnych inwestorom, którym nie przydzielono Akcji 
Oferowanych lub których zapisy zostały zredukowane, nastąpi na rachunki wskazane na formularzach zapisu 
w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania przydziału Akcji Oferowanych. 

W przypadku odwołania oferty Akcji Oferowanych wpłaty zostaną zwrócone na rachunki Inwestorów 
Instytucjonalnych wskazane na formularzach zapisu oraz na rachunki Inwestorów Indywidualnych, z których 
subskrybowali oni Akcje Oferowane, w terminie 7 roboczych dni od ogłoszenia o odwołaniu oferty. 

W przypadku odwołania Oferty Publicznej po rozpoczęciu zapisów lub jej zawieszenia, wpłaty zostaną 
zwrócone na rachunki Inwestorów Instytucjonalnych wskazane na formularzach zapisu oraz na rachunki 
Inwestorów Indywidualnych, z których subskrybowali oni Akcje Oferowane, w terminie 7 dni roboczych od 
ogłoszenia o odwołaniu oferty lub jej zawieszeniu. 

Zwraca się uwagę inwestorom, że wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu. Zwrot środków 
pieniężnych zostanie dokonany bez żadnych odsetek i odszkodowań. Inwestorom nie przysługuje także zwrot 
innych poniesionych kosztów. 

8. Informacje o zawieszeniu lub odwołaniu Oferty Publicznej 

8.1. Informacje o zawieszeniu Oferty Publicznej 

Wprowadzający na podstawie rekomendacji Oferującego mogą podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty Publicznej 
w trakcie jej trwania, w przypadku gdy wystąpią zdarzenia lub zjawiska, które mogłyby w negatywny sposób 
wpłynąć na powodzenie Oferty Publicznej lub powodować podwyższone ryzyko inwestycyjne dla inwestorów 
nabywających Akcje Oferowane. 

Spółka poinformuje o ewentualnym zawieszeniu Oferty Publicznej w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, tj. w formie Aneksu do Prospektu w trybie, w jakim został opublikowany Prospekt. 

Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty Publicznej może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania nowych 
terminów Oferty Publicznej, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej wiadomości w terminie 
późniejszym w trybie komunikatu aktualizującego zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.  

Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie podjęta w trakcie trwania zapisów na Akcje Oferowane 
oraz po rozpoczęciu procesu budowania Księgi Popytu, złożone przez inwestorów deklaracje nabycia oraz 
zapisy na Akcje Oferowane oraz dokonane przez inwestorów wpłaty uważane będą za ważne, jednakże 
inwestorzy będą mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów poprzez złożenie stosownego 
oświadczenia w POK firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy, w terminie 2 dni roboczych od dnia 
opublikowania stosownego Aneksu do Prospektu. W ww. przypadku wpłaty dokonane przez inwestorów 
zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od 
dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia. 

8.2. Odwołanie Oferty Publicznej  

Do dnia otwarcia przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych Wprowadzający na podstawie 
rekomendacji Oferującego mogą wspólnie podjąć decyzję o odwołaniu Oferty bez podawania przyczyn.  

W przypadku odwołania Oferty Publicznej po rozpoczęciu przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów 
Indywidualnych, wszystkie złożone zapisy zostaną uznane za nieważne, a wpłaty dokonane przez inwestorów 
zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od 
ogłoszenia o odwołaniu Oferty Publicznej. 
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Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych Wprowadzający na podstawie 
rekomendacji Oferującego mogą odstąpić od przeprowadzenia Oferty Publicznej jedynie z ważnych powodów.  

Do ważnych powodów należy zaliczyć m.in.:  

• nagłe zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju, regionu lub świata, które mogą mieć istotny 
negatywny wpływ na rynki finansowe, polską gospodarkę lub na działalność Grupy Solar,  

• nagłe zmiany w sytuacji Grupy Solar, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na jej działalność,  

• nagłe zmiany w otoczeniu Grupy Solar mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Grupy 
Solar,  

• niewystarczające zainteresowanie Ofertą Publiczną ze strony inwestorów wysokiej jakości, 
tj. w szczególności ze strony instytucji finansowych o uznanej marce funkcjonujących na rynku 
kapitałowym; 

• niemożność osiągnięcia odpowiedniego rozproszenia Akcji Oferowanych w wyniku przeprowadzenia 
Oferty Publicznej; 

• sytuację, gdy przewidywany poziom Ceny Akcji okaże się niesatysfakcjonujący dla Wprowadzających, 

• wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie Oferty 
Publicznej i przydzielenie Akcji Oferowanych byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Grupy 
Solar lub Wprowadzających. 

W przypadku odwołania Oferty Publicznej, stosowna decyzja Wprowadzających zostanie podana do publicznej 
wiadomości w formie aneksu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W przypadku odwołania Oferty Publicznej po rozpoczęciu zapisów lub jej zawieszenia, zwrot wpłaconych przez 
inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie i na zasadach opisanych w pkt „Zasady zwrotu środków 
w przypadku nadpłaty lub odwołania Oferty”. 

9. Oferowanie i gwarantowanie emisji 

Firmą inwestycyjną pełniącą funkcję podmiotu oferującego Akcje Oferowane oraz przyjmującą zapisy 
w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i Transzy Inwestorów Indywidualnych w ramach Oferty jest 
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 47/49, (tel. +48 (22) 697 47 10, 
faks +48 (22) 697 48 20, www.dibre.pl). 

Na Datę Prospektu Spółka oraz Wprowadzający nie zamierzają zawierać umowy o subemisję usługową oraz 
subemisję inwestycyjną w odniesieniu do emisji Akcji Oferowanych. Na Datę Prospektu Oferujący nie pełni 
funkcji gwaranta emisji Akcji Oferowanych. 

10. Prowizja na rzecz Oferującego 

Oferujący podjął się przeprowadzenia prac przygotowujących Spółkę oraz Wprowadzających do Oferty, 
sporządzenia Prospektu w części dotyczącej zasad dystrybucji Akcji Oferowanych oraz przeprowadzenia Oferty 
Akcji Oferowanych, tj. plasowania Akcji Oferowanych wśród inwestorów, bez wiążącego zobowiązania.  

Kwoty prowizji z tytułu plasowania uzależnione są od wartości Oferty. Na Datę Prospektu nie jest znana ani 
ostateczna liczba akcji, które zostaną objęte, ani też cena Akcji Oferowanych.  

Łączna prowizja Oferującego z tytułu plasowania Oferty znajdzie się w przedziale 2,0%-2,2% w zależności od 
ostatecznej wartości Oferty. Informacja na temat rzeczywistych kosztów Oferty zostanie przekazana do 
publicznej wiadomości po zakończeniu sprzedaży Akcji Oferowanych w formie raportu bieżącego w trybie 
art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

11. Koszty Oferty 

Poniżej zaprezentowano szacunkowe koszty Oferty ponoszone przez Spółkę i Wprowadzających. Koszty 
prowizji na rzecz Oferującego ponoszone będą przez Wprowadzających proporcjonalnie do przydzielonych 
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inwestorom Akcji Oferowanych. Prowizja na rzecz Oferującego została opisana w rozdziale XVIII „Warunki 
Oferty” pkt 10. 

Wyszczególnienie Kwota (tys. PLN)

Sporządzenie Prospektu, doradztwo i oferowanie 4 400

Promocja Oferty 250

Wynagrodzenie subemitentów 0

Druk i dystrybucja Prospektu, opłaty dla GPW, KDPW, inne 150

Razem 4 800

Źródło: Emitent. 

Informacje na temat rzeczywistych wpływów brutto i netto z emisji Akcji Oferowanych oraz rzeczywistych 
kosztów Oferty zostaną przekazane do publicznej wiadomości po zakończeniu sprzedaży Akcji Oferowanych 
w formie raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

12. Umowa z animatorem rynku/Emitenta 

W dniu 27 lutego 2012 r. Spółka zawarła z Oferującym umowę o wykonywanie funkcji animatora Emitenta. 

13. Dematerializacja, dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i notowanie Akcji 

Akcje Solar będą przedmiotem wniosku Spółki o ich dopuszczenie, a następnie wprowadzenie do obrotu na 
rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Spółka dołoży wszelkich starań, aby Akcje w możliwie 
najkrótszym terminie od dnia przydziału Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej dopuścić i wprowadzić 
do obrotu na rynku regulowanym na GPW.  

Po zatwierdzeniu Prospektu Spółka zamierza wystąpić do KDPW z wnioskiem o rejestrację Akcji Oferowanych 
oraz pozostałych Akcji Solar w depozycie papierów wartościowych. 

Dopuszczenie Akcji do obrotu na GPW w znacznej mierze zależy od spełnienia przez Spółkę warunków, jakie 
wyznaczają regulacje GPW, w tym odpowiednie stanowiska Zarządu GPW oraz Rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych 
notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku. 

Według oceny Spółki dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW może 
nastąpić w II kwartale 2012 r. 

Spółka oczekuje, że po przeprowadzeniu Oferty Publicznej, na warunkach określonych w niniejszym 
Prospekcie, będzie spełniała warunki określone w powyższych regulacjach wymagane dla notowań Akcji 
w obrocie na rynku podstawowym GPW. 

Jednakże ze względu na brak możliwości określenia ostatecznych parametrów Oferty Publicznej, na Datę 
Prospektu Spółka nie jest w stanie zagwarantować, że wszystkie warunki określone w powyższych regulacjach 
zostaną spełnione i Akcje zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW. 
W przypadku gdyby warunki te nie zostały spełnione, Spółka będzie wnioskowała o dopuszczenie 
i wprowadzenie Akcji, w przypadku podjęcia takiej decyzji, do obrotu na rynku równoległym.  

Jednocześnie Spółka nie zamierza wnioskować o dopuszczenie ww. papierów wartościowych do obrotu poza 
rynkiem regulowanym w przypadku ich niedopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. 

Ponadto w przypadku odwołania Oferty Publicznej Spółka nie będzie ubiegać się o dopuszczenie 
i wprowadzenie Akcji do obrotu regulowanego. 

W przypadku zmiany zamiarów Spółki odnośnie do dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego 
informacja taka zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
tj. w formie Aneksu do Prospektu w trybie, w jakim został opublikowany Prospekt. W przypadku publikacji 
ww. aneksu przed przydziałem Akcji, termin tego przydziału zostanie odpowiednio przesunięty. 

Jednocześnie zwraca się uwagę inwestorów na czynnik ryzyka „Ryzyko niedopuszczenia Akcji Spółki do obrotu 
giełdowego”. 
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Dotychczas Akcje Spółki nie były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. 

Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku GPW będzie przeprowadzane na 
podstawie niniejszego Prospektu. 

Podmiotem świadczącym usługi depozytowe jest KDPW. W Ofercie nie występuje agent ds. płatności. 

14. Opcja stabilizacyjna 

Na Datę Prospektu Spółka nie zamierza podpisać umowy o stabilizację w związku z Ofertą Publiczną. 

W ramach Oferty Publicznej nie przewiduje się możliwości dokonania nadprzydziału lub opcji dodatkowego 
przydziału typu „greenshoe”. 
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ROZDZIAŁ XIX: OGRANICZENIA MOŻLIWOŚCI NABYWANIA AKCJI 
OFEROWANYCH 

1. Oferta publiczna Akcji Oferowanych w Polsce 

Prospekt został sporządzony na potrzeby Oferty Publicznej przeprowadzanej wyłącznie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 7 Ustawy o Ofercie Publicznej oferta publiczna lub dopuszczenie 
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego, 
zatwierdzenia go przez KNF oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 3 Ustawy 
o Ofercie Publicznej „oferta publiczną” jest udostępnianie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 
100 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach 
wartościowych i warunkach dotyczących ich nabycia, stanowiących dostateczną podstawę do podjęcia decyzji 
o odpłatnym nabyciu tych papierów wartościowych. 

Ani Spółka, ani Oferujący nie podejmowali i nie będą podejmować działań mających na celu umożliwienie 
przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych czy też posiadanie lub rozpowszechnianie Prospektu 
bądź jakiegokolwiek innego materiału ofertowego dotyczącego Spółki lub Akcji Oferowanych w żadnej 
jurysdykcji, gdzie wymagane jest podjęcie takich działań. W związku z tym Akcje Oferowane nie mogą być 
przedmiotem bezpośredniej lub pośredniej oferty publicznej, a Prospekt nie może być rozpowszechniany ani 
publikowany na lub z terytorium jakiegokolwiek kraju lub jurysdykcji, inaczej niż z zachowaniem wszelkich 
stosownych zasad i regulacji właściwych dla danego kraju lub jurysdykcji. 

W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie Prospektu oraz promocja Oferty mogą podlegać ograniczeniom 
prawnym. Osoby posiadające Prospekt powinny więc zapoznać się z wszelkimi ograniczeniami tego rodzaju, 
przestrzegać takich ograniczeń oraz zasad przeprowadzania ograniczonych działań promocyjnych w związku 
z Ofertą, uwzględniając ograniczenia przedstawione poniżej. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić 
naruszenie przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi obowiązującymi w danej jurysdykcji. 

2. Europejski Obszar Gospodarczy 

W odniesieniu do każdego państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które 
przyjęło Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 r. (Dyrektywa 
Prospektowa), każde zwane dalej Odpowiednim Państwem Członkowskim ani Spółka, ani Oferujący nie 
prowadził ani nie będzie prowadził publicznej oferty Akcji Oferowanych. Oferujący może jednak dokonywać 
promocji Oferty w danym Odpowiednim Państwie Członkowskim w ramach następujących zwolnień w trybie 
Dyrektywy Prospektowej, jeżeli zwolnienia te zostały implementowane w danym Odpowiednim Państwie 
Członkowskim: 

• promocja Oferty kierowana będzie do osób prawnych uprawnionych do prowadzenia działalności na 
rynkach finansowych lub podlegających regulacjom umożliwiającym im taką działalność oraz 
podmiotów niebędących podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności na rynkach 
finansowych lub podlegających regulacjom umożliwiających im taką działalność, których wyłącznym 
przedmiotem działalności jest inwestowanie w papiery wartościowe, 

• promocja Oferty kierowana będzie do osób prawnych, które zgodnie z ich ostatnim rocznym lub 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym spełniają co najmniej dwa z poniższych kryteriów: 
(i) średnia liczba ich pracowników w poprzednim roku obrotowym wynosiła co najmniej 250 osób, 
(ii) suma bilansowa przekraczała 43.000.000 EUR, (iii) roczne obroty netto przekraczały 50.000.000 EUR, 

• promocja Oferty kierowana będzie do mniej niż 100 osób fizycznych lub prawnych w danym 
Odpowiednim Państwie Członkowskim lub do mniej niż 100 osób fizycznych lub prawnych we 
wszystkich Państwach Członkowskich, w zależności od metody obliczeń przewidzianej 
w odpowiednich regulacjach prawnych takiego Odpowiedniego Państwa Członkowskiego, oraz 

• promocja Oferty będzie podjęta we wszelkich innych okolicznościach podlegających przepisom 
art. 3(2) Dyrektywy Prospektowej, 
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pod warunkiem że (i) taka promocja Oferty nie będzie skutkować wymogiem opublikowania Prospektu przez 
Spółkę lub Oferującego zgodnie z art. 3 Dyrektywy Prospektowej, oraz (ii) każda taka osoba fizyczna lub 
prawna („Dozwolony Inwestor”) nabędzie takie Akcje Oferowane w ramach Oferty przeprowadzonej wyłącznie 
na terytorium Polski zgodnie z zasadami przewidzianymi w Prospekcie na własny rachunek, bez zamiaru 
sprzedaży Akcji Oferowanych lub ich plasowania w którymkolwiek Odpowiednim Państwie Członkowskim 
(chyba że na rzecz innych Dozwolonych Inwestorów), albo na rachunek innych Dozwolonych Inwestorów lub 
(iii) Dozwolony Inwestor nabędzie takie Akcje Oferowane w ramach Oferty przeprowadzonej wyłącznie na 
terytorium Polski zgodnie z zasadami przewidzianymi w Prospekcie na rachunek innych osób bądź podmiotów, 
na rzecz których podejmuje decyzje inwestycyjne w ramach zarządzania cudzym pakietem papierów 
wartościowych na zlecenie. 

Złożenie przez dowolnego inwestora z Odpowiedniego Państwa Członkowskiego zapisu na Akcje Oferowane 
na zasadach określonych w Prospekcie w ramach Oferty przeprowadzonej wyłącznie na terytorium Polski 
zostanie uznane za złożenie przez tego inwestora wobec Spółki oraz Oferującego oświadczenia i zapewnienia, 
że taki inwestor jest Dozwolonym Inwestorem oraz że podporządkował się on wszelkim innym ograniczeniom 
mającym zastosowanie w takim Odpowiednim Państwie Członkowskim oraz że zapis został złożony przez 
takiego inwestora z zachowaniem zasad Oferty określonych w Prospekcie. 

Prospekt nie został ani nie zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Financial Services Authority w Wielkiej 
Brytanii. Ponadto w Wielkiej Brytanii Prospekt może być dystrybuowany wyłącznie wśród i adresowany 
wyłącznie do (a) osób posiadających zawodowe doświadczenie w kwestiach inwestycyjnych, o których mowa 
w art. 19(5) Zarządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 r. wydanego na podstawie brytyjskiej Ustawy 
o Rynkach i Usługach Finansowych (ang. Financial Services and Markets Act) z 2000 r., ze zm. („Zarządzenie”) 
lub (b) podmiotów o znacznej wartości netto, o których mowa w art. 49(2)(a)-(d) Zarządzenia, lub (c) osób, 
którym można w inny zgodny z prawem sposób przekazać Prospekt (wszystkie takie osoby zwane są dalej 
„Właściwymi Osobami”). Podmioty niebędące Właściwymi Osobami nie mogą podejmować żadnych decyzji 
w oparciu o Prospekt. Jakakolwiek inwestycja czy działalność inwestycyjna objęta Prospektem jest dostępna 
w Wielkiej Brytanii jedynie dla Właściwych Osób i działalność inwestycyjna będzie dokonywana wyłącznie przy 
udziale takich osób. 

W Państwie Członkowskim innym niż Wielka Brytania mogą obowiązywać dodatkowe zasady i przepisy 
(przyjęte w  takim państwie lub jurysdykcji w obrębie EOG) odnoszące się do ograniczonych działań 
promocyjnych dotyczących Akcji Oferowanych lub rozpowszechniania bądź publikacji Prospektu. Osoby 
posiadające Prospekt powinny zapoznać się z wszelkimi tego rodzaju ograniczeniami dotyczącymi 
rozpowszechniania tego dokumentu oraz ograniczonych działań promocyjnych w odniesieniu do Akcji 
Oferowanych obowiązującymi w takim Państwie Członkowskim oraz ich przestrzegać. 

3. Stany Zjednoczone Ameryki 

Akcje Oferowane objęte Prospektem nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą 
o Papierach Wartościowych z 1933 r. (U.S. Securities Act of 1933) ani przez żaden inny organ regulujący obrót 
papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 
i poza określonymi wyjątkami nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 
chyba że na podstawie zwolnienia od obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą  o Papierach 
Wartościowych. Promocja oferty będzie skierowana wyłącznie do inwestorów poza Stanami Zjednoczonymi 
Ameryki na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S). Nie ograniczając powyższego, Spółka jest uprawniona 
do plasowania Akcji Oferowanych poprzez oferowanie ich wybranym inwestorom zgodnie z odpowiednim 
zwolnieniem z wymogów rejestracyjnych przewidzianych w Amerykańskiej Ustawie o Papierach 
Wartościowych.  

Informacje przedstawione w niniejszym Prospekcie nie zostały sporządzone w celu uniknięcia kar nakładanych 
na mocy przepisów amerykańskiego prawa podatkowego i nie mogą być wykorzystywane do takich celów 
przez żadną osobę prawną. Informacje te zostały sporządzone w celu wsparcia promocji i marketingu 
niniejszej Oferty. 

W związku ze swoją sytuacją podatkową każdy potencjalny inwestor powinien zasięgnąć porady niezależnego 
doradcy podatkowego. Informacje na temat Oferty oraz strategii podatkowych dotyczących Oferty nie mają 
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statusu informacji niejawnych, poufnych ani zastrzeżonych. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych 
postanowień niniejszego Prospektu ujawnianie przez odbiorców niniejszego dokumentu przedstawionych 
w nim informacji na temat sposobu traktowania Oferty lub jej struktury podatkowej w świetle przepisów 
prawa podatkowego nie podlega żadnym ograniczeniom. 

4. Australia, Kanada i Japonia 

Niniejszy Prospekt nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert objęcia lub kupna  Akcji 
Oferowanych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem, 
i nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na terytorium Australii, Kanady i Japonii. W szczególności Akcje 
Oferowane będące przedmiotem niniejszego Prospektu nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie 
przepisów regulujących kwestie związane z papierami wartościowymi w Australii, Kanadzie i Japonii, a także  
– poza pewnymi wyjątkami – nie mogą być przedmiotem  bezpośredniej lub pośredniej oferty lub sprzedaży 
prowadzonej na terytorium Australii, Kanady i Japonii lub na rzecz jakiejkolwiek osoby prawnej mającej 
siedzibę w którymkolwiek z tych krajów. 
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ROZDZIAŁ XX: REGULACJE DOTYCZĄCE RYNKU KAPITAŁOWEGO 

1. Wprowadzenie 

Funkcjonowanie rynku kapitałowego regulują w głównej mierze następujące trzy ustawy:  

Ustawa o Ofercie Publicznej, Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Ustawa o Nadzorze nad 
Rynkiem Kapitałowym. 

• Ustawa o Ofercie Publicznej w szczególności reguluje: zasady i warunki dokonywania oferty 
publicznej papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczanie papierów wartościowych lub 
innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, obowiązki emitentów papierów 
wartościowych i innych podmiotów uczestniczących w obrocie tymi papierami wartościowymi 
(instrumentami finansowymi) oraz skutki uzyskania statusu spółki publicznej oraz szczególne prawa 
i obowiązki związane z posiadaniem i obrotem akcjami takich spółek. 

• Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi reguluje zasady, tryb i warunki podejmowania 
i prowadzenia działalności w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami 
finansowymi, prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w tym obrocie oraz wykonywanie 
nadzoru w tym zakresie. 

• Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym określa organizację, zakres oraz cel wykonywania 
nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz wyznacza KNF jako centralny organ nadzorczy. 

Poniżej przedstawiony został opis wybranych przepisów ww. ustaw dotyczących ograniczeń w swobodzie 
przenoszenia akcji spółek publicznych, w szczególności opis obowiązków akcjonariuszy spółek publicznych 
związanych z nabywaniem i zbywaniem akcji takich spółek oraz regulacji prawnych w zakresie ochrony 
konkurencji dotyczących obrotu akcjami. 

Zwracamy uwagę, iż opis ten nie może być traktowany jako wyczerpujące przedstawienie regulacji prawnych 
dotyczących wspomnianych wyżej zagadnień. 

Poniższe wyjaśnienia nie zastępują i nie mają na celu zastąpienia porady prawnej lub inwestycyjnej. Przed 
podjęciem decyzji w sprawie inwestowania w papiery wartościowe inwestor powinien zasięgnąć porady 
doradcy prawnego, a także doradcy inwestycyjnego oraz wziąć pod uwagę całą treść Prospektu, ze 
szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka. 

2. Ograniczenia w swobodzie przenoszenia akcji spółki publicznej 

2.1. Ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi 

Zgodnie z art. 19 ust.1 pkt 1 i 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, jeżeli ustawa nie stanowi 
inaczej:  

1) papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na 
rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu;  

2) dokonywanie oferty publicznej i zbywanie papierów wartościowych na podstawie tej oferty, 
z wyjątkiem oferty publicznej, o której mowa w art. 7 ust. 3 pkt 4 i pkt 5 lit. c-e Ustawy o Ofercie 
Publicznej, wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej; 

Zgodnie z art. 31 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi stronami transakcji zawieranych na rynku 
giełdowym mogą być wyłącznie:  

1) firmy inwestycyjne;  

3) zagraniczne firmy inwestycyjne nieprowadzące działalności maklerskiej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;  

4) Krajowy Depozyt albo spółka, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu 
zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1 i 3 – w przypadku, o którym mowa w art. 59 ust. 3;  

5) spółka prowadząca izbę rozliczeniową – w przypadku, o którym mowa w art. 68c ust. 3. 
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Stronami transakcji zawieranych na rynku giełdowym mogą być również, na warunkach określonych 
w regulaminie giełdy, inne podmioty nabywające i zbywające instrumenty finansowe we własnym imieniu i na 
własny rachunek:  

1) będące uczestnikami Krajowego Depozytu lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie 
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 lub 2, lub spółki prowadzącej izbę 
rozliczeniową i izbę rozrachunkową, o której mowa w art. 68a;  

2) niebędące uczestnikami podmiotu, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem wskazania podmiotu 
będącego uczestnikiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1, który zobowiązał się do wypełniania 
obowiązków w związku z rozliczaniem zawartych transakcji.  

Czynność prawna mająca za przedmiot transakcję zawieraną na rynku giełdowym dokonana przez podmioty 
inne niż określone powyżej jest nieważna.  

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi zawiera także szereg przepisów odnoszących się do 
postępowania z informacją poufną. Informacją poufną w rozumieniu ustawy jest – określona w sposób 
precyzyjny – informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów 
finansowych, jednego lub kilku takich instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich 
instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby 
w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi 
pochodnych instrumentów finansowych, przy czym dana informacja:  

1) jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które 
wystąpiły lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym 
stopniu umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub 
wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów 
finansowych;  

2) mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość 
instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, 
wtedy gdy mogłaby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez 
racjonalnie działającego inwestora;  

3) w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów 
finansowych ma charakter informacji poufnej, również wtedy gdy została przekazana tej osobie przez 
inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich dyspozycjach i dotyczy składanych przez inwestora 
dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych w 
pkt 1 i 2.  

Na podstawie art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi każdy, kto posiada 
informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów 
lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku 
zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, a w szczególności członkowie zarządu, rady 
nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne 
osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym 
o podobnym charakterze, nie może wykorzystywać takiej informacji.   

Zakaz, o którym mowa powyżej, dotyczy również akcjonariuszy spółki publicznej, lub osób zatrudnionych lub 
pełniących funkcje, o których mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi, w podmiocie zależnym lub dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów 
finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się 
o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo pozostających z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub 
innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub maklerów lub doradców. Ponadto zgodnie z art. 156 
ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi każdy, kto posiada informację poufną w wyniku 
popełnienia przestępstwa, albo posiada informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony powyżej, 
jeżeli wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że jest to informacja poufna – nie 
może wykorzystywać takiej informacji.  
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Zgodnie z art. 156 ust. 2 i 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi osoby, o których mowa powyżej, 
nie mogą ujawniać informacji poufnej; udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie 
informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja. 
W przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, zakaz, o którym mowa w art. 156 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 
dotyczy również osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na 
rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

Art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi stanowi, iż wykorzystywaniem informacji 
poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych 
w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub 
osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi 
instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te: 

1) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
któregokolwiek z innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw będących stroną umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu 
na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest 
dokonywana na tym rynku, albo 

2) nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa będących stroną umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od 
ceny instrumentu finansowego określonego w pkt 1; 

3) są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, 
czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym 
systemie obrotu, albo 

4)  nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny 
instrumentu finansowego określonego w pkt 3. 

Zgodnie z art. 159 ust. 1 i ust. 1a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi osoby wymienione 
w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, a mianowicie osoby posiadające informację poufną w związku z pełnieniem 
funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji 
poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego 
o podobnym charakterze, a w szczególności członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub 
pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym 
emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie 
mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji 
emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi 
powiązanych albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych 
powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. Osoby te nie 
mogą także, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować 
czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek 
własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych 
instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących 
powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną na rachunek własny lub 
osoby trzeciej. Przepisów ust. 1 i 1a  art. 159 nie stosuje się do czynności dokonywanych: 

1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 ust. 1 
pkt 1 lit. a, zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję 
tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo 

2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych 
dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na 
piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo 
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3) w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zapisu w odpowiedzi na 
ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy 
o Ofercie Publicznej, albo 

4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, 
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie 
Publicznej, albo 

5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo 

6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów 
emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed 
rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego. 

Zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi okresem zamkniętym jest: 

1) okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy 
o Obrocie Instrumentami Finansowymi informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów 
finansowych, o których mowa w ust. 1 tego artykułu, spełniających warunki określone w art. 156 
ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, do przekazania tej informacji do publicznej 
wiadomości; 

2) w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości 
lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej 
wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba że osoba fizyczna 
wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi nie posiadała 
dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport; 

3) w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości 
lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej 
wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba że osoba fizyczna 
wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi nie posiadała 
dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport; 

4) w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej 
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do 
publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba że osoba 
fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi nie 
posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport. 

Ponadto, zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, osoby wchodzące w skład 
organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami, oraz inne osoby, pełniące 
w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych 
dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji 
wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do 
przekazywania Komisji oraz temu emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi 
związane na własny rachunek transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących 
akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, 
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do 
obrotu na takim rynku. 

Zgodnie z dyspozycją art. 161a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi zakazy i wymogi, o których 
mowa w art. 156-160, w tym wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają 
zastosowanie do: 

1) zachowań zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego, 
dotyczących instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się 
o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

2) zachowań zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących instrumentów 
finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na 
rynku regulowanym na terytorium któregokolwiek z innych państw członkowskich;  
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3) instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

Zakazy, o których mowa w art. 156, odnoszą się również do informacji poufnych dotyczących papierów 
wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, które mają podlegać dopuszczeniu do obrotu na 
rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu.  

W przypadku naruszenia obowiązków opisanych powyżej zgodnie z art. 174 ust. 1 i 175 ust. 1 Ustawy 
o Obrocie Instrumentami Finansowymi na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, która w czasie 
trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1, Komisja może nałożyć, 
w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 200 000 zł, chyba że osoba ta zleciła uprawnionemu 
podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych 
w sposób, który wyłącza ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje.  

Na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy 
o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 
do 100 000 zł, chyba że osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską 
zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych w sposób, który wyłącza wiedzę tej osoby o transakcjach 
zawieranych w ramach tego zarządzania albo przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie 
mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji. 

2.2. Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej 

Ustawa o Ofercie Publicznej wprowadza szereg ograniczeń i obowiązków związanych z nabywaniem oraz 
zbywaniem znacznych pakietów akcji. 

2.2.1. Obowiązki dotyczące ujawniania stanu posiadania 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, kto: 

1) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej 
liczby głosów w spółce publicznej albo  

2) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓ %, 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  

– jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję 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 akcji spółki 
publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia 
zawarcia transakcji. 

Dniami sesyjnym, o których mowa powyżej, są dni sesyjne określone przez spółkę prowadzącą rynek 
regulowany w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz 
ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie internetowej. Obowiązek dokonania zawiadomienia, 
o którym mowa powyżej, powstaje również w przypadku:  

1) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10 % ogólnej liczby głosów o co najmniej:  

a) 2% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na 
rynku oficjalnych notowań giełdowych,  

b) 5% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na 
innym rynku regulowanym niż określony w lit. a,  

2) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej 
liczby głosów. 

Obowiązki dokonania zawiadomień, o których mowa powyżej, nie powstają 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.  
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Zawiadomienia, o których mowa powyżej, zawierają informacje o:  

1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;  

2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym 
spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;  

3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz 
o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;  

4) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 
12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy 
zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby 
głosów;  

5) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadających akcje spółki;  

6) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie Publicznej.  

W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, 
zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone w pkt 2 i 3 powyżej, odrębnie dla akcji każdego 
rodzaju. Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim. W przypadku zmiany zamiarów lub celu, 
o których mowa w pkt 4 powyżej, należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od 
zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję oraz tę spółkę.  

Zgodnie z art. 69a obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub 
przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 

2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 
obowiązek nabycia wyemitowanych akcji spółki publicznej; 

3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.  

W przypadku, o którym mowa w pkt 2 powyżej, zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust. 1, zawiera 
również informacje o:  

1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, jaką posiadacz instrumentu 
finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji;  

2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji;  

3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.  

Obowiązki określone w art. 69 powstają również 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.  

2.2.2. Obowiązki dotyczące wezwań 

Zgodnie z art. 72 ust.1 Ustawy o Ofercie Publicznej nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej 
zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż:  

1) 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni przez podmiot, którego udział w ogólnej 
liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33%,  

2) 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy przez akcjonariusza, którego udział 
w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%,  

może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych 
akcji w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby głosów.  

Zgodnie z art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce 
publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w ust. 2 tego artykułu, wyłącznie w wyniku 
ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej 



ROZDZIAŁ XX: REGULACJE DOTYCZĄCE RYNKU KAPITAŁOWEGO 

164 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów 
ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej.  

Zgodnie z art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku gdy przekroczenie progu 33% ogólnej 
liczby 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:  

1) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie 
powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów albo  

2) 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.  

Jeżeli przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa 
powyżej, 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. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej stanowi, iż przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce 
publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w ust. 2 tego artykułu, wyłącznie w wyniku 
ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki. 
Zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku gdy przekroczenie progu 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. Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariusz, 
który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z ust. 1 lub 2 nabył, po cenie 
wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niż w ramach wezwań lub 
w wyniku wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej, jest 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 Publicznej. Przepis art. 74 ust. 3 stosuje się odpowiednio do podmiotu, który 
pośrednio nabył akcje spółki publicznej. Zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, jeżeli 
przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa 
w ust. 2 tego artykułu, 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.  

Zgodnie z art. 75 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki, o których mowa w art. 72, nie powstają 
w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu 
niepieniężnego oraz w przypadku połączenia lub podziału spółki. Obowiązki, o których mowa w art. 72-74 
Ustawy o Ofercie Publicznej, nie powstają w przypadku nabywania akcji:  

1) spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są 
przedmiotem obrotu zorganizowanego;  

2) od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej;  
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3) w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu 
egzekucyjnym;  

4) zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą na warunkach określonych 
w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz.U. Nr 91, 
poz. 871 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 183, poz. 1538); 

5) obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do 
korzystania z trybu zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu;  

6) w drodze dziedziczenia, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 
Ustawy o Ofercie Publicznej.  

W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji w przypadku 
wezwania, o którym mowa w art. 72 i art. 73, mogą być nabywane wyłącznie:  

1) zdematerializowane: a) akcje innej spółki, b) kwity depozytowe, c) listy zastawne;  

2) 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, mogą być nabywane wyłącznie zdematerializowane akcje innej spółki 
lub 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 Publicznej.  

Zgodnie z art. 77 Ustawy o Ofercie Publicznej 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 Rzeczypospolitej Polskiej, 
który jest obowiązany – nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów  
– do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji oraz spółki prowadzącej rynek 
regulowany, na którym są notowane dane akcje. Podmiot ten załącza do zawiadomienia treść wezwania. 
Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił 
wezwanie dotyczące tych samych akcji. Odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje 
tej spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje 
tej spółki po cenie nie niższej niż w tym wezwaniu. W okresie między dokonaniem zawiadomienia o zamiarze 
ogłoszenia wezwania a zakończeniem wezwania podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty 
zależne od niego lub wobec niego dominujące, a także podmioty będące stronami zawartego z nim 
porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na 
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki:  

1) mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania i w sposób 
w nim określony;  

2) nie mogą zbywać akcji spółki, której dotyczy wezwanie, ani zawierać umów, z których mógłby 
wynikać obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania;  

3) nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie.  

Po ogłoszeniu wezwania podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki, której akcji 
wezwanie dotyczy, przekazują informację o tym wezwaniu, wraz z jego treścią, odpowiednio przedstawicielom 
zakładowych organizacji zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku braku takiej organizacji  
– bezpośrednio pracownikom. W przypadku gdy akcje będące przedmiotem wezwania są dopuszczone do 
obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej 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 przekazywane do publicznej wiadomości w związku 
z wezwaniem, w sposób określony przepisami państwa członkowskiego. Po zakończeniu wezwania podmiot, 
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który ogłosił wezwanie, jest obowiązany zawiadomić w trybie, o którym mowa w art. 69, o liczbie akcji 
nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania. 

Zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia 
wezwania Komisja może, najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgłosić 
żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo przekazania wyjaśnień 
dotyczących jego treści, w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym niż 2 dni. Żądanie to doręczone 
podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską uważa się za doręczone podmiotowi obowiązanemu do 
ogłoszenia wezwania. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wezwaniu ulega wstrzymaniu do czasu dokonania 
czynności wskazanych w żądaniu Komisji przez podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania.  

Zgodnie z art. 79 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej cena akcji proponowana w wezwaniu:  

1) w przypadku, gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, nie 
może być niższa od: a) średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie 
wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo b) średniej 
ceny rynkowej z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany na rynku głównym 
przez okres krótszy niż określony w lit. a;  

2) w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z pkt 1 powyżej albo w przypadku spółki, 
w stosunku do której otwarte zostało postępowanie układowe lub upadłościowe – nie może być 
niższa od ich wartości godziwej.  

Ponadto, zgodnie z art. 79 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, cena akcji proponowana w wezwaniach nie 
może być również niższa od:  

1) najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego 
ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami 
zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, albo  

2) najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania lub 
podmioty, o których mowa w pkt 1 powyżej, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem 
wezwania w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania.  

Zgodnie z art. 79 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej cena akcji proponowana w wezwaniu, o którym mowa 
w art. 74, nie może być również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na 
rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania. Cena proponowana w wezwaniu, o którym mowa 
w art. 72-74, może być niższa od ceny ustalonej zgodnie z ust. 1-3 w odniesieniu do akcji stanowiących co 
najmniej 5% wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na 
wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak postanowiły.  

Zgodnie z art. 79 ust. 4a-4f w przypadku gdy średnia cena rynkowa akcji ustalona zgodnie z ust. 1 pkt 1 
i ust. 3 art. 79, znacznie odbiega od wartości godziwej tych akcji z powodu:  

• przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do nabycia akcji spółki 
przejmującej w związku z podziałem spółki publicznej przez wydzielenie lub innych praw 
majątkowych związanych z posiadaniem akcji spółki publicznej,  

• znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub majątkowej spółki na skutek zdarzeń lub okoliczności, 
których spółka nie mogła przewidzieć lub im zapobiec,  

• zagrożenia spółki trwałą niewypłacalnością  

– podmiot ogłaszający wezwanie może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o udzielenie zgody na 
zaproponowanie w wezwaniu ceny niespełniającej kryteriów, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3. 

Komisja może udzielić zgody, o ile proponowana cena nie jest niższa od wartości godziwej tych akcji, 
a ogłoszenie takiego wezwania nie naruszy uzasadnionego interesu akcjonariuszy. Komisja może w decyzji 
określić termin, w ciągu którego powinno nastąpić ogłoszenie wezwania po cenie wskazanej w decyzji. Do 
wniosku załącza się wycenę akcji spółki sporządzoną według wartości godziwej na dzień przypadający nie 
wcześniej niż 14 dni przed złożeniem wniosku przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości wyceny załączonej do wniosku Komisja może 
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zlecić sporządzenie wyceny podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych. W przypadku 
gdy wycena sporządzona na zlecenie Komisji wykaże, że wątpliwości były uzasadnione, wnioskodawca zwraca 
Komisji koszty sporządzenia wyceny. W przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 albo art. 74 
ust. 2, wniosek może zostać złożony nie później niż w terminie miesiąca od powstania obowiązku ogłoszenia 
wezwania. Komisja podaje do publicznej wiadomości treść decyzji w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 
4a, wraz z jej uzasadnieniem. W przypadku udzielenia przez Komisję zgody, o której mowa powyżej, cena 
proponowana w wezwaniu może być niższa od ceny określonej w decyzji Komisji udzielającej zgody 
w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu 
od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta 
osoba tak postanowiły. 

Zgodnie z art. 79 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej za cenę proponowaną w wezwaniu na zamianę akcji 
uważa się wartość zdematerializowanych akcji innej spółki, których własność zostanie przeniesiona w zamian 
za akcje będące przedmiotem wezwania. Wartość akcji zdematerializowanych ustala się:  

1) w przypadku akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym: a) według średniej ceny 
rynkowej z okresu 6 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających 
ogłoszenie wezwania albo b) według średniej ceny z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami był 
dokonywany na rynku regulowanym przez okres krótszy niż określony w lit. a;  

2) w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wartości akcji zgodnie z pkt 1 – według ich wartości 
godziwej. 

2.2.3. Przepisy wspólne dotyczące stosowania ograniczeń i obowiązków związanych z ujawnianiem 
stanu posiadania oraz wezwań 

Zgodnie z art. 87 wyżej opisane obowiązki dotyczące ujawniania stanu posiadania i wezwań, na zasadach 
określonych w art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach 
rozdziału 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, odpowiednio spoczywają również na:  

1) 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; 

2) funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji 
łącznie przez: a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych, b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzane przez ten sam podmiot;  

3) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: a) 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 
Instrumentami Finansowymi, b) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu 
portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie 
z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi 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, c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot 
zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

4) 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 pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 

5) łącznie wszystkich podmiotach, 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;  
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6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki 
publicznej w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 
głosów określonego w tych przepisach. 

Obowiązki opisane powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami 
wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według 
własnego uznania. W przypadkach, o których mowa w pkt. 5 i 6, obowiązki określone powyżej mogą być 
wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.  

Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5, 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;  

• mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do 
dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów 
wartościowych;  

• jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.  

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków opisanych powyżej:  

• po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty 
zależne;  

• po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie pkt 4 
powyżej – wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem;  

• wlicza się liczbę głosów ze wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest 
ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.  

Art. 90 Ustawy o Ofercie Publicznej wskazują przypadki, w których obowiązków opisanych powyżej nie stosuje 
się, zaś art. 90a reguluje w sposób szczególny obowiązki spółki publicznej z siedzibą w państwie członkowskim 
innym niż Rzeczpospolita Polska. 

2.2.4. Ograniczenie w obrocie akcjami obciążonymi zastawem 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone 
zastawem do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje 
w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 
2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych. 

2.2.5. Skutki niedopełnienia obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie 

Zgodnie z art. 88a podmiot obowiązany do wykonania obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 
ust. 2 i 5 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. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, 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 lub art. 72; 

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. 

3) akcji spółki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79. 

Zgodnie z art. 89 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, 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, nie może 
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wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że wykona w terminie obowiązki określone 
w tych przepisach.  

Ponadto zgodnie z art. 89 ust. 2 a i 2 b zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa w art. 89 ust. 1 
pkt 2 i ust. 2, 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 ust. 1, albo nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5.  

W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 
4 pkt 3 albo art. 88a, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1 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, 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 Publicznej na każdego, kto:  

1) nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67 Ustawy 
o Ofercie Publicznej,  

2) nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, lub 
dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach,  

3) przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa 
w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej,  

4) nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub art. 77 Ustawy o Ofercie Publicznej,  

5) 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 
Publicznej,  

6) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa 
w art. 74 ust. 2 lub 5,  

7) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadku, o którym mowa 
w art. 90a ust. 1  

8) wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 Ustawy o Ofercie Publicznej, w określonym w nim terminie 
nie wprowadza niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień 
dotyczących jego treści,  

9) nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji w przypadku określonym w art. 74 ust. 3 
Ustawy o Ofercie Publicznej,  

10) w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej, proponuje 
cenę niższą niż określona na podstawie art. 79 tej ustawy,  

11) bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo 
art. 88a,  

12) nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74, art. 79 
lub art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej,  

13) dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82,  

14) nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83,  

15) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej nie udostępnia 
dokumentów rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień,  

16) nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

17) dopuszcza się czynu określonego w pkt 1-16, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub 
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 

Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł.  

Zgodnie z art. 97 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej kara pieniężna w wysokości, o której mowa w art. 97 ust. 
1 tej ustawy, może zostać nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych w tym przepisie.  



ROZDZIAŁ XX: REGULACJE DOTYCZĄCE RYNKU KAPITAŁOWEGO 

170 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Zgodnie z art. 97 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej kara pieniężna, o której mowa w art. 97 ust. 1, 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 Publicznej.  

W decyzji, o której mowa w art. 97 ust. 1 powyżej, Komisja może 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. 

2.3. Przymusowy wykup (squeeze-out) akcji Emitenta 

Zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub 
wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi 
stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, 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 (przymusowy 
wykup).  

Zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy cenę przymusowego wykupu ustala się w sposób określony w art. 79 ust. 1-3 
ustawy, przy czym, zgodnie z art. 82 ust. 2a ustawy, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu, o którym 
mowa w art. 82 ust. 1, nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich 
pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym 
wezwaniu. W przypadku, gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, cena 
przymusowego wykupu nie może być niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających 
przymusowy wykup, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo średniej 
ceny rynkowej z krótszego okresu, jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany na rynku głównym przez okres 
krótszy niż 6 miesięcy. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny w wyżej opisany sposób albo 
w przypadku spółki, w stosunku do której otwarte zostało postępowanie układowe lub upadłościowe, cena 
przymusowego wykupu nie może być niższa od godziwej wartości akcji. Ponadto cena przymusowego wykupu 
nie może być niższa od najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem przymusowego wykupu 
akcjonariusz, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami 
zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy, zapłaciły w okresie 12 miesięcy 
przed przymusowym wykupem, albo najwyższej wartości rzeczy lub praw, które akcjonariusz, podmioty od 
niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, 
o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem przymusowego 
wykupu. Cena przymusowego wykupu nie może być również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 
3 miesięcy obrotu akcjami stanowiącymi przedmiot przymusowego wykupu na rynku regulowanym 
poprzedzających przymusowy wykup. 

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 Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany – nie później niż na 14 dni roboczych 
przed rozpoczęciem przymusowego wykupu – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia 
Komisji oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje, a jeżeli akcje spółki 
notowane są na kilku rynkach regulowanych – wszystkie te spółki. Podmiot ten załącza do zawiadomienia 
informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest 
niedopuszczalne. 

2.4. Przymusowy odkup (sell-out) akcji Emitenta 

Zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia 
posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby 
głosów w tej spółce. Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło 
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osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza. W przypadku gdy informacja 
o osiągnięciu lub przekroczeniu progu ogólnej liczby głosów, o którym mowa w art. 83 ust. 1 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, nie została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 70 pkt 1, 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. 

Żądaniu 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, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, o ile członkowie tego 
porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej 
liczby głosów.  

Akcjonariusz żądający wykupienia akcji uprawniony jest zasadniczo do otrzymania ceny nie niższej niż 
określona zgodnie z art. 79 ust. 1-3. Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 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. 

3. Ograniczenia w swobodzie przenoszenia akcji zawarte w przepisach dotyczących 
koncentracji przedsiębiorców 

3.1. Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

Zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Konkurencji i Konsumentów zgodnie z art. 13 ust. 1 
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, w przypadku gdy łączny światowy obrót przedsiębiorców 
uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 
1.000.000.000 EUR lub łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących 
w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 EUR. 
Obrót, o którym mowa w art. 13 ust. 1, obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio 
uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do 
których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Obowiązek w zakresie zgłoszenia 
zamiaru koncentracji zgodnie z art. 13 ust. 2 ww. ustawy dotyczy zamiaru:  

1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;  

2) 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; 

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;  

4) 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 EUR.  

Zgodnie z art. 14 ustawy nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2, 
nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych 
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 EUR. Obrót obejmuje obrót zarówno 
przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych;  

2) 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: 
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub 



ROZDZIAŁ XX: REGULACJE DOTYCZĄCE RYNKU KAPITAŁOWEGO 

172 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;  

3) 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;  

4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający 
przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci 
przedsiębiorcy przejmowanego;  

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.  

Zgodnie z art. 15 ww. ustawy dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej 
dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Zgodnie z art. 94. 1 ustawy stroną postępowania antymonopolowego jest każdy, kto zgłasza, zgodnie z art. 94 
ust. 2, zamiar koncentracji. Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: 

1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy – w przypadku połączenia dwóch lub więcej samodzielnych 
przedsiębiorców;  

2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę – w przypadku 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;  

3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy – w przypadku 
utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;  

4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy – w przypadku 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 EUR. 

W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch 
przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. 
Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 
2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są 
obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów decyzji lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana. Czynność 
prawna, na podstawie której ma nastąpić koncentracja, może być dokonana pod warunkiem wydania przez 
Prezesa Urzędu, w drodze decyzji, zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminów, o których mowa 
w art. 96 ustawy. 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy Prezes Urzędu, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, 
gdy – po spełnieniu przez przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji warunków określonych 
w art.19 ust. 2 – konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub 
umocnienie pozycji dominującej na rynku. Zgodnie z art. 19 ust. 2 Prezes Urzędu może na przedsiębiorcę lub 
przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji nałożyć obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, 
w szczególności do:  

1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,  

2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez 
zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego 
lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców,  

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi  

– określając w decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 1, termin spełnienia warunków. 

W takim przypadku w decyzji Prezes Urzędu nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek 
składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków.  
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Zgodnie z art. 20 ustawy Prezes Urzędu zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której 
konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji 
dominującej na rynku. Prezes Urzędu może jednak wydać zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której 
konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji 
dominującej na rynku, w przypadku gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, 
a w szczególności:  

1) przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego;  

2) może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową.  

Zgodnie z art. 21 ustawy Prezes Urzędu może uchylić wydane przez siebie decyzje, jeżeli zostały one oparte 
na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub 
jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają warunków określonych w decyzji. W przypadku uchylenia decyzji Prezes 
Urzędu orzeka co do istoty sprawy. Jeżeli w przypadkach, o których mowa powyżej, 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:  

1) podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;  

2) zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;  

3) zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub 
rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. 

Decyzja, o której mowa powyżej, nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.  

Przepisy art. 21 ustawy stosuje się odpowiednio w przypadku niezgłoszenia Prezesowi Urzędu zamiaru 
koncentracji oraz w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji. Decyzje wyrażające zgodę na 
koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana. 

Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 
10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca 
ten, choćby nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa Urzędu.  

Prezes Urzędu może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 
stanowiącej równowartość do 50.000.000 EUR, jeżeli przedsiębiorca ten w związku z koncentracją, choćby 
nieumyślnie, podał nieprawdziwe dane lub wprowadzające w błąd dane albo nie udzielił informacji żądanych 
przez Prezesa Urzędu. Zgodnie z art. 107 ustawy Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorców, w drodze 
decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 EUR za każdy dzień zwłoki 
w wykonaniu decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu w związku z koncentracją lub wyroków sądowych 
w sprawach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów oraz koncentracji. 

Prezes Urzędu 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, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie:  

1) nie wykonała decyzji, postanowień lub wyroków w sprawach z zakresu praktyk ograniczających 
konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz koncentracji;  

2) nie zgłosiła zamiaru koncentracji, 

3) nie udzieliła informacji lub udzieliła nierzetelnych lub wprowadzających w błąd informacji żądanych 
przez Prezesa Urzędu na podstawie art. 50 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. 

Zgodnie z art. 99 ustawy w przypadku niewykonania decyzji dotyczącej koncentracji Prezes Urzędu może, 
w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Prezesowi Urzędu przysługują kompetencje organów 
spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu może ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności 
umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 
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3.2. Ograniczenia wynikające z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie 
kontroli koncentracji przedsiębiorstw 

Kolejnym źródłem wymogów w zakresie kontroli koncentracji mających wpływ na obrót akcjami jest 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem). Rozporządzenie to odnosi się jedynie do koncentracji 
o wymiarze wspólnotowym.  

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: 

1) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 
niż 5 mld EUR, oraz 

2) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln EUR, 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 ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy; 

1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 
2.500 mln EUR, 

2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, 

3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, z czego łączny obrót co najmniej 
dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 mln EUR, oraz 
(iv) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, 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. 

Zgodnie z tym Rozporządzeniem koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej 
przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

a) zawarciu umowy, 

b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub 

c) przejęciu większościowego udziału. 

Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie koncentracji. 

4. Obrót papierami wartościowymi na GPW i jego rozliczanie 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Rynek giełdowy w Polsce jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. GPW 
prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa, w tym Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 
oraz wewnętrznych regulacji, w tym statutu GPW i Regulaminu Giełdy. 

Rynek giełdowy prowadzony przez GPW jest rynkiem regulowanym w rozumieniu stosownych przepisów 
prawa wspólnotowego i Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Ponadto, GPW organizuje i prowadzi 
Alternatywny System Obrotu, niebędący rynkiem regulowanym. W ramach rynku giełdowego prowadzonego 
przez GPW wyodrębniono rynek podstawowy (tzn. rynek oficjalnych notowań giełdowych) oraz rynek 
równoległy. 

Według danych GPW dostępnych na stronie internetowej GPW (www.gpw.pl) na dzień 27 lutego 2012 r. na 
GPW notowano akcje 428 spółek (z czego 39 jest spółkami zagranicznymi). Całkowita kapitalizacja rynkowa 
notowanych spółek wyniosła około 717,68 mld zł. 
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Dematerializacja papierów wartościowych 

Co do zasady, papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Polski lub 
podlegające dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym w Polsce nie mają formy dokumentu od chwili ich 
zarejestrowania na podstawie umowy z KDPW – instytucją depozytowo-rozliczeniową w Polsce, tj. ich 
dematerializacji. Prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą ich zapisania po 
raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. 
Umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych przenosi te papiery 
z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. 

Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, taki jak dom maklerski czy bank powierniczy, 
wystawia na żądanie jego posiadacza imienne świadectwo depozytowe, oddzielnie dla każdego rodzaju 
papierów wartościowych zapisanych na rachunku. Świadectwo potwierdza legitymację 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, z wyłączeniem prawa uczestnictwa 
w walnym zgromadzeniu. Świadectwo depozytowe może być wystawione przez domy maklerskie, banki 
prowadzące działalność maklerską, banki powiernicze, zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby 
prawne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, KDPW 
oraz NBP – jeżeli oznaczenie tych rachunków pozwala na identyfikację osób, którym przysługują prawa 
z papierów wartościowych. 

Od chwili wystawienia świadectwa papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być 
przedmiotem obrotu do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu przed upływem 
terminu jego ważności. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów 
wartościowych na tym rachunku. Te same papiery wartościowe mogą być wskazane w treści kilku świadectw, 
pod warunkiem że cel wystawienia każdego ze świadectw jest odmienny. W takim przypadku w kolejnych 
świadectwach zamieszcza się również informację o dokonaniu blokady papierów wartościowych w związku 
z wcześniejszym wystawieniem innych świadectw. 

Rozliczenie 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie transakcje na rynku regulowanym GPW odbywają się na 
zasadzie płatności przy odbiorze (tzw. zasada delivery vs payment), a przeniesienie praw następuje w trzy dni 
po zawarciu transakcji. Co do zasady, każdy inwestor musi posiadać rachunek papierów wartościowych oraz 
rachunek gotówkowy w firmie inwestycyjnej lub podmiocie prowadzącym działalność powierniczą w Polsce, 
a każda firma inwestycyjna i podmiot prowadzący działalność powierniczą musi posiadać odpowiednie konta 
i rachunki w KDPW oraz rachunek gotówkowy w banku rozliczeniowym. 

Zgodnie z regulacjami GPW oraz KDPW KDPW jest obowiązany przeprowadzać na podstawie listy transakcji 
(zbiory posesyjne) przekazanej przez GPW rozliczenia zawartych przez członków GPW transakcji. Z kolei 
członkowie GPW koordynują rozliczenia dla klientów, na rachunek których przeprowadzono transakcje. 

Organizacja obrotu papierami wartościowymi 

Na Datę Prospektu sesje na GPW odbywają się regularnie od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8:30- 
-16:35 czasu warszawskiego, o ile zarząd GPW nie postanowi inaczej. 

Oferty, w zależności od rynku notowań danych papierów wartościowych, są zgłaszane w systemie notowań 
ciągłych (rynek podstawowy) lub w systemie kursu jednolitego z jednokrotnym lub dwukrotnym określeniem 
kursu jednolitego (rynek równoległy). Dla dużych pakietów akcji możliwe są tak zwane transakcje pakietowe 
prowadzone poza systemem notowań ciągłych lub kursu jednolitego. 

Informacje o kursie, wolumenie obrotów oraz wszelkich prawach szczególnych (prawie poboru, prawie do 
dywidendy) w odniesieniu do poszczególnych akcji dostępne są na oficjalnej stronie GPW (www.gpw.pl). 

Prowizje maklerskie nie są w Polsce ustalane przez GPW ani inne organy regulacyjne. Zależą one od ogólnej 
wartości transakcji oraz domu maklerskiego, który ją realizuje. 
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5. Obowiązki informacyjne 

Przepisy dotyczące obowiązków informacyjnych spółek publicznych notowanych na GPW zawarte są 
w Ustawie o Ofercie Publicznej, Ustawie o Obrocie Instrumentami Publicznymi oraz w przepisach 
wykonawczych do tych ustaw, w tym w Rozporządzeniu Ministra Finansów (dalej: Rozporządzenie 
o Obowiązkach Informacyjnych) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. 
nr 33 poz. 259, z późn. zm.). Zasadniczo zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej Emitent będzie miał 
obowiązek przekazywać KNF, GPW, a także do wiadomości publicznej (za pośrednictwem PAP) informacje 
mogące mieć wpływ na cenę papierów wartościowych Emitenta określone w Ustawie o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi (informacje poufne), a także informacje bieżące i okresowe określone w Rozporządzeniu 
o Obowiązkach Informacyjnych.  

Raporty Bieżące dotyczą zdarzeń zaistniałych w trakcie prowadzenia bieżącej działalności Emitenta. 
W raportach okresowych zamieszczane są sprawozdania finansowe przygotowane zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa. W szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Obowiązkach Informacyjnych 
Emitent ma obowiązek podawania do publicznej wiadomości w formie Raportów Bieżących, m.in. informacji 
o następujących zdarzeniach dotyczących Emitenta lub jego spółek zależnych: 

a) rozporządzeniu aktywami o znacznej wartości i istotnym obciążaniu tych aktywów;  

b) utracie aktywów o znacznej wartości w wyniku zdarzeń losowych;  

c) zawarciu, wypowiedzeniu lub rozwiązaniu istotnej umowy; 

d) spełnieniu się warunku przewidzianego w istotnej umowie;  

e) nabyciu lub zbyciu papierów wartościowych Emitenta przez Emitenta lub spółki zależne; 

f) udzieleniu istotnego poręczenia, kredytu lub gwarancji; 

g) wszczęciu istotnego postępowania sądowego lub administracyjnego; 

h) rejestracji przez sąd zmiany kapitału zakładowego; 

i) zmianie praw z papierów wartościowych Emitenta; 

j) emisji obligacji przez Emitenta; 

k) umorzeniu papierów wartościowych Emitenta;  

l) podjęciu decyzji o zamiarze i dokonaniu połączenia, podziału lub przekształcenia Emitenta;  

m) wyznaczeniu i odwołaniu podmiotu badającego sprawozdania finansowe Emitenta; 

n) powołaniu, odwołaniu lub rezygnacji członka Zarządu lub Rady Nadzorczej; 

o) ogłoszeniu upadłości, złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości i innych czynności dotyczących 
upadłości lub układu;  

p) podjęciu decyzji o zamiarze i dokonaniu transgranicznego połączeniu Emitenta z innym podmiotem; 

q) umorzeniu egzekucji ze względu na brak majątku;  

r) sporządzeniu prognozy wyników finansowych przekazywanej do wiadomości publicznej; 

s) przyznaniu lub zmianie ratingu dokonanego na zlecenie Emitenta. 

Ponadto Rozporządzenie o Obowiązkach Informacyjnych wprowadza obowiązek udostępniania w formie 
Raportów Bieżących wielu informacji związanych z procesem dopuszczania papierów wartościowych Emitenta 
do obrotu na rynku regulowanym i związanymi z tym czynnościami Emitenta i decyzjami organów 
regulacyjnych oraz informacji m.in. o terminach, porządkach obrad i projektach uchwał Walnych Zgromadzeń 
oraz powództwach o uchylenie tych uchwał. Rozporządzenie o Obowiązkach Informacyjnych szczegółowo 
określa treść Raportu Bieżącego; określa także treść raportów okresowych (kwartalnych, półrocznych 
i rocznych) zawierających przede wszystkim informacje finansowe i sprawozdania Zarządu. 

Zgodnie z Rozporządzeniem o Obowiązkach Informacyjnych – Raporty Bieżące powinny być, co do zasady, 
przekazywane przez Emitenta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia danego 
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zdarzenia lub powzięciu o nim informacji przez Emitenta. Rozporządzenie wskazuje inne terminy dla 
enumeratywnie podanych raportów bieżących, których przekazywanie zależy od zaistnienia szczególnych 
okoliczności (rozdział 3 Rozporządzenia).  Emitent jest obowiązany określić i przekazać do końca pierwszego 
miesiąca danego roku obrotowego, w formie Raportu Bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku 
obrotowym raportów okresowych, z uwzględnieniem, iż raporty kwartalne powinny być przekazywane – nie 
później niż w terminie 45 dni od końca danego kwartału, z wyjątkiem raportu za ostatni kwartał roku 
obrotowego, który powinien być przekazany nie później niż w terminie 60 dni od końca kwartału (chyba że 
Emitent zrezygnuje z jego przekazania); raporty półroczne – nie później niż w terminie 2 miesięcy od końca 
danego półrocza; a raporty roczne – nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia zakończenia roku 
obrotowego, którego dotyczy. 

Ponadto spółki, których papiery wartościowe są notowane w Polsce, mają obowiązek ujawniania „informacji 
poufnych”. Informacje poufne muszą być ujawniane niezwłocznie po wystąpieniu zdarzeń lub okoliczności, 
które wymagają ujawnienia lub niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wystąpieniu takich zdarzeń lub 
okoliczności, w każdym razie nie później niż w ciągu 24 godzin. Szerzej o informacji poufnej w pkt 2.1 
rozdziału XX niniejszego Prospektu emisyjnego. 

Raporty Bieżące i raporty okresowe Emitenta, a także informacje poufne będą publikowane w języku polskim. 
Inwestor niewładający językiem polskim powinien brać pod uwagę, że raporty bieżące i okresowe oraz 
informacje poufne mogą zawierać istotne informacje z punktu widzenia jego strategii inwestycyjnej. Emitent 
przekazuje raporty bieżące i okresowe, korzystając z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji 
(ESPI), przeznaczonego do obsługi emitentów, których papiery wartościowe są notowane na rynku 
regulowanym w Polsce. 
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ROZDZIAŁ XXI: OPODATKOWANIE 

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 

1.1. Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia akcji 

Zgodnie z art. 30b ust. 1 i 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od dochodów uzyskanych 
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw 
z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu 
objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci 
innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego 
dochodu.  

Dochodem, o którym mowa w powyżej, jest osiągnięta w roku podatkowym:  

1) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 
ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,  

2) różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów 
wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 
a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 a,  

3) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, 
określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,  

4) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach 
mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 
ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38,  

5) różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość 
prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na 
podstawie art. 22 ust. 1e, 

6) różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej 
powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę 
kapitałową a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł.  

Przepisów powyższych nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych 
instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności 
gospodarczej. 

Zasady opodatkowania opisane powyżej stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej 
z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową 
jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika 
uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. 

Zgodnie z art. 30b ust. 6 po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu 
podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym 
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, 
i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw 
z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu 
objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci 
innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy.  

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1) Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych w terminie do dnia 
30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym 



ROZDZIAŁ XXI: OPODATKOWANIE 

Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 179 

odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu 
(poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b. 

1.2. Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu dywidendy 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od uzyskanych dochodów 
(przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% 
zryczałtowanego podatku dochodowego. Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 
27 ustawy. 

Zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych zryczałtowany podatek 
dochodowy z tytułu dywidendy 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 razie przeznaczenia dochodu na powiększenie kapitału zakładowego płatnicy pobierają zryczałtowany 
podatek dochodowy w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego 
o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego. 

Płatnicy przekazują kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20. miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik 
urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, 
według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. W terminie do końca 
stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, 
którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik 
nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada 
siedziby, roczne deklaracje według ustalonego wzoru. 

Zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych – w zakresie papierów 
wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego 
w zakresie dywidendy 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. 

2. Podatek dochodowy od osób prawnych 

2.1. Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia akcji 

Dochodem ze sprzedaży akcji, praw poboru i praw do akcji podlegającym opodatkowaniu jest nadwyżka sumy 
przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, przy czym przychodem jest kwota 
otrzymana ze sprzedaży akcji, praw poboru bądź praw do akcji, natomiast kosztem uzyskania przychodu są 
wydatki poniesione na nabycie tych akcji, praw poboru bądź praw do akcji. Dochód ze sprzedaży akcji jest 
opodatkowany na zasadach ogólnych i łączy się z dochodami z innych źródeł. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy 
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatek wynosi 19% podstawy opodatkowania. 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy są obowiązani wpłacać 
na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od 
dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. 
Podatnicy mogą również deklarować dochód (stratę) w sposób uproszczony na zasadach określonych 
w art. 25 ust. 6-7 ustawy. 

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo 
niedobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby 
podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. 
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2.2. Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu dywidendy 

Stosownie do art. 22 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatek dochodowy od dochodów 
(przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających 
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego 
przychodu. 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:  

1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,  

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o których mowa w pkt 1 powyżej, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej 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,  

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale 
spółki, o której mowa w pkt 1, z tym zastrzeżeniem, że bezpośredni udział procentowy spółki 
wypłacającej dywidendę lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ustala się od 
1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2006 roku w wysokości nie mniejszej niż 20 procent, zaś od 
1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku w wysokości nie mniejszej niż 15 procent,  

4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych jest: a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo b) zagraniczny zakład spółki, o której 
mowa w pkt 2.  

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody 
(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub 
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności 
w wysokości określonej w pkt 3 nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie 
w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt 
3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub 
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). 
W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt 3 powyżej, 
nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, 
wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 
19% dochodów (przychodów) do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do 
zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze 
zwolnienia.  

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia 
nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. 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 mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypłacanych przez spółki, 
o których mowa w pkt 1, spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym określony 
w pkt 3 powyżej bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1, ustala się 
w wysokości nie mniejszej niż 25%. Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio również do podmiotów 
wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy, przy czym w przypadku Konfederacji Szwajcarskiej przepisy 
zasady te mają zastosowanie, jeżeli bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1 
powyżej, będzie nie mniejszy niż 25%. 

W razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego spółka pobiera podatek w terminie 14 
dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu 
kapitału zakładowego. 
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Spółka zobowiązana jest do przekazania kwoty podatku w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu 
skarbowego właściwego według siedziby podatnika, a w przypadku podatników niemających siedziby lub 
zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik 
urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Spółka jest obowiązana 
przesłać podatnikom mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informację 
o wysokości pobranego podatku, a podatnikom niemającym siedziby lub zarządu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzędowi skarbowemu informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku 
– sporządzone według ustalonego wzoru. 

3. Podatek dochodowy zagranicznych osób fizycznych i prawnych 

Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy dotyczące zasad 
opodatkowania dochodów ze sprzedaży akcji stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub 
zarządu podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

W związku z powyższym w przypadku podatników, którzy nie mają na terytorium RP miejsca zamieszkania, co 
do których powstaje obowiązek podatkowy od przychodów z dywidend, mają zastosowanie stawki wynikające 
z zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu albo 
o niepobieranie podatku zgodnie z takimi umowami, wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu 
do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwą 
administrację podatkową. Certyfikat rezydencji ma za zadanie wykazać, czy dany podmiot objęty jest 
zakresem przedmiotowym umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, tzn. uprawniony jest do 
skorzystania z niższych preferencyjnych stawek opodatkowania, ewentualnie do zwolnienia z podatku. 
W przypadku gdy istnieją wątpliwości, płatnik potrąci podatek w ustawowej wysokości. Jeżeli nierezydent 
udowodni, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, które 
przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł żądać 
stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku bezpośrednio od urzędu skarbowego. 

4. Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych umowy 
sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych (w tym akcji i innych instrumentów finansowych) 
podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku od sprzedaży praw majątkowych wynosi 
1% wartości rynkowej praw majątkowych. Zgodnie z art. 4 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności 
cywilnoprawnych kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Zgodnie z art. 9 pkt 9) ustawy zwalnia się z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż maklerskich 
instrumentów finansowych: 

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 

c) dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, 

d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 
inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego 

– w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.  

Ponadto zgodnie z art. 2 pkt 4) wspomnianej wyżej ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, 
inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:  

a) opodatkowana podatkiem od towarów i usług,  

b) zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem: umów sprzedaży i zamiany, których 
przedmiotem jest nieruchomość lub jej część albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze 
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własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub 
prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach; umowy 
sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych. 

5. Podatek od spadków i darowizn 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn podatkowi od 
spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
tytułem:  

a) dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego,  

b) darowizny, polecenia darczyńcy. 

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Obowiązek podatkowy 
powstaje:  

1) przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku;  

2) przy nabyciu w drodze zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego – z chwilą 
wykonania zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub polecenia; 

3) przy nabyciu w drodze zapisu windykacyjnego – z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu 
stwierdzającego nabycie spadku, postanowienia częściowego stwierdzającego nabycie przedmiotu 
zapisu windykacyjnego lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia;  

4) przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu 
notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia 
przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają 
szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich 
oświadczeń.  

Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie 
do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której 
zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. 

6. Odpowiedzialność płatnika 

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa płatnik, który nie wykonał 
obowiązków polegających na obliczeniu i pobraniu od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym 
terminie organowi podatkowemu, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany, a niewpłacony. 
Płatnik odpowiada za należności całym swoim majątkiem. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje 
się, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika; w tych 
przypadkach organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika. 
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ROZDZIAŁ XXII: INFORMACJE DODATKOWE 

1. Biegli Rewidenci 

Historyczne informacje finansowe za lata 2008-2010 sporządzone zgodnie z MSR/MSSF zostały zbadane przez 
niezależny podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, ul. Elbląska 15/17, w imieniu którego badanie przeprowadził biegły rewident Marek 
Wojciechowski, nr 10 984. 

Statutowe skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegały badaniu przez uprawnione podmioty 
audytorskie następująco: 

• PKF Audyt Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 15/17, za okresy od 01.01.2008 roku do 
31.12.2008 roku oraz od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, w imieniu którego badania 
przeprowadził biegły rewident Marek Wojciechowski, nr 10 984, 

• INSPIRACJA Sp. z o.o. z siedzibą w Skórzewie, ul. Poznańska 65, za okres od 01.01.2009 roku do 
31.12.2009 roku, w imieniu którego badanie przeprowadził biegły rewident Krystyna Małecka, 
nr 7409. 

Statutowe jednostkowe sprawozdania finansowe podlegały badaniu przez uprawnione podmioty audytorskie 
następująco: 

• PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 15/17, za okres od 01.01.2010 roku do 
31.12.2010 roku, w imieniu którego badanie przeprowadził biegły rewident Marek Wojciechowski, 
nr 10 984,  

• INSPIRACJA Sp.  z o.o. z siedzibą w Skórzewie, ul. Poznańska 65, za okres od 01.01.2008 roku do 
31.12.2008 roku, w imieniu którego badanie przeprowadzili biegli rewidenci Krystyna Małecka, 
nr 7409/5277, oraz Grażyna Michalak, nr 7111/5251, oraz za okres od 01.01.2009 roku do 
31.12.2009 roku, w imieniu którego badanie przeprowadził biegły rewident Krystyna Małecka, 
nr 7409. 

Nie było przypadku odmowy przez biegłego rewidenta wyrażenia opinii o badanych sprawozdaniach 
statutowych, wydania opinii negatywnej lub wydania opinii z zastrzeżeniem. 

Biegli rewidenci spełnili warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym 
w rozumieniu art. 66 ust. 2 i 3 Ustawy o rachunkowości. 

Szczegóły zmian biegłych rewidentów w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi nie są istotne dla 
oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej Emitenta.  

2. Wskazanie innych informacji w Prospekcie, które zostały zbadane przez Biegłych 
Rewidentów 

W rozdziale IX Prospektu zamieszczono szacunki wyników finansowych Grupy Emitenta i prognozę finansową 
Grupy na 2012 rok oraz raport Biegłego Rewidenta ze sprawdzenia wybranych elementów szacunków 
wyników Grupy Solar za 2011 rok oraz prognozy na 2012 rok. 

Data najnowszych informacji finansowych 

Ostatnimi rocznymi informacjami finansowymi sporządzonymi przez Emitenta oraz zbadanymi przez Biegłego 
Rewidenta jest sprawozdanie finansowe Emitenta sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za trzy lata zakończone 31 grudnia 
2010 r. 

3. Śródroczne i inne informacje finansowe 

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartały zakończone 30 września 2011 r. 
niezbadane przez Biegłego Rewidenta zostało zamieszczone w rozdziale XXV Prospektu. 
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4. Źródła danych finansowych niepochodzących ze sprawozdań finansowych 

W przypadku danych finansowych niepochodzących ze sprawozdań finansowych Emitenta zostało podane 
odpowiednie źródło danych, a dane te zostały oznaczone jako niezbadane. 

5. Doradcy uczestniczący w realizacji Oferty 

Wskazane poniżej podmioty są zaangażowane w Ofertę: 

Oferujący 

Rolę Oferującego w ramach Oferty pełni Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Wspólnej 47/49. Wynagrodzenie Oferującego jest uzależnione od powodzenia Oferty. 

Doradca Prawny Spółki 

Podmiotem zaangażowanym w procedurę dopuszczenia akcji Emitenta  do obrotu jest Doradca Prawny  
– Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni w Poznaniu. Kancelaria świadczy na rzecz Emitenta 
usługi doradztwa prawnego przy procesie zatwierdzenia Prospektu, dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki 
do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wynagrodzenie Doradcy Prawnego nie jest 
powiązane z powodzeniem Oferty. 

Doradca Finansowy 

Doradca Finansowy – BRE Corporate Finance S.A. z siedzibą w Warszawie – jest powiązany z Domem 
Inwestycyjnym BRE Banku S.A. w zakresie wynikającym z zawartej umowy na wykonanie niektórych prac 
związanych z przeprowadzeniem Oferty. Zakres pracy Doradcy Finansowego obejmuje w szczególności 
sporządzenie wyceny Emitenta oraz części Prospektu zgodnie z zakresem wskazanym w oświadczeniu Doradcy 
Finansowego. 

Wynagrodzenie Doradcy Finansowego jest częściowo wynagrodzeniem prowizyjnym, dlatego też jest on 
zainteresowany objęciem przez inwestorów jak największej liczby Akcji Sprzedawanych i uzyskaniem ich jak 
najwyższej ceny.  

6. Informacje uzyskane od osób trzecich 

Emitent oświadcza, iż nie ma raportów, pism i innych dokumentów, wycen i oświadczeń sporządzonych przez 
ekspertów na wniosek Emitenta, do których odniesienia lub których fragmenty znajdują się w niniejszym 
Prospekcie. 

Wiedzę na temat rynku i konkurentów Emitent opiera na publikacjach branżowych, ogólnodostępnych 
badaniach rynku, informacjach i opracowaniach oraz statystykach pochodzących z następujących źródeł:  

PMR Publications, NBP, GUS, IBnGR. 

Informacje zawarte w niniejszym Prospekcie, a co do których nie określono źródła pochodzenia, zostały 
opracowane na podstawie własnych informacji i danych zgromadzonych przez Emitenta na podstawie własnej 
wiedzy i znajomości rynku. 

Zarząd Emitenta potwierdza, że przytoczone informacje zostały dokładnie powtórzone oraz w stopniu, w jakim 
Emitent jest tego świadom i w jakim może to ocenić na podstawie informacji opublikowanych przez osobę 
trzecią, nie zostały pominięte żadne fakty, które sprawiłyby, że powtórzone informacje byłyby niedokładne lub 
wprowadzałyby w błąd. 
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7. Dokumenty udostępnione do wglądu 

Emitent informuje, iż w terminie ważności niniejszego Prospektu w siedzibie Emitenta lub na stronie 
internetowej Emitenta www.solar-company.com.pl można zapoznać się w formie papierowej lub elektronicznej 
z treścią następujących dokumentów udostępnionych do wglądu: 

1) Statut Emitenta 

2) Regulaminy: Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu 

3) Historyczne zbadane skonsolidowane informacje finansowe Emitenta za lata 2008-2010 

4) Śródroczne skonsolidowanie sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartały zakończone 
30 września 2011 r. 

5) Historyczne zbadane jednostkowe informacje finansowe Emitenta za lata 2008-2010 

6) Historyczne informacje finansowe spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta. 
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ROZDZIAŁ XXIII: OŚWIADCZENIA STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA 
PROSPEKTOWEGO 

1. Emitent 

Nazwa:   SOLAR Company S.A. 

Adres:    ul. Torowa 11; 61-315 Poznań 

Telefon:    +48 61 871 30 20 

Faks:   +48 61 871 30 19 

E-mail:    info@solar-company.com.pl 

Adres strony internetowej:  www.solar-company.com.pl 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta: 

Stanisław Bogacki – Prezes Zarządu 

Maria Pyzio – Wiceprezes Zarządu 

Paweł Nowak – Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

Oświadczenie Emitenta: 

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie 

Emitent oświadcza, że zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta 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. 

 

 

 

 

_________________________ ________________________ __________________________ 

Stanisław Bogacki Maria Pyzio Paweł Nowak 
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 
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2. Wprowadzający 

Nazwa:  VERAQUES LIMITED 

Adres:   Ermou. 32-34 

   KYPRIANOS COURT. 1st floor, Flat/Office 105 

P.C. 6021, Larnaca, Cyprus  

 

 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu VERAQUES LIMITED 

Paweł Nowak – Pełnomocnik 

 

 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Wprowadzającego: 

Wprowadzający jest odpowiedzialny za informacje zawarte w Prospekcie dotyczące VERAQUES 
LIMITED, Akcji Sprzedawanych oraz za informacje zawarte w Rozdziale XVIII „Warunki Oferty” 

dotyczące Akcji Sprzedawanych. 

My, niżej podpisani, uprawnieni do działania w imieniu VERAQUES LIMITED, niniejszym oświadczamy, że zgodnie 
z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w wyżej 
wymienionych częściach Prospektu są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że w Prospekcie nie 
pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 
 

 

 

 

________________________ 

Paweł Nowak 
Pełnomocnik 
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3. Wprowadzający 

Nazwa:   STANMAX CO LIMITED 

Adres:    Ermou. 32-34 

    KYPRIANOS COURT. 1st floor, Flat/Office 105 

P.C. 6021, Larnaca, Cyprus 

 

 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu STANMAX CO LIMITED 

Paweł Nowak – Pełnomocnik 

 

 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Wprowadzającego: 

Wprowadzający jest odpowiedzialny za informacje zawarte w Prospekcie dotyczące STANMAX CO 
LIMITED, Akcji Sprzedawanych oraz za informacje zawarte w Rozdziale XVIII „Warunki Oferty” 

dotyczące Akcji Sprzedawanych. 

My, niżej podpisani, uprawnieni do działania w imieniu STANMAX CO LIMITED, niniejszym oświadczamy, że zgodnie 
z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w wyżej 
wymienionych częściach Prospektu są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że w Prospekcie nie 
pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 
 

 

 

 

________________________ 

Paweł Nowak 
Pełnomocnik 
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4. Wprowadzający 

Nazwa:   WAKON INVESTMENTS LIMITED 

Adres:    Ermou. 32-34 

    KYPRIANOS COURT. 1st floor, Flat/Office 105 

P.C. 6021, Larnaca, Cyprus  

 

 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu WAKON INVESTMENTS  LIMITED 

Stanisław Bogacki – Pełnomocnik 

 

 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Wprowadzającego: 

Wprowadzający jest odpowiedzialny za informacje zawarte w Prospekcie dotyczące WAKON 
INVESTMENTS LIMITED, Akcji Sprzedawanych oraz za informacje zawarte w Rozdziale XVIII „Warunki 

Oferty” dotyczące Akcji Sprzedawanych. 

My, niżej podpisani, uprawnieni do działania w imieniu WAKON INVESTMENTS LIMITED, niniejszym oświadczamy, 
że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte 
w wyżej wymienionych częściach Prospektu są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że 
w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 
 

 

 

 

________________________ 

Stanisław Bogacki 
Pełnomocnik 
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5. Oferujący: Dom Inwestycyjny BRE Banku Spółka Akcyjna 

Nazwa:   Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 

Adres:    ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa 

Telefon:    +48 22 697 47 00 

Faks:   +48 22 697 48 40 

E-mail:    brebrokers@dibre.pl 

Adres strony internetowej:  www.dibre.pl 

 

 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego: 

Jarosław Kowalczuk – Prezes Zarządu 

Adam Jaroszewicz – Wiceprezes Zarządu 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Oferującego: 
 

Oferujący jest odpowiedzialny za sporządzenie następujących części Prospektu: Rozdział I pkt 9, 
Rozdział II pkt 3, Rozdział XVIII, Rozdział XXII pkt 5 w zakresie „Oferujący”, Rozdziały XXIII pkt 5 

 

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, 
informacje zawarte w częściach Prospektu, za sporządzenie których jest odpowiedzialny Oferujący, są prawdziwe, 
rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że nie pominięto w nich niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

 

 

 

________________________ _________________________ 

Jarosław Kowalczuk Adam Jaroszewicz 
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.  
z siedzibą w Warszawie 

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.  
z siedzibą w Warszawie 
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6. Doradca Prawny: Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni 

Nazwa:   Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni 

Adres:    ul. Mickiewicza 28, 60-836 Poznań 

Telefon:    +48 861 852 18 15 

Faks:   +48 861 662 81 15 

E-mail:    kancelaria@kancelaria-csw.pl 

Adres strony internetowej:  www.kancelaria-csw.pl 

 

 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego: 

Julita Ludwiniak – Radca prawny, Partner 

Mariola Więckowska – Radca prawny, Partner 

 

 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Doradcy Prawnego: 

 

Doradca prawny jest odpowiedzialny za sporządzenie następujących części Prospektu: Rozdział I  
– pkt 1,6.7; Rozdział V, Rozdział X, Rozdział XII pkt 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Rozdziały XIII – XVII, 

Rozdziały XIX – XXI 

 

 

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, 
informacje zawarte w częściach Prospektu, za sporządzenie których jest odpowiedzialny Doradca Prawny, są 
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że nie pominięto w nich niczego, co mogłoby wpływać na ich 
znaczenie. 
 

 

 

 

_________________________ ________________________ 

Julita Ludwiniak Mariola Więckowska 
partner, radca prawny partner, radca prawny 

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy 
Radcy Prawni z siedzibą w Poznaniu 

Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy  
Radcy Prawni z siedzibą w Poznaniu 
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7. Doradca Finansowy 

Nazwa:   BRE Corporate Finance S.A. 

Adres:    ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa 

Telefon:    +48 22 33 22 000 

Faks:   +48 22 33 22 001 

E-mail:    office@bcf.pl 

Adres strony internetowej:   www.bcf.pl 

 

 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego: 

Piotr Gałązka – Prezes Zarządu 

Leszek Filipowicz – Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Doradcy Finansowego: 

 

Doradca Finansowy odpowiedzialny za sporządzenie następujących części Prospektu:  
Rozdział I – pkt 2, 3, 4, 5, 8; Rozdział II – pkt 1 i 2 (w zakresie biznesowych i ekonomicznych 

czynników ryzyka), Rozdział III, Rozdział IV, Rozdział VI, Rozdział VII, Rozdział VIII, Rozdział XI, 
Rozdział XII pkt 1-7, 9, Rozdział XXII pkt 3, 4, 5 (w zakresie dotyczącym Doradcy Finansowego), 6 

 

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, 
informacje zawarte w częściach Prospektu, za sporządzenie których jest odpowiedzialny Doradca Finansowy, są 
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że nie pominięto w nich niczego, co mogłoby wpływać na ich 
znaczenie. 
 

 

 

 

_________________________ ________________________ 

Piotr Gałązka Leszek Filipowicz 
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 

  

 



ROZDZIAŁ XXIV: DEFINICJE I SKRÓTY 

Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 193 
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Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Prospekcie, mają znaczenie nadane im poniżej, o ile 
z kontekstu nie wynika inaczej. 

Akcje  30.000.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym 995.000 akcji serii 
A-WL, 497.500 akcji serii A-SL, 497.500  akcji serii A-VL, 5.000 akcji serii 
A-NP, 2.500 akcji serii A-PM, 2.500 akcji serii A-BS, 28.000.000 akcji serii B 
wyemitowanych w kapitale zakładowym Spółki na Datę Prospektu 

Akcje Oferowane Do 12.000.000 Akcji Oferowanych w Ofercie przez Wprowadzających 

Aneks Aneks do Prospektu w rozumieniu art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej 

APH Grutex „Grutex”  A.P.H.  Jolanta Gruszka z siedzibą w Poznaniu 

Cena Sprzedaży Akcji Ostateczna cena sprzedaży jednej Akcji Oferowanej w Ofercie ustalona przez
Wprowadzających po uzyskaniu rekomendacji Oferującego po zakończeniu
budowania Księgi Popytu na Akcje Oferowane 

Cena Maksymalna Cena maksymalna Akcji Oferowanych ustalana przez Wprowadzających po 
uzyskaniu rekomendacji Oferującego 

Data Prospektu Dzień zatwierdzenia Prospektu przez KNF 

Deklaracje Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych w Ofercie składne
przez Inwestorów Instytucjonalnych w procesie budowania Księgi Popytu 

Dopuszczenie Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW 

Emitent, Spółka, Solar Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu 

Euro, EUR Jednostka walutowa obowiązująca w krajach strefy euro 

GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Grupa, Grupa Solar Grupa Kapitałowa Emitenta, którą tworzy Emitent i spółki: PHU Solar sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu, Solar Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz
Solar Franczyza sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

IBnGR Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

Kodeks Spółek Handlowych,  
KSH 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych  
(Dz.U. nr 94 poz. 1037, z późniejszymi zmianami) 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Księga Popytu Księga Popytu na Akcje Oferowane 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 

NBP Narodowy Bank Polski 

Oferta, Oferta Publiczna Oferta publiczna Akcji Oferowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przeprowadzana na podstawie Prospektu 

Oferujący Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie 
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PHU Solar PHU Solar sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

PKB Produkt krajowy brutto 

PLN, zł, złoty Jednostka monetarna Rzeczypospoitej Polskiej 

POK Punkt obsługi klienta, w którym następuje przyjmowanie zapisów na Akcje
Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych 

Prospekt, Prospekt emisyjny Niniejszy Prospekt emisyjny Spółki, stanowiący prospekt w rozumieniu Ustawy 
o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia 809/2004, na podstawie którego
Spółka będzie przeprowadzała Ofertę oraz ubiegała się o Dopuszczenie 

Regulamin Giełdy Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 stycznia
2006 r., ze zm. 

Rozporządzenie 809/2004 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
stanowiące przepis wykonawczy do Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach 
emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich
prospektów oraz rozpowszechniania reklam (Dz.Urz. Unii Europejskiej L 149/1 
z dnia 30.04.2004, z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie o Raportach Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz.U. z 2009 r. Nr 209, poz. 1744, ze zm.) 

Rozporządzenie o Rynku  
i Emitentach 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2005 r. w sprawie
szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań
giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu 
na tym rynku (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1712) 

Skonsolidowane Sprawozdanie 
Finansowe 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Solar Company
S.A. za lata 2008-2010 sporządzone według MSSF i zbadane przez Biegłego 
Rewidenta oraz skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za III kwartały zakończone 30 września
2011 r. niezbadane przez Biegłego Rewidenta 

Solar Dystrybucja  Solar Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

Solar Franczyza Solar Franczyza sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

Statut, Statut Spółki,  
Statut Emitenta 

Statut spółki Solar Company S.A. 

Szczegółowe Zasady Działania 
KDPW 

Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 
(Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KDPW nr 176/09 z dnia 15 maja 2009 r.,
ze zm.) 

Szczegółowe Zasady Obrotu 
Giełdowego 

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego uchwalone Uchwałą Nr 4/2006 Zarządu
GPW z dnia 10 stycznia 2006 r., ze zm. 

Transza Inwestorów 
Indywidualnych 

Akcje Oferowane oferowane w Ofercie inwestorom indywidualnym, stanowiące
około 20% Oferty 

Transza Inwestorów 
Instytucjonalnych 

Akcje Oferowane oferowane w Ofercie inwestorom instytucjonalnym 
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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 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) 

Ustawa o Obrocie, Ustawa  
o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi  
(Dz.U. nr 183 poz. 1538, z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o Ochronie Konkurencji  
i Konsumentów 

Ustawa o Podatku Dochodowym  
od Osób Fizycznych 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz.U. nr 50 poz. 331, z późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(tekst jednolity – Dz.U. z 2000 r. nr 14 poz. 176, z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o Podatku Dochodowym  
od Osób Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(tekst jednolity – Dz.U. z 2000 r. nr 54 poz. 654, z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o Podatku od Czynności 
Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 
(tekst jednolity – Dz.U. z 2005r. nr 41 poz. 399, z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o Podatku od Spadków  
i Darowizn 

Ordynacja podatkowa 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn  
(tekst jednolity – Dz.U. z 2004 r. nr 142 poz. 1514, z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.,  
(tekst jednolity – Dz.U. z 2005 r. nr 8 poz. 50, z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości  
(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami) 

Wprowadzający STANMAX Co Limited z siedzibą w Larnace (Cypr), pod adresem Ermou, 32-34,
Kyprianos Cort, Flat/Office 105, P.C. 6021, Larnaka,VERAQUES Limited z siedzibą 
w Larnace (Cypr), pod adresem Ermou, 32-34, Kyprianos Cort, Flat/Office 
105, P.C. 6021, Larnaka, WAKON INVESTMENTS Limited z siedzibą w Larnace 
(Cypr), pod adresem Ermou, 32-34, Kyprianos Cort, Flat/Office 105, 
P.C. 6021, Larnaka 

Zaproszenie Zaproszenie do złożenia zapisu na Akcje Oferowane wystosowane do 
Inwestora Instytucjonalnego po zakończeniu budowania Księgi Popytu 

Zarząd Zarząd Spółki 
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Zaprezentowane w niniejszym rozdziale skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za lata 2008-2010 oraz 
skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za III kwartały zakończone 30 września 2011 r. 
będące podstawą zaprezentowania historycznych informacji finansowych zostały sporządzone zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską. 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za lata 2008-2010 zostało zbadane przez Biegłego Rewidenta 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 
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Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-1 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przyszłych inwestorów  

SOLAR COMPANY Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  

Na potrzeby niniejszego Prospektu emisyjnego oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 
z dnia 29 kwietnia 2004 r., wykonujących dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu i Rady w sprawie informacji zawartych 
w prospektach emisyjnych oraz formy włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz 
rozpowszechniania reklam (Dz.Urz. UE L 149 z 30.04.2004 r.) i wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1787/2006 z 4 grudnia 2006 roku, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 809/2004 (Dz.Urz. UE L 337/17 
z 05.12.2006 r.), przeprowadziliśmy badanie prezentowanych przez Emitenta historycznych informacji finansowych za 
lata 2008-2010. 

Historyczne informacje finansowe Grupy Kapitałowej SOLAR COMPANY przedstawiają skonsolidowane sprawozdania 
finansowe Emitenta sporządzone za lata 2008-2010. 

Historyczne informacje finansowe za lata 2008-2010 zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami 
ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.  

Za sporządzenie i rzetelną prezentację historycznych informacji finansowych umieszczonych w Prospekcie odpowiada 
Zarząd Spółki Dominującej (Emitenta). Obowiązki z tym związane obejmują: zaprojektowanie, wdrożenie 
i zapewnienie kontroli wewnętrznej związanej ze sporządzeniem i rzetelną prezentacją skonsolidowanych 
sprawozdań, dobór polityki rachunkowości oraz dokonywanie uzasadnionych w danych okolicznościach szacunków 
księgowych. 

Naszym zadaniem było zbadanie historycznych informacji finansowych prezentowanych w Prospekcie i wyrażenie 
opinii na podstawie badania, czy historyczne informacje finansowe są we wszystkich istotnych aspektach rzetelne, 
prawidłowe i jasne. 

Stosownie do wymagań Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. zamieszczone 
w Prospekcie skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok 2010 wraz z danymi porównywalnymi za lata 2009 
i  2008 zostały sporządzone zgodnie z zasadami MSSF w sposób zapewniający ich porównywalność przez 
zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach. Skutki zmiany 
zasad rachunkowości oraz uzgodnienie kapitałów własnych i wyniku finansowego ujawniono w notach 
objaśniających. 

Historyczne informacje finansowe sporządzone zostały zgodnie z formą, jaka zostanie przyjęta w kolejnym 
opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, z uwzględnieniem standardów i zasad 
rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego rocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. 

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 

• przepisów rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, 

• krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, 

• Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych 

w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że historyczne informacje finansowe nie zawierają istotnych 
nieprawidłowości. 

W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostki powiązane zasad 
(polityki) rachunkowości i sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – podstaw, z których 
wynikają liczby i informacje zawarte w historycznych informacjach finansowych, jak i całościową ocenę historycznych 
informacji finansowych. 
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F-2 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażania miarodajnej opinii. 

Naszym zdaniem historyczne informacje finansowe zaprezentowane w Prospekcie emisyjnym sporządzone zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej za okresy: 

– od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, 

– od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, 

– od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, 

przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyników 
finansowych Emitenta w okresach prezentowanych w niniejszym Prospekcie emisyjnym. 

 

 

 

Marek Wojciechowski 

 

 

……………………………………….. 

Biegły rewident nr 10 984 

kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie 
w imieniu PKF Audyt Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego  

do badania sprawozdań finansowych nr 548 

 

ul. Elbląska 15/17 
01-747 Warszawa 

 

 

 

Poznań, 10 czerwca 2011 r.  
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Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-3 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. 

ZA LATA 2008-2010 
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F-4 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

INFORMACJE OGÓLNE 

I. Dane jednostki dominującej 

Nazwa:  SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 r. SOLAR COMPANY Ltd.) 

Forma prawna:  spółka akcyjna (od 01.05.2011 r. spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością) 

Siedziba:  Poznań, ul. Torowa 11 

Kraj rejestracji:  Polska 

Podstawowy przedmiot działalności:  Sprzedaż detaliczna oraz hurtowa odzieży i obuwia  

Organ prowadzący rejestr:  Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 

Numer statystyczny REGON:  630371711 

NIP:  779-10-19-139 

II. Czas trwania Grupy Kapitałowej 

Spółka dominująca SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 r. SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.) i pozostałe 
jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony. 

III. Okresy prezentowane 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 
2010 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku dla 
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 
roku dla skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych 
dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian 
w skonsolidowanym kapitale własnym oraz według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku dla 
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 
roku dla skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych 
dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian 
w skonsolidowanym kapitale własnym. 

IV. Skład organów jednostki dominującej według stanu na dzień 31.12.2010 r. 

Zarząd: 

PREZES ZARZĄDU  – Maria Jadwiga Pyzio 

WICEPREZES ZARZĄDU – Stanisław Antoni Bogacki 

Na dzień 31.12.2010 r. 

WICEPREZES ZARZĄDU – Paweł Michał Nowak  

PREZES ZARZĄDU – Maria Jadwiga Pyzio 

WICEPREZES ZARZĄDU – Stanisław Antoni Bogacki 

Na dzień 31.12.2009 r. 

WICEPREZES ZARZĄDU – Paweł Michał Nowak  

PREZES ZARZĄDU – Maria Jadwiga Pyzio Na dzień 31.12.2008 r. 

CZŁONEK ZARZĄDU – Stanisław Antoni Bogacki 

Na dzień sporządzenia informacji finansowej jednostką dominującą kieruje Zarząd w osobach: 

PREZES ZARZĄDU – Stanisław Antoni Bogacki 

WICEPREZES ZARZĄDU – Maria Jadwiga Pyzio  

WICEPREZES ZARZĄDU – Paweł Michał Nowak  
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Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-5 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Rada Nadzorcza: Spółka dominująca w okresie objętym sprawozdaniem nie ustanowiła Rady 
Nadzorczej. 

Na dzień sporządzenia informacji finansowej Rada Nadzorcza składa się z następujących osób: 

 Przewodniczący  – Robert Bartkowiak  

 Członek  – Stanisław Wojciech Bogacki 

Członek – Dymitr Paweł Nowak 

Członek – Radosław Pyzio  

Członek – Sebastian Samol  

V. Biegli rewidenci 

Podmiotem badającym sprawozdanie finansowe za 2010 rok była spółka:  

PKF Audyt Sp. z o.o. 
ul. Elbląska 15/17 
01 -747 Warszawa 

VI. Prawnicy 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski Spółka Komandytowa 
ul. 28 Czerwca 1956, nr 231/239 
61-485  Poznań 

VII. Banki 

1. BRE BANK S.A. Oddział Korporacyjny Poznań, ul. Półwiejska 42, 61-888 Poznań, 
2. ING Bank Śląski S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Piekary 7, 61-823 Poznań. 

VIII. Znaczący akcjonariusze jednostki dominującej 

Według stanu na dzień 31.12.2010 r. udziałowcami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu byli: 

Udziałowcy  
Liczba  

udziałów 
Udział w kapitale 
zakładowym % 

Liczba  
głosów 

Udział w ogólnej liczbie 
głosów na WZ (%) 

Pyzio Maria Jadwiga 500 25% 500 25% 

Bogacki Stanisław Antoni 500 25% 500 25% 

Nowak Paweł Michał 1 000 50% 1 000 50% 

Razem 2 000 100% 2 000 100% 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z dnia 28 stycznia 2011 roku uchwałami o numerach od 5 do 8 
dokonało umorzenia udziałów, obniżenia kapitału zakładowego, a następnie podwyższenia kapitału 
zakładowego. W wyniku rejestracji powyższych zmian w KRS w dniu 02.03.2011 roku struktura własności 
kapitału zakładowego przedstawia się następująco: 

Udziałowcy  
Liczba 

udziałów 
Udział w kapitale 
zakładowym % 

Liczba 
głosów 

Udział w ogólnej liczbie 
głosów na WZ (%) 

Pyzio Maria Jadwiga 5 0,13% 2 500 0,13% 

Bogacki Stanisław Antoni 5 0,13% 2 500 0,13% 

Nowak Paweł Michał 10 0,25% 5 000 0,25% 

Stanmax Co Limited 995 24,88% 497 500 24,88% 

Veraques Limited  995 24,88% 497 500 24,88% 

Wakon Investments Limited 1 990 49,75% 995 000 49,75% 

RAZEM 4 000 100% 2 000 000 100% 
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Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Według stanu na dzień 15.05.2011 r. akcjonariuszami są: 

Akcjonariusze Liczba akcji 
Udział w kapitale 
zakładowym % 

Liczba 
głosów 

Udział w ogólnej liczbie 
głosów na WZA (%) 

Pyzio Maria Jadwiga 25 000 0,13% 25 000 0,13% 

Bogacki Stanisław Antoni 25 000 0,13% 25 000 0,13% 

Nowak Paweł Michał 50 000 0,25% 50 000 0,25% 

Stanmax Co Limited 4 975 000 24,88% 4 975 000 24,88% 

Veraques Limited  4 975 000 24,88% 4 975 000 24,88% 

Wakon Investments Limited 9 950 000 49,75% 9 950 000 49,75% 

Razem 20 000 000 100% 20 000 000 100% 

IX. Spółki zależne: 

Nazwa  
Spółki  

Siedziba  
Dane 

rejestrowe  
Przedmiot 

działalności
Kapitał 

podstawowy 

Udział 
procentowy 
w kapitale 

Udział 
procentowy 
w prawach 

głosu 

PHU Solar  
Sp. z o.o. 

ul. Torowa 11, 
61-315 Poznań 

KRS 
0000158070 

NIP 

 779-00-00-669 

sprzedaż 
hurtowa 
odzieży  
i obuwia 

50.000,00 100% 100% 

SOLAR DYSTRYBUCJA  
(do dnia 31.03.2011 roku 
Grutex Logistyka Sp. z o.o.) 

ul. Torowa 11, 
61-315 Poznań 

KRS 
0000324776 

NIP  

779-00-44-454 

sprzedaż 
hurtowa 
odzieży  
i obuwia 

1 000.000,00 100% 100% 

SOLAR FRANCZYZA  
Sp. z o.o.  
(do dnia 31.03.2011 roku 
Grutex Sp. z o.o.) 

ul. Torowa 11, 
61-315 Poznań 

KRS 
0000314142 

NIP 

 782-24-50-980 

sprzedaż 
hurtowa 
odzieży  
i obuwia 

50.000,00 100% 100% 

X. Spółki stowarzyszone: 

Grupa Kapitałowa nie posiada podmiotów stowarzyszonych. 

XI. Graficzna prezentacja Grupy Kapitałowej: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII. Oświadczenie Zarządu 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki dominującej 
oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane 
porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę zasadami rachunkowości oraz że 
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej oraz 
jej wynik finansowy. 

100%

Solar Company S.A. 

PHU Solar Sp. z o.o. Solar Dystrybucja Sp. z o.o.  

100%100% 

Solar Franczyza Sp. z o.o.  
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Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-7 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad 
rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały 
zatwierdzone przez Unię Europejska oraz w zakresie wymaganym przez Rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych (Dz.U. Nr 33, poz. 259). Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia do 
31 grudnia 2010 roku i okresy porównywalne od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku oraz od 1 stycznia do 
31 grudnia 2008 roku. 

Zarząd jednostki dominującej oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych 
dokonujący badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa 
oraz że podmiot ten i biegli rewidenci, dokonujący tego badania, spełniali warunki do wydania bezstronnej 
i niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.  

XIII. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd jednostki 
dominującej w dniu 15.05.2011 roku. 

XIV. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR 

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresach objętych sprawozdaniem finansowym 
ustalane są przez Narodowy Bank Polski. Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursy wymiany 
złotego w stosunku do EUR  w okresach objętych historycznymi danymi finansowymi kształtowały się 
następująco: 

Rok obrotowy 
Średni kurs  
w okresie* 

Minimalny kurs  
w okresie 

Maksymalny kurs  
w okresie 

Kurs na ostatni 
dzień okresu 

2010 4,0044 3,8356 4,1770 3,9603 

2009 4,3406 3,9170 4,8999 4,1082 

2008 3,5321 3,2026 4,1724 4,1724 

*Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy 
Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu. 

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych 
przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy 
Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. 

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych 
z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych przeliczonych na EUR 

2010 2009 2008 
Wyszczególnienie 

PLN EUR PLN EUR PLN EUR 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 183 020 45 705 198 645 45 764 140 319 39 727

Koszt własny sprzedaży 140 244 35 023 167 626 38 618 100 228 28 376

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 42 327 10 570 30 537 7 035 40 075 11 346

Zysk (strata) brutto 40 569 10 131 29 060 6 695 40 760 11 540

Zysk (strata) netto 32 435 8 100 22 884 5 272 32 699 9 258

Aktywa razem 111 457 28 144 102 765 25 015 74 748 17 915

Zobowiązania razem 47 536 12 003 51 958 12 647 10 828 2 595

    w tym: zobowiązania krótkoterminowe 17 977 4 539 14 853 3 615 9 910 2 375

Kapitał własny 63 921 16 140 50 807 12 367 63 920 15 320

Kapitał podstawowy 1 000 253 1 000 243 1 000 240

Liczba udziałów/akcji w sztukach (średnioważona) 2 2 2 2 2 2

Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 32 8 25 6 32 8
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2010 2009 2008 
Wyszczególnienie 

PLN EUR PLN EUR PLN EUR 

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 16 4 11 3 16 4

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 314 6 072 15 505 3 572 14 358 4 065

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -30 483 -7 612 -8 498 -1 958 -4 116 -1 165

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 947 -736 -5 074 -1 169 -4 633 -1 312

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 

 NOTA 
01.01- 

-31.12.2010 
01.01- 

-31.12.2009 
01.01- 

-31.12.2008 

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 1,2 183 020 198 645 140 319

Przychody netto ze sprzedaży usług i produktów  761 408 913

Zmiana stanu produktów zwiększenia (+); zmniejszenia (-)  -547 -186 457

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  182 806 198 424 138 948

Koszty działalności operacyjnej  140 244 167 626 100 228

I. Amortyzacja   4 538 3 865 3 076

II. Zużycie materiałów i energii   5 359 6 241 4 924

III. Usługi obce   26 978 26 694 21 596

IV. Podatki i opłaty  1 180 861 777

V. Wynagrodzenia   24 569 22 302 16 863

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   5 179 4 734 3 359

VII. Pozostałe koszty rodzajowe   2 455 2 624 3 077

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   69 985 100 304 46 557

Zysk (strata) na sprzedaży  42 776 31 020 40 090

Pozostałe przychody operacyjne 4 179 841 199

Pozostałe koszty operacyjne 4 628 1 324 214

Zysk (strata) na działalności operacyjnej  42 327 30 537 40 075

Przychody finansowe 5 1 699 649 1 140

Koszty finansowe 5 3 457 2 126 455

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek rozliczanych 
metodą praw własności 

 
 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  40 569 29 060 40 760

Podatek dochodowy 6 8 135 6 176 8 061

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej  32 435 22 884 32 699

Zysk (strata) z działalności zaniechanej 7 0 0 0

Zysk (strata) netto  32 435 22 884 32 699

   

Zysk (strata) przypisana akcjonariuszom niekontrolującym  0 0 0

Zysk (strata) netto przypisana podmiotowi 
dominującemu 

 
32 435 22 884 32 699

   

Zysk (strata) netto na jeden udział (w zł) 8  

Podstawowy za okres obrotowy  16 217,27 11 442,10 16 349,46

Rozwodniony za okres obrotowy  16 217,27 11 442,10 16 349,46

Zysk (strata) netto na jeden udział z działalności 
kontynuowanej (w zł) 

 
    

Podstawowy za okres obrotowy  16 217,27 11 442,10 16 349,46

Rozwodniony za okres obrotowy  16 217,27 11 442,10 16 349,46

Zysk (strata) netto na jeden udział z działalności 
zaniechanej (w zł) 

 
0,00 0,00 0,00
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Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

 NOTA 
01.01- 

-31.12.2010 
01.01- 

-31.12.2009 
01.01- 

-31.12.2008 

Zysk (strata) netto  32 435 22 884 32 699

Zmiany w nadwyżce z przeszacowania   

Zyski (straty)  z tytułu przeszacowania składników aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży 

 
 

Efektywna część  zysków i strat związanych 
z instrumentami zabezpieczającymi przepływy środków 
pieniężnych 

 
 

Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych 
świadczeń emerytalnych 

 
 

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających  
za granicą 

 
 

Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych 
całkowitych dochodów 

 
 

Suma dochodów całkowitych  10, 11 32 435 22 884 32 699

   

Suma dochodów całkowitych przypisana akcjonariuszom 
niekontrolującym 

 
 

Suma dochodów całkowitych przypadająca  
na podmiot dominujący 

 
32 435 22 884 32 699

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

AKTYWA  NOTA 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Aktywa trwałe   24 972 23 133 18 857

Rzeczowe aktywa trwałe 12 18 905 19 137 14 897

Wartości niematerialne  13 1 084 192 156

Nieruchomości inwestycyjne 14 0 0 0

Inwestycje w jednostkach podporządkowanych  
nieobjętych konsolidacją  

16 
0 28 28

Pożyczki długoterminowe   19 1 642 1 555 1 468

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  0 0 0

Pozostałe aktywa trwałe 17 2 637 1 713 1 601

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 6 703 509 709

Aktywa obrotowe  86 485 79 632 55 891

Zapasy 20 5 477 16 896 8 182

Należności handlowe 22 36 899 35 593 3 002

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego  0 2 559 0

Pozostałe należności  23 29 615 360 22 221

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  0 0 0

Aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej  
przez wynik finansowy 

 
0 0 0

Pozostałe aktywa finansowe  0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 24 327 942 1 137

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 25 14 166 23 282 21 349

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone  
do sprzedaży 

 
0 0 0

AKTYWA RAZEM   111 457 102 765 74 748
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PASYWA NOTA 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Kapitał własny   63 921 50 807 63 920

Kapitały własne akcjonariuszy jednostki 
dominującej 

  
63 921 50 807 63 920

Kapitał zakładowy 26 1 000 1 000 1 000

Kapitały zapasowy z objęcia udziałów powyżej ceny 
nominalnej 27 0 0 0

Pozostałe kapitały 28 111 172 86 534 31 233

Różnice kursowe z przeliczenia   0 0 0

Zyski zatrzymane 29 -80 686 -59 612 -1 011

Wynik finansowy bieżącego okresu   32 435 22 884 32 699

Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących 30 0 0 0

Zobowiązanie długoterminowe  29 560 37 105 918

Kredyty i pożyczki 31 0 0 0

Pozostałe zobowiązania finansowe 32 27 659 35 942 102

Inne zobowiązania długoterminowe 34 0 0 0

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 657 211 179

Rozliczenia międzyokresowe  40 463 215 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 41 0 0 0

Pozostałe rezerwy 42 781 737 638

Zobowiązania krótkoterminowe   17 977 14 853 9 910

Kredyty i pożyczki 31 0 0 0

Pozostałe zobowiązania finansowe 32 6 216 4 075 97

Zobowiązania handlowe 35 1 085 4 630 2 484

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  1 903 0 3 891

Pozostałe zobowiązania 36,37 7 646 5 634 3 011

Rozliczenia międzyokresowe  40 191 44 45

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 41 393 434 280

Pozostałe rezerwy 42 542 35 102

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami 
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 

 
0 0 0

PASYWA RAZEM   111 457 102 765 74 748

Wartość księgowa na udział (w zł)   31 960,29 25 403,49 31 960,24

Wartość księgowa na akcję po przekształceniu (w zł)   3,20 2,54 3,20
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F-11 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 

 
Kapitał 

zakładowy 

Kapitały zapasowy 
ze sprzedaży akcji 

powyżej ceny 
nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Różnice 
kursowe 

z przeliczenia 

Zyski 
zatrzymane

Wynik 
finansowy 
bieżącego 

okresu 

Kapitał 
własny akcjonariuszy 
jednostki dominującej 

Kapitał 
akcjonariuszy 

niekontrolujących 

Razem 
kapitał 
własny 

dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2010 r. 

Kapitał własny na dzień 01 stycznia 1 000 0 86 534 0 -36 727 0 50 807 0 50 807 

Zmiany zasad rachunkowości 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Korekty z tyt. błędów podstawowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kapitał własny po korektach 1 000 0 86 534 0 -36 727 0 50 807 0 50 807 

Emisja akcji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Koszt emisji akcji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rozliczenie nabycia Spółki   0 0 379 0 -19 700 0 -19 321 0 -19 321 

Podział zysku netto 0 0 24 259 0 -24 259 0 0 0 0 

Wypłata dywidendy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suma dochodów całkowitych 0 0 0 0 0 32 435 32 435 0 32 435 

Kapitał własny na dzień 31 grudnia 1 000 0 111 172 0 -80 686 32 435 63 921 0 63 921 

dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2009 r. 

Kapitał własny na dzień 1 stycznia 1 000 0 31 233 0 31 688 0 63 920 0 63 920 

Zmiany zasad rachunkowości 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Korekty z tyt. błędów podstawowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kapitał własny po korektach 1 000 0 31 233 0 31 688 0 63 920 0 63 920 

Emisja akcji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Podział zysku netto 0 0 32 512 0 -32 512 0 0 0 0 

Rozliczenie nabycia Spółki   0 0 26 890 0 -58 788 0 -31 898 0 -31 898 

Zwrot dopłat 0 0 -4 100 0 0 0 -4 100 0 -4 100 

Suma dochodów całkowitych 0 0 0 0 0 22 884 22 884 0 22 884 

Kapitał własny na dzień 31 grudnia  1 000 0 86 534 0 -59 612 22 884 50 807 0 50 807 
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F-12 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

 
Kapitał 

zakładowy 

Kapitały zapasowy 
ze sprzedaży akcji 

powyżej ceny 
nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Różnice 
kursowe 

z przeliczenia 

Zyski 
zatrzymane

Wynik 
finansowy 
bieżącego 

okresu 

Kapitał 
własny akcjonariuszy 
jednostki dominującej 

Kapitał 
akcjonariuszy 

niekontrolujących 

Razem 
kapitał 
własny 

dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2008 r. 

Kapitał własny na dzień 01 stycznia  1 000 0 7 114 0 28 585 0 36 699 0 36 699 

Zmiany zasad rachunkowości 0 0 0 0 -905 0 -905 0 -905 

Korekty z tyt. błędów podstawowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kapitał własny po korektach 1 000 0 7 114 0 27 680 0 35 794 0 35 794 

Emisja akcji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inne korekty  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Koszt emisji akcji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Podział zysku netto 0 0 27 133 0 -27 133 0 0 0 0 

Wypłata dywidendy 0 0 -3 014 0 -1 559 0 -4 573 0 -4 573 

Suma dochodów całkowitych 0 0 0 0 0 32 699 32 699 0 32 699 

Kapitał własny na dzień 31 grudnia  1 000 0 31 233 0 -1 011 32 699 63 920 0 63 920 
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Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-13 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych  

  
01.01- 

-31.12.2010
01.01- 

-31.12.2009 
01.01- 

-31.12.2008

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA 
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 40 569 29 060 40 760
Korekty razem -16 255 -13 555 -26 402
Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0

Amortyzacja  4 538 3 865 3 076

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 22 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 532 1 562 -1 026

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 111 405 126

Zmiana stanu rezerw 325 175 -225

Zmiana stanu zapasów 11 488 11 818 2 577

Zmiana stanu należności -29 756 -2 407 -17 854

Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 014 -15 963 -1 582

Zmiana stanu pozostałych aktywów 85 310 - 572

Inne korekty z działalności operacyjnej 0 0 292

Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony -3 565 -13 342 -11 214

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 314  15 505 14 358

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 
Wpływy 211 419 720
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10 58 69

Zbycie inwestycji w nieruchomości 0 0 0

Odsetki od środków  na rachunkach bankowych  201 361 651

Inne wpływy inwestycyjne   

Wydatki 30 694 8 917 4 836
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 771 8 222 4 836

Nabycie inwestycji w nieruchomości 0 0 0

Wydatki na aktywa finansowe 25 922 695 0

Inne wydatki inwestycyjne   

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -30 483 -8 498 -4 116

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA 
Wpływy 0 1 139 0
Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych  
oraz dopłat do kapitału  996 

Kredyty i pożyczki  0 

Emisja dłużnych papierów wartościowych  0 

Inne wpływy finansowe  143 

Wydatki 2 947 6 212 4 633
Nabycie udziałów (akcji) własnych 0 0 0

Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 0 4 100 4 573

Inne niż wpłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 127 97 56

Odsetki 2 820 2 010 4

Inne wydatki finansowe 0 5 0

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 947 -5 074 -4 633
D. Przepływy pieniężne netto razem (A+B+C) -9 116 1 934 5 610
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -9 116 1 934 5 610
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0

F. Środki pieniężne na początek okresu 23 282 21 349 15 739

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 14 166 23 282 21 349
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F-14 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

I. Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez UE. Na dzień zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów 
MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości 
nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi 
przez UE. 

MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
(„KIMSF”).  

II. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej i porównywalność sprawozdań 
finansowych 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez Grupę w okresie 12 miesięcy po ostatnim dniu bilansowym, czyli 31.12.2010 roku. Zarząd 
Spółki dominującej nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które 
wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu 
bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia 
dotychczasowej działalności. 

Do dnia sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok nie wystąpiły zdarzenia, 
które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego. Jednocześnie 
w niniejszym sprawozdaniu finansowym nie występują istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. 

III. Zasady konsolidacji 

a) Jednostki zależne 

Jednostki zależne to wszelkie jednostki, w odniesieniu do których Grupa ma zdolność kierowania ich 
polityką finansową i operacyjną, co zwykle towarzyszy posiadaniu większości ogólnej liczby głosów 
w organach stanowiących. Przy dokonywaniu oceny, czy Grupa kontroluje daną jednostkę, uwzględnia 
się istnienie i wpływ potencjalnych praw głosu, które w danej chwili można zrealizować lub zmienić. 

Na dzień nabycia jednostki zależnej (objęcia kontroli) aktywa/pasywa jednostki nabywanej są wyceniane 
według ich wartości godziwej. Nadwyżka ceny nabycia ponad wartością godziwą możliwych do 
zidentyfikowania przyjętych aktywów netto jednostki jest ujmowana w aktywach bilansu jako wartość 
firmy. W przypadku gdy cena nabycia jest niższa od wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania 
przyjętych aktywów netto jednostki, różnica ujmowana jest jako zysk w rachunku zysków i strat okresu, 
w którym nastąpiło nabycie. Udziały niekontrolujące są wykazywane według przypadającej na nich 
wartości godziwej aktywów netto. W kolejnych okresach straty przypadające na udziały niekontrolujące 
przypisuje się do właścicieli jednostki dominującej oraz udziałów niekontrolujących nawet wtedy, gdy 
w rezultacie udziały niekontrolujące przybierają wartość ujemną. Sprzedane w roku obrotowym spółki 
zależne podlegają konsolidacji od początku roku obrotowego do dnia zbycia. Wyniki finansowe jednostek 
nabytych w ciągu roku są ujmowane w sprawozdaniu finansowym od momentu ich nabycia. 

Przychody i koszty, rozrachunki i niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy spółkami Grupy są 
eliminowane. Niezrealizowane straty również podlegają eliminacji, chyba że transakcja dostarcza 
dowodów na utratę wartości przez przekazany składnik aktywów. Zasady rachunkowości stosowane 
przez jednostki zależne zostały zmienione tam, gdzie było to konieczne, dla zapewnienia zgodności 
z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę. 
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Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-15 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

b) Połączenie jednostek dotyczące jednostek lub przedsięwzięć znajdujących się pod wspólną 
kontrolą to połączenie jednostek, w ramach którego wszystkie łączące się jednostki lub przedsięwzięcia 
znajdują się ostatecznie pod kontrolą tej samej strony lub stron zarówno przed, jak i po połączeniu 
jednostek, a kontrola ta nie jest tymczasowa.  

W przypadku transakcji: 

1. z dnia 21.07.2009 roku nabycia udziałów SOLAR DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. (do dnia 31.03.2011 roku 
Grutex Logistyka Sp. z o.o.) przez SOLAR Company Ltd. Sp. z o.o. 

2. z dnia 26.11.2010 roku nabycia udziałów SOLAR FRANCZYZA Sp. z o.o. (do dnia 31.03.2011 roku 
Grutex Sp. z o.o.) przez SOLAR DYSTRYBUCJA (do dnia 31.03.2011 roku Grutex Logistyka Sp. z o.o.), 

uznano, iż mają one znamiona przedsięwzięć pod wspólną kontrolą, dlatego też rozliczenie transakcji 
przeprowadzono następująco:  

a) nie dokonano wyceny do wartości godziwej przejmowanych aktywów netto, 

b) nadwyżkę ceny nabycia nad wartością przejmowanych aktywów netto odniesiono jako korektę 
kapitału własnego Grupy,  

c) dodano poszczególne pozycje kapitałowe, natomiast wartość kapitału zakładowego spółki 
przejmowanej skorygowała pozycję „zyski zatrzymane”, 

d) za okres, w którym nastąpiło nabycie, połączono wartość obrotów przejmowanej spółki zależnej oraz 
Grupy Kapitałowej, dokonując eliminacji wzajemnych obrotów i rozrachunków. 

c) Udziały/akcje niekontrolujące oraz transakcje z udziałowcami/akcjonariuszami niekontrolującymi 

Udziały należące do udziałowców niesprawujących kontroli obejmują nienależące do Grupy udziały 
w spółkach objętych konsolidacją. Kapitał należący do udziałowców niesprawujących kontroli ustala się 
jako wartość aktywów netto jednostki powiązanej przypadających na dzień nabycia akcjonariuszom 
spoza Grupy Kapitałowej. Wartość tę zmniejsza/zwiększa się o przypadające na wartość udziałów 
należących do udziałowców niesprawujących kontroli zwiększenia/zmniejszenia kapitału własnego. Grupa 
zastosowała zasadę traktowania transakcji z udziałowcami niesprawującymi kontroli jako transakcje 
z podmiotami trzecimi niepowiązanymi z Grupą. 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym udziały niekontrolujące nie wystąpiły.  

d) Jednostki stowarzyszone 

Jednostki stowarzyszone to jednostki, na które Grupa wywiera znaczący wpływ, lecz których nie 
kontroluje, co zwykle towarzyszy posiadaniu od 20 do 50% ogólnej liczby głosów w organach 
stanowiących. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych są rozliczana metodą praw własności, a ujęcie 
początkowe następuje według kosztu. Udział Grupy w wyniku finansowym jednostki stowarzyszonej od 
dnia nabycia ujmuje się w rachunku zysków i strat, zaś jej udział w zmianach stanu innych kapitałów od 
dnia nabycia – w pozostałych kapitałach. O łączne zmiany stanu od dnia nabycia koryguje się wartość 
bilansową inwestycji. 

e) Spółki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy kończące się 31 grudnia  2010 roku, 
31 grudnia 2009 roku oraz 31 grudnia 2008 roku obejmuje następujące jednostki wchodzące w skład 
Grupy: 

Udział w ogólnej liczbie głosów (w %)
Wyszczególnienie 

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

SOLAR Company Ltd. Sp. z o.o.  Jednostka dominująca 

PHU SOLAR Sp. z o.o.  100% 100% 100%

 100% 100% -

SOLAR FRANCZYZA Sp. z o.o. (do dnia 31.03.2011 roku Grutex Sp. z o.o.) 100% - -
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F-16 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

f) Spółki nieobjęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 

Niniejsze spółki nie zostały objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okresy kończące się 
31 grudnia 2008, 2009 oraz 2010 roku. 

Wyszczególnienie 
Udział w ogólnej liczbie 

głosów (w %) 
Podstawa prawna nieobjęcia spółki 

konsolidacją 

SOLAR COMPANY s.r.o. 100% Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej 

IV. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
oraz przychodów i kosztów 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego. 
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, 
o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN. 

Prezentacja sprawozdań z uwzględnieniem segmentów działalności 

Grupa przyjęła jako podstawowy układ sprawozdawczy – podział na segmenty geograficzne, czyli związane 
z prowadzeniem działalności w różnych obszarach geograficznych określonych według kryterium lokalizacji 
rynków zbytu. Wyodrębnione zostały dwa segmenty: 

• rynek krajowy (Polska), 

• pozostałe kraje. 

Nie dokonano podziału na branże z uwagi na fakt, iż Spółki SOLAR Company Ltd. Sp. z o.o., SOLAR 
DYSTRYBUCJA oraz SOLAR FRANCZYZA Sp. z o.o. zajmują się analogiczną działalnością polegającą na 
dystrybucji odzieży. Natomiast obroty Spółki PHU SOLAR Sp. z o.o. zajmującej się sprzedażą materiałów do 
produkcji odzieży stanowią w okresie objętym sprawozdaniem skonsolidowanym od 3,6% do 5,3% wartości 
przychodów Grupy przed konsolidacją.  

Aktywa operacyjne Grupy zlokalizowane są na terytorium Polski.  

Przychody i koszty działalności operacyjnej 

Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują 
należności za towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu 
o rabaty, podatek od towarów i usług oraz inne podatki związane ze sprzedażą (podatek akcyzowy). 
Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że spółki uzyskają korzyści 
ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.  

Koszty działalności operacyjnej to koszty związane ze zwykłą działalnością spółek. Do kosztów operacyjnych 
zaliczane są koszty rodzajowe, głównie takie jak: wartość sprzedanych towarów, koszty wynagrodzeń 
pracowników, koszty usług obcych oraz koszty zużytych materiałów i energii. 

Sprzedaż towarów  

Sprzedaż towarów ujmowana jest w momencie przekazania nabywcy znaczących ryzyk i korzyści wynikających 
z prawa własności towarów.  

Świadczenie usług 

Przychody z tytułu świadczenia usług są ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania ich realizacji, jeżeli 
wynik transakcji dotyczącej świadczenia usługi można oszacować w wiarygodny sposób. Procentowy stan 
zaawansowania realizacji usługi ustalany jest jako stosunek wykonanych prac na dany dzień w stosunku do 
całości prac, które mają być wykonane. Jeżeli wyniku transakcji dotyczącej świadczenia usługi nie można 
wiarygodnie oszacować, wówczas przychody uzyskiwane z tytułu takiego kontraktu są ujmowane tylko do 
wysokości poniesionych kosztów, które spółki spodziewają się odzyskać.  
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Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-17 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Pozostałe przychody, koszty, zyski i straty 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne to pozycje pozostające w związku pośrednim z podstawową 
działalnością Spółki. Koszty i przychody finansowe ujmowane są w wynikach okresu, którego dotyczą, 
z wyjątkiem kosztów bezpośrednio związanych z nabyciem, budową składnika aktywów. 

Dotacje państwowe 

Dotacje państwowe ujmowane są w wartości nominalnej otrzymanej dotacji na dobro pozostałych 
przychodów. Ujęcie w sprawozdaniu finansowym następuje w okresie otrzymania dotacji.  

Wartość przyznanych dotacji dotyczących środków trwałych wykazywana jest w pozycji rozliczenia 
międzyokresowe w pasywach i odpisywana w pozostałe przychody operacyjne proporcjonalnie do amortyzacji 
środków trwałych sfinansowanych dotacją. Ujęcie dotacji dotyczących środków trwałych następuje w okresie, 
w którym Grupa posiada uzasadnione przekonanie, iż otrzymująca dotacje jednostka gospodarcza spełni 
warunki związane z dotacją oraz że dotacja zostanie otrzymana.  

Podatki 

Spółki Grupy Kapitałowej SOLAR Company S.A. stanowią samodzielne podmioty dla rozliczeń z tytułu podatku 
dochodowego z budżetem, tym samym Grupa nie stanowi podatkowej Grupy Kapitałowej. Bieżący podatek 
dochodowy ujmowany jest metodą zobowiązań bilansowych w wartości nominalnej. Do ustalenia wartości 
w danym roku obrotowym przyjmowane są obowiązujące stawki podatku. Podatek dochodowy zagranicznych 
spółek zależnych ustalany jest według obowiązującego, lokalnego prawa podatkowego. 

Podatek odroczony 

Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do różnic 
przejściowych pomiędzy wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością wykazaną w sprawozdaniu 
finansowym. Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich istotnych dodatnich 
różnic przejściowych. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane są w odniesieniu do 
wszystkich istotnych ujemnych różnic przejściowych. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego weryfikowana jest na każdy dzień bilansowy. Pozycja aktywów lub 
zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeśli różnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu 
pierwotnego ujęcia innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie ma wpływu ani na 
wynik podatkowy, ani na wynik księgowy.  

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawana od przejściowych różnic podatkowych powstałych 
w wyniku inwestycji w podmioty  zależne i stowarzyszone oraz wspólne przedsięwzięcia, chyba że jednostka 
jest zdolna kontrolować moment odwrócenia różnicy przejściowej i jest prawdopodobne, iż w dającej się 
przewidzieć przyszłości różnica przejściowa się nie odwróci.  

Podatek odroczony ujmowany jest w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem, gdy dotyczy on pozycji 
ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest również 
rozliczany bezpośrednio w kapitały własne. 

Podatek odroczony wykazywany jest przy zastosowaniu stawek podatkowych, które będą występować 
w okresie, w którym zgodnie z przewidywaniem nastąpi odwrócenie różnic przejściowych. Jeżeli nie ma 
pewności odwrócenia się ujemnych różnic przejściowych w okresie przewidzianym przez obowiązujące 
przepisy podatkowe, spółki odstępują od ujmowania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
Pasywa z tytułu dodatnich różnic przejściowych tworzone są w pełnym zakresie, niezależnie od przyszłych 
rozliczeń z tytułu podatku dochodowego. 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Cenę 
nabycia zwiększają wszystkie koszty związane bezpośrednio z zakupem i przystosowaniem składnika majątku 
do stanu zdatnego do użytkowania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie 
jak koszty konserwacji i napraw, ujmowane są w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.  
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F-18 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Po początkowym ujęciu rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 
pomniejszonych o umorzenie oraz wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.  

Środki trwałe w momencie ich nabycia są dzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej wartości, 
dla których można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności. Częścią składową są również 
koszty generalnych przeglądów oraz istotne części zamienne i wyposażenie, jeżeli będą wykorzystywane przez 
okres dłuższy niż rok.  

Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów, 
który dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych w spółkach Grupy mieści się w poniższych 
przedziałach: 

Typ Stawka amortyzacyjna Okres 

Grunty (prawa wieczystego użytkowania) - - 

Budynki i budowle – inwestycje w obcych środkach trwałych 
(sklepy w galeriach handlowych) 

10,0% 10 lat 

Maszyny i urządzenia techniczne 10-30% 3-10 lat 

Środki transportu 20% 5 lat 

Pozostałe środki trwałe 12-24% 4-8 lat 

Rozpoczęcie amortyzacji następuje w  miesiącu następnym po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do 
użytkowania. Jeżeli przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zaistniały okoliczności, które wskazują na to, 
że wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych może nie być możliwa do odzyskania, dokonywany jest 
przegląd tych aktywów pod kątem ewentualnej utraty wartości. Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na to, że 
mogła nastąpić utrata wartości, a wartość bilansowa przekracza szacowaną wartość odzyskiwalną, wówczas 
wartość tych aktywów bądź ośrodków wypracowujących środki pieniężne, do których te aktywa należą, jest 
obniżana do poziomu wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna odpowiada wyższej z następujących 
dwóch wartości: wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej. Przy ustalaniu 
wartości użytkowej szacowane przyszłe przepływy pieniężne są dyskontowane do wartości bieżącej przy 
zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza 
w czasie oraz ryzyka związanego z danym składnikiem aktywów. W przypadku składnika aktywów, który nie 
generuje wpływów pieniężnych w sposób znacząco samodzielny, wartość odzyskiwalna jest ustalana dla 
ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego ten składnik należy. Odpisy aktualizujące z tytułu 
utraty wartości są ujmowane w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałe koszty operacyjne. 

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub 
w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego 
składnika aktywów. Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży/likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków 
trwałych są określane jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych środków 
trwałych i są ujmowane w rachunku zysków i strat.  

Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane 
według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu 
zakończenia budowy i przekazania środka trwałego do używania.  

Wartości niematerialne 

Do wartości niematerialnych zaliczane są aktywa spełniające następujące kryteria: 

– można je wyłączyć lub wydzielić z jednostki gospodarczej i sprzedać, przekazać, licencjonować lub oddać 
do odpłatnego użytkowania osobom trzecim, zarówno indywidualnie, jak też łącznie z powiązanymi 
z nimi umowami, składnikami aktywów lub zobowiązań lub 

– wynikają z tytułów umownych lub innych tytułów prawnych, bez względu na to, czy są zbywalne lub 
możliwe do wyodrębnienia z jednostki gospodarczej lub z innych tytułów lub zobowiązań. 

Wartości niematerialne nabyte w ramach oddzielnej transakcji są ujmowane w bilansie według ceny nabycia. 
Wartości niematerialne nabyte w ramach transakcji przejęcia jednostki gospodarczej są ujmowane w bilansie 
według wartości godziwej na dzień przejęcia.  
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Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-19 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Po początkowym ujęciu wartości niematerialne wycenia się wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia po 
pomniejszeniu o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.  

Okres użytkowania wartości niematerialnych w zależności od ich rodzaju jest oceniany i uznawany za 
ograniczony lub nieokreślony.  

Z wyjątkiem prac rozwojowych, wartości niematerialne wytworzone przez jednostkę we własnym zakresie nie 
są ujmowane w aktywach, a nakłady poniesione na ich wytworzenie są ujmowane w kosztach okresu, 
w którym zostały poniesione.  

Okresy użytkowania poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych poddawane są corocznej weryfikacji, 
a w razie konieczności, korygowane od początku następnego roku obrotowego. 

Rozpoczęcie amortyzacji następuje w  miesiącu następnym po miesiącu, w którym przyjęto daną pozycję 
wartości niematerialnych do użytkowania. Amortyzacja naliczana jest metodą liniową według stawek 
standardowo mieszczących się w przedziale od 5 do 40%.  

Jako wartości niematerialne wykazywana jest również wartość nakładów poniesionych w 2010 roku w związku 
ze zmianą systemu FK, mimo że nie został oddany do użytkowania. 

Utrata wartości aktywów niefinansowych 

Na każdy dzień bilansowy podmioty z Grupy dokonują analizy, czy występują obiektywne dowody na 
potwierdzenie, że poszczególne składniki aktywów niefinansowych utraciły wartość. 

Nieruchomości inwestycyjne 

Grupa nie posiada. 

Leasing 

Umowy leasingu finansowego, na mocy której następuje przeniesienie na Spółkę zasadniczo całego ryzyka 
i pożytków wynikających z posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w bilansie na dzień rozpoczęcia 
leasingu według niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego stanowiącego 
przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Minimalne opłaty leasingowe 
rozdziela się pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu w sposób 
umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek w stosunku do niespłaconego salda zobowiązania. Warunkowe 
opłaty leasingowe są ujmowane w kosztach okresu, w którym je poniesiono. 

Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane według takich samych 
zasad jak stosowane do własnych aktywów. W sytuacji jednak, gdy brak wystarczającej pewności, że Spółka 
uzyska tytuł własności przed końcem okresu leasingu, wówczas dany składnik jest amortyzowany przez 
krótszy z dwóch okresów: szacowany okres użytkowania środka trwałego lub okres leasingu. Umowy 
leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki 
wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty 
leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą 
liniową przez okres trwania leasingu. 

Inwestycje w jednostkach podporządkowanych 

Inwestycje w jednostkach podporządkowanych to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych 
wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie dywidend lub innych 
pożytków. Wycenia się je według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Z wyjątkiem inwestycji w jednostkach zależnych, jednostkach współkontrolowanych i jednostkach 
stowarzyszonych ujmowanych w cenie nabycia zgodnie z MSR 27 i MSR 28, aktywa i zobowiązania finansowe 
są ujmowane i wyceniane zgodnie z MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”. 
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F-20 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Aktywa i zobowiązania finansowe 

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe wyceniane są w zależności od charakteru instrumentu 
finansowego według wartości godziwej, w przypadku gdy instrumenty notowane są na giełdzie, bądź 
wyceniane według skorygowanej ceny nabycia ustalanej na podstawie wewnętrznej stopy zwrotu.  

Do pozostałych zobowiązań finansowych zalicza się: 

– zobowiązania z tytułu leasingu,  

– zobowiązania z tytułu nabycia aktywów finansowych (udziały),  

– zobowiązania z tytułu nabycia środków trwałych. 

Zapasy 

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia/kosztu wytworzenia i wartości netto 
możliwej do uzyskania. Na cenę nabycia lub koszt wytworzenia składają się koszty zakupu, koszty 
przetworzenia oraz inne koszty poniesione w trakcie doprowadzenia zapasów do ich aktualnego miejsca 
i stanu. Cenę nabycia ustala się w odniesieniu do bieżącego, jak i poprzedniego roku wg metody FIFO. 

Wartość netto możliwa do uzyskania jest to różnica pomiędzy szacowaną ceną sprzedaży dokonywanej w toku 
zwykłej działalności gospodarczej a szacowanymi kosztami wykończenia i kosztami niezbędnymi do 
doprowadzenia sprzedaży do skutku. 

W związku z utratą wartości rzeczowych aktywów obrotowych dokonuje się odpisów aktualizujących. Kwotę 
wszelkich odpisów wartości zapasów do poziomu wartości netto możliwej do uzyskania oraz wszystkie straty 
w zapasach ujmuje się jako koszty okresu, w którym odpis lub strata miały miejsce. Odwrócenie odpisu 
wartości zapasów, wynikające ze zwiększenia ich wartości netto możliwej do uzyskania, zostaje ujęte jako 
zmniejszenie kwoty zapasów ujętych jako koszt okresu, w którym odwrócenie odpisu wartości miało miejsce. 

Należności handlowe i pozostałe 

Po początkowym ujęciu należności wycenia się, co do zasady, w skorygowanej cenie nabycia, stosując metodę 
efektywnej stopy procentowej. Jednakże w przypadku należności o terminie wymagalności nie dłuższym niż 
12 miesięcy od dnia bilansowego, analizowane są przesłanki mające wpływ na wartość wyceny takich 
należności w skorygowanej cenie nabycia (zmiany stopy procentowej, ewentualne dodatkowe przepływy 
pieniężne i inne). Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy należności wycenia się w kwocie 
wymaganej zapłaty wówczas, gdy różnica pomiędzy wartością w skorygowanej cenie nabycia i wartością 
w kwocie wymaganej zapłaty nie wywiera istotnego wpływu na cechy jakościowe sprawozdania finansowego. 
Ze względu na istotność nie podlegają dyskontowaniu należności o terminie płatności nieprzekraczającym 
120 dni.  

Odpis na należności oszacowywany jest wtedy, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być 
prawdopodobne. 

Odpisy szacowane są indywidualnie dla poszczególnych kontrahentów.  

Należności z tytułu zwrotów towarów zaliczane są do pozycji „inne należności”. 

Rozliczenia międzyokresowe 

Stosownie do zasady memoriału w księgach rachunkowych spółek ujmowane są wszystkie osiągnięte 
przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego 
roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. 

Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych spółki zaliczają do czynnych rozliczeń 
międzyokresowych kosztów z podziałem na długo- i krótkoterminowe: 

1) krótkoterminowe – to rozliczenia, które będą trwały nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, 

2) długoterminowe – to rozliczenia mające trwać dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. 

Podział ten ma charakter płynny i odpowiednio do zmiany okresu ich dalszego rozliczania od dnia bilansowego 
będą następowały przeklasyfikowania rozliczeń międzyokresowych kosztów. 
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Zaliczone do aktywów czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów są następnie stosownie do upływu czasu 
lub wielkości świadczeń odpisywane w ciężar odpowiednich kont wynikowych – aż do chwili, kiedy na wynik 
zostaną przeniesione wszystkie koszty zaliczone uprzednio do aktywów. Czas i sposób rozliczenia uzależniony 
jest od charakteru rozliczanych kosztów. 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w banku i kasie oraz lokaty krótkoterminowe 
o pierwotnym okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy. 

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych składa się 
z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone kredyty 
w rachunkach bieżących. 

Wycena środków pieniężnych na dzień bilansowy. 

Środki pieniężne wycenia się w ich wartości nominalnej. W przypadku środków zgromadzonych na rachunkach 
bankowych, wartość nominalna obejmuje doliczone przez bank na dzień bilansowy odsetki, które stanowią 
przychody finansowe. 

Ujemne saldo rachunku bieżącego wykazywane jest jako składnik pozycji „Kredyty i pożyczki”. 

Aktywa przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana 

Aktywa trwałe i grupy aktywów netto są klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży, jeżeli ich wartość 
bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w wyniku transakcji sprzedaży, a nie w wyniku ich dalszego 
użytkowania. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy składnik aktywów (lub grupa 
aktywów netto przeznaczonych do zbycia) jest dostępny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzedaży, 
a wystąpienie transakcji sprzedaży jest bardzo prawdopodobne w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji.  

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży, a także grupy aktywów netto 
przeznaczonych do sprzedaży wyceniane są po niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości 
godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. 

Kapitał własny  

Na kapitały własne składają się: 

– kapitał zakładowy,  

– kapitał zapasowy, 

– pozostałe kapitały, 

– różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych, 

– zyski/straty zatrzymane (do tej pozycji kapitału odnosi się skutki błędów podstawowych oraz ujmuje się 
skutki finansowe zmiany polityki rachunkowości),  

– zysk (strata) netto. 

Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy jest ujmowany w bilansie skonsolidowanym w wysokości określonej w Statucie jednostki 
dominującej i wpisanej w rejestrze sądowym. 

Kapitał zakładowy wynika z objęcia udziałów spółki dominującej przez jej udziałowców i jest wykazany według 
wartości nominalnej w wysokości stanowiącej iloczyn ilości udziałów i wartości nominalnej jednego zgodnej ze 
Statutem spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Rezerwy 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) 
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje 
konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego 
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zobowiązania. Jeżeli Grupa spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy 
umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wówczas, 
gdy istnieje wystarczająca pewność, że zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące danej rezerwy są 
wykazane w rachunku zysków i strat po pomniejszeniu o wszelkie zwroty. W przypadku gdy wpływ wartości 
pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych 
przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto 
odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego 
z danym zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie 
rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty finansowania zewnętrznego.  

Rezerwy na zobowiązania tworzy się według następujących tytułów: 

1) rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 

2) rezerwy na świadczenia pracownicze – rezerwy na urlopy,  

W związku z posiadaną strukturą zatrudnienia – większość zatrudnionych stanowią sprzedawcy 
w sklepach firmowych – oraz znacznym wskaźnikiem rotacji pracowników oszacowana wartość rezerwy 
na odprawy emerytalne i rentowne okazała się nieistotna i w związku z tym nie została wprowadzona do 
ksiąg), 

3) pozostałe rezerwy. 

W pozycji pozostałych rezerw prezentuje się głównie rezerwy na: 

–  dodatkowe czynsze w związku z osiągniętym poziomem sprzedaży w danych sklepach firmowych, 

– rezerwy na zarezerwowaną marżę dotyczącą szacowanych zwrotów sprzedanych towarów,  

– szacowane koszty likwidacji posiadanych punktów handlowych.  

Kwoty rezerw, zależnie od tego, jaki charakter mają zdarzenia, na które się je tworzy, obciążają odpowiednio: 
koszty operacyjne, pozostałe koszty operacyjne lub koszty finansowe. Natomiast niewykorzystane rezerwy 
zwiększają: pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe lub też zmniejszają koszty operacyjne. 
Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw następuje na dzień, na który okazały się zbędne. Z kolei powstanie 
zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, powoduje wykorzystanie rezerwy. 

Świadczenia pracownicze 

Świadczenia pracownicze stanowią grupę zobowiązań i rezerw, które są wyliczane na podstawie wiarygodnych 
szacunków i dotyczą pracowników poszczególnych spółek. Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń 
pracowniczych tworzone są w przypadkach, w których powyższy obowiązek wynika z obowiązujących 
przepisów prawa, funkcjonującego zakładowego systemu wynagradzania, zbiorowego układu pracy lub innych 
umów zawartych z pracownikami. 

Spółki tworzą rezerwę na koszty kumulowanych płatnych nieobecności, które będzie musiała ponieść 
w wyniku niewykorzystanego przez pracowników uprawnienia, a które to uprawnienie narosło na dzień 
bilansowy. Rezerwa na koszty kumulowanych płatnych nieobecności stanowi rezerwę krótkoterminową i nie 
podlega dyskontowaniu.  

Kredyty bankowe, pożyczki i inne papiery dłużne 

W momencie początkowego ujęcia wszystkie kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne są ujmowane 
według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych, pomniejszonej 
o koszty związane z uzyskaniem danego kredytu lub pożyczki. Po początkowym ujęciu oprocentowane 
kredyty, pożyczki i papiery dłużne są następnie wyceniane według skorygowanej ceny nabycia przy 
zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. 

Przy obliczaniu skorygowanej ceny nabycia uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki 
oraz dyskonta lub premie uzyskane przy rozliczeniu zobowiązania. Zyski i straty są ujmowane w rachunku 
zysków i strat z chwilą usunięcia zobowiązania z bilansu, a także w przypadku naliczania odpisu. 
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Zobowiązania handlowe i pozostałe 

Zobowiązania handlowe obejmują wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw i usług niezależnie od umownego 
terminu ich zapłaty oraz tę część zobowiązań z pozostałych tytułów, która jest bezsporna i wymagalna na 
dzień bilansowy. 

Pozostałe zobowiązania są to te wszystkie zobowiązania, których nie można przyporządkować do zobowiązań 
handlowych. 

Płatności w formie akcji 

Płatności w formie akcji są ujmowane jako koszt świadczeń pracowniczych w okresie ich faktycznego 
świadczenia. 

Koszty finansowania zewnętrznego 

Koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są jako koszty w okresie, w którym je poniesiono, zgodnie 
z podejściem wzorcowym określonym w MSR 23. 

Koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są jako koszty w momencie ich poniesienia, chyba że można je 
przyporządkować bezpośrednio nabyciu, budowie lub wytworzeniu składnika aktywów. Są one wtedy 
aktywowane jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika aktywów. 

Wypłata dywidend 

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ Spółki 
uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy. 

Płatności dywidend na rzecz udziałowców ujmuje się w księgach rachunkowych jako zobowiązanie w okresie, 
w którym nastąpiło ich zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie właścicieli. 

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji  

a) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji 

Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wycenia się w walucie podstawowego środowiska 
gospodarczego, w którym Spółka prowadzi działalność („waluta funkcjonalna”). Sprawozdanie finansowe 
prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Grupy. 

b) Transakcje i salda 

Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu 
obowiązującego w dniu transakcji. Zyski i straty kursowe z rozliczenia tych transakcji oraz wyceny 
bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku 
zysków i strat, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, gdy kwalifikują się do uznania za 
zabezpieczenie przepływów pieniężnych i zabezpieczenie udziałów w aktywach netto. 

V. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach 

a) Profesjonalny osąd 

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: 

– prawidłowo, jasno i rzetelnie przestawiać sytuację majątkową i finansową Spółki, wyniki jej 
działalności i przepływy pieniężne, 

– odzwierciedlać treść ekonomiczną transakcji, 

– obiektywne, 

– sporządzone zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny, 

– kompletne we wszystkich istotnych aspektach. 
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Subiektywna ocena dotyczy rezerw na ewentualne roszczenia i sprawy sądowe oraz zobowiązań 
warunkowych. Szczegóły zostały przedstawione w notach 28, 52. W procesie stosowania zasad (polityki) 
rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej największe znaczenie, oprócz szacunków księgowych, 
miał profesjonalny osąd kierownictwa. 

Klasyfikacja umów leasingowych 

Grupa dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim 
zakresie ryzyko i pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, 
a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta opiera się na treści ekonomicznej każdej transakcji. Dla posiadanych 
umów leasingujących środki transportu zakwalifikowano je do kategorii leasingu finansowego. Spółki 
Grupy nie rozpoznały umów, w których występowałaby jako leasingodawca. 

b) Niepewność szacunków  

Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności 
występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości 
bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym.  

Utrata wartości aktywów  

Grupa na bieżąco kontroluje przydatność aktywów trwałych dla prowadzenia działalności. W przypadku 
gdy zaistnieją przesłanki do utraty wartości przez środek trwały, przeprowadza się test na utratę 
wartości środków trwałych.  

Wycena rezerw 

Rezerwy na koszty niewykorzystanych urlopów zostały oszacowane dla poszczególnych spółek na 
podstawie posiadanych informacji kadrowych i finansowo-księgowych. Rezerwy wyliczane są na koniec 
roku obrotowego na podstawie faktycznej ilości dni niewykorzystanych urlopów w bieżącym okresie oraz 
powiększonej o ilość dni niewykorzystanych urlopów z okresów poprzednich. Otrzymana w ten sposób 
ilość dni dla każdego pracownika mnożona jest przez średnią stawkę dzienną opartą o średnie 
wynagrodzenie przyjęte do ustalenia wynagrodzenia za czas urlopu.  

Rezerwy na niewykorzystane urlopy wyliczane są na koniec każdego roku, tzn. korekta rezerw 
o faktycznie poniesione koszty urlopów wykorzystanych dokonywana jest na koniec każdego roku.  

Rezerwy na zwroty towarów sprzedanych w okresie sprawozdawczym szacowana jest na podstawie 
zapisów umownych (ustalony z kontrahentami maksymalny poziom zwrotów) oraz danych historycznych 
dotyczących rzeczywistych zwrotów.  

Rezerwy na koszty likwidacji punktów handlowych zostały oszacowane na podstawie liczby punktów oraz 
szacowane koszty doprowadzenia wynajmowanej powierzchni do stanu pierwotnego.  

Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego 

Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego, bazując na założeniu, że 
w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie 
uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się 
nieuzasadnione. 

Wartość godziwa instrumentów finansowych 

Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek, wycenia się, 
wykorzystując odpowiednie techniki wyceny. Przy wyborze odpowiednich metod i założeń Grupa kieruje 
się profesjonalnym osądem.  

Stawki amortyzacyjne 

Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej 
użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Grupa corocznie 
dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków. 
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VI. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości  

Poniżej zostały przedstawione opublikowane nowe standardy i interpretacje KIMSF, które zostały 
opublikowane przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i są obowiązujące dla okresów 
sprawozdawczych rozpoczynających się po 1 stycznia 2010 i później.  

MSSF 2 (Z) „Płatności w formie akcji” 

Zmieniony MSSF 2 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 23 marca 
2010 r., spółki zobowiązane są stosować wprowadzone zmiany standardu najpóźniej wraz z rozpoczęciem 
swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2009 r. 

Niniejszego standardu nie stosuje się w odniesieniu do transakcji, w wyniku których jednostka nabywa dobra 
jako część aktywów netto, nabytych w wyniku połączenia jednostek, w myśl definicji zawartej w MSSF 3 
Połączenia jednostek (zaktualizowanym w 2008 r.), w odniesieniu do połączenia jednostek lub przedsięwzięć 
znajdujących się pod wspólną kontrolą, tak jak je opisują paragrafy B1-B4 MSSF 3, ani w odniesieniu do 
wniesienia przedsięwzięcia przy tworzeniu wspólnych przedsięwzięć w myśl definicji zawartej w MSR 31 
Udziały we wspólnych przedsięwzięciach. W związku z powyższym instrumenty kapitałowe wyemitowane 
w ramach połączenia jednostek gospodarczych w zamian za kontrolę nad jednostką przejętą nie są objęte 
zakresem niniejszego standardu. Jednakże w zakres niniejszego standardu wchodzą instrumenty kapitałowe 
przyznane pracownikom jednostki (i dlatego są objęte zakresem niniejszego standardu). 

Ponadto MSSF 3 (zaktualizowany w 2008 r.) i zmiany MSSF wydane w kwietniu 2009 r. zmieniły paragraf 5 
MSSF 2. Zmiany te stosuje się w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 
1 lipca 2009 r. i później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje MSSF 3 
(zaktualizowany w 2008 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, zmiany te również będą miały 
zastosowanie do tego wcześniejszego okresu. 

Grupa zacznie stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 

Zmiany do MSSF 2 „Płatności w formie akcji” 

Zmiany do MSSF 2 „Płatności w formie akcji” zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości 18 czerwca 2009 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 
1 stycznia 2010 r. lub po tej dacie. Zmiany precyzują ujęcie płatności w formie akcji rozliczanych gotówkowo 
wewnątrz Grupy Kapitałowej. Zmiany uściślają zakres MSSF 2 oraz regulują łączne stosowanie MSSF 2 oraz 
innych standardów. Zmiany wprowadzają do standardu zagadnienia uregulowane wcześniej w interpretacjach 
KIMSF 8 oraz KIMSF 11. 

Grupa zacznie stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 

MSSF 3 (Z) „Połączenia jednostek gospodarczych” 

Zmieniony MSSF 3 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
10 stycznia 2008 r. i obowiązuje prospektywnie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 r. lub 
po tej dacie. Zmieniony standard nadal stosuje metodę nabycia do połączeń jednostek gospodarczych, lecz 
z pewnymi istotnymi zmianami. Na przykład wszystkie płatności dokonane z tytułu nabycia przedsiębiorstwa 
należy ujmować według wartości godziwej w dniu nabycia, przy czym płatności warunkowe klasyfikowane 
jako zobowiązanie podlegają późniejszej ponownej wycenie przez rachunek zysków i strat. Dodatkowo 
zmieniony standard zawiera nowe wytyczne dla zastosowania metody nabycia, w tym traktowanie kosztów 
transakcji jako kosztu okresu, w który został on poniesiony. Ponadto, wprowadzone zmiany zawierają 
możliwość wyboru ujęcia udziałów mniejszości (udział niesprawujący kontroli) albo według wartości godziwej, 
albo ich proporcjonalnego udziału w zidentyfikowanych aktywach netto przejmowanej jednostki.  

Grupa stosuje standard do rocznego sprawozdania finansowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2010 r. 

MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana” 

Zmieniony MSSF 5 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 23 marca 
2010 r. i obowiązuje prospektywnie dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 
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F-26 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

i później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do 
wcześniejszego okresu, to fakt ten ujawnia. 

Wprowadzone zmiany określają ujawnienia, które są wymagane w związku z aktywami trwałymi (lub grupami 
przeznaczonymi do zbycia) zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży lub jako działalność 
zaniechana.  

MSSF 8 (Z) „Segmenty operacyjne” 

Zmieniony MSSF 8 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 23 marca 
2010 r. i obowiązuje prospektywnie dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 
i później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do 
wcześniejszego okresu, to fakt ten ujawnia. 

Poprawki zawierają zmiany w ujawnianiu informacji o zysku lub stracie, aktywach i zobowiązaniach.  

Grupa zacznie stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 

MSR 27 (Z) „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” 

Zmieniony MSR 27 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
10 stycznia 2008 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2009 r. lub po tej 
dacie. Standard wymaga, aby efekty transakcji z udziałowcami mniejszościowymi były ujmowane 
bezpośrednio w kapitale, o ile zachowana jest kontrola nad jednostką przez dotychczasową jednostkę 
dominującą. Standard również uszczegóławia sposób ujęcia w przypadku utraty kontroli nad jednostką 
zależną, tzn. wymaga przeszacowania pozostałych udziałów do wartości godziwej i ujęcie różnicy w rachunku 
zysków i strat.  

Grupa stosuje MSR 27 (zmieniony) prospektywnie do transakcji z udziałowcami mniejszościowymi 
(posiadaczami udziałów nieuprawniających do sprawowania kontroli) od sprawozdań rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 

Zmiany do KIMSF 9 i MSR 39 „Instrumenty wbudowane” 

Zmiany do KIMSF 9 i MSR 39 „Instrumenty wbudowane” zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości 12 marca 2009 r. i obowiązują dla okresów rocznych zakończonych 30 czerwca 
2009 r. lub po tej dacie.  

Poprawki precyzują zmiany do KIMSF 9 i MSR 39 wydane w październiku 2008 r. w zakresie instrumentów 
wbudowanych. Zmiany uściślają, że w ramach reklasyfikacji aktywa finansowego z kategorii wycenianych 
w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wszystkie instrumenty wbudowane muszą zostać ocenione 
i jeżeli to konieczne, odrębnie zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym. 

Grupa zastosowała zmiany do KIMSF 9 i MSR 39 od 1 stycznia 2010 r. 

Poprawki do MSSF 2009 

Rada ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała 16 kwietnia 2009 r. „Poprawki do 
MSSF 2010”, które zmieniają 12 standardów. Poprawki zawierają zmiany w prezentacji, ujmowaniu oraz 
wycenie oraz zawierają zmiany terminologiczne i edycyjne. Większość zmian będzie obowiązywać dla okresów 
rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2010 r. 

MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” 

Zmieniony MSR 1  został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 23 marca 
2010 r. i obowiązuje prospektywnie dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 
i później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do 
wcześniejszego okresu, to fakt ten ujawnia. 

Poprawki zawierają zmiany w klasyfikacji zobowiązań jako krótkoterminowych.  

Grupa zacznie stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 
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MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” 

Zmieniony MSSF 7 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 23 marca 
2010 r. i obowiązuje prospektywnie dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 
i później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do 
wcześniejszego okresu, to fakt ten ujawnia. 

Zmiany wprowadzają do standardu informację, że tylko te nakłady, których rezultatem są aktywa ujęte 
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, mają prawo być zaklasyfikowane jako działalność inwestycyjna. 

Grupa zacznie stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 

MSR 17 „Leasing” 

Zmieniony MSR 17  został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 23 marca 
2010 r. i obowiązuje prospektywnie dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 
i później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do 
wcześniejszego okresu, to fakt ten ujawnia.  

Zmiany dotyczą klasyfikacji umów leasingu, w przypadku gdy umową objęty jest zarówno grunt, jak i budynki. 

Grupa zacznie stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 

MSR 36 „Utrata wartości aktywów” 

Zmieniony MSR 36 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 23 marca 
2010 r. i obowiązuje prospektywnie dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 
i później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do 
wcześniejszego okresu, to fakt ten ujawnia.  

Poprawki zawierają zmiany dotyczące przypisywania wartości firmy do ośrodków wypracowujących środki 
pieniężne. 

Grupa zacznie stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 

MSR 38 (Z) „Wartości niematerialne” 

Zmieniony MSR 38 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 23 marca 
2010 r. i obowiązuje prospektywnie dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 
i później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do 
wcześniejszego okresu, to fakt ten ujawnia. 

Poprawki zawierają zmiany w ujmowaniu oraz wycenie wartości godziwej wartości niematerialnych 
nabywanych w ramach połączenia jednostek. Kwoty ujęte w związku z wartościami niematerialnymi 
i wartością firmy, które wynikają z połączenia jednostek w poprzednich okresach, nie są korygowane. Jeżeli 
jednostka stosuje MSSF 3 (zaktualizowany w 2008 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, stosuje 
również te zmiany w odniesieniu do tego wcześniejszego okresu i fakt ten ujawnia.  

Grupa zacznie stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 

MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” 

Zmieniony MSR 39  został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 23 marca 
2010 r. i obowiązuje prospektywnie dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 
i później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do 
wcześniejszego okresu, to fakt ten ujawnia. 

Poprawki zawierają zmiany w zakresie standardu, kwalifikacji pozycji jako pozycji zabezpieczonych oraz 
zabezpieczeniu przepływów pieniężnych.  

Grupa zacznie stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 
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KIMSF 9 „Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych” 

Zmieniony KIMSF 9 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 23 marca 
2010 r. i obowiązuje prospektywnie dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 
i później. Jeżeli jednostka zastosuje MSSF 3 (zaktualizowany w 2008 r.) w odniesieniu do wcześniejszego 
okresu, stosuje również tę zmianę do tego wcześniejszego okresu i ujawnia ten fakt.  

Zmiany dotyczą zakresu standardu. Interpretacja nie ma zastosowania do wbudowanych instrumentów 
pochodnych nabytych w wyniku:  

a) połączenia jednostek (zgodnie z definicją w MSSF 3 Połączenia jednostek, zaktualizowanym w 2008 r.);  

b) połączenia jednostek lub przedsięwzięć znajdujących się pod wspólną kontrolą zgodnie z opisem 
w paragrafach B1-B4 MSSF 3 (zaktualizowanego w 2008 r.) lub  

c) powołania wspólnego przedsięwzięcia zgodnie z definicją w MSR 31 Udziały we wspólnych 
przedsięwzięciach lub ich możliwej ponownej oceny na dzień przejęcia. 

Grupa stosuje KIMSF 9 od sprawozdań rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 

KIMSF 12 „Porozumienia o świadczeniu usług publicznych” 

Interpretacja KIMSF 12 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości 
Finansowej w dniu 30 listopada 2006 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 
29 marca 2009 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera wytyczne w zakresie zastosowania istniejących 
standardów przez podmioty uczestniczące w umowach koncesji na usługi między sektorem publicznym 
a prywatnym. KIMSF 12 dotyczy umów, w których zlecający kontroluje to, jakie usługi operator dostarczy przy 
pomocy infrastruktury, komu świadczy te usługi i za jaką cenę. 

Grupa stosuje KIMSF 12 od sprawozdań rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 

KIMSF 15 „Umowy w zakresie sektora nieruchomości” 

Interpretacja KIMSF 15 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości 
Finansowej w dniu 3 lipca 2008 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 
2010 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera ogólne wytyczne, jak należy dokonać oceny umowy o usługi 
budowlane, aby określić, czy jej skutki powinny być prezentowane w sprawozdaniu finansowym zgodnie 
z MSR 11 Umowy o usługę budowlaną, czy MSR 18 Przychody. Ponadto, KIMSF 15 wskazuje, w którym 
momencie należy rozpoznać przychód z tytułu wykonania usługi budowlanej.  

Grupa stosuje KIMSF 15 od sprawozdań rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 

KIMSF 16 „Rachunkowość zabezpieczeń inwestycji netto w jednostkę zagraniczną” 

Interpretacja KIMSF 16 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości 
Finansowej w dniu 3 lipca 2008 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 lipca 
2009 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera ogólne wytyczne dotyczące określenia, czy istnieje ryzyko 
zmian kursów walutowych w zakresie waluty funkcjonalnej jednostki zagranicznej i waluty prezentacji na 
potrzeby skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki dominującej. Ponadto, KIMSF 16 objaśnia, 
która jednostka w Grupie Kapitałowej może wykazać instrument zabezpieczający w ramach zabezpieczenia 
inwestycji netto w jednostkę zagraniczną, a w szczególności czy jednostka dominująca utrzymująca inwestycję 
netto w jednostkę zagraniczną musi utrzymywać także instrument zabezpieczający. KIMSF 16 objaśnia także, 
jak jednostka powinna określać kwoty podlegające reklasyfikacji z kapitału własnego do rachunku zysków 
i strat zarówno dla instrumentu zabezpieczającego, jak i pozycji zabezpieczanej, gdy jednostka zbywa 
inwestycję. 

Grupa stosuje KIMSF 16 od sprawozdań rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 

KIMSF 16 (Z) „Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto jednostki działającej za granicą” 

Zmieniony KIMSF 16 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
23 marca 2010 r. i obowiązuje prospektywnie dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 



ROZDZIAŁ XXV: HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)  
za okres 01.01.- 31.12.2010 r. oraz okresy porównywalne 01.01.-31.12.2009 r. i 01.01.-31.12.2008 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-29 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

2010 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie interpretacji i zmiany jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje 
niniejszą interpretację w odniesieniu do okresu rozpoczynającego się przed 1 października 2008 r. lub zmianę 
paragrafu 14 przed 1 lipca 2009 r., to ujawnia ten fakt.  

Zmiana interpretacji dotyczy posiadania instrumentu zabezpieczającego przez jednostkę w grupie. Zarówno 
instrument pochodny, jak i instrument finansowy niebędący instrumentem pochodnym (lub kombinacja 
instrumentów pochodnych i instrumentów finansowych niebędących instrumentami pochodnymi) może być 
wyznaczony na instrument zabezpieczający w zabezpieczeniach udziałów w aktywach netto jednostki 
działającej za granicą. Instrument(y) zabezpieczający(e) może(mogą) być utrzymywany(e) przez jakąkolwiek 
jednostkę lub jednostki w grupie tak długo, jak wymogi paragrafu 88 MSR 39 dotyczące wyznaczenia, 
dokumentacji i efektywności w zabezpieczeniach udziałów w aktywach netto są spełnione. W szczególności 
strategia zabezpieczeń Grupy Kapitałowej powinna być przejrzyście udokumentowana ze względu na 
możliwość odmiennego wyznaczania na różnych poziomach Grupy. 

Grupa stosuje KIMSF 16 od sprawozdań rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 

KIMSF 17 „Dystrybucja do właścicieli aktywów niebędących środkami pieniężnymi”  

Interpretacja KIMSF 17 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości 
Finansowej w dniu 27 listopada 2008 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 
1 lipca 2009 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera wytyczne w zakresie momentu rozpoznania 
dywidendy, wyceny dywidendy oraz ujęcia różnicy pomiędzy wartością dywidendy a wartością bilansową 
dystrybuowanych aktywów.  

Grupa stosuje KIMSF 17 od sprawozdań rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 

KIMSF 18 „Przeniesienie aktywów od klientów” 

Interpretacja KIMSF 18 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości 
Finansowej w dniu 29 stycznia 2009 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 
1 lipca 2009 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera wytyczne w zakresie ujęcia przeniesienia aktywów od 
klientów, mianowicie: sytuacje, w których spełniona jest definicja aktywa, identyfikację oddzielnie 
identyfikowalnych usług (świadczonych usług w zamian za przeniesione aktywo), ujęcie przychodu i ujęcie 
środków pieniężnych uzyskanych od klientów.  

Grupa stosuje KIMSF 18 od sprawozdań rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. 

VII. Nowe standardy oczekujące na wdrożenie  

Poniżej zostały przedstawione opublikowane nowe standardy i interpretacje KIMSF, które zostały 
opublikowane przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, jednakże nie są obowiązujące 
w bieżącym okresie sprawozdawczym.  

Zmiany do MSSF 1 

W dniu 23 lipca 2009 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała zmiany do 
Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 Zastosowanie Międzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy, zwane dalej „zmianami do MSSF 1”. Zgodnie ze 
zmianami do MSSF 1 jednostki prowadzące działalność w sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego 
przechodzące na MSSF mogą stosować w odniesieniu do zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego wartości 
bilansowe wyznaczone zgodnie z wcześniej stosowanymi zasadami rachunkowości. Od jednostek 
decydujących się na stosowanie tego zwolnienia należy wymagać, aby wyceniały zobowiązania z tytułu 
wycofania z eksploatacji, rekultywacji i zobowiązania o podobnym charakterze w odniesieniu do zasobów ropy 
naftowej i gazu ziemnego zgodnie z MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe oraz aby 
uwzględniały dane zobowiązanie w zyskach zatrzymanych. Zmiany do MSSF 1 dotyczą również ponownej 
oceny dotyczącej ustalania, czy umowa zawiera leasing. 

Grupa zacznie stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r. 
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Zmiany do MSSF 2 „Płatności w formie akcji” 

W dniu 18 czerwca 2009 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała zmiany 
do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2 Płatności w formie akcji. Zmiany do 
MSSF 2 precyzują ujmowanie transakcji płatności w formie akcji, w ramach których płatność na rzecz 
dostawcy dóbr lub usług dokonywana jest w środkach pieniężnych, a zobowiązanie zaciąga inna jednostka 
należąca do Grupy Kapitałowej (transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych 
w Grupie Kapitałowej). 

Grupa zacznie stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r. 

Zmiany do MSSF 7  

W dniu 28 stycznia 2010 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała 
dokument Ograniczone zwolnienie jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy z ujawniania informacji 
porównawczych zgodnie z MSSF 7, zawierający zmianę do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF) 1. W obliczu faktu, że jednostki stosujące MSSF po raz pierwszy nie mają dotychczas 
możliwości korzystania ze zwolnienia z ujawniania informacji porównawczych dotyczących wyceny według 
wartości godziwej i ryzyka płynności, przewidzianego w MSSF 7 dla okresów porównawczych kończących się 
przed dniem 31 grudnia 2009 r., celem zmiany do MSSF 1 jest zapewnienie takiego opcjonalnego zwolnienia 
również tym jednostkom. Zgodnie ze zamianami do MSSF 7 jednostka nie musi ujawniać informacji 
wymaganych na mocy tych zmian w przypadku:  

(a) okresów rocznych lub śródrocznych, w tym sprawozdań z sytuacji finansowej, prezentowanych w trakcie 
rocznego okresu porównawczego kończącego się przed 31 grudnia 2009 r., lub  

(b) sprawozdań z sytuacji finansowej prezentowanych z początkiem najwcześniejszego okresu 
porównawczego w terminie przed 31 grudnia 2009 r.  

Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu do 
wcześniejszego okresu, fakt ten ujawnia. 

Grupa zacznie stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r. 

Zmiany do MSSF 8 „Segmenty operacyjne” 

Zmiany do MSSF 8 „Segmenty operacyjne” w roku 2009 opublikowała Rada Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości (RMSR). Zmiany do MSSF 8 dotyczą ujawniania informacji na temat, w jakim stopniu 
jednostka jest zależna od jej głównych klientów. Jeżeli przychody z tytułu transakcji z zewnętrznym 
pojedynczym klientem stanowią 10 lub więcej procent łącznych przychodów jednostki, jednostka ujawnia ten 
fakt, łączną kwotę przychodów uzyskanych od każdego tego rodzaju klienta oraz wskazuje segment lub 
segmenty wykazujące te przychody. Jednostka nie ma obowiązku ujawniania tożsamości głównego klienta ani 
określania kwoty przychodów, które każdy z segmentów wykazuje w związku z tym klientem. Jednakże 
konieczne jest dokonanie oceny tego, czy także rząd (krajowy, stanowy, prownicjalny, terytorialny, lokalny lub 
zagraniczny, w tym agencje rządowe oraz inne podobne organy lokalne, krajowe lub międzynarodowe) oraz 
jednostki, które według wiedzy jednostki sprawozdawczej znajdują się pod kontrolą tego rządu, uznaje się za 
jednego klienta. Dokonując takiej oceny, jednostka sprawozdawcza uwzględnia zakres integracji gospodarczej 
między tymi jednostkami. Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych (zaktualizowany w 2009 r.) 
zmienia paragraf 34 w odniesieniu do rocznych okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r. i później.  

Grupa zacznie stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r. 

MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” 

W dniu 4 listopada 2009 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała 
zaktualizowany Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 24 Ujawnianie informacji na temat 
podmiotów powiązanych. Celem zmian wprowadzonych w zaktualizowanym MSR 24 jest uproszczenie definicji 
podmiotu powiązanego i usunięcie przy tym pewnych wewnętrznych niespójności, a także zwolnienie 
jednostek związanych z rządem z niektórych wymogów ujawniania informacji w odniesieniu do transakcji 
z podmiotami powiązanymi. Jednostka stosuje niniejszy standard retrospektywnie w odniesieniu do rocznych 
okresów rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2011 r. i później. Wcześniejsze stosowanie – bądź to całego 
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standardu, bądź to częściowego zwolnienia w odniesieniu do jednostek powiązanych z rządem – jest 
dozwolone. Jeżeli jednostka stosuje cały standard lub wspomniane częściowe zwolnienie do okresu 
rozpoczynającego się przed 1 stycznia 2011 r., fakt ten ujawnia.  

Grupa zacznie stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r. 

Zmiany do IFRIC 14 „Przedpłaty w ramach minimalnych wymogów finansowania” 

W listopadzie 2009 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zmieniła interpretację IFRIC 14, 
tak by usunąć niezamierzone konsekwencje wynikające z traktowania przedpłat z tytułu przyszłych składek 
w niektórych okolicznościach, w których istnieją minimalne wymogi finansowania. Jednostka stosuje 
wspomniane zmiany w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2011 r. 
i później. Wcześniejsze stosowanie jest dozwolone. W przypadku zastosowania tych zmian w stosunku do 
wcześniejszego okresu, jednostka ujawnia ten fakt. 

Grupa zacznie stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r. 

KIMSF 19 „Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych” 

W dniu 26 listopada 2009 r. Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
(KIMSF) opublikował interpretację KIMSF 19 „Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy 
instrumentów kapitałowych”, zwaną dalej „KIMSF 19”. Celem KIMSF 19 jest zapewnienie wytycznych 
dotyczących ujmowania przez dłużnika instrumentów kapitałowych wyemitowanych przez niego w następstwie 
renegocjacji warunków zobowiązania finansowego w celu pełnego lub częściowego uregulowania tego 
zobowiązania. Interpretacja dotyczy ujmowania transakcji przez jednostkę w przypadku renegocjacji 
warunków zobowiązania finansowego, w wyniku której jednostka emituje instrumenty kapitałowe 
przeznaczone dla wierzyciela jednostki w celu uregulowania całości lub części zobowiązania finansowego. Nie 
dotyczy ona ujęcia księgowego przez wierzyciela. Jednostka stosuje niniejszą interpretację do okresów 
rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 2010 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. 
W przypadku zastosowania niniejszej interpretacji w odniesieniu do okresu rozpoczynającego się przed dniem 
1 lipca 2010 r., jednostka ujawnia ten fakt. Jednostka stosuje zmianę w polityce rachunkowości zgodnie 
z MSR 8 z początkiem najwcześniejszego zaprezentowanego okresu porównawczego. 

Grupa zacznie stosować standard do rocznych sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r. 

 

Zarząd jednostki dominującej  nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji 
miało istotny wpływ na stosowane przez Grupę Kapitałową zasady (politykę) rachunkowości z wyjątkiem 
dodatkowych lub nowych ujawnień. Grupa obecnie analizuje konsekwencje oraz wpływ zastosowania 
powyższych nowych standardów oraz interpretacji na sprawozdania finansowe. 
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DODATKOWE NOTY I OBJAŚNIENIA DO SKONSOLIDOWANEGO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Nota 1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 

Zgodnie z MSR 18 przychody ze sprzedaży towarów i usług, po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, rabaty 
i upusty, są rozpoznawane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z ich własności zostały 
przeniesione na kupującego. 

Przychody ze sprzedaży i przychody ogółem Grupy prezentują się następująco: 

 
01.01- 

-31.12.2010 
01.01- 

-31.12.2009 
01.01- 

-31.12.2008 

Działalność kontynuowana  

Sprzedaż usług 761 551 913

Sprzedaż towarów 182 792 197 189 138 948

Sprzedaż materiałów 14 1 091 0

SUMA przychodów ze sprzedaży 183 566 198 831 139 861

Pozostałe przychody operacyjne 179 841 199

Przychody finansowe 1 699 649 1 140

SUMA przychodów ogółem z działalności kontynuowanej 185 445 200 321 141 200

Przychody z działalności zaniechanej 0 0 0

SUMA przychodów ogółem 185 445 200 321 141 200

Przychody z działalności zaniechanej nie wystąpiły. 

Nota 2. SEGMENTY OPERACYJNE 

Grupa przyjęła jako podstawowy układ sprawozdawczy podział na segmenty geograficzne, czyli związane 
z prowadzeniem działalności w różnych obszarach geograficznych określonych według kryterium lokalizacji rynków 
zbytu. Wyodrębnione zostały dwa segmenty: 

• rynek krajowy (Polska), 

• pozostałe kraje. 

Ponadto dokonano podziału przychodów na sprzedaż realizowaną do: 

• klientów indywidualnych (we własnej sieci handlowej) i sieci współpracujących jednostek handlowych 
(do franczyzobiorców oraz sieci współpracujących jednostek handlowych),  

• pozostałą sprzedaż – dotyczy transakcji jednorazowej do jednostki Grutex APH Jolanta Gruszka, która 
związana była z procesem restrukturyzacji łańcucha dostaw po nabyciu udziałów Solar Dystrybucja przez 
jednostkę dominującą. Jednostka zajmuje się świadczeniem dla Grupy Solar usług logistycznych 
(dostarcza towary). Sprzedaż dotyczyła zalegających w magazynach Spółki Solar Dystrybucja Sp. z o.o. 
kolekcji, dlatego też została zrealizowana z minimalną marżą na poziomie 3%. Zarówno w 2008 roku, jak 
też w 2010 roku analogiczne transakcje nie wystąpiły. 

Grupa nie zarządza działalnością na podstawie analizy podziału na branże z uwagi na fakt, iż spółki SOLAR Company 
S.A. (do dnia 01.05.2010 SOLAR Company Ltd. Sp. z o.o.), SOLAR DYSTRYBUCJA oraz SOLAR FRANCZYZA Sp. z o.o. 
zajmują się analogiczną działalnością polegającą na dystrybucji odzieży. Natomiast obroty Spółki PHU SOLAR Sp. z o.o. 
zajmującej się sprzedażą materiałów do produkcji odzieży stanowią w okresie objętym sprawozdaniem 
skonsolidowanym od 3,6% do 5,3% wartości przychodów Grupy przed konsolidacją.  

Natomiast w celu zaprezentowania odbiorcom dodatkowych informacji dotyczących podziału przychodów, które 
pozwolą pogłębić wiedzę na temat prowadzonego biznesu, zaprezentowano dodatkowo wartość przychodów 
w podziale na sprzedaż w sklepach własnych, sklepach franczyzowych oraz sklepach partnerskich.  
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Aktywa operacyjne Grupy zlokalizowane są na terytorium Polski.  

2010 

Wyszczególnienie Sprzedaż  
usług 

Sprzedaż towarów 
i materiałów do sieci 

handlowej 

Pozostała  
sprzedaż 

Przychody 761 182 806 0 

Koszt sprzedanych towarów 0 69 985 0 

Wynik na sprzedaży towarów 0 112 821 

Marża na sprzedaży towarów  62% 

Pozostałe koszty rodzajowe i korekta o zmianę stanu 70 805 

Wynik na sprzedaży 42 777 

Wynik na działalności operacyjnej -449 

Wynik na działalności finansowej -1 758 

Wynik przed opodatkowaniem 40 570 

Podatek dochodowy 8 135 

Wynik netto 32 435 

 

2009 

Wyszczególnienie Sprzedaż  
usług 

Sprzedaż towarów 
i materiałów do sieci 

handlowej 

Pozostała  
sprzedaż 

Przychody 551 168 777 29 503 

Koszt sprzedanych towarów 0 71 568 28 736 

Wynik na sprzedaży towarów 0 97 976 

Marża w podziale   57% 3% 

Marża na sprzedaży towarów 49% 

Pozostałe koszty rodzajowe i korekta o zmianę stanu 67 507 

Wynik na sprzedaży 31 020 

Wynik na działalności operacyjnej -483 

Wynik na działalności finansowej -1 477 

Wynik przed opodatkowaniem 29 060 

Podatek dochodowy 6 176 

Wynik netto 22 884 

 

2008 

Wyszczególnienie Sprzedaż  
usług 

Sprzedaż towarów 
i materiałów do sieci 

handlowej 

Pozostała  
sprzedaż 

Przychody 913 138 948 0 

Koszt sprzedanych towarów 0 46 557 0 

Wynik na sprzedaży towarów 0 92 391 

Marża na sprzedaży towarów 66% 

Pozostałe koszty rodzajowe i korekta o zmianę stanu 53 215 

Wynik na sprzedaży 40 090 

Wynik na działalności operacyjnej -15 

Wynik na działalności finansowej 685 

Wynik przed opodatkowaniem 40 760 

Podatek dochodowy 8 061 

Wynik netto 32 699 
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F-34 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

2010 2009 2008 
Wyszczególnienie Sprzedaż 

krajowa 
Sprzedaż 

zagraniczna
Sprzedaż 
krajowa 

Sprzedaż 
zagraniczna 

Sprzedaż 
krajowa 

Sprzedaż 
zagraniczna

Sprzedaż usług, towarów i materiałów, w tym: 181 074 2 493 197 939 892 139 700 161

Sprzedaż usług, towarów i materiałów  
do klientów indywidualnych i sieci handlowych  181 074 2 493 168 239 892 139 700 161

Pozostała sprzedaż 0 0 29 700 0 0 0

Obszary geograficzne za okres 01.01.-31.12.2010 r. 

Segmenty Polska Pozostałe 

Sprzedaż klientom zewnętrznym 181 074 2 493

Sprzedaż do sieci   

Sprzedaż do odbiorców powyżej 10% przychodów ogółem Brak 

Obszary geograficzne za okres 01.01.-31.12.2009 r. 

Segmenty Polska Pozostałe 

Sprzedaż klientom zewnętrznym 197 939 892

Sprzedaż do odbiorców powyżej 10% przychodów ogółem 29 700 

Obszary geograficzne za okres 01.01.-31.12.2008 r. 

Segmenty Polska Pozostałe 

Sprzedaż klientom zewnętrznym 139 700 161

Sprzedaż do odbiorców powyżej 10% przychodów ogółem brak 

 

  
01.01- 

-31.12.2010 
01.01- 

-31.12.2009 
01.01- 

-31.12.2008 

Sprzedaż towarów: 182 806 198 280 138 948

Sklepy własne 130 735 127 801 122 487

Sklepy franczyzowe 8 762 6 821 8 567

Sklepy partnerskie 43 310 34 155 7 894

Pozostała sprzedaż 0 29 503 0

Sprzedaż usług 761 551  913

Usługi 761 551 913

Przychody ze sprzedaży ogółem 183 566 198 831 139 861

Nota 3. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

Dane dotyczące kosztów działalności operacyjnej przedstawiono w sprawozdaniu „Skonsolidowany rachunek zysków 
i strat”.  

Nota 4. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE 

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 
01.01- 

-31.12.2010 
01.01- 

-31.12.2009 
01.01- 

-31.12.2008 

Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość składników aktywów 0 619 0

Spisanie należności 0 0 43

Refundacje lokali 32 27 0

Różnice inwentaryzacyjne 46 74 46

Uzyskane kary, grzywny i odszkodowania 85 0 0

Pozostałe przychody operacyjne 16 119 109

Zaokrąglenia 0 2 0

 Razem 179 841 199



ROZDZIAŁ XXV: HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)  
za okres 01.01.- 31.12.2010 r. oraz okresy porównywalne 01.01.-31.12.2009 r. i 01.01.-31.12.2008 r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-35 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 
01.01- 

-31.12.2010 
01.01- 

-31.12.2009 
01.01- 

-31.12.2008 

Strata ze zbycia majątku trwałego 3 52 126

Strata ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 0 0 0

Zawiązanie rezerw 99 99 33

Aktualizacja finansowych aktywów 60 195 0

Darowizny 111 23 23

Bony rozdawane 44 40 11

Przeceny reklamacyjne 2 1 2

Kary i odszkodowania 9 3 0

Różnice inwentaryzacyjne 4 1 2

Likwidacja/zniszczenie środków trwałych 114 331 0

Nierozliczone rozrachunki 3 18 10

Należności zwolnione z długu 0 544 0

Pozostałe koszty operacyjne 180 18 6

Razem 628 1 324 214

 

UTWORZENIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 
01.01- 

-31.12.2010 
01.01- 

-31.12.2009 
01.01- 

-31.12.2008 

Należności 60 195 86

Zapasy 0 0 0

Nota 5. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE 

PRZYCHODY FINANSOWE 
01.01- 

-31.12.2010 
01.01- 

-31.12.2009 
01.01- 

-31.12.2008 

Odsetki z depozytu  215 361 651

Odsetki z lokat 552 87 0

Odsetki od pożyczek 87 87 379

Odsetki od przeterminowanych należności 0 0 4

Korekta odsetek związana ze zmianą oprocentowania zobowiązań  
z tytułu nabycia udziałów  794 0 0

Różnice kursowe 12 0 0

Dyskonto zaliczek 0 112 105

Pozostałe przychody finansowe 39 2 0

Razem 1 699 649 1 140

 

KOSZTY FINANSOWE 
01.01- 

-31.12.2010 
01.01- 

-31.12.2009 
01.01- 

-31.12.2008 

Odsetki od leasingu 21 19 4

Odsetki od umowy kupna udziałów 2 799 1 985 0

Odsetki od pożyczek 0 0 0

Pozostałe odsetki 7 6 0

Aktualizacja wartości inwestycji 28 0 4

Dyskonto zaliczek 602 0 0

Różnice kursowe 0 98 445

Pozostałe koszty finansowe 0 19 1

Razem 3 457 2 126 455
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F-36 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Ujawnienia przychodów, kosztów, zysków lub strat w podziale na kategorie instrumentów finansowych  

01.01–31.12.2010 

Aktywa 
finansowe 
wyceniane 
w wartości 

godziwej przez 
wynik finansowy 

Aktywa finansowe 
wyceniane w wartości 
godziwej przez wynik 

finansowy (wyznaczone 
przy początkowym 

ujęciu) 

Aktywa 
finansowe 

utrzymywane 
do terminu 

wymagalności 

Aktywa 
finansowe 
dostępne 

do sprzedaży

Pożyczki 
udzielone, 
należności 

własne, 
środki 

pieniężne 

Pozostałe 
zobowiązania 

finansowe 

Zobowiązania 
finansowe 
wyceniane 
w wartości 

godziwej przez 
wynik finansowy  

Przychody/koszty z tytułu wyceny do wartości godziwej 0 0 0 0 0 0 0 

Przychody/koszty z tytułu wyceny do wartości godziwej 
przeniesione z kapitału własnego  

0 0 0 0 0 0 0 

Przychody/koszty z tytułu odsetek  0 0 0 0 375 2 026 0 

Przychody/koszty z tytułu dyskonta aktywów 0 0 0 0 -603 0 0 

Przychody z tytułu odsetek związane aktywami,  
które uległy utracie wartości   

0 0 0 0 0 0 0 

Utworzenie odpisów aktualizujących  0 0 0 0 0 0 0 

Rozwiązanie odpisów aktualizujących  0 0 0 0 0 0 0 

Zyski/straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0 0  0 

Wycena instrumentów pochodnych 0 0 0 0 0 0 0 

 

01.01–31.12.2009 

Aktywa 
finansowe 

wyceniane w 
wartości 

godziwej przez 
wynik finansowy 

Aktywa finansowe 
wyceniane w wartości 
godziwej przez wynik 

finansowy (wyznaczone 
przy początkowym 

ujęciu) 

Aktywa 
finansowe 

utrzymywane 
do terminu 

wymagalności 

Aktywa 
finansowe 
dostępne  

do sprzedaży

Pożyczki 
udzielone, 
należności 

własne, 
środki 

pieniężne 

Pozostałe 
zobowiązania 

finansowe 

Zobowiązania 
finansowe 
wyceniane 
w wartości 

godziwej przez 
wynik finansowy 

Przychody/koszty z tytułu wyceny do wartości godziwej 0 0 0 0 0 0 0 

Przychody/koszty z tytułu wyceny do wartości godziwej 
przeniesione z kapitału własnego  

0 0 0 0 0 0 0 

Przychody/koszty z tytułu odsetek  0 0 0 0 448 0 0 

Przychody/koszty z tytułu dyskonta aktywów 0 0 0 0 112 2 004 0 

Przychody z tytułu odsetek związane aktywami, które uległy 
utracie wartości   

0 0 0 0 0 0 0 
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F-37 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

01.01–31.12.2009 

Aktywa 
finansowe 

wyceniane w 
wartości 

godziwej przez 
wynik finansowy 

Aktywa finansowe 
wyceniane w wartości 
godziwej przez wynik 

finansowy (wyznaczone 
przy początkowym 

ujęciu) 

Aktywa 
finansowe 

utrzymywane 
do terminu 

wymagalności 

Aktywa 
finansowe 
dostępne  

do sprzedaży

Pożyczki 
udzielone, 
należności 

własne, 
środki 

pieniężne 

Pozostałe 
zobowiązania 

finansowe 

Zobowiązania 
finansowe 
wyceniane 
w wartości 

godziwej przez 
wynik finansowy 

Utworzenie odpisów aktualizujących  0 0 0 0 0 0 0 

Rozwiązanie odpisów aktualizujących  0 0 0 0 0 0 0 

Zyski/straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0 0 0 0 

Wycena instrumentów pochodnych  0 0 0 0 0 0 0 

 

01.01–31.12.2008 

Aktywa 
finansowe 
wyceniane 
w wartości 

godziwej przez 
wynik finansowy 

Aktywa finansowe 
wyceniane w wartości 
godziwej przez wynik 

finansowy (wyznaczone 
przy początkowym 

ujęciu) 

Aktywa 
finansowe 

utrzymywane 
do terminu 

wymagalności 

Aktywa 
finansowe 
dostępne 

do sprzedaży

Pożyczki 
udzielone, 
należności 

własne, 
środki 

pieniężne 

Pozostałe 
zobowiązania 

finansowe 

Zobowiązania 
finansowe 
wyceniane 
w wartości 

godziwej przez 
wynik finansowy 

Przychody/koszty z tytułu wyceny do wartości godziwej 0 0 0 0 0 0 0 

Przychody/koszty z tytułu wyceny do wartości godziwej 
przeniesione z kapitału własnego  

0 0 0 0 0 0 0 

Przychody/koszty z tytułu odsetek  0 0 0 0 739 4 0 

Przychody/koszty z tytułu dyskonta aktywów 0 0 0 0 105 0 0 

Przychody z tytułu odsetek związane aktywami,  
które uległy utracie wartości   

0 0 0 0 292 0 0 

Utworzenie odpisów aktualizujących  0 0 0 0 -292 0 0 

Rozwiązanie odpisów aktualizujących  0 0 0 0 0 0 0 

Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0 0 0 0 

Wycena instrumentów pochodnych 0 0 0 0 0 0 0 
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F-38 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Nota 6. PODATEK DOCHODOWY I ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY 

Główne składniki obciążenia podatkowego za lata zakończone 31 grudnia 2010, 2009 i 2008 roku przedstawiają się 
następująco: 

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RZIS 
01.01- 

-31.12.2010 
01.01- 

-31.12.2009 
01.01- 

-31.12.2008 

Bieżący podatek dochodowy 7 849 6 134 8 035

Dotyczący roku obrotowego 7 849 6 134 8 035

Korekty dotyczące lat ubiegłych 0 0 0

Odroczony podatek dochodowy  286 41 26

Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych 286 41 26

Związany z obniżeniem stawek podatku dochodowego 0 0 0

Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku 
zysków i strat 8 135 6 176 8 061

Wykazany w rachunku zysków i strat podatek odroczony stanowi różnicę między stanem rezerw i aktywów z tytułu 
podatku odroczonego na koniec i początek okresów sprawozdawczych. 

Podatek odroczony wykazany w kapitale własnym nie występuje.  

BIEŻĄCY PODATEK DOCHODOWY  
01.01- 

-31.12.2010 
01.01- 

-31.12.2009 
01.01- 

-31.12.2008 

Zysk przed opodatkowaniem 40 569 29 060 40 760

Przychody nieuznane podatkowo 892 907 863

Przychody uznane podatkowo, a ujęte w księgach roku poprzedniego 88 1 039 211

Koszty i straty nieuznane podatkowo 3 945 3 271 3 741

Koszty i straty uznane podatkowo, a ujęte w księgach roku poprzedniego 660 1 881 1 561

Wynik brutto w Solar Dystrybucja za okres od 01.01-28.02.2009  
(zmiana formy prawnej) 0 1 818 0

Kwoty zmniejszające podstawę opodatkowania 1 742 116 0

Podstawa opodatkowania 41 309 32 285 42 288

Podatek dochodowy przy zastosowaniu stawki 19% 7 849 6 134 8 035

Efektywna stawka podatku (udział podatku dochodowego w zysku  
przed opodatkowaniem) 19,3% 21,1% 19,7%

Część bieżąca podatku dochodowego tworzących Grupę Kapitałową jednostek ustalona została według stawki równej 
19% dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Podatek dotyczący zagranicznych jurysdykcji nie występuje. 

UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE BĘDĄCE PODSTAWĄ  
DO TWORZENIA AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO

31.12.2009 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2010 

Rezerwa na badanie bilansu  35 10 0 45

Rezerwa na czynsze 0 14 0 14

Koszty reklamy  33 21 0 55

Wynagrodzenia i składki ZUS  612 27 0 639

Rezerwa na urlopy 434 0 42 393

Rezerwa na koszty likwidacji lokali 737 99 0 836

Dyskonto zaliczek  678 602 0 1 280

Różnice kursowe zrealizowane  9 0 9 0

Wyłączenie marży korekta zapasów  139 0 139 0

Odpis aktualizujący wartość udziałów w jedn. powiązanych  0 32 0 32

Rezerwa na zwroty 0 408 0 408

Suma ujemnych różnic przejściowych 2 678 0 0 3 702

Stawka podatkowa 19% 19% 19% 19%

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 509 0 0 703
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Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-39 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE BĘDĄCE PODSTAWĄ  
DO TWORZENIA AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO

31.12.2008 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2009 

Rezerwa na badanie bilansu  15 20 0 35

Rezerwa na czynsze 87 0 87 0

Koszty reklamy  39 0 5 33

Wynagrodzenia i składki ZUS  1 881 0 1 270 612

Rezerwa na urlopy 280 154 0 434

Rezerwa na koszty likwidacji lokali 638 99 0 737

Dyskonto zaliczek  790 0 112 678

Różnice kursowe zrealizowane  0 9 0 9

Wyłączenie marży korekta zapasów  0 139 0 139

Suma ujemnych różnic przejściowych 3 730 422 1 474 2 678

Stawka podatkowa 19% 19% 19% 19%

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 709 80 280 509

 

DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE BĘDĄCE PODSTAWĄ  
DO TWORZENIA REZERWY Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO 

31.12.2009 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2010 

Różnice przejściowe dotyczące leasingu  67 21 0 88

Naliczone odsetki od pożyczek 465 87 0 552

Przychody naliczone statystyczne  47 0 47 0

Różnica pomiędzy wartością podatkową i bilansową 
aktywów trwałych 533 0 13 520

Różnica pomiędzy wartością podatkową i bilansową 
aktywów trwałych 0 2 296 0 2 296

Suma dodatnich różnic przejściowych 1 112 2 404 60 3 456

Stawka podatkowa 19% 19% 19% 19%

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na koniec 
okresu 211 457 11 657

 

DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE BĘDĄCE PODSTAWĄ  
DO TWORZENIA REZERWY Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO

31.12.2008 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2009 

Różnice przejściowe dotyczące leasingu  45 23 0 67

Naliczone odsetki od pożyczek 378 87 0 465

Przychody naliczone statystyczne  66 0 19 47

Różnica pomiędzy wartością podatkową i bilansową 
aktywów trwałych 452 81 0 533

Suma dodatnich różnic przejściowych 940 191 19 1 112

Stawka podatkowa 19% 19% 19% 19%

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na koniec 
okresu 179 36 4 211

Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego 

 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Aktywo z tytułu podatku odroczonego 703 509 709

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – działalność kontynuowana 657 211 179

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – działalność zaniechana 0 0 0

Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego 47 298 530
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F-40 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Nota 7. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA 

Działalność zaniechana nie wystąpiła. 

Nota 8. ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ/UDZIAŁ 

Zysk podstawowy przypadający na jeden udział oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego 
na udziałowców Grupy przez średnią ważoną liczbę udziałów występujących w ciągu okresu. Zysk rozwodniony 
przypadający na jeden udział oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na udziałowców 
przez średnią ważoną liczbę wydanych udziałów występujących w ciągu okresu. 

Działalność kontynuowana i zaniechana 

Wyliczenie zysku na jeden udział zostało oparte na następujących informacjach: 

 
01.01- 

-31.12.2010 
01.01- 

-31.12.2009 
01.01- 

-31.12.2008 

Zysk netto z działalności kontynuowanej 32 699 22 884 32 435

Strata na działalności zaniechanej 0 0 0

Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości podstawowego 
zysku przypadającego na jeden udział  32 699 22 884 32 435

Efekt rozwodnienia 0 0 0

Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości rozwodnionego 
zysku przypadającego na jeden udział  32 699 22 884 32 435

Liczba udziałów  

 
01.01- 

-31.12.2010 
01.01- 

-31.12.2009 
01.01- 

-31.12.2008 

Średnia ważona liczba udziałów wykazana dla potrzeb wyliczenia 
wartości podstawowego zysku  na jeden udział w szt. 2 000 2 000 2 000

Efekt rozwodnienia  0 0 0

Średnia ważona liczba udziałów wykazana dla potrzeb wyliczenia 
wartości rozwodnionego zysku na jeden udział w szt. 2 000 2 000 2 000

Nota 9. DYWIDENDY ZAPROPONOWANE, WYPŁACONE LUB UCHWALONE DO DNIA 
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

W okresie objętym sprawozdaniem (2008 rok) spółka dominująca wypłaciła udziałowcom dywidendę z zysków 
wypracowanych w latach 2006-2007.  

 
01.01- 

-31.12.2010 
01.01- 

-31.12.2009 
01.01- 

-31.12.2008 

Wartość dywidendy   4 573

Nota 10. UJAWNIENIE ELEMENTÓW POZOSTAŁYCH DOCHODÓW CAŁKOWITYCH  
ORAZ EFEKT PODATKOWY POZOSTAŁYCH DOCHODÓW CAŁKOWITYCH 

W okresach objętych sprawozdaniem skonsolidowanym nie wystąpiły transakcje kwalifikowane, które należałoby 
zgodnie z MSR 1 zakwalifikować jako „inne dochody całkowite”, dlatego też wartość pozycji zysk netto oraz całkowity 
dochód są równe. 
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Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-41 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Nota 11. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 

Struktura własnościowa 

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA – wartość netto 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Własne 18 486 18 753 14 654

Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy,  
w tym: umowy leasingu 419 384 243

Razem 18 905 19 137 14 897

Rzeczowe aktywa trwałe, do których tytuł prawny podlega ograniczeniom, oraz stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 

Tytuł zobowiązania/ograniczenia w dysponowaniu 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

– stanowiące zabezpieczenie kredytów i pożyczek własnych 0 0 0

– stanowiące zabezpieczenie kredytów i pożyczek obcych 0 0 0

– stanowiące zabezpieczenie innych zobowiązań 0 0 0

– użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego 419 384 243

Wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych podlegających 
ograniczeniu w dysponowaniu lub stanowiących zabezpieczenie 419 384 243

Grupa Kapitałowa nie posiada zobowiązań umownych do nabycia w przyszłości rzeczowych aktywów trwałych. 

Rzeczowe aktywa trwałe, wynajmowane przez jednostkę w okresie od 2008 do 2010 roku: 

Sklep/Outlet Miasto Ulica Umowa z dnia

CH M1 Poznań ul. Szwajcarska 14 14.05.1998 

CH Janki Janki ul. Mszczonowska 3 11.02.1999 

CH M1 Marki ul. Piłsudskiego 1 19.03.1999 

CH M1* Łódź ul. Brzezińska 27-29 07.04.1999 

CH M1 Radom ul. Grzecznarowskiego 28 24.05.1998 

CH Korona** Wrocław ul. Krzywoustego 126 11.02.1999 

CH Ster Szczecin ul. Ku Słońcu 67 15.06.1999 

CH 3 Stawy Katowice ul. Pułaskiego 60 05.07.1999 

CH Auchan Tarnowo Podgórne ul. św. Antoniego 2 14.05.2000 

CH Galeria Mokotów Warszawa ul. Wołoska 12 23.03.2000 

CH Pasaż Łódzki*** Łódź al. Jana Pawła II 30 20.06.2000 

CH Plejada**** Bytom al. Nowaka-Jeziorańskiego 25 20.06.2000 

CH Auchan Białystok ul. Produkcyjna 84 01.12.2000 

CH Auchan Poznań ul. Głogowska 432 03.04.2001 

CH Auchan Gdańsk ul. Szczęśliwa 3 08.06.2001 

CH Auchan Nowa Wieś, Poczesna ul. Krakowska 10 08.06.2001 

CH Galeria Dominikańska Wrocław pl. Dominikański 3 06.07.2001 

CH M1 Kraków al. Pokoju 67 20.12.2000 

CH Turzyn Szczecin al. Boh. Warszawy 42 18.07.2000 

CH Galeria Sfera Bielsko-Biała ul. Mostowa 5 01.10.2001 

CH Alfa Gdańsk ul. Kołobrzeska 41B 26.04.2001 

CH Galeria Łódzka Łódź ul. Piłsudskiego 15/23 16.07.2001 

CH Zakopianka Kraków ul. Zakopiańska 6 06.02.2003 

CH Galaxy Szczecin ul. Wyzwolenia 18-20 28.02.2003 

CH Platan Zabrze pl. Teatralny 12 09.08.2002 
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F-42 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Sklep/Outlet Miasto Ulica Umowa z dnia

CH Galeria Pomorska Bydgoszcz ul. Fordońska 141 26.09.2003 

CH Stary Browar Poznań ul. Półwiejska 42 06.09.2002 

CH Auchan Kobierzyce ul. Francuska 6 31.03.2003 

CH Manhattan Gdańsk ul. Grunwaldzka 82 17.03.2003 

CH Blue City***** Warszawa Al. Jerozolimskie 179 10.12.2003 

CH Arkadia Warszawa al. Jana Pawła II 82 05.12.2002 

CH King Cross Marcelin Poznań ul. Bukowska 156 04.12.2002 

CH Galeria Kazimierz Kraków ul. Podgórska 34 11.01.2005 

CH Plaza Poznań ul. Drużbickiego 2 31.03.2005 

CH Alfa Olsztyn al. Piłsudskiego 16 04.01.2005 

CH Galeria Copernicus Toruń ul. Żółkiewskiego 15 17.05.2005 

CH Silesia Katowice ul. Chorzowska 111 31.01.2005 

CH Manufaktura Łódź ul. Karskiego 5 06.04.2005 

CH Galeria Krakowska Kraków ul. Pawia 5 16.01.2006 

CH Złote Tarasy Warszawa ul. Złota 59 17.01.2006 

CH Pasaż Grunwaldzki Wrocław pl. Grunwaldzki 22 13.07.2005 

CH Plaza Sosnowiec ul. Sienkiewicza 2 23.01.2007 

CH Plaza Lublin ul. Lipowa 13 23.01.2007 

CH Focus Mall Rybnik ul. Chrobrego 1 06.11.2006 

CH Magnolia Wrocław ul. Legnicka 58 22.12.2006 

CH Galeria Askana Gorzów Wielkopolski ul. Konstytucji 3 maja 102 29.12.2006 

CH Galeria Bałtycka Gdańsk ul. Grunwaldzka 141 31.05.2005 

CH Galeria Biała Białystok ul. Miłosza 2 29.12.2006 

CH Focus Mall Bydgoszcz ul. Jagiellońska 39-47 07.11.2005 

CH M1 Czeladź ul. Będzińska 80 03.05.2008 

CH Focus Mall Zielona Góra ul. Wrocławska 17 01.07.2008 

CH Forum Koszalin ul. Paderewskiego 1 30.09.2008 

CH Solaris Opole pl. Kopernika 16 15.05.2007 

CH Galeria Malta Poznań ul. Baraniaka 8 10.07.2007 

CH Klif Gdynia al. Zwycięstwa 256 07.10.2008 

CH Gemini Park Bielsko-Biała ul. Leszczyńska 20 04.12.2008 

CH Cuprum Arena Lubin ul. Sikorskiego 20 18.11.2008 

CH Renoma Wrocław ul. Świdnicka 40 20.05.2009 

CH Galeria Jurajska Częstochowa al. Wojska Polskiego 207 26.01.2009 

CH Focus Mall Piotrków Trybunalski ul. Słowackiego 123 05.11.2008 

CH Bonarka Kraków ul. Kamieńskiego 11 13.01.2009 

CH Jantar Słupsk ul. Szczecńska 58 09.10.2009 

CH Port Łódź ul. Pabianicka 245 24.11.2008 

CH Klif Warszawa ul. Okopowa 58/72 12.03.2010 

CH Galeria Echo Kielce ul. Świętokrzyska 20 15.02.2006 

CH Genimi Park Tarnów ul. Nowodąbrowska 127 17.12.2008 

CH Galeria Victoria Wałbrzych ul. 1 Maja 64 09.12.2008 

CH Galeria Piastów Legnica ul. Najświętszej Marii Panny 9 29.07.2006 
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Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-43 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Sklep/Outlet Miasto Ulica Umowa z dnia

CH Agora Bytom pl. Kościuszki 1 04.02.2010 

Solar Po Sezonie Gdynia ul. Abrahama 71/2 31.01.2005 

CH Factory Ursus Warszawa pl. Czerwca 1976/6 19.03.2002 

Fashion House Outlet Centre Gdańsk ul. Przywidzka 8 31.03.2005 

Fashion House Outlet Centre Sosnowiec ul. Orląt Lwowskich 138 20.01.2004 

Fashion House Outlet Centre Piaseczno ul. Puławska 42E 28.10.2006 

CH Factory Poznań Luboń ul. Dębiecka 1 05.09.2008 

CH Plaza Kraków al. Pokoju 44 01.04.2009 

Przedstawione umowy zawarte są na warunkach rynkowych z właścicielami powierzchni handlowej. Umowy zawierają 
możliwość przedłużenia na każdorazowo negocjowanych warunkach. Kwoty ewentualnych warunkowych płatności 
wynikają z przekroczenia zakładanego poziomu sprzedaży i w porównaniu z całością płaconych opłat za wynajem nie 
są istotne.   

*  do kwietnia 2010 roku 
** do lipca 2009 roku 
***  do października 2010 roku 
****  do października 2010 roku 
***** do lipca 2009 roku 
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F-44 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) – za okres 01.01.2010-31.12.2010 r. 

Wyszczególnienie Grunty Budynki  
i budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki trwałe 

Środki trwałe 
w budowie Razem 

Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2010 roku 0 14 405 2 932 2 209 11 825 22 31 393 
Zwiększenia, z tytułu: 0 1 897 627 141 1 778 4 289 8 733 
– nabycia środków trwałych 0 1 897 627 141 1 778 4 289 8 733 
– wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych 0 0 0 0 0 0 0 
– połączenia jednostek gospodarczych 0 0 0 0 0 0 0 
– zawartych umów leasingu 0 0 0 0 0 0 0 
– ulepszenia 0 0 0 0 0 0 0 
– inne 0 0 0 0 0 0 0 
Zmniejszenia, z tytułu: 0 496 173 0 735 4 302 5 707 
– zbycia 0 496 173 0 735 4 302 5 707 
– likwidacji 0 0 0 0 0 0 0 
– sprzedaży spółki zależnej  0 0 0 0 0 0 0 
– przeniesienia do nieruchomości inwestycyjnych 0 0 0 0 0 0 0 
– wniesienia aportu 0 0 0 0 0 0 0 

Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2010 roku 0 15 806 3 385 2 350 12 868 9 34 419 
Umorzenie na dzień 01.01.2010 roku 0 4 542 1 221 1 000 5 491 0 12 255 
Zwiększenia, z tytułu: 0 1 465 374 386 2 276 0 4 500 
– amortyzacji 0 1 465 374 386 2 276 0 4 500 
– przeszacowania 0 0 0 0 0 0 0 

– inne 0 0 0 0 0 0 0 

Zmniejszenia, z tytułu: 0 425 131 0 686 0 1 242 
– likwidacji/sprzedaży 0 425 131 0 686 0 1 242 
– przeniesienia do nieruchomości inwestycyjnych 0 0 0 0 0 0 0 

– inne 0 0 0 0 0 0 0 

Umorzenie na dzień 31.12.2010 roku 0 5 582 1 465 1 386 7 081 0 15 514 
Odpisy aktualizujące na 01.01.2010 roku 0 0 0 0 0 0 0 
Zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0 
Zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 0 
Odpisy aktualizujące na 31.12.2010 roku 0 0 0 0 0 0 0 
– różnic kursowych netto z przeliczenia sprawozdania  0 0 0 0 0 0 0 

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2010 roku 0 10 224 1 921 964 5 787 9 18 905 
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F-45 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) – za okres 01.01.2009-31.12.2009 r. 

Wyszczególnienie Grunty Budynki  
i budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki trwałe 

Środki trwałe 
w budowie Razem 

Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2009 roku 0 11 238 2 485 1 480 9 292 134 24 628 
Grutex Logistyka Sp. z o.o. 0 0 26 46 143 0 215 
Zwiększenia, z tytułu: 0 4 011 738 729 3 007 8 158 16 643 
– nabycia środków trwałych 0 4 011 738 729 3 007 8 158 16 643 
– wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych 0 0 0 0 0 0 0 
– połączenia jednostek gospodarczych 0 0 0 0 0 0 0 
– zawartych umów leasingu 0 0 0 0 0 0 0 
– ulepszenia 0 0 0 0 0 0 0 
– inne 0 0 0 0 0 0 0 
Zmniejszenia, z tytułu: 0 844 317 46 618 8 270 10 093 
– zbycia 0 844 317 46 618 8 270 10 093 
– likwidacji 0 0 0 0 0 0 0 
– sprzedaży spółki zależnej  0 0 0 0 0 0 0 
– przeszacowania 0 0 0 0 0 0 0 
– wniesienia aportu 0 0 0 0 0 0 0 
Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2009 roku 0 14 405 2 932 2 209 11 825 22 31 393 
Umorzenie na dzień 01.01.2009 roku 0 3 899 1 131 656 4 045 0 9 732 
Grutex Logistyka Sp. z o.o. 0 0 10 0 29 0 39 
Zwiększenia, z tytułu: 0 1 202 348 350 1 932 0 3 833 
– amortyzacji 0 1 202 348 350 1 932 0 3 833 
– przeszacowania 0 0 0 0 0 0 0 
– inne 0 0 0 0 0 0 0 
Zmniejszenia, z tytułu: 0 559 268 6 515 0 1 348 
– likwidacji/sprzedaży 0 559 268 6 515 0 1 348 
– przeszacowania 0 0 0 0 0 0 0 
– inne 0 0 0 0 0 0 0 
Umorzenie na dzień 31.12.2009 roku 0 4 542 1 221 1 000 5 491 0 12 255 
Odpisy aktualizujące na 01.01.2009 roku 0 0 0 0 0 0 0 
Zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0 
Zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 0 
– odwrócenie odpisów aktualizujących 0 0 0 0 0 0 0 
Odpisy aktualizujące na 31.12.2009 roku 0 0 0 0 0 0 0 
– różnic kursowych netto z przeliczenia sprawozdania  0 0 0 0 0 0 0 
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2009 roku 0 9 863 1 711 1 208 6 333 22 19 137 
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F-46 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) – za okres 01.01.2008-31.12.2008 r. 

Wyszczególnienie Grunty Budynki  
i budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki trwałe 

Środki trwałe 
w budowie Razem 

Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2008 roku 0 9 636 2 048 1 065 7 670 0 20 419 
Zwiększenia, z tytułu: 0 1 793 565 529 2 043 4 810 9 740 
– nabycia środków trwałych 0 1 793 565 529 2 043 4 810 9 740 
– wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych 0 0 0 0 0 0 0 

– połączenia jednostek gospodarczych 0 0 0 0 0 0 0 

– zawartych umów leasingu 0 0 0 0 0 0 0 

– przeszacowania 0 0 0 0 0 0 0 

– otrzymania aportu 0 0 0 0 0 0 0 

– inne 0 0 0 0 0 0 0 

Zmniejszenia, z tytułu: 0 192 129 114 421 4 676 5 531 
– likwidacji i sprzedaży  0 192 129 114 421 4 676 5 531 
– sprzedaży spółki zależnej  0 0 0 0 0 0 0 

– przeszacowania 0 0 0 0 0 0 0 

– wniesienia aportu 0 0 0 0 0 0 0 

– inne 0 0 0 0 0 0 0 

Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2008 roku 0 11 238 2 485 1 480 9 292 134 24 628 
Umorzenie na dzień 01.01.2008 roku 0 2 915 922 550 2 839 0 7 226 
Zwiększenia, z tytułu: 0 1 003 290 213 1 543 0 3 048 
– amortyzacji 0 1 003 290 213 1 543 0 3 048 
– przeszacowania 0 0 0 0 0 0 0 
– inne 0 0 0 0 0 0 0 
Zmniejszenia, z tytułu: 0 19 81 107 337 0 543 
– likwidacji i sprzedaży 0 19 81 107 337 0 543 
– przeszacowania 0 0 0 0 0 0 0 
– inne 0 0 0 0 0 0 0 
Umorzenie na dzień 31.12.2008 roku 0 3 899 1 131 656 4 045 0 9 732 
Odpisy aktualizujące na 01.01.2008 roku 0 0 0 0 0 0 0 

Zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0 

Zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 0 

Odpisy aktualizujące na 31.12.2008 roku 0 0 0 0 0 0 0 

– różnic kursowych netto z przeliczenia sprawozdania  0 0 0 0 0 0 0 

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2008 roku 0 7 339 1 354 824 5 247 134 14 897 
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F-47 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Środki trwałe w budowie 

Rozliczenie nakładów 

Stan na  01.01.2010 
Poniesione 

nakłady w roku 
obrotowym 

Budynki, lokale i obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej 

Urządzenia 
techniczne i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne środki  
trwałe 

Odpisy 
aktualizujące na BZ

Stan na  
31.12.2010 

22 4 289 1 897 627 0 1 778 0 9 

 

Rozliczenie nakładów 

Stan na  01.01.2009 
Poniesione 

nakłady w roku 
obrotowym 

Budynki, lokale i obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej 

Urządzenia 
techniczne i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne środki  
trwałe 

Odpisy 
aktualizujące na BZ

Stan na  
31.12.2009 

134 8 158 4 011 738 513 3 007 0 22 

 

Rozliczenie nakładów 

Stan na  01.01.2008 
Poniesione 

nakłady w roku 
obrotowym 

Budynki, lokale i obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej 

Urządzenia 
techniczne i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne środki  
trwałe 

Odpisy 
aktualizujące na BZ

Stan na  
31.12.2008 

0 4 810 1 793 311 529 2 043 0 134 

Grupa Kapitałowa nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym. 

Leasingowane środki trwałe 

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 
Środki trwałe 

Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 

Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maszyny i urządzenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Środki transportu 611 192 419 470 85 384 254 11 243 

Pozostałe środki trwałe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem 611 192 419 470 85 384 254 11 243 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości środków trwałych w okresie objętym informacją finansową nie wystąpiły.  
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F-48 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Nota 12. WARTOŚCI NIEMATERIALNE 

Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) – za okres 01.01.2010-31.12.2010 r. 

Wyszczególnienie 
Koszty prac 

rozwojowych 
Wartość 

firmy 

Inne  
wartości 

niematerialne 

Zaliczki  
na wartości 

niematerialne 
i prawne 

Ogółem

Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2010 roku 0 0 336 0 336

Zwiększenia, z tytułu: 0 0 38 892 931

– nabycia 0 0 38 892 931

– przeszacowania 0 0 0 0 0

– inne 0 0 0 0 0

Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0

– zbycia 0 0 0 0 0

– likwidacji 0 0 0 0 0

– przeszacowania 0 0 0 0 0

– inne 0 0 0 0 0

Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2010 roku 0 0 375 892 1 267

Umorzenie na dzień 01.01.2010 145 0 145

Zwiększenia, z tytułu: 0 0 38 0 38

– amortyzacji 0 0 38 0 38

– przeszacowania 0 0 0 0 0

– inne 0 0 0 0 0

Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0

– likwidacji 0 0 0 0 0

– sprzedaży 0 0 0 0 0

– przeszacowania 0 0 0 0 0

– inne 0 0 0 0 0

Umorzenie na dzień 31.12.2010 0 0 183 0 183

Odpisy aktualizujące na 01.01.2010 0 0 0 0 0

Zwiększenia, z tytułu: 0 0 0 0 0

– utraty wartości 0 0 0 0 0

– inne 0 0 0 0 0

Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0

– odwrócenia odpisów aktualizujących 0 0 0 0 0

– likwidacji lub sprzedaży 0 0 0 0 0

– inne 0 0 0 0 0

Odpisy aktualizujące na 31.12.2010 0 0 0 0 0

– różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania  
finansowego na walutę prezentacji 0 0 0 0 0

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2010roku 0 0 192 892 1 084
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Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-49 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) – za okres 1.01.2009 – 31.12.2009 r. 

Wyszczególnienie 
Koszty prac 

rozwojowych 
Wartość 

firmy 

Inne  
wartości 

niematerialne 

Zaliczki  
na wartości 

niematerialne 
i prawne 

Ogółem

Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2009 roku 0 0 265 0 265

Grutex Logistyka Sp. z o.o. 0 0 10 0 10

Zwiększenia, z tytułu: 0 0 62 0 62

– nabycia 0 0 62 0 62

– przeszacowania 0 0 0 0 0

– połączenia jednostek gospodarczych 0 0 0 0 0

– inne 0 0 0 0 0

Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0

– zbycia 0 0 0 0 0

– likwidacji 0 0 0 0 0

– przeszacowania 0 0 0 0 0

– inne 0 0 0 0 0

Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2009 roku 0 0 336 0 336

Umorzenie na dzień 01.01.2009 roku 0 0 109 0 109

Grutex Logistyka Sp. z o.o. 0 0 4 0 0

Zwiększenia, z tytułu: 0 0 32 0 32

– amortyzacji 0 0 32 0 32

– przeszacowania 0 0 0 0 0

– inne 0 0 0 0 0

Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0

– likwidacji 0 0 0 0 0

– sprzedaży 0 0 0 0 0

– przeszacowania 0 0 0 0 0

– inne 0 0 0 0 0

Umorzenie na dzień 31.12. 2009 roku 0 0 145 0 145

Odpisy aktualizujące na 01.01. 2009 roku 0 0 0 0 0

Zwiększenia, z tytułu: 0 0 0 0 0

– utraty wartości 0 0 0 0 0

– inne 0 0 0 0 0

Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0

– odwrócenia odpisów aktualizujących 0 0 0 0 0

– likwidacji lub sprzedaży 0 0 0 0 0

– inne 0 0 0 0 0

Odpisy aktualizujące na 31.12. 2009 roku 0 0 0 0 0

– różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania 
finansowego na walutę prezentacji 0 0 0 0 0

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2009 roku 0 0 192 0 192
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F-50 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) – za okres 1.01.2008 – 31.12.2008 r. 

Wyszczególnienie 
Koszty prac 

rozwojowych 
Wartość 

firmy 

Inne  
wartości 

niematerialne 

Zaliczki  
na wartości 

niematerialne 
i prawne 

Ogółem

Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2008 roku 0 0 239 0 239

Zwiększenia, z tytułu: 0 0 26 0 26

– nabycia 0 0 26 0 26

– przeszacowania 0 0 0 0 0

– połączenia jednostek gospodarczych 0 0 0 0 0

– inne 0 0 0 0 0

Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0

– zbycia 0 0 0 0 0

– likwidacji 0 0 0 0 0

– przeszacowania 0 0 0 0 0

– inne 0 0 0 0 0

Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2008 roku 0 0 265 0 265

Umorzenie na dzień 01.01.2008 roku 0 0 82 0 82

Zwiększenia, z tytułu: 0 0 27 0 27

– amortyzacji 0 0 27 0 27

– przeszacowania 0 0 0 0 0

– inne 0 0 0 0 0

Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0

– likwidacji 0 0 0 0 0

– sprzedaży 0 0 0 0 0

– przeszacowania 0 0 0 0 0

– inne 0 0 0 0 0

Umorzenie na dzień 31.12. 2008 roku 0 0 109 0 109

Odpisy aktualizujące na 01.01. 2009 roku 0 0 0 0 0

Zwiększenia, z tytułu: 0 0 0 0 0

– utraty wartości 0 0 0 0 0

– inne 0 0 0 0 0

Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0

– odwrócenia odpisów aktualizujących 0 0 0 0 0

– likwidacji lub sprzedaży 0 0 0 0 0

– inne 0 0 0 0 0

Odpisy aktualizujące na 31.12. 2008 roku 0 0 0 0 0

– różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania 
finansowego na walutę prezentacji 0 0 0 0 0

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2008 roku 0 0 156 0 156

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości „wartości niematerialnych” w okresach od 01.01.2008 – 31.12.2008 r., 
01.01.2009 – 31.12.2009 r. oraz od 01.01.2010 – 31.12.2010 r. nie wystąpiły. 
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Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-51 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Struktura własności 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Własne 1 084 192 156

Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy,  
w tym: umowy leasingu 

 
 

 

Razem 1 084 192 156

Wartości niematerialne, do których tytuł prawny podlega ograniczeniom, oraz stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 
nie występują. Grupa Kapitałowa nie posiada zobowiązań umownych do nabycia w przyszłości wartości 
niematerialnych.  

Nota 13. WARTOŚĆ FIRMY 

Pozycja nie występuje.  

Nota 14. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE 

Pozycja nie występuje.  

Nota 15. AKCJE I UDZIAŁY KONSOLIDOWANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI 

Spółka dominująca nie posiada jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć konsolidowanych metodą praw 
własności.  

Nota 16. AKCJE/UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH NIEOBJĘTYCH 
KONSOLIDACJĄ 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Akcje/udziały w spółkach nienotowanych na giełdzie (nieobjęte konsolidacją) 0 28 28

Akcje spółek notowanych na giełdzie (nieobjęte konsolidacją) 0 0 0

Razem 0 0 0

Inwestycje w jednostkach podporządkowanych nieobjętych konsolidacją 

Nazwa spółki, forma prawna, 
miejscowość, w której mieści 

się siedziba zarządu 

Wartość 
udziałów 
wg ceny 
nabycia  

Korekty 
aktualizujące 

wartość 

Wartość 
bilansowa 
udziałów 

Procent 
posiadanych 

udziałów 

Procent 
posiadanych 

głosów 

Powody  
nieobjęcia 

konsolidacją 

SOLAR COMPANY s.r.o.,  
702 00 Ostrava – Moravska 
Ostrava, Postovni 

28 28 0 100 100 

Spółka nie 
prowadzi 

działalności 
operacyjnej 

Przychody oraz wynik finansowy z uwagi na brak działalności operacyjnej nie wystąpiły.  

SOLAR DYSTRYBUCJA (do dnia 31.03.2011 roku Grutex Logistyka Sp. z o.o.) 

Grupa posiada 100% udziałów zwykłych w kapitale Solar Dystrybucja Sp. z o.o., co uprawnia do wykonywania 100% 
głosów na zgromadzeniu wspólników spółki i rozpoznania kontroli nad spółką (konsolidacja metodą pełną). 

Udziały w Spółce nabyte zostały na mocy umów kupna/sprzedaży z dnia 21.07.2009 roku oraz 31.08.2009 roku. 
Udziały stanowiące 99,5% kapitału własnego zostały zakupione od jednostek powiązanych w rozumieniu MSR 24, 
dlatego też rozliczenie nastąpiło według zasad opisanych w Rozdziale III.b niniejszego sprawozdania.  
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F-52 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Wartość możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań spółki Solar Dystrybucja Sp. z o.o. na dzień 
31.12.2008 rok (przed włączeniem do skonsolidowanego sprawozdania): 

Wyszczególnienie 
Wartość bilansowa bezpośrednio przed dniem włączenia 

do sprawozdania skonsolidowanego 

Rzeczowe aktywa trwałe 176

Wartości niematerialne 6

Inwestycje długoterminowe  0

Składniki aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2

Zapasy 20 447

Należności  7 533

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 20 294

Rozliczenia międzyokresowe 13

Rezerwa na podatek odroczony 193

Pozostałe rezerwy  12

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 19 752

Zadłużenie z tytułu kredytów 0

Pozostałe zobowiązania 948

Rozliczenia międzyokresowe – pasywa 

Wartość aktywów netto 27 566

Udział jednostki dominującej w aktywach netto  100%

Wynik za okres od 01.01 – do 31.12.2009 rok 4 876

Transakcja nabycia 100% udziałów w Solar Dystrybucja Sp. z o.o. została rozliczona następująco: 

Wyszczególnienie Kwota 

Cena nabycia, w tym: 

– cena umowna 

– koszty nabycia  

60 602
60 000

602

Wartość kapitału podstawowego na dzień bilansowy  1 000

Wartość została odniesiona w pozycję „zyski zatrzymane” -59 602

SOLAR FRANCZYZA Sp. z o.o. (do dnia 31.03.2011 roku Grutex Sp. z o.o.) 

Grupa posiada 100% udziałów zwykłych w kapitale Solar Franczyza Sp. z o.o., co uprawnia do wykonywania 
100,00% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki i rozpoznania kontroli nad spółką (konsolidacja metodą pełną). 
Udziały w spółce nabyte zostały na mocy umowy kupna/sprzedaży z dnia 26.11.2010 roku. Udziały stanowiące 100% 
kapitału własnego zostały zakupione od jednostki powiązanej w rozumieniu MSR 24, dlatego też rozliczenie nastąpiło 
według zasad opisanych w Rozdziale III.b niniejszego sprawozdania.  

Wartość możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań spółki Solar Franczyza Sp. z o.o. na dzień 
31.12.2009 rok (przed włączeniem do skonsolidowanego sprawozdania): 

Wyszczególnienie 
Wartość bilansowa bezpośrednio przed dniem włączenia 

do sprawozdania skonsolidowanego 

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 

Inwestycje długoterminowe  

Składniki aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 35

Zapasy 

Należności  849
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Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-53 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Wyszczególnienie 
Wartość bilansowa bezpośrednio przed dniem włączenia 

do sprawozdania skonsolidowanego 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 282

Rozliczenia międzyokresowe 

Rezerwa na podatek odroczony 

Pozostałe rezerwy  185

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 680

Zadłużenie z tytułu kredytów 

Pozostałe zobowiązania 23

Rozliczenia międzyokresowe – pasywa 

Wartość aktywów netto 279

Udział jednostki dominującej w aktywach netto  100%

Wynik za okres od 01.01 – do 31.12.2009 rok 3 276

Transakcja nabycia 100% udziałów w Solar Dystrybucja Sp. z o.o. została rozliczona następująco: 

Wyszczególnienie Kwota 

Cena nabycia, w tym: 

– cena umowna 

– koszty nabycia (odniesiono w koszty ogólnego zarządu) 

19 600

196

Wartość kapitału podstawowego na dzień bilansowy  50

Wartość została odniesiona w pozycję „zyski zatrzymane” -19 550

Nota 17. POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Z tytułu płatności zaliczkowych związanych z przyszłymi czynszami 
dotyczącymi wynajmowanych powierzchni  2 637 1 713 1 601 

 RAZEM 2 637 1 713 1 601 

Spółka dominująca na mocy umów najmu z Pasta Sp. z o.o. dokonała płatności zaliczkowych na poczet przyszłych 
czynszów związanych z użytkowaniem pomieszczeń biurowo-magazynowych. Zaliczki zostaną rozliczone poprzez ich 
przekwalifikowanie na opłatę czynszową w ostatnich miesiącach obowiązywania umów. Z uwagi na fakt, iż rozliczenie 
zaliczek nastąpi w przyszłości, wartość nominalna wpłaconych zaliczek została zdyskontowana przy uwzględnieniu 
stopy dyskonta w wysokości 7%. 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Wartość nominalna  3 918 2 391 2 391

Wartość po dyskoncie  2 637 1 713 1 601 

Nota 18. AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY 

W latach 2008-2010 spółki tworzące Grupę Kapitałową nie posiadały aktywów finansowych kwalifikowanych jako 
przeznaczone do sprzedaży. 
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F-54 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Nota 19. POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE 

Inwestycje długoterminowe 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Pożyczki udzielone 1 642 1 555 1 468

RAZEM 1 642 1 555 1 468

Pożyczki długoterminowe 

Wartość pozycji pożyczki długoterminowe wynika z umowy z dnia 02.09.2004 roku pomiędzy Solar Company Ltd. 
Sp. z o.o. a Pasta Sp. z o.o. Zwrot pożyczki zgodnie z aneksem z dnia 23.11.2010 roku na nastąpić w dniu 
31.12.2018 r., natomiast odsetki mają zostać spłacone do dnia 31.01.2019 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi 
8%. Na dzień 31.12.2010 roku wartość nominalna pożyczki wynosi 1 090 tys. zł, natomiast kwota 552,11 tys. zł 
stanowi wartość odsetek naliczonych do dnia bilansowego.  

Inwestycje krótkoterminowe 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Należności z tytułu dostaw i usług  36 899 35 593 3 002

Należności krótkoterminowe pozostałe 29 615 360 22 221

Inne  

RAZEM 66 514 35 953 25 223
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F-55 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Zmiana stanu instrumentów finansowych 

01.01.- 31.12.2010 

Aktywa finansowe 
wyceniane  

w wartości godziwej 
przez wynik finansowy

Aktywa finansowe 
utrzymywane  

do terminu 
wymagalności 

Aktywa 
finansowe 
dostępne 

do sprzedaży 

Pożyczki 
udzielone

Należności 
własne 

Zobowiązania finansowe 
wyceniane w wartości 
godziwej przez wynik 

finansowy  

Pozostałe 
zobowiązania 

finansowe 

Stan na początek okresu  0 0 0 1 555 35 953 0 40 017 

Zwiększenia  0 0 0 87 30 561 0 2 616 

Zwiększenie zadłużenia z tyt. środków trwałych      449 

Nowe umowy leasingowe      141 

Kredyty i pożyczki        

Odsetki naliczone wg efektywnej stopy procentowej     87  2 026 

Wycena bilansowa odniesiona na kapitał        

Wycena bilansowa odniesiona w RZIS       

Inne – zwiększenie wartości     30 561   

Zmniejszenia  0 0 0 0 0 0 8 757 

Spłata pozostałych zobowiązań  z tyt. nabycia akcji       4 308 

Spłata zobowiązań z tyt. leasingu       127 

Spłata odsetek        2 026 

Wycena bilansowa odniesiona na kapitał       0 

Wycena bilansowa odniesiona w RZIS       0 

Inne – korekta odsetek od zobowiązań        2 296 

Stan na koniec okresu 0 0 0 1 642 66 514 0 33 875 
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F-56 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

01.01.- 31.12.2009 

Aktywa finansowe 
wyceniane w wartości 
godziwej przez wynik 

finansowy 

Aktywa finansowe 
utrzymywane  

do terminu 
wymagalności 

Aktywa 
finansowe 
dostępne  

do sprzedaży 

Pożyczki 
udzielone

Należności 
własne 

Zobowiązania finansowe 
wyceniane w wartości 
godziwej przez wynik 

finansowy  

Pozostałe 
zobowiązania 

finansowe 

Stan na początek okresu  0 0 0 1 468 25 223 0 199 

Zwiększenia  0 0 0 87 10 730 0 62 226 

Zwiększenie zadłużenia z tyt. nabycia udziałów        60 000 

Nowe umowy leasingowe       216 

Kredyty i pożyczki        0 

Odsetki naliczone wg efektywnej stopy procentowej     87 0  2 010 

Wycena bilansowa odniesiona na kapitał       0 

Wycena bilansowa odniesiona w RZIS      0 

Inne – zwiększenie wartości     10 730  0 

Zmniejszenia  0 0 0 0 0 0 22 407 

Spłata pozostałych zobowiązań  z tyt. nabycia akcji       20 300 

Spłata pożyczek udzielonych        0 

Spłata zobowiązań z tyt. leasingu       97 

Spłata odsetek        2 010 

Wycena bilansowa odniesiona na kapitał       0 

Wycena bilansowa odniesiona w RZIS       0 

Inne – przekwalifikowania       0 

Stan na koniec okresu 0 0 0 1 555 35 953 0 40 017 
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F-57 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

01.01- 31.12.2008 

Aktywa finansowe 
wyceniane w wartości 
godziwej przez wynik 

finansowy 

Aktywa finansowe 
utrzymywane  

do terminu 
wymagalności 

Aktywa 
finansowe 
dostępne  

do sprzedaży 

Pożyczki 
udzielone

Należności 
własne 

Zobowiązania finansowe 
wyceniane w wartości 
godziwej przez wynik 

finansowy  

Pozostałe 
zobowiązania 

finansowe 

Stan na początek okresu  0 0 0 1 381 7 369 0 0 

Zwiększenia  0 0 0 379 17 854 0 258 

Zwiększenie zadłużenia faktoringowego       0 

Nowe umowy leasingowe       254 

Kredyty i pożyczki        0 

Odsetki naliczone wg efektywnej stopy procentowej    379   4 

Wycena bilansowa odniesiona na kapitał       0 

Wycena bilansowa odniesiona w RZIS      0 

Inne – zwiększenie wartości     17 854  0 

Zmniejszenia  0 0 0 292 0 0 60 

Sprzedaż akcji       0 

Spłata zobowiązań z tyt. leasingu       56 

Spłata kredytów i pożyczek        0 

Spłata odsetek        4 

Wycena bilansowa odniesiona na kapitał       0 

Wycena bilansowa odniesiona w RZIS    292   0 

Inne – przekwalifikowania       0 

Stan na koniec okresu 0 0 0 1 468 25 223 0 199 
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F-58 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Nota 20. ZAPASY 

Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich ceny sprzedaży netto 
możliwej do uzyskania na dzień bilansowy. Wartość netto możliwa do uzyskania jest oszacowaną ceną sprzedaży 
dokonywanej w toku bieżącej działalności gospodarczej, pomniejszoną o szacowane koszty wykończenia oraz koszty 
niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. 

 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Materiały na potrzeby produkcji i pozostałe materiały 579 1 106 1 034

Półprodukty i produkty w toku 0 0 0

Produkty gotowe 0 0 0

Towary 4 898 15 789 7 148

Zapasy brutto 5 477 16 896 8 182

Odpis aktualizujący stan zapasów 0 0 0

Zapasy netto, w tym: 5 477 16 896 8 182

– wartość bilansowa zapasów wykazana w wartości godziwej pomniejszonej 
o koszty sprzedaży 

0 0 0

– wartość bilansowa zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań 2 000 2 000 2 000

Zabezpieczenie zapasów ustanowiono na zapasach ogółem. Zabezpieczenie ustanowione jest do wysokości 2 000 tys. zł. 

W latach 2008-2010 nie utworzono odpisów aktualizujących zapasy. W wartości zapasów nie kapitalizowano również 
kosztów finansowania zewnętrznego.  

Nota 21. UMOWA O USŁUGĘ BUDOWLANĄ 

Pozycja nie występuje. 

Nota 22. NALEŻNOŚCI HANDLOWE 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Należności handlowe  36 899 35 593 3 002

– od jednostek powiązanych 0 191 809

Odpisy aktualizujące 0 191 809

– od pozostałych jednostek 37 154 35 788 3 002

Odpisy aktualizujące 255 195 0

Należności handlowe brutto 37 154 35 979 3 811

Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj następujące terminy płatności (sieć 
franczyzowa do 60 dni, sieć zewnętrznych odbiorców od 0 do 49 dni, sklepy w galeriach handlowych – zakup 
gotówkowy). 

Grupa posiada odpowiednią politykę w zakresie dokonywania sprzedaży tylko zweryfikowanym klientom. Dzięki temu, 
zdaniem kierownictwa, nie istnieje dodatkowe ryzyko kredytowe, ponad poziom określony odpisem aktualizującym 
nieściągalne należności właściwym dla należności handlowych Grupy. 

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności handlowych 

  31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Jednostki pozostałe 

Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych  
na początek okresu 386 809 723

Zwiększenia, w tym: 60 195 86

– dokonanie odpisów na należności przeterminowane i sporne 60 195 86

– dowiązanie odpisów w związku z umorzeniem układu 0 0 0
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Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-59 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

  31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Zmniejszenia w tym: 191 618 0

– wykorzystanie odpisów aktualizujących 191 0 0

– rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze spłatą należności 0 618 0

– zakończenie postępowań 0 0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych  
na koniec okresu 255 386 809

Nota 23. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Pozostałe należności, w tym: 29 615 360 22 221

Gwarancje, depozyty 153 192 220

Kaucje 3 2 2

Niedobory 13 23 53

Zaliczki na dostawy 5 714 67 14 107

Zwroty 23 558 0 7 838

Czynsze 130 0 0

Rozrachunki z udziałowcami 1 1 0

Szkody w sklepach 0 75 0

Rozrachunki z tytułu podatków 43 0 0

Odpisy aktualizujące wartość należności pozostałych 0 0 0

Pozostałe należności brutto 29 615 360 22 221

 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Pozostałe należności, w tym: 29 615 360 22 221

od jednostek powiązanych 0 0 0

od pozostałych jednostek 29 615 360 22 221

Odpisy aktualizujące 0 0 0

Pozostałe należności brutto 29 615 360 22 221

Nota 24. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 

  31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Czynsz za biuro i magazyn 2 637 1 759 1 667

Czynsz  za lokale sklepowe 0 378 331

System internetowy 56 53 47

Przywieszki 53 324 440

Prenumeraty 1 1 0

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 218 139 254

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2 965 2 654 2 738
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Nota 25. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 

  31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych: 5 447 1 601 2 133

Kasa administracji (PLN) 2 717 324 176

Kasy w sklepach (PLN) 242 565 443

Kasa środków zagranicznych (EUR) 0 0 2

Kasa środków zagranicznych (USD) 0 0 0

Bieżący rachunek bankowy środków krajowych (PLN) 2 081 263 988

Bieżący rachunek bankowy środków zagranicznych (EUR) 26 22 4

Bieżący rachunek bankowy środków zagranicznych (USD) 9 0 0

Depozyty bankowe 371 427 519

Inne środki pieniężne: 8 710 21 682 19 216

Lokaty terminowe 8 314 21 435 19 000

Środki pieniężne w drodze 397 247 216

Razem 14 157 23 282 21 349

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od 
stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy 
w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla 
nich stóp procentowych. Wartość godziwa środków pieniężnych jest równa wartości bilansowej.  

Grupa dysponowała niewykorzystanymi limitami kredytowymi przyznanymi w ramach gwarancji bankowych 
w wysokości podanej w poniższej tabeli: 

Środki pieniężne do dyspozycji jednostki, niewykazywane 
w pozycji bilansowej 

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Środki pieniężne ZFŚS 0 0 0

Dostępne, niewykorzystane środki pieniężne w ramach kredytu obrotowego 9 500 9 500 9 500

Razem 9 500 9 500 9 500
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F-61 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Nota 26. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

Kapitał zakładowy – struktura 31.12.2010 

Udziałowcy 
Liczba  

udziałów 

Udział  
w kapitale 

zakładowym % 

Liczba 
głosów 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów  

na WZ (%) 

Wartość 
jednostkowa

w zł 

Wartość serii/emisji 
wg wartości 
nominalnej 

Rodzaj 
uprzywilejowania 

akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji 

Pyzio Maria Jadwiga 500 25% 500 25% 500,00 250 000,00 BRAK BRAK 

Bogacki Stanisław Antoni 500 25% 500 25% 500,00 250 000,00 BRAK BRAK 

Nowak Paweł Michał 1 000 50% 1 000 50% 500,00 500 000,00 BRAK BRAK 

Razem 2 000 100% 2 000 100% 500,00 1 000 000,00   

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z dnia 28 stycznia 2011 roku uchwałami o numerach od 5 do 8 dokonało umorzenia udziałów, obniżenia kapitału zakładowego, a następnie 
podwyższenia kapitału zakładowego. Rejestracja powyższych zmian w KRS miała miejsce w dniu 02.03.2011 roku. Następnie dokonano rejestracji przekształcenia spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością na spółkę akcyjną (zmiany w KRS obowiązują od 02.05.2011 roku). Po opisanych zmianach struktura własności kapitału zakładowego przedstawia się następująco: 

Akcjonariusze 
Liczba  
akcji 

Udział  
w kapitale 

zakładowym % 

Liczba 
głosów 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów  

na WZ (%) 

Wartość 
jednostkowa

w zł 

Wartość serii/emisji 
wg wartości 
nominalnej 

Rodzaj 
uprzywilejowania 

akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji 

Pyzio Maria Jadwiga 25 000 0,13% 25 000 0,13% 0,10 2 500,00 BRAK BRAK 

Bogacki Stanisław Antoni 25 000 0,13% 25 000 0,13% 0,10 2 500,00 BRAK BRAK 

Nowak Paweł Michał 50 000 0,25% 50 000 0,25% 0,10 5 000,00 BRAK BRAK 

Stanmax Co Limited 4 975 000 24,88% 4 975 000 24,88% 0,10 497 500,00 BRAK BRAK 

Veraques Limited  4 975 000 24,88% 4 975 000 24,88% 0,10 497 500,00 BRAK BRAK 

Wakon Investments Limited 9 950 000 49,75% 9 950 000 49,75% 0,10 995 000,00 BRAK BRAK 

Razem 20 000 000 100% 20 000 000 100% 0,10 2 000 000,00   

31.12.2008 oraz 31.12.2009 

Udziałowcy 
Liczba  

udziałów 

Udział  
w kapitale 

zakładowym % 

Liczba 
głosów 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów  

na WZ (%) 

Wartość 
jednostkowa

w zł 

Wartość serii/emisji 
wg wartości 
nominalnej 

Rodzaj 
uprzywilejowania 

akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji 

Pyzio Maria Jadwiga 500 25% 500 25% 500,00 250 000,00 BRAK BRAK 

Bogacki Stanisław Antoni 500 25% 500 25% 500,00 250 000,00 BRAK BRAK 

Nowak Paweł Michał 1 000 50% 1 000 50% 500,00 500 000,00 BRAK BRAK 

Razem 2 000 100% 2 000 100% 500,00 1 000 000,00   
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F-62 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Zmiana stanu kapitału zakładowego 

  31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 000 1 000 1 000

Zwiększenia 0 0 0

Zmniejszenia 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 000 1 000 1 000

Nota 27. KAPITAŁ ZAPASOWY Z OBJĘCIA UDZIAŁÓW POWYŻEJ CENY NOMINALNEJ  

Pozycja nie występuje.  

Nota 28. POZOSTAŁE KAPITAŁY 

Ponadto kapitał zapasowy powstał z ustawowych odpisów z zysków generowanych w poprzednich latach obrotowych, 
nadwyżek z podziału zysku ponad wymagany ustawowo odpis oraz dopłat.  

 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Kapitał zapasowy 111 172 86 534 31 233

Kapitał z aktualizacji wyceny  

Pozostały kapitał rezerwowy  

Akcje własne (-)  

RAZEM 111 172 86 534 31 233

Zmiana stanu pozostałych kapitałów 

Wyszczególnienie 
Kapitał 

zapasowy 

Kapitał 
z aktualizacji 

wyceny 

Kapitał 
rezerwowy 

Akcje  
własne 

Razem 

Stan na dzień  01.01.2010 r. 86 534  86 534

Zwiększenia w okresie:  24 637  24 637

Podział zysku z poprzedniego okresu 24 259  24 259

Kapitał zapasowy spółki Solar Franczyza  379  379

Zmniejszenia w okresie 0  0

Stan na dzień 31.12.2010 r. 111 172  111 172

  

Stan na dzień 01.01.2009 r. 31 233  31 233

Zwiększenia w okresie:  59 402  59 402

Podział zysku z poprzedniego okresu 32 512  32 512

Kapitał zapasowy spółki Solar Dystrybucja  26 890  26 890

Zmniejszenia w okresie 4 100  4 100

Zwrot dopłat  4 100  4 100

Stan na dzień  31.12.2009 r. 86 534  86 534

  

Stan na dzień  01.01.2008 r. 7 114  7 114

Zwiększenia w okresie:  27 133  27 133

Podział zysku z poprzedniego okresu  27 133  27 133

Zmniejszenia w okresie 3 014  3 014

Wypłata dywidendy  3 014  3 014

Stan na dzień 31.12.2008 r. 31 233  31 233
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Nota 29. ZYSKI ZATRZYMANE 

Niepodzielony wynik obejmuje w dominującej większości kwoty wynikające z korekt związanych z przejściem na 
standardy MSR/MSSF oraz korekt konsolidacyjnych. Kapitały, które nie mogą zostać wypłacone w formie dywidendy, 
dotyczą korekt konsolidacyjnych.  

  31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

– korekty konsolidacyjne  -79 273 -59 610 -7

– niepodzielony wynik ze sprawozdań jednostkowych oraz korekty MSR/MSSF -1 413 -2 -1 003

RAZEM -80 686 -59 612 -1 011

Nota 30. KAPITAŁ PRZYPADAJĄCY NA UDZIAŁOWCÓW NIEKONTROLUJĄCYCH  

Pozycja nie występuje.  

Nota 31. KREDYTY I POŻYCZKI 

Grupa Kapitałowa na koniec poszczególnych okresów sprawozdawczych objętych sprawozdaniem skonsolidowanym 
nie posiadała kredytów i pożyczek. Natomiast na podstawie umowy o współpracy II nr 06/075/06/Z/PX zawartej 
z BRE BANK S.A. w dniu 30.06.2006 roku, wraz z późniejszymi zmianami, Spółka korzysta z limitu w wysokości 
9 500 tys. zł przeznaczonego na gwarancje terminowych płatności czynszów lub też gwarancje dobrego wykonania 
umów najmu w PLN lub innej walucie. Termin ważności limitu to 29.06.2012 roku. Wykorzystanie limitu przedstawia 
się następująco (w tys. zł): 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Kwota udzielonych przez Bank gwarancji  5 944 5 243 3 923

Zabezpieczeniem gwarancji są środki pieniężne przyznane SOLAR Company Ltd. Sp. z o.o. na podstawie umowy 
o kredyt odnawialny nr 06/076/06/Z/LX z dnia 30.06.2006 r., z późniejszymi zmianami (kwota kredytu 9 500 tys. zł), 
której zabezpieczeniem są z kolei: 

– zastaw rejestrowy na zapasach do kwoty 2 000 tys. zł stanowiących własność Solar Company Ltd. Sp. z o.o. na 
podstawie umowy zastawniczej nr 06/076/06  z dnia 12.07.2006 roku, wraz z późn. zm., 

– weksel in blanco wystawiony przez Solar Company Ltd. Sp z o.o., zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia 
29.06.2010 roku. 

Nota 32. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Zobowiązania leasingowe 331 317 199

Zobowiązania  z tytułu nabycia aktywów finansowych 33 096 39 700 0

Zobowiązania z tytułu nabycia środków trwałych  449 0 0

Obligacje  

 Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą  

 Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne  

Razem zobowiązania finansowe  33 875 40 017 199

 - długoterminowe 27 659 35 942 102

 - krótkoterminowe 6 216 4 075 97

Zobowiązania leasingowe 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Zobowiązania leasingowe krótkoterminowe 123 105 97

Zobowiązania leasingowe długoterminowe, w tym: 208 212 102

- od roku do pięciu lat 208 212 102

- powyżej pięciu lat  

Zobowiązania leasingowe razem 331 317 199
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Zobowiązania z tytułu nabycia udziałów 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Zobowiązania z tytułu nabycia udziałów krótkoterminowe 5 644 3 970 

Zobowiązania z tytułu nabycia udziałów długoterminowe, w tym:  

– od roku do pięciu lat 27 452 31 760 

– powyżej pięciu lat 3 970 

Zobowiązania z tytułu nabycia udziałów razem 33 096 39 700 

Na podstawie zawartych w dniu 21.07.2009 roku umów pomiędzy Solar Company Ltd. a Veraques Limited, Wakon 
Investments Limited, Stanmax Co Limited oraz w dniu 31.08.2009 roku pomiędzy Solar Company Ltd. a Hanną 
Kawiecką oraz Joanną Gruszką jednostka dominująca Grupy Kapitałowej nabyła 100% udziałów w Spółce SOLAR 
Dystrybucja (do dnia 31.03.2011 roku Grutex Logistyka Sp. z o.o.). Łączna wartość transakcji wyniosła 60 602 tys. zł. 
Zgodnie z warunkami umów nabycia w 2009 roku zapłacono 20 300 tys. zł oraz pokryto koszty nabycia w wysokości 
602 tys. zł. Pozostałą płatność w kwocie 39 700 tys. zł rozłożono na 60 rat płatnych począwszy od 31.07.2010 roku. 
Do 30.12. 2010 roku odsetki od zadłużenia z tytułu nabycia udziałów wynosiły 12%. W dniu 30.12.2010 roku 
podpisano aneksy do umów nabycia zmieniające oprocentowanie zobowiązań z 12% do 7,2% (przyjęta stawka 
oprocentowania obowiązuje z mocą począwszy od dnia nabycia udziałów). 

Spółki Grupy Kapitałowej w latach 2008-2010 nie emitowały obligacji.  

NOTA 33. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ 
WYNIK FINANSOWY 

Grupa Kapitałowa w okresie objętym sprawozdaniem skonsolidowanym nie posiadała zobowiązań wycenianych 
w wartości godziwej przez wynik finansowy.  

Nota 34. INNE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 

Pozycja nie występuje. 

Nota 35. ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE 

Zobowiązania handlowe 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Zobowiązania handlowe 1 085 4 630 2 484

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec jednostek pozostałych 1 085 4 630 2 484

 

Przeterminowane, lecz ściągalne 
Wyszczególnienie Razem 

Nie- 
przeterminowane < 60 dni 61-90 dni

91-180 
dni 

181-360 
dni 

>360 dni

31.12.2010 1 085 457 381 113 59 75 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0 0 0 0

Wobec jednostek pozostałych 1 085 457 381 113 59 75 0

31.12.2009 4 630 649 3 690 189 48 7 47

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0 0 0 0

Wobec jednostek pozostałych 4 630 649 3 690 189 48 7 47

31.12.2008 2 484 826 1 405 241 11 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0 0 0 0

Wobec jednostek pozostałych 2 484 826 1 405 241 11 0 0
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Nota 36. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA  

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 

 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 1 500 1 415 1 071

Pozostałe rozrachunki 1 9 0

Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń Allianz 14 14 6

Rozrachunki z udziałowcami 1 0 0

ZFŚS 9 9 9

Podatek od płac 291 265 217

ZUS 1 264 1 276 924

PFRON 55 52 40

VAT 4 511 2 594 744

Razem pozostałe zobowiązania 7 646 5 634 3 011

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe – struktura przeterminowania 

Przeterminowane, lecz ściągalne 
Wyszczególnienie Razem 

Nie- 
przeterminowane < 60 dni 61-90 dni

91-180 
dni 

181-360 
dni 

>360 dni

31.12.2010 7 646 7 646  0 0 0  0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0 0 0 0

Wobec jednostek pozostałych 7 646 7 646 0 0 0 0 0

31.12.2009 5 634 5 634 0 0 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0 0 0 0

Wobec jednostek pozostałych 5 634 5 634 0 0 0 0 0

31.12.2008 3 011 3 011 0 0 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych  0 0 0 0 0

Wobec jednostek pozostałych 3 011 3 011 0 0 0 0 0

Nota 37. MAJĄTEK SOCJALNY ORAZ ZOBOWIĄZANIA ZFŚS  

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, z późniejszymi zmianami, stanowi, że 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający powyżej 20 pracowników na pełne etaty. 
Na podstawie art. 3 ust. 3b ustawy z dnia 04 marca 1994 roku o ZFŚS Grupa w okresie objętym sprawozdaniem nie 
tworzyła Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych, nie wypłacała również świadczeń urlopowych. 

Nota 38. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

Poręczenie spłaty kredytu 7 500 7 500 7 500

Poręczenie spłaty weksla  0 0 0

Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych w głównej mierze  
jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych  5 944 5 243 3 923

Poręczenie spłaty udzielonych gwarancji bankowych 0 0 0

Zobowiązanie umowne z tytułu umowy licencyjnej  0 0 0

Zobowiązania z tytułu pozwów sądowych  0 0 0

Zobowiązania dotyczące nierozstrzygniętych sporów z władzami podatkowymi 0 0 0

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 0 0 0

Razem zobowiązania warunkowe 13 444 12 743 11 423

W opinii Zarządu istnieje znikome prawdopodobieństwo wypływu środków finansowych wykazanych w zobowiązaniach 
pozabilansowych/warunkowych. 
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Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 

Wyszczególnienie 
Gwarancja/ 

/poręczenie dla 
Waluta

Data 
podpisania

Data 
wygaśnięcia 

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

Poręczenie spłaty kredytu 
bankowego udzielonego  
Pasta Sp. z o.o.  

Pasta Sp. z o.o.  PLN 08.02.2006 07.02.2013 7.500 7.500 7.500 

Przyszłe zobowiązania wynikające z zawartych umów najmu  

Grupa jest stroną umów najmu, na mocy których korzysta z powierzchni wykorzystywanych do prowadzenia sieci 
salonów firmowych SOLAR. W kosztach okresu sprawozdawczego od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku znajduje się 
kwota 17 640 tys. zł wynikająca z minimalnych oraz warunkowych opłat czynszowych za najem lokali handlowych.  

Łączne przyszłe opłaty minimalne z tytułu umów najmu oszacowane wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku 
wymagalne w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego nie powinny istotnie różnić się od opłat poniesionych 
w 2010 roku.  

Wartość czynszów warunkowych nie została wyodrębniona z uwagi na ich nieistotną wartość. Postanowienia 
terminowych umów najmu rodzących wyżej wymienione opłaty są typowe dla tego rodzaju umów. Oprócz czynszu 
minimalnego przewidują one zazwyczaj warunkowe czynsze związane z przekroczeniem pewnego poziomu 
przychodów w danym lokalu, wyrażone określonym procentem od wartości tych przychodów. W okresie 
sprawozdawczym ich wartość była pomijalnie mała.  

Umowy zawierają także klauzule waloryzacyjne łączące wartość czynszu ze statystycznymi wskaźnikami wzrostu cen. 
Niektóre z nich zawierają zapisy dające możliwość  przedłużenia umowy najmu na kolejny okres, pozostawiając 
decyzje po stronie najemcy. Ponieważ umowy dotyczą lokali znajdujących się głównie w wielkopowierzchniowych 
obiektach handlowych, nie istnieje możliwość zakupu przedmiotu najmu. 

Nota 39. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA DŁUGO- I KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU 
LEASINGU FINANSOWEGO 

Grupa Kapitałowa w okresie objętym informacją finansową nie była leasingodawcą.  

Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją zakupu 

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Wyszczególnienie Opłaty 
minimalne

Wartość 
bieżąca 

opłat 

Opłaty 
minimalne

Wartość 
bieżąca 

opłat 

Opłaty 
minimalne 

Wartość 
bieżąca 

opłat 

W okresie 1 roku 147 123 107 105 107 97

W okresie od 1 do 5 lat 263 208 263 212 136 102

Powyżej 5 lat 0 0 0 0 0 0

Minimalne opłaty leasingowe ogółem 410 331 369 317 243 199

Przyszły koszt odsetkowy  79 X 52 X 44 X

Wartość bieżąca minimalnych opłat 
leasingowych, w tym: 331 331  317 601 199

– krótkoterminowe 123 105 97

– długoterminowe 208 212 102

Umowy leasingu finansowego na dzień 31.12.2010 r. 

Finansujący 
Numer  
umowy 

Wartość  
początkowa 

Wartość 
początkowa

(waluta) 

Oznaczenie 
waluty 

Kwota 
wykupu  

w złotych 

VW Caddy Furgon PO662JL 51/13652/08 56 56 PLN 6

VW Crafter Furgon PO639JL 51/13653/08 97 97 PLN 10
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Finansujący 
Numer  
umowy 

Wartość  
początkowa 

Wartość 
początkowa

(waluta) 

Oznaczenie 
waluty 

Kwota 
wykupu  

w złotych 

VW Crafter Furgon PO373JR 51/13655/08 102 102 PLN 10

VW Crefter Furgon PO091KM 28/0041/09 97 97 PLN 10

Skoda Octavia PO 325LU SA3/00041/2009 39 39 PLN 4

Skoda Octavia PO 364LU SA3/00039/2009 39 39 PLN 4

Skoda Octavia Combi Po 825LW SA3/00042/2009 41 41 PLN 4

Skoda Octavia PO 275NK SA3/00019/2010 45 45 PLN 4

MINI COOPER S PO 864PF 28/0633/10 97 97 PLN 19

Wartość bilansowa netto przedmiotów leasingu  

W odniesieniu do grup aktywów 

Wyszczególnienie Grunty, 
budynki 

i budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Razem 

na dzień  31.12.2010 r. 0 0 419 0 419

na dzień  31.12.2009 r. 0 0 384 0 384

na dzień  31.12.2008 r. 0 0 243 0 243

Nota 40. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (PASYWA) 

  31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia 
środków trwałych 549 242 0

Sprzedaż dotycząca przyszłych okresów (niezrealizowane bony handlowe) 95  

Pozostałe  10 17 45

Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: 654 259 45

– długoterminowe 463 215 0

– krótkoterminowe 191 44 45

 

Wyszczególnienie 
Data  

otrzymania 
dofinansowania 

Wartość 
dofinansowania 

Kwota pozostała 
do rozliczenia 

Data 
zakończenia 
rozliczania 

dofinansowania

Umowa najmu powierzchni handlowej z dnia 
05.09.2008 roku z Neinver Polska Sp. z o.o.  
– partycypacja w kosztach wykończenia 
pomieszczeń handlowych  2009 269 215 do 2018

Umowa najmu powierzchni handlowej, aneks nr 3  
z dnia 28.02.2009 roku, z Fashion House Sosnowiec 
Sp. z o.o. – partycypacja w kosztach wykończenia 
pomieszczeń handlowych 2010 339 334 do 2020

Łącznie  608 549  

Dotacje rozliczane są równolegle do amortyzacji środków trwałych sfinansowanych lub współfinansowanych z dotacji. 
Według Grupy nie istnieją przesłanki świadczące o niepewności (ewentualny zwrot) związanej z otrzymanymi 
kwotami dotacji.  

Według Zarządu Grupa, korzystając z dotacji, nie jest narażona na utratę dotacji już otrzymanych, ponieważ zgodnie 
z umową osiągnęła zakładane wskaźniki ujęte we wniosku, a następnie w umowie. Grupa na bieżąco wywiązuje się 
również z nałożonych obowiązków sprawozdawczych.  
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Nota 41. REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe 0 0 0

Rezerwy na nagrody jubileuszowe 0 0 0

Rezerwy na koszty niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych 393 434 280

Rezerwy na pozostałe świadczenia 0 0 0

Razem, w tym: 393 434 280

– długoterminowe 0 0 0

– krótkoterminowe 393 434 280

Rezerwy na koszty niewykorzystanych urlopów zostały oszacowane dla poszczególnych spółek na podstawie 
posiadanych informacji kadrowych i finansowo-księgowych. Rezerwy wyliczane są na koniec roku obrotowego na 
podstawie faktycznej ilości dni niewykorzystanych urlopów w bieżącym okresie oraz powiększonej o ilość dni 
niewykorzystanych urlopów z okresów poprzednich. Otrzymana w ten sposób ilość dni dla każdego pracownika 
mnożona jest przez średnią stawkę dzienną opartą na średnim wynagrodzeniu przyjętym do ustalenia wynagrodzenia 
za czas urlopu.  

Zmiana stanu rezerw 

 

Rezerwy  
na odprawy 
emerytalne 
i rentowe 

Rezerwy 
 na nagrody 

jubileuszowe 

Rezerwy  
na urlopy 

wypoczynkowe 

Rezerwy  
na pozostałe 
świadczenia 
pracownicze 

Stan na dzień 01.01.2010 0 0 434 0

Utworzenie rezerwy 0 0 0 0

Koszty wypłaconych świadczeń 0 0 0 0

Rozwiązanie rezerwy 0 0 42 0

Stan na dzień 31.12.2010, w tym: 0 0 393 0

– długoterminowe 0 0 0 0

– krótkoterminowe 0 0 393 0

Stan na dzień 01.01.2009 0 0 280 0

Utworzenie rezerwy 0 0 154 0

Koszty wypłaconych świadczeń 0 0 0 0

Rozwiązanie rezerwy 0 0 0 0

Stan na dzień 31.12.2009, w tym: 0 0 434 0

– długoterminowe 0 0 0 0

– krótkoterminowe 0 0 434 0

Stan na dzień 01.01.2008 0 0 104 0

Utworzenie rezerwy 0 0 176 0

Koszty wypłaconych świadczeń 0 0  0

Rozwiązanie rezerwy 0 0  0

Stan na dzień 31.12.2008, w tym: 0 0 280 0

– długoterminowe 0 0 0 0

– krótkoterminowe 0 0 280 0
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Nota 42. POZOSTAŁE REZERWY  

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Rezerwy na koszty zwrotów   408 0 0

Rezerwy na koszty likwidacji sklepów firmowych 836 737 638

Rezerwy na dodatkowe czynsze 14 0 87

Rezerwa na badanie bilansu 65 35 15

Razem, w tym: 1 323 772 740

- długoterminowe 781 737 638

- krótkoterminowe 542 35 102

Zmiana stanu rezerw 

Wyszczególnienie Ogółem 

Stan na dzień 01.01.2010 772

Utworzone w ciągu roku obrotowego 586

Wykorzystane 35

Rozwiązane 

Stan na dzień 31.12.2010, w tym: 1 323

– długoterminowe 781

– krótkoterminowe 542

Stan na dzień 01.01.2009 740

Utworzone w ciągu roku obrotowego 134

Wykorzystane 102

Rozwiązane 

Stan na dzień 31.12.2009, w tym: 772

– długoterminowe 737

– krótkoterminowe 35

Stan na dzień 01.01.2008 1 140

Utworzone w ciągu roku obrotowego 135

Wykorzystane 535

Rozwiązane 

Stan na dzień 31.12.2008, w tym: 740

– długoterminowe 638

– krótkoterminowe 102

???? 

Rezerwa na naprawy gwarancyjne oraz zwroty 

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu, rezerwę na zwroty utworzono jedynie w spółce Solar Franczyza Sp. z o.o. 
zajmującej się sprzedażą do sieci franczyzowej. Jednostka dominująca nie tworzy rezerwy na zwroty z uwagi na fakt, 
iż wartość niesprzedanych towarów zwracana jest do dostawcy.  

Analiza wartości kosztów gwarancyjnych wskazuje, iż ich wartość stanowi od 0,6% w 2008 roku do 0,3% w 2010 roku. 
Z uwagi na fakt, iż wartościowo koszty gwarancyjne również wykazują trend spadkowy, nie utworzono rezerwy na 
ewentualne koszty gwarancyjne.  

Nota 43. CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM 

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzystają spółki tworzące Grupę Kapitałową, należą pożyczki, 
umowy leasingu finansowego, środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe, zobowiązania z tytułu zakupu udziałów. 
Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność Grupy. Grupa 
posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają 
bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności. 
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Spółki Grupy Kapitałowej nie zawierają transakcji z udziałem instrumentów pochodnych. Zasadą stosowaną przez 
Grupę obecnie i przez cały okres objęty sprawozdaniem jest nieprowadzenie obrotu instrumentami finansowymi. 
Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Grupy obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko 
związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania 
każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione poniżej. Grupa monitoruje również ryzyko 
cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów finansowych. 

Stopień narażenia na ryzyko  

Stopień (wartość narażenia na ryzyko) 

Waluty Aktywa i zobowiązania finansowe 31.12.2010 

EUR USD 

Stopy 
procentowej

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy  0 0 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0 0 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 0 0 

Pożyczki i należności 119 255 

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 
(instrumenty pochodne) 0 0 

Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 518 14 331

 

Stopień (wartość narażenia na ryzyko) 

Waluty Aktywa i zobowiązania finansowe 31.12.2009 

EUR USD 

Stopy 
procentowej

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy  0 0 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0 0 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 0 0 

Pożyczki i należności 130 139 

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 
(instrumenty pochodne) 0 0 

Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 914 0 317

 

Stopień (wartość narażenia na ryzyko) 

Waluty Aktywa i zobowiązania finansowe 31.12.2008 

EUR USD 

Stopy 
procentowej

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy  0 0 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0 0 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 0 0 

Pożyczki i należności 66 14 

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 
(instrumenty pochodne) 0 0 

Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 980 0 199

Ryzyko stopy procentowej – wrażliwość na zmiany 

Spółki Grupy Kapitałowej poza zobowiązaniami z tytułu leasingu nie posiadają zobowiązań opartych na zmiennej 
stopie procentowej. Również udzielone pożyczki oparte są na stałej stopie procentowanej. W związku z powyższym 
wrażliwość sprawozdania skonsolidowanego na zmiany stopy procentowej jest bardzo mała, ponieważ odsetki 
z tytułu leasingu nie przekraczają 25 tys. zł rocznie (ewentualna zmiana o 10% stopy procentowej skutkowałaby 
zmianą wyniku finansowego i kapitałów własnych na poziomie 2 tys. zł).  
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Ryzyko walutowe 

Grupa narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji. Ryzyko takie powstaje w wyniku 
dokonywania sprzedaży lub zakupów w walutach innych niż jej waluta wyceny.  Transakcje walutowe związane są 
głównie z zakupem towarów i materiałów przez Spółkę PHU Solar Sp. z o.o. oraz sprzedażą realizowaną przez spółki 
do kontrahentów zagranicznych. Zarówno sprzedaż, jak i zakupy dokonywane poza granicą kraju stanowią 
nieznaczny procent w całości obrotów Grupy. Przykładowo sprzedaż zagraniczna stanowiła 1,36% sprzedaży ogółem. 

Grupa Kapitałowa  

Przyjęte założenia: 

– kurs średni EUR/PLN przyjęty do przeliczenia pozycji na dzień 31.12.2010 r. – 3,9603 

– kurs średni USD/PLN przyjęty do przeliczenia pozycji na dzień 31.12.2010 r. – 2,9641 

– kurs średni EUR/PLN przyjęty do przeliczenia pozycji na dzień 31.12.2009 r. – 4,1082 

– kurs średni USD/PLN przyjęty do przeliczenia pozycji na dzień 31.12.2009 r. – 2,8503 

– kurs średni EUR/PLN przyjęty do przeliczenia pozycji na dzień 31.12.2008 r. – 4,1724 

– kurs średni USD/PLN przyjęty do przeliczenia pozycji na dzień 31.12.2008 r. – 2,9618 

Poniższa tabela przedstawia wrażliwość wyniku finansowego brutto oraz kapitału własnego Grupy z tytułu wahania 
kursów walutowych (euro/USD) przy założeniu niezmienności innych czynników.  

Wpływ  
na wynik 

finansowy 
brutto 

Wpływ  
na kapitał 

własny 

Wpływ  
na wynik 

finansowy 
brutto 

Wpływ  
na kapitał 

własny 

Wpływ  
na wynik 

finansowy 
brutto 

Wpływ  
na kapitał 

własny 

EUR +10%/-10%* EUR +10%/-10%* EUR +10%/-10%* 
 

Rok zakończony  
31 grudnia 2010 

Rok zakończony  
31 grudnia 2010 

Rok zakończony  
31 grudnia 2010 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości 
godziwej przez wynik finansowy  0 0 0 0 0 0 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0 0 0 0 0 0 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalności 0 0 0 0 0 0 

Należności  +37/-37 +37/-37 +27/-27 +27/-27 +8/-8 +8/-8 

Zobowiązania finansowe wyceniane 
w wartości godziwej przez wynik finansowy 0 0 0 0 0 0 

Pozostałe zobowiązania finansowe 
wyceniane wg zamortyzowanego kosztu +53/-53 +53/-53 +91/-91 +91/-91 +98/-98 +98/-98 

Szacowany wpływ związany ze sprzedażą 
i zakupem  +487/-487 +487/-487 +594/-594 + 594/-594 +660/-660 +660/-660 

Łączny wpływ  +503/-503 +503/-503 +659/- 659 +659/- 659 +750/-750 +750/-750

* Przy spadku kursów walutowych Grupa w analizowanych latach zwiększa wartość wyniku brutto i kapitału własnego 

Ryzyko kredytowe 

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej SOLAR wykorzystują m.in. finansowanie pochodzące z kredytów 
bankowych. Nie można wykluczyć, iż  w przyszłości różne niedające się przewidzieć zdarzenia spowodują trudności 
w wywiązywaniu się ze zobowiązań względem instytucji kredytowych. Ponadto ze względu na zmienność 
oprocentowania wskazanych zobowiązań krótko- i długoterminowych spółki narażone są na ryzyko związane ze 
zmianami stóp procentowych. W celu minimalizacji tego rodzaju ryzyka prowadzone jest długoterminowe planowanie, 
a każdą inwestycję poprzedza dogłębna analiza finansowa. 

Spółka zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. Wszyscy klienci, którzy 
pragną korzystać z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom wstępnej weryfikacji. Ponadto, dzięki bieżącemu 
monitorowaniu stanów należności, narażenie Spółki na ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne.  
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W odniesieniu do innych aktywów finansowych Spółki, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty, ryzyko 
kredytowe Grupy  powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna 
ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej aktywów. 

W Grupie istotne koncentracje ryzyka kredytowego dotyczą należności od głównego dostawcy towarów. Na koniec 
poszczególnych okresów pozycje bilansowe dotyczące głównego dostawcy przedstawiają się następująco:  

Dostawca 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Należności 48 083 33 671 2 742

Zobowiązania  129 3 111 

Kwota netto  47 954 30 560 2 742

Dotychczasowa wieloletnia współpraca z dostawcą wskazuje na niskie ryzyko związane z brakiem płatności.  

Przeterminowane należności handlowe 

Przeterminowanie w dniach 
Wyszczególnienie Razem 

Nie- 
przeterminowane < 60 dni

61-90 
dni 

91-180 
dni 

181-360 
dni 

>360 dni

31.12.2010 

Należności z tytułu dostaw i usług  36 899 941 15 979 870 128 11 415 7 566

Pozostałe należności  29 615 6 107 9 760 1 568 7 980 4 200 0

Udzielone pożyczki  1 642 1 642        

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  14 166 14 166        

Instrumenty pochodne  0         

Inne aktywa finansowe 0         

31.12.2009 

Należności z tytułu dostaw i usług  35 593 18 542 16 213 621 196 0 21

Pozostałe należności  360 360 0 0 0 0 0

Udzielone pożyczki  1 555 1 555        

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  23 282 23 282        

Instrumenty pochodne  0             

Inne aktywa finansowe 0         

31.12.2008 

Należności z tytułu dostaw i usług  3 002 174 1 019 1 435 329 21 25

Pozostałe należności  22 221 14 388 198 3 962 1 048 2 624 0

Udzielone pożyczki  1 468 1 468        

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  21 349 21 349        

Instrumenty pochodne  0             

Inne aktywa finansowe 0         

Ryzyko związane z płynnością 

Grupa monitoruje ryzyko braku funduszy za pomocą narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie to 
uwzględnia terminy wymagalności/zapadalności zarówno inwestycji, jak i aktywów finansowych (np. konta 
należności) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Celem Grupy jest utrzymanie 
równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, 
takich jak kredyty w rachunku bieżącym, umowy leasingu finansowego, kredyt kupiecki. Tabela poniżej przedstawia 
zobowiązania finansowe Grupy na dzień 31 grudnia  2010 roku, na dzień 31 grudnia 2009 oraz na dzień 31 grudnia 
2008 wg daty zapadalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności. 
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Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-73 
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Pow. 3 

miesięcy 
Od 3 do 12 
miesięcy 

Od 1 do 5 
lat 

Pow.  
5 lat 

31 grudnia 2010 roku 10 622 4 325 27 660 0

Oprocentowane umowy leasingu oraz zobowiązania  1 442 4 325 27 660  

Zamienne akcje uprzywilejowane      

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania  9 180     

– od jednostek powiązanych      

Instrumenty pochodne      

31 grudnia 2009 roku 10 291 4 049 31 972 3 970

Oprocentowane umowy leasingu oraz zobowiązania 26 4 049 31 972 3 970

Zamienne akcje uprzywilejowane      

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania  10 265     

– od jednostek powiązanych      

Instrumenty pochodne      

31 grudnia 2008 roku 5 519 73 102 0

Oprocentowane umowy leasingu oraz zobowiązania 24 73 102  

Zamienne akcje uprzywilejowane      

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania  5 495     

– od jednostek powiązanych      

Instrumenty pochodne      

Nota 44. INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 

Wartości godziwe poszczególnych klas instrumentów finansowych 

Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości bilansowych i wartości godziwych wszystkich instrumentów 
finansowych Spółki w podziale na poszczególne klasy i kategorie aktywów i zobowiązań. 

Wartość bilansowa Wartość godziwa 
AKTYWA FINANSOWE 

31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Kategoria 
instrumentu 
finansowego

Aktywa finansowe dostępne  
do sprzedaży  - - - - - - 

Należności  
długoterminowe 1 468 1 555 1 642 1 468 1 555 1 642 

Należności 
i pożyczki 

Należności z tytułu dostaw 
i usług oraz pozostałe należności 25 223 35 953 66 514 25 223 35 953 66 514 

Należności 
i pożyczki 

Środki pieniężne  
i ich ekwiwalenty 21 349 23 282 14 166 21 349 23 282 14 166 

Należności 
i pożyczki 

Maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe odzwierciedlane jest przez wartość bilansową poszczególnych pozycji.  

Wartość bilansowa Wartość godziwa ZOBOWIĄZANIA 
FINANSOWE 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Kategoria 
instrumentu 
finansowego

Zobowiązania z tytułu 
wyceny instrumentów 
pochodnych 0 0 0 0 0 0 

Zobowiązania 
wycenione 
w wartości 

godziwej przez 
wynik finansowy 

Oprocentowane kredyty 
bankowe i pożyczki, w tym: 0 0 0 0 0 0 

Pozostałe 
zobowiązania

– długoterminowe 
oprocentowane wg zmiennej 
stopy procentowej 0 0 0 0 0 0 

Pozostałe 
zobowiązania

– kredyt w rachunku bieżącym 0 0 0 0 0 0 
Pozostałe 

zobowiązania
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Wartość bilansowa Wartość godziwa ZOBOWIĄZANIA 
FINANSOWE 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Kategoria 
instrumentu 
finansowego

Pozostałe zobowiązania 
finansowe,  w tym: 199 40 017 33 876 199 40 017 33 876 

Pozostałe 
zobowiązania

– zobowiązania z tytułu 
leasingu finansowego  199 317 331 199 317 331 

Pozostałe 
zobowiązania

– zobowiązania z tytułu nabycia 
aktywów finansowych   39 700 33 096 0 39 700 33 096 

Pozostałe 
zobowiązania

– zobowiązania z tytułu nabycia 
aktywów trwałych    449 0 0 449 

Pozostałe 
zobowiązania

Zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania 5 495 10 265 8 731 5 495 10 265 8 731 

Pozostałe 
zobowiązania

Spółki Grupy Kapitałowej nie posiadają pozycji aktywów i zobowiązań, które byłyby wykazywane w wartości 
godziwej, dlatego też nie ujawnia się założeń służących jej określeniu.  

Zabezpieczenia 

Grupa Kapitałowa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. 

Nota 45. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM 

Głównym celem zarządzania kapitałem Grupy jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych wskaźników 
kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Grupy i zwiększały wartość dla jej właścicieli. Grupa zarządza 
strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany. W celu utrzymania lub 
skorygowania struktury kapitałowej Grupa może zmienić wypłatę dywidendy, zwrócić kapitał udziałowcom lub 
podnieść kapitał poprzez wydanie nowych udziałów. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2010 roku i 31 grudnia 
2009 roku istotna zmiana w strukturze kapitałowej związana była z nabyciem udziałów w spółce SOLAR 
DYSTRYBUCJA (do dnia 31.03.2011 roku Grutex Logistyka Sp. z o.o.). Nadal jednak w strukturze kapitałowej 
dominują kapitały własne.  

Grupa monitoruje stan kapitałów, stosując wskaźnik dźwigni, który jest liczony jako stosunek zadłużenia netto do 
sumy kapitałów powiększonych o zadłużenie netto. Zasady Grupy stanowią, by wskaźnik ten mieścił się w przedziale 
30%-40%. Do zadłużenia netto Grupa wlicza oprocentowane zobowiązania (leasing, zobowiązania z tytułu nabycia 
udziałów), zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania, pomniejszone o środki pieniężne i ekwiwalenty 
środków pieniężnych. Kapitał obejmuje kapitał własny należny udziałowcom jednostki dominującej. 

  31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Oprocentowane kredyty oraz zobowiązania  33 434 40 017 199

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 9 172 10 265 5 495

Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 166 23 282 21 349

Zadłużenie netto 28 440 26 999 -15 655

 0 0 0

Zamienne akcje uprzywilejowane 0 0 0

Kapitał własny 63 921 50 807 63 920

Kapitały rezerwowe z tytułu niezrealizowanych zysków netto 0 0 0

Kapitał razem 63 921 50 807 63 920

Kapitał i zadłużenie netto 92 361 77 806 48 265

Wskaźnik dźwigni 30,8% 34,7% -32,4%

Nota 46. PROGRAMY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH 

Grupa nie prowadzi programu akcji pracowniczych. 
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F-75 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

? 
Nota 47. INFORMACJE O PODMIOTACH POWIĄZANYCH 

Następująca tabela przedstawia łączne kwoty istotnych transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi. Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych nie wystąpiły. 

Podmiot powiązany 
Sprzedaż  

na rzecz podmiotów 
powiązanych 

Zakupy od podmiotów 
powiązanych 

Należności, pożyczki  
i zaliczki od podmiotów 

powiązanych* 

w tym:  
przeterminowane 

Zobowiązania  
wobec podmiotów 

powiązanych 

w tym:  
zaległe, po upływie 
terminu płatności 

Jednostka dominująca 2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008 
SOLAR Company    

Jednostki zależne:    

PHU Solar  4
65

21
65

4
65 51** 0 2****    

Solar Dystrybucja  344 725 1 446*
***

28 656
38***

   

Solar Franczyza 8    

Zarząd spółek Grupy Poza wartością wynagrodzeń ujawnioną w nocie nr 48 inne transakcje bezpośrednio dotyczące członków zarządu nie wystąpiły 

Transakcje z udziałem innych jedn. powiąz.     

Pasta Sp. z o.o.  87 87 87 2 126 2 126 2 126 4 281 3 270 3 070   

Wakon Investments Limited 20 602 30 843  16 548 19 850   

Veraques Limited 501 15 421  8 274 9 925   

Stanmax Co Limited 501 15 421  8 274 9 925   

*Wartości bilansowe. **Sprzedaż Solar Dystrybucja do PHU Solar. ***Zakup samochodów. ****Sprzedaż PHU do Solar, korekta sprzedaży z SOLAR Dystrybucja do Solar. 

Należności i zobowiązania dotyczące jednostek zależnych wyłączono w procesie konsolidacji sprawozdań.  

Transakcje dotyczące Spółek Wakon Investments Limited, Veraques Limited oraz Stanmax Co Limited dotyczą nabycia udziałów w spółkach SOLAR Dystrybucja (do dnia 31.03.2011 
roku Grutex Logistyka Sp. z o.o.) oraz SOLAR FRANCZYZA Sp. z o.o. (do dnia 31.03.2011 roku Grutex Sp. z o.o.) oraz odsetkami naliczonymi od zobowiązań z tytułu zakupu udziałów 
w SOLAR Dystrybucja.  

Transakcje pomiędzy spółkami Solar oraz Solar Dystrybucja w 2009 roku dotyczyły sprzedaży towarów.  

Spółka dominująca i spółki Grupy Kapitałowej nie posiadają jednostek stowarzyszonych oraz nie realizują wspólnych przedsięwzięć. Transakcje pomiędzy spółkami powiązanymi 
realizowane są na warunkach nieodbiegających od warunków rynkowych.   

Spółki Grupy Kapitałowej nie udzielały pożyczek Członkom Zarządu.  

Wartość zakupów od spółki Pasta Sp. z o.o. związana jest z wynajmowanymi przez SOLAR Company S.A. pomieszczeniami magazynowo-biurowymi. Sprzedaż dotyczy odsetek 
naliczonych od udzielonej pożyczki. Wartość aktywów dotyczy udzielonej Pasta Sp. z o.o. pożyczki oraz wpłaconych zaliczek tytułem przyszłych czynszów najmu pomieszczeń. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego w spółce dominującej na podstawie umowy o pracę zatrudnieni są członkowie rodziny Członków Zarządu Spółki  
– panie Maria Nowak (specjalista ds. rozwoju) oraz Aleksandra Pyzio (dyr. ds. Wizerunku i Komunikacji). W latach ubiegłych zatrudnieni byli ponadto pan Stanisław Bogacki oraz 
Radosław Pyzio. Wynagrodzenie osób powiązanych jest nieistotne dla oceny sytuacji finansowej Grupy. 
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F-76 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Nota 48. WYNAGRODZENIA WYŻSZEJ KADRY KIEROWNICZEJ I RADY NADZORCZEJ  

Wynagrodzenie wypłacone lub należne Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej Grupy 

Świadczenia wypłacane Członkom Zarządu 

 
01.01- 

-31.12.2010 
01.01- 

-31.12.2009 
01.01- 

-31.12.2008 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty) 292 240 192

Nagrody jubileuszowe     

Świadczenia po okresie zatrudnienia     

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy     

Świadczenia pracownicze w formie akcji własnych      

Razem  292 240 192

 

Imię i nazwisko Funkcja 
01.01.2010-
- 31.12.2010 

01.01.2009- 
- 31.12.2009 

01.01.2008-
- 31.12.2008 

Wynagrodzenia Członków Zarządu 

Maria Pyzio Prezes Zarządu 97 96 96

Stanisław Bogacki  Wiceprezes Zarządu 97 96 96

Paweł Nowak  Wiceprezes Zarządu 98 48 

RAZEM   292 240 192

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej – nie dotyczy  

ZATRUDNIENIE 

Zatrudnienie na koniec poszczególnych okresów w Grupie Kapitałowej 

Wyszczególnienie 
01.01- 

-31.12.2010 
01.01- 

-31.12.2009 
01.01- 

-31.12.2008 

Pracownicy biurowi  77 68 54

Pracownicy sklepów  689 641 528

Pracownicy wzorcowni 18 21 21

Magazynierzy  41 45 0

Kierowcy  8 8 6

RAZEM  833 783 609

Nota 49. UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO 

Spółki Grupy Kapitałowej posiadają zawarte umowy leasingu samochodów, które spełniają definicję leasingu 
finansowego, dlatego też ich wartość została wprowadzona do ksiąg rachunkowych w pozycjach środki trwałe 
i zobowiązania finansowego. Umowy leasingu operacyjnego z punktu widzenia prawa bilansowego nie wystąpiły. 

Nota 50. AKTYWOWANE KOSZTY FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO 

W okresie objętym historyczną informacją finansową spółki Grupy Kapitałowej nie aktywowały odsetek związanych 
z zadłużeniem zewnętrznym. 

Nota 51. PRZYCHODY UZYSKIWANE SEZONOWO, CYKLICZNIE LUB SPORADYCZNIE 

W prezentowanych okresach sprawozdawczych według Zarządu spółki dominującej nie wystąpiły w Grupie istotne 
pozycje przychodów sezonowych, cyklicznych oraz sporadycznych. 
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Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-77 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Nota 52. SPRAWY SĄDOWE 

W okresie objętym informacją finansową przeciwko spółkom Grupy Kapitałowej nie toczyły się istotne postępowanie 
sądowe. 

Nota 53. ROZLICZENIA PODATKOWE 

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne czy 
dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są do nakładania wysokich 
kar i sankcji. Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje występowanie w obowiązujących 
przepisach niejasności i niespójności. Często występujące różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów 
podatkowych zarówno wewnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi 
i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie obszarów niepewności i konfliktów. Zjawiska te powodują, że ryzyko 
podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie 
podatkowym. 

Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku, w którym 
nastąpiła zapłata podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia podatkowe Grupy mogą 
zostać powiększone o dodatkowe zobowiązania podatkowe. Obecnie przeciwko spółkom tworzących Grupę 
Kapitałową lub też z ich powództwa nie toczą się żadne spory z organami administracyjnymi. Na poszczególne dni 
bilansowe nie tworzono rezerw na ryzyko podatkowe. 

Nota 54. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 

W dniu 21 października 2005 roku weszła w życie większość przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym („ZSEE”). Nakłada ona na podmioty wprowadzające na rynek sprzęt elektroniczny i elektryczny 
(producentów oraz importerów) m.in. obowiązek zorganizowania i sfinansowania odbierania od prowadzących punkty 
zbierania zużytego sprzętu, przetwarzania, odzysku, w tym recyclingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu. Od dnia 
1 stycznia 2009 roku wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych będzie obowiązany do 
zapewniania zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych. Ustawa nie dotyczy Grupy 
Kapitałowej, dlatego Grupa nie utworzyła rezerwy ani z tytułu zobowiązania do zbierania historycznego ZSEE, ani też 
nowego ZSEE. 

Nota 55. ZDARZENIA PO DACIE BILANSU 

Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dacie bilansu mające wpływ na sytuację Grupy Kapitałowej. Spółka dominująca 
w 2011 roku kontynuuje prace zmierzające do wejścia na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie.  

W dniu 02.05.2011 roku nastąpiła zmiana formy prawnej spółki dominującej ze spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością na spółkę akcyjną.  

Nota 56. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKORYGOWANE WSKAŹNIKIEM INFLACJI 

Nie dotyczy Grupy Kapitałowej.  

Nota 57. UDZIAŁ SPÓŁEK ZALEŻNYCH NIEOBJĘTYCH SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM 
FINANSOWYM 

Według stanu na koniec okresów objętych historycznymi informacjami finansowymi nie objęto skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym spółki zależnej SOLAR COMPANY s.r.o., gdyż dane jednostki są nieistotne dla rzetelnego 
i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy. Spółka w okresie objętym 
informacją finansową nie prowadziła działalności operacyjnej (nie prowadziła sprzedaży). 

W każdym z okresów objętych sprawozdaniem finansowym wartość sumy bilansowej stanowi poniżej 1% sumy 
bilansowej jednostki dominującej.  
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Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Nota 58. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTEM DOKONUJĄCYM BADANIA 
SPRAWOZDANIA  

Wynagrodzenie wypłacone lub należne za rok obrotowy 
01.01- 

-31.12.2010 
01.01- 

-31.12.2009 
01.01- 

31.12.2008 

– za badanie rocznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego 65 35 15

– za inne usługi poświadczające  

– za usługi doradztwa podatkowego  

– za pozostałe usługi  

RAZEM 65 35 15

Dane dotyczącą spółek tworzących Grupę Kapitałową.  

Nota 59. OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  

Wyszczególnienie 
01.01- 

-31.12.2010 
01.01- 

-31.12.2009 
01.01- 

-31.12.2008 

Środki pieniężne w bilansie 14 166 23 282 21 349

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ogółem wykazane w rachunku 
przepływów pieniężnych 14 166 23 282 21 349

 

Wyszczególnienie 
01.01- 

-31.12.2010 
01.01- 

-31.12.2009 
01.01- 

-31.12.2008 

   

Amortyzacja: 4 538 3 865 3 076

amortyzacja wartości niematerialnych 38 32 27

amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 4 500 3 833 3 048

      

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z: 2 532 1 562 -1 026

odsetki otrzymane od środków na rachunkach bankowych  -201 -361 -651

odsetki zapłacone od zobowiązań z tytułu nabycia aktywów trwałych 2 820 2 010 4

odsetki naliczone od udzielonych pożyczek -87 -87 -379

      

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z: 111 405 126

przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych -10 -58 -69

wartość netto sprzedanych środków trwałych 13 129 188

wartość netto zlikwidowanych środków trwałych 80 333 7

aktualizacja wartości inwestycji finansowych 28    

      

Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji: 325 175 -225

bilansowa zmiana stanu rezerw na zobowiązania bez uwzględnienia rezerwy 
na podatek odroczony 510 187 -225

wartość rezerw na dzień rozliczenia nabycia Grutex Logistyka  -12  

wartość rezerw na dzień rozliczenia nabycia Grutex Sp. z o.o. -185    

      

Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji: 11 488 11 818 2 577

bilansowa zmiana stanu zapasów 11 419 -8 714 2 460

likwidacja środków trwałych odniesiona na zapasy  69 85 117

wartość zapasów na dzień nabycia Grutex Logistyka  20 447  
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Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Wyszczególnienie 
01.01- 

-31.12.2010 
01.01- 

-31.12.2009 
01.01- 

-31.12.2008 

Zmiana należności wynika z następujących pozycji: -29 756 -2 407 -17 854

zmiana stanu należności wynikająca z bilansu -28 002 -13 289 -17 854

zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego  -2 603 3 349  

wartość należności na dzień rozliczenia nabycia Grutex  849    

wartość należności na dzień rozliczenia nabycia Grutex Logistyka  7 533  

      

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
zobowiązań finansowych, wynika z następujących pozycji: -2 014 -15 963 -1 582

zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu 2 492 4 849 -4 760

korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów 
trwałych -449    

wartość zobowiązań na dzień nabycia Grutex  -703    

wartość zobowiązań na dzień nabycia Grutex Logistyka  -20 701  

korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych -1 674 -3 970  

zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego  -1 681 3 859 3 178

      

      

Na wartość pozycji „inne korekty” składają się: 0 0 292

odpis aktualizujący pożyczki    292

Nota 60. Przejście na MSR/MSSF 

Zmiany stosowanych zasad rachunkowości przyjęte jako konsekwencja przejścia na MSSF opisano poniżej. 

W następstwie przejścia na MSSF wprowadzono następujące korekty do sprawozdania finansowego 
sporządzonego według obowiązującej w Polsce ustawy o rachunkowości: 

1. Spółka dominująca na mocy umów najmu z Pasta Sp. z o.o. dokonała płatności zaliczkowych na poczet 
przyszłych czynszów związanych z użytkowaniem pomieszczeń biurowo-magazynowych. Zaliczki zostaną 
rozliczone poprzez ich przekwalifikowanie na opłatę czynszową w ostatnich miesiącach obowiązywania 
umów. Z uwagi na fakt, iż rozliczenie zaliczek nastąpi w przyszłości, wartość nominalna wpłaconych 
zaliczek została zdyskontowana przy uwzględnieniu stopy dyskonta w wysokości 7%. Wprowadzenie 
rezerwy wpłynęło na zmianę aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec 2008 roku 
w wysokości (+) 170 tys. zł. 

2. Na dzień przekształcenia odniesiono w koszty bieżącego okresu wartość aktywowanych na rozliczeniach 
międzyokresowych kosztów wydatków reklamowych w kwocie 33 tys. zł. 

3. Spółka na dzień przejścia na standardy MSSF/MSR oszacowała stawki amortyzacyjne użytkowanych 
wartości niematerialnych zgodne z planowanym ekonomicznym okresem użytkowania ww. pozycji. 
Następnie, wykorzystując nowe stawki amortyzacyjne, dokonano przeliczenia umorzenia na dzień 
przekształcenia. Ponadto na dzień przejścia na standardy MSR/MSSF zdecydowano o wycofaniu 
jednorazowo amortyzowanych środków trwałych (głównie komputery) oraz rozpoczęciu ich amortyzacji 
zgodnie z okresem użytkowania. Skutki przeliczeń zwiększyły wartość analogicznie wartości niematerialnych 
i środków trwałych w kwocie 400 tys. zł. 

4. Na dzień przekształcenia na standardy MSR/MSSF dokonano oszacowania rezerwy na potencjalne skutki 
likwidacji sklepów firmowych, które zlokalizowane są w galeriach handlowych (Spółka dominująca 
zgodnie z umowami najmu powinna standardowo doprowadzić pomieszczenie do stanu sprzed wynajęcia 
w kwocie 604 tys. zł). Oszacowania dokonano na podstawie dotychczasowego doświadczenia Spółki 
w zakresie ponoszonych kosztów likwidacji. Wprowadzenie rezerwy wpłynęło na zmianę aktywa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego na koniec 2008 roku w wysokości (+) 115 tys. zł. 
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F-80 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

5. Ponadto wycofano wycenę bilansową udziałów posiadanych w spółce SOLAR COMPANY s.r.o. w kwocie 
1 tys. zł. 

6. Powyższe zmiany spowodowały konieczność aktualizacji naliczenia rezerw oraz aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego. Wpływ na kapitał własny na dzień 01 stycznia 2008 roku 
aktualizacji wartości pozycji dotyczących podatku odroczonego wyniósł (+) 228 tys. zł. 

Uzgodnienie kapitału własnego 01.01.2008 r. 

Kapitał własny razem według poprzednich zasad rachunkowości 36 699

Naliczenie dyskonta z tytułu zapłaconych zaliczek na przyszłe czynsze dotyczące wynajmu powierzchni 
magazynowo-biurowej  

-895

Korekta kosztów o wartość poniesionych kosztów reklamy -33

Utworzenie rezerwy na koszty likwidacji sklepów firmowych  -605

Wycofanie jednorazowej amortyzacji środków trwałych oraz naliczenie amortyzacji według stawek 
amortyzacyjnych zgodnych z ekonomicznym okresem użyteczności aktywów 

260

Aktualizacja umorzenia wartości niematerialnych według stawek amortyzacyjnych zgodnych z okresem 
ekonomicznej użyteczności aktywów 

140

Wycofanie wyceny walutowej SOLAR COMPANY s.r.o.  1

Efekt podatkowy korekt 228

Suma korekt w kapitale własnym -904

Kapitał własny razem w myśl MSSF 35 794

Uzgodnienie kapitału własnego 31.12.2010 r. 

Kapitał własny razem według poprzednich zasad rachunkowości 107 866

Naliczenie dyskonta z tytułu zapłaconych zaliczek na przyszłe czynsze dotyczące wynajmu powierzchni 
magazynowo-biurowej  

-1 280

Korekta kosztów o wartość poniesionych kosztów reklamy -55

Utworzenie rezerwy na koszty likwidacji sklepów firmowych  -781

Wycofanie jednorazowej amortyzacji środków trwałych oraz naliczenie amortyzacji według stawek 
amortyzacyjnych zgodnych z ekonomicznym okresem użyteczności aktywów oraz korekta stawek 
amortyzacyjnych środków trwałych w spółce Solar Dystrybucja 

369

Aktualizacja umorzenia wartości niematerialnych według stawek amortyzacyjnych zgodnych z okresem 
ekonomicznej użyteczności aktywów 

151

Wprowadzenie rezerwy na urlopy w spółce Solar Dystrybucja -14

Wycofanie amortyzacji wartości firmy dotyczących nabyć spółek Solar Dystrybucja i Solar Franczyza  5 920

Odniesienie w koszty okresu kosztów pośrednich związanych z nabyciem udziałów w spółce Solar Franczyza -196

Rozliczenie nabycia udziałów w spółce Solar Franczyza Sp. z o.o. – uznano, iż transakcja spełnia definicję 
połączenia jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą, dlatego też wycofano rozliczenie nabycia metodą 
nabycia, a o wartość udziałów skorygowano wartość kapitałów własnych  

-16 039

Rozliczenie nabycia udziałów w spółce Solar Dystrybucja Sp. z o.o. – uznano, iż transakcja spełnia definicję 
połączenia jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą, dlatego też wycofano rozliczenie nabycia metodą 
nabycia, a o wartość udziałów skorygowano wartość kapitałów własnych 

-32 322

Efekt podatkowy korekt 300

Suma korekt w kapitale własnym -43 946

Kapitał własny razem w myśl MSSF 63 921

Na dzień 31.12.2010 roku wprowadzono następujące korekty do sprawozdania z sytuacji finansowej 
sporządzonego według obowiązującej w Polsce ustawy o rachunkowości:  

1. Wycofanie jednorazowej amortyzacji środków trwałych oraz naliczenie amortyzacji według stawek 
amortyzacyjnych zgodnych z ekonomicznym okresem użyteczności aktywów oraz korekta stawek 
amortyzacyjnych środków trwałych w spółce Solar Dystrybucja. 

2. Przesunięcie do wartości niematerialnych z pozycji „środki trwałe w budowie” nakładów poniesionych na 
nowy system informatyczny w jednostce dominującej w kwocie 892 tys. zł. 
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Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-81 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

3. Aktualizacja umorzenia wartości niematerialnych według stawek amortyzacyjnych zgodnych z okresem 
ekonomicznej użyteczności aktywów. 

4. Przesunięcie z wartości niematerialnych do pozycji „pozostałe należności” zaliczek na wartości 
niematerialne w kwocie 5 tys. zł. 

5. Rozliczenie nabycia udziałów w spółkach Solar Dystrybucja Sp. z o.o. oraz Solar Franczyza Sp. z o.o.  
– uznano, iż transakcja spełnia definicję połączenia jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą, 
dlatego też wycofano rozliczenie nabycia metodą nabycia, a o wartość udziałów skorygowano wartość 
kapitałów własnych, m.in. wycofano naliczenie wartości firmy. 

6. W wyniku przejścia na standardy MSR/MSSF dokonano wyceny według skorygowanej ceny nabycia 
(dyskonto) zaliczek na przyszłe płatności z tytułu wynajmu powierzchni biurowo-magazynowej. 

7. Na poszczególne dni bilansowe odniesiono w koszty bieżącego okresu wartość aktywowanych na 
rozliczeniach międzyokresowych, wydatków reklamowych. 

8. Pozycje odnoszące się do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, tj. pożyczki udzielone 
z Funduszu, środki na koncie Funduszu oraz saldo konta Funduszu, zaprezentowano per saldo. 

9. Wprowadzenie korekt wiązało się z aktualizacją pozycji aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. 

10. Wartość zaliczek na dostawy przesunięto z zapasów do pozycji „pozostałe należności”. 

11. Wartość należności z tytułu zwrotów zakupionych towarów przesunięto z pozycji „należności z tytułu 
dostaw i usług” do pozycji „pozostałe należności”. 

12. Rozliczenie nabycia udziałów w spółkach Solar Dystrybucja Sp. z o.o. oraz Solar Franczyza Sp. z o.o.  
– zmiana metody rozliczenia z metody nabycia na metodę łącznia udziałów – wartość kapitału 
zapasowego zwiększyła się o kapitały zapasowe nabytych spółek zależnych. 

13. Korekta prezentacyjna – przesunięcie zobowiązań z tytułu nabycia udziałów z pozycji „pozostałe 
zobowiązania” do pozycji „pozostałe zobowiązania finansowe”. 

14. Korekta prezentacyjna – przesunięcie zobowiązań z tytułu nabycia środków trwałych z pozycji „pozostałe 
zobowiązania” do pozycji „pozostałe zobowiązania finansowe”. 

15. Korekta prezentacyjna – wyodrębnienie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego. 

16. Utworzenie rezerwy na koszty likwidacji sklepów firmowych. 

17. Wprowadzenie rezerwy na urlopy w spółce Solar Dystrybucja Sp. z o.o. 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 r. 

 
 

Poprzednie 
zasady 

rachunkowości 

Skutki 
przejścia  
na MSSF 

MSSF 

AKTYWA 

Aktywa trwałe   67 967 -42 995 24 972

Rzeczowe aktywa trwałe 1,2 19 428 -523 18 905

Wartości niematerialne  2, 3, 4 44 1 040 1 084

Nieruchomości inwestycyjne    0 0

Wartość firmy 5 42 636 -42 636 0

Pożyczki długoterminowe  1 642 0 1 642

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży    0 0

Udziały w pozostałych jednostkach     0 0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 299 405 703

Pozostałe aktywa trwałe 6 3 918 -1 280 2 637

Aktywa obrotowe  86 558 -73 86 485

Zapasy 10 11 188 -5 711 5 477
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F-82 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

 
 

Poprzednie 
zasady 

rachunkowości 

Skutki 
przejścia  
na MSSF 

MSSF 

Należności handlowe 11 60 457 -23 558 36 899

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego  0 0 0

Pozostałe należności  4,10,11 365 29 250 29 615

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  0 0 0

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik 
finansowy 

 
0 0 0

Pozostałe aktywa finansowe  0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 7 382 -55 327

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  14 167 0 14 166

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży  0  0 0

AKTYWA  RAZEM  154 526 -43 069 111 457

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 r. 

  
Poprzednie 

zasady 
rachunkowości 

Skutki 
przejścia 
na MSSF 

MSSF  
(bilans 

otwarcia 
MSSF) 

Pasywa 

Kapitał własny  107 866 -43 946 63 921

Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej   107 866 -43 946 63 921

Kapitał zakładowy    1 000 0 1 000

Kapitał zapasowy  ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej   0  0 0

Kapitał zapasowy  12 83 903 27 269 111 172

Różnice kursowe z przeliczenia  0  0 0

Niepodzielony wynik finansowy 1-17 -3 719 -76 967 -80 686

Wynik finansowy bieżącego okresu 1-17 26 681 5 753 32 435

Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych   0  0 0 

Zobowiązanie długoterminowe   28 761 799 29 560

Kredyty i pożyczki   0 0 0

Pozostałe zobowiązania finansowe 13 208 27 452 27 659

Inne zobowiązania długoterminowe 13 27 452 -27 452 0

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 552 104 657

Rozliczenia międzyokresowe przychodów  549 -86 463

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  0 0 0

Pozostałe rezerwy 16 0 781 781

Zobowiązania krótkoterminowe  17 899 78 17 977

Kredyty i pożyczki  0 0 0

Pozostałe zobowiązania finansowe 13,14 123 6 093 6 216

Zobowiązania handlowe  1 085 0 1 085

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 15 0 1 903 1 903

Pozostałe zobowiązania 13,14,15 15 664 -8 018 7 646

Rozliczenia międzyokresowe przychodów  105 86 191

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 17 379 14 393

Pozostałe rezerwy   542 0 542

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami 
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 

  
  0 0

PASYWA  RAZEM   154 526 -43 069 111 457
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Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-83 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Na dzień 31.12.2010 roku wprowadzono następujące korekty do sprawozdania z całkowitych 
dochodów sporządzonego według obowiązującej w Polsce ustawy o rachunkowości (PSR):  

1. Rozliczenie nabycia udziałów w spółce Solar Franczyza Sp. z o.o. – zmiana metody rozliczenia z metody 
nabycia na metodę łączenia udziałów – wykazano obroty spółki za okres 12-miesięczny (według PSR za 
grudzień 2010 roku). 

2. Skorygowano zmianę stanu produktów oraz koszty usług obcych o wartość zapłaconej zaliczki tytułem 
przyszłego czynszu dla Pasta Sp. z o.o. 

3. Wprowadzono korekty kosztów amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych związane 
z korektą okresów użytkowania oraz amortyzacją środków trwałych poprzednio amortyzowanych 
jednorazowo. 

4. Wprowadzono korekty wyniku na sprzedaży i likwidacji środków trwałych związane z korektą okresów 
użytkowania oraz amortyzacją środków trwałych poprzednio amortyzowanych jednorazowo. 

5. Zwiększenie rezerwy na koszty likwidacji sklepów firmowych. 

6. Rozliczenie dyskonta zaliczek na przyszłe płatności z tytułu wynajmu powierzchni biurowo-magazynowej. 

7. Wycofanie amortyzacji wartości firmy. 

8. Rozliczono aktualizację wartości rezerw na urlopy wypoczynkowe w spółce Solar Dystrybucja. 

9. Odniesienie w koszty kosztów reklamy aktywowanych w wartości rozliczeń międzyokresowych. 

10. Przypisanie do właściwych okresów przychodów z tytułu refaktur w kwocie 46 tys. zł. 

11. Wprowadzenie korekt przekształceniowych wiązało się z aktualizacją pozycji aktywów i rezerw z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego. 

Sprawozdanie z całkowitego dochodu 01.01-31.12.2010 r. 

 
 

Poprzednie 
zasady 

rachunkowości 

Skutki 
przejścia 
na MSSF 

MSSF 

Przychody ze sprzedaży  175 654 7 366 183 020

Przychody netto ze sprzedaży produktów 1, 10 568 193 761

Zmiana stanu produktów zwiększenia (+); zmniejszenia (-) 2 980 -1 527 -547

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 174 106 8 700 182 806

Koszty bezpośrednie świadczonych usług  136 663 3 581 140 244

       I. Amortyzacja  3 4 528 10 4 538

       II. Zużycie materiałów i energii  1 5 354 5 5 359

       III. Usługi obce  1 28 430 -1 452 26 978

       IV. Podatki i opłaty, w tym:   984 196 1 180

       – podatek akcyzowy   0 0 0

       V. Wynagrodzenia  1, 8 24 557 12 24 569

      VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  1 5 176 4 5 179

      VII. Pozostałe koszty rodzajowe  1, 9 2 426 29 2 455

      VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  1 65 208 4 777 69 985

Zysk (strata) na sprzedaży   38 991 3 785 42 776

Pozostałe przychody operacyjne  179  179

Pozostałe koszty operacyjne 4, 5 580 48 628

Zysk (strata) na działalności operacyjnej   38 590 3 738 42 327

Przychody finansowe 1 1 708 -8 1 699

Koszty finansowe 6 2 877 580 3 457

Amortyzacja wartości firmy  7 3 227 -3 227 0
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F-84 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

 
 

Poprzednie 
zasady 

rachunkowości 

Skutki 
przejścia 
na MSSF 

MSSF 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  34 193 6 376 40 569

Podatek dochodowy 1, 11 7 512 623 8 135

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej  26 681 5 753 32 435

Zysk (strata) z działalności zaniechanej    0 0

Zysk (strata) netto 1-11 26 681 5 753 32 435

     

Zysk netto przypadający     

- akcjonariuszom podmiotu dominującego   26 681 5 753 32 435

- akcjonariuszom mniejszościowym  0 0 0

     

Inne składniki całkowitego dochodu  0 0 0

     

Suma dochodów całkowitych   26 681 5 753 32 435

     

Suma dochodów całkowitych przypadająca    

- akcjonariuszom podmiotu dominującego   26 681 5 753 32 435

- akcjonariuszom mniejszościowym    

 

 

 

Poznań, dnia 15 maja 2011 r. 

 

 

Sprawozdanie przedstawił Zarząd w składzie:  

 

 

Stanisław Antoni Bogacki – PREZES ZARZĄDU    …………………………………………………………. 

 

 

Maria Jadwiga Pyzio – WICEPREZES ZARZĄDU    …………………………………………………………. 

 

 

Paweł Michał Nowak – WICEPREZES ZARZĄDU    …………………………………………………………. 
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Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-85 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 
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F-86 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

INFORMACJE OGÓLNE 

I. Dane jednostki dominującej: 

Nazwa:  SOLAR COMPANY S.A.  

Forma prawna:  spółka akcyjna  

Siedziba:  Poznań, ul. Torowa 11 

Kraj rejestracji:  Polska 

Podstawowy przedmiot działalności:  Sprzedaż detaliczna oraz hurtowa odzieży i obuwia  

Organ prowadzący rejestr:  
Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 

Numer statystyczny REGON:  630371711 

NIP:  779-10-19-139 

   

II. Czas trwania Grupy Kapitałowej 

Spółka dominująca SOLAR COMPANY S.A. i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas 
nieoznaczony. 

III. Okresy prezentowane 

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane według stanu na dzień 30 września 2011 r. 
dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, dane za okres od 1 stycznia 2011 roku do 
30 września 2011 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego 
sprawozdania z przepływów pieniężnych i skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym. 

Dane porównawcze prezentowane są według stanu na 31 grudnia 2010 roku dla skonsolidowanego 
sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 01 stycznia 2010 roku do 30 września 2010 roku dla 
skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów 
pieniężnych i skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2010 r. 
do 31 grudnia 2010 r. dla skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym. 

IV. Skład organów jednostki dominującej według stanu na dzień 30.09.2011 r. 

Zarząd: 

PREZES ZARZĄDU – Stanisław Antoni Bogacki 

WICEPREZES ZARZĄDU – Maria Jadwiga Pyzio 

Na dzień 30.09.2011 r. 

WICEPREZES ZARZĄDU – Paweł Michał Nowak  

PREZES ZARZĄDU  – Maria Jadwiga Pyzio 

WICEPREZES ZARZĄDU – Stanisław Antoni Bogacki 

WICEPREZES ZARZĄDU – Paweł Michał Nowak  

Na dzień 31.12.2010 r. 

   

 Przewodniczący  – Robert Bartkowiak  

 Członek  – Stanisław Wojciech Bogacki 

Członek – Dymitr Paweł Nowak 

Członek – Radosław Pyzio 

 

Członek – Sebastian Samol  
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Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-87 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

V. Znaczący akcjonariusze jednostki dominującej 

Według stanu na dzień 31.12.2010 r. udziałowcami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu byli: 

Udziałowcy  
Liczba  

udziałów 

Udział  
w kapitale 

zakładowym % 

Liczba  
głosów 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów  

na WZ (%) 

Pyzio Maria Jadwiga 500 25% 500 25% 

Bogacki Stanisław Antoni 500 25% 500 25% 

Nowak Paweł Michał 1 000 50% 1 000 50% 

Razem 2 000 100% 2 000 100% 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z dnia 28 stycznia 2011 roku uchwałami o numerach od 5 do 8 
dokonało umorzenia udziałów, obniżenia kapitału zakładowego, a następnie podwyższenia kapitału 
zakładowego. W wyniku rejestracji powyższych zmian w KRS w dniu 02.03.2011 roku struktura własności 
kapitału zakładowego przedstawia się następująco: 

Udziałowcy  
Liczba  

udziałów 

Udział  
w kapitale 

zakładowym % 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów  

na WZ (%) 

Pyzio Maria Jadwiga 5 0,13% 2 500 0,13% 

Bogacki Stanisław Antoni 5 0,13% 2 500 0,13% 

Nowak Paweł Michał 10 0,25% 5 000 0,25% 

Stanmax Co Limited 995 24,88% 497 500 24,88% 

Veraques Limited  995 24,88% 497 500 24,88% 

Wakon Investments Limited 1 990 49,75% 995 000 49,75% 

RAZEM 4 000 100% 2 000 000 100% 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z dnia 07 września 2011 roku uchwałą nr 1 dokonało podwyższenia 
kapitału zakładowego do kwoty 30.000.000,00 oraz uchwałą nr 2 jednoczesnej zamiany wartości nominalnej 
akcji z 0,10 zł na 1,00 zł. W wyniku rejestracji powyższych zmian w KRS w dniu 26.08.2011 roku struktura 
własności kapitału zakładowego przedstawia się następująco: 

Akcjonariusze 
Liczba  
akcji 

Udział  
w kapitale 

zakładowym % 

Liczba  
głosów 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów  
na WZA (%) 

Pyzio Maria Jadwiga 2 500 0,01% 2 500 0,01% 

Bogacki Stanisław Antoni 2 500 0,01% 2 500 0,01% 

Nowak Paweł Michał 5 000 0,02% 5 000 0,02% 

Stanmax Co Limited 7 497 500 24,99% 7 497 500 24,99% 

Veraques Limited  7 497 500 24,99% 7 497 500 24,99% 

Wakon Investments Limited 14 995 000 49,98% 14 995 000 49,98% 

Razem 30 000 000 100,00% 30 000 000 100,00% 

VI. Spółki zależne 

Nazwa  
Spółki  

Siedziba  
Dane  

rejestrowe  
Przedmiot 

działalności
Kapitał 

podstawowy 

Udział 
procentowy  
w kapitale 

Udział 
procentowy 
w prawach 

głosu 

PHU Solar Sp. z o.o. 
ul. Torowa 11, 
61-315 Poznań 

KRS 
0000158070 

NIP 
 779-00-00-669

sprzedaż 
hurtowa 
odzieży 
i obuwia 

50.000,00 100% 100% 



ROZDZIAŁ XXV: HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. za okres 01.01.-30.09.2011 r. 

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

F-88 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Nazwa  
Spółki  

Siedziba  
Dane  

rejestrowe  
Przedmiot 

działalności
Kapitał 

podstawowy 

Udział 
procentowy  
w kapitale 

Udział 
procentowy 
w prawach 

głosu 

SOLAR DYSTRYBUCJA  
(do dnia 31.03.2011 roku 
Grutex Logistyka Sp. z o.o.) 

ul. Torowa 11, 
61-315 Poznań 

KRS 
0000324776 

NIP  
779-00-44-454 

sprzedaż 
hurtowa 
odzieży 
i obuwia 

1 000.000,00 100% 100% 

SOLAR FRANCZYZA Sp. z o.o. 
(do dnia 31.03.2011 roku 
Grutex Sp. z o.o.) 

ul. Torowa 11, 
61-315 Poznań 

KRS 
0000314142 

NIP 
 782-24-50-980

sprzedaż 
hurtowa 
odzieży 
i obuwia 

50.000,00 100% 100% 

VII. Spółki stowarzyszone 

Grupa Kapitałowa nie posiada podmiotów stowarzyszonych. 

VIII. Graficzna prezentacja Grupy Kapitałowej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. Oświadczenie Zarządu 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki dominującej SOLAR 
COMPANY S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę zasadami 
rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 
Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy. 

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy 
zastosowaniu zasad rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, 
które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259). Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia 
do 30 września 2011 roku i okres porównywalny od 1 stycznia do 30 września 2010 roku. 

XIII. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Niniejsze skrócone  śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji 
przez Zarząd jednostki dominującej SOLAR COMPANY S.A. w dniu 07 listopada 2011 roku. 

Solar Company S.A. 

PHU Solar Sp. z o.o. Solar Dystrybucja Sp. z o.o.  

100%

100%

100% 

Solar Franczyza Sp. z o.o.  
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Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-89 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

XIV. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR 

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresach objętych sprawozdaniem finansowym 
ustalane są przez Narodowy Bank Polski. Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursy wymiany 
złotego w stosunku do EUR  w okresach objętych historycznymi danymi finansowymi kształtowały się 
następująco: 

Rok  
obrotowy 

Średni kurs  
w okresie* 

Minimalny kurs  
w okresie 

Maksymalny kurs  
w okresie 

Kurs na ostatni 
dzień okresu 

01.01.2011- 
-30.09.2011 

4,0413 3,8403 4,4900 4,4112 

01.01.2010- 
-30.09.2010 

4,0027 3,8356 4,1770 3,9870 

01.01.2010- 
-31.12.2010 

4,0044 3,8356 4,1770 3,9603 

*Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy 
Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu. 

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych 
przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy 
Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. 

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych 
z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych przeliczonych na EUR 

01.01.2011-30.09.2011 
01.01.2010-30.09.2010, 

31.12.2010 Wyszczególnienie 

PLN EUR PLN EUR 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów 131 144 32 451 123 222 30 785

Koszt własny sprzedaży 90 973 22 511 103 135 25 766

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 40 010 9 900 19 993 4 995

Zysk (strata) brutto 38 761 9 591 17 056 4 261

Zysk (strata) netto 31 089 7 693 13 638 3 407

Aktywa razem 136 919 31 039 111 457 28 144

Zobowiązania razem 11 920 2 702 47 536 12 003

w tym: zobowiązania krótkoterminowe 10 228 2 319 17 977 4 539

Kapitał własny 124 999 28 337 63 921 16 140

Kapitał zakładowy 30 000 6 801 1 000 253

Średnioważona liczba akcji w okresie 5 180 812 5 180 812 1 000 000 1 000 000

Liczba akcji na dzień bilansowy 30 000 000 30 000 000 1 000 000 1 000 000

Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 4,17 0,94 63,92 16,03

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 6,00 1,48 13,64 3,41

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 129 2 754 13 488 3 370

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 890 -1 952 -4 958 -1 239

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 836 454 -3 672 -917

– Liczba akcji na dzień 30.09.2011 r. w ilości 30 000 000 szt. 
– Sposób wyliczenia średnioważonej liczby akcji w okresie zaprezentowano w Nocie 8 „Zysk przypadający na jedną akcję”. 
– Ilość udziałów przeliczona na ilość akcji według współczynnika z 2011 roku. 
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F-90 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat  

 NOTA 
01.01- 

-30.09.2011 
01.01- 

-30.09.2010 

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 1,2 131 144 123 222

Przychody netto ze sprzedaży usług i produktów  437 508

Zmiana stanu produktów zwiększenia (+); zmniejszenia (-)  -13 -276

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  130 720 122 990

Koszty działalności operacyjnej  90 973 103 135

I. Amortyzacja   3 577 3 379

II. Zużycie materiałów i energii   3 704 4 450

III. Usługi obce   22 085 20 166

IV. Podatki i opłaty, w tym:   899 739

V. Wynagrodzenia   18 484 18 340

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   4 169 3 861

VII. Pozostałe koszty rodzajowe   1 193 1 885

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   36 862 50 314

Zysk (strata) na sprzedaży  40 171 20 086

Pozostałe przychody operacyjne 4 179 114

Pozostałe koszty operacyjne 4 340 207

Zysk (strata) na działalności operacyjnej  40 010 19 993

Przychody finansowe 5 271 669

Koszty finansowe 5 1 520 3 605

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek rozliczanych metodą praw własności  0 0

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  38 761 17 056

Podatek dochodowy 6 7 672 3 418

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej  31 089 13 638

Zysk (strata) z działalności zaniechanej 7 0 0

Zysk (strata) netto  31 089 13 638

   

Zysk (strata) przypisana akcjonariuszom niekontrolującym  0 0

Zysk (strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu  31 089 13 638

   

Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł) 8 6,00 13,64

Podstawowy za okres obrotowy   

Rozwodniony za okres obrotowy   

Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł)  6,00 13,64

Podstawowy za okres obrotowy   

Rozwodniony za okres obrotowy   

Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności zaniechanej (w zł)  0 0
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Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-91 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów  

 NOTA 
01.01- 

-30.09.2011 
01.01- 

-30.09.2010 

Zysk (strata) netto 31 089 13 638

Zmiany w nadwyżce z przeszacowania  

Zyski (straty)  z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych 
do sprzedaży  

Efektywna część  zysków i strat związanych z instrumentami zabezpieczającymi 
przepływy środków pieniężnych  

Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych  

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą  

Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów  

Suma dochodów całkowitych  10, 11 31 089 13 638

  

Suma dochodów całkowitych przypisana akcjonariuszom niekontrolującym  

Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący 31 083 13 638

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

AKTYWA  NOTA 30.09.2011 31.12.2010 

Aktywa trwałe   22 539 24 972

Rzeczowe aktywa trwałe 12 17 674 18 905

Wartości niematerialne  13 1 368 1 084

Nieruchomości inwestycyjne 14 0 0

Inwestycje w jednostkach podporządkowanych nieobjętych konsolidacją  16 0 0

Pożyczki długoterminowe   19 0 1 642

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  0 0

Pozostałe aktywa trwałe 17 2 774 2 637

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 6 723 703

Aktywa obrotowe  114 381 86 485

Zapasy 20 27 168 5 477

Należności handlowe 22 21 224 36 899

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego  0 0

Pozostałe należności  23 46 375 29 615

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  0 0

Aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy  0 0

Pozostałe aktywa finansowe  0 0

Rozliczenia międzyokresowe 24 372 327

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 25 19 241 14 166

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży  0 0

AKTYWA RAZEM   136 919 111 457
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F-92 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

PASYWA NOTA 30.09.2011 31.12.2010 

Kapitał własny   124 999 63 921

Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej   124 993 63 921

Kapitał zakładowy 26 30 000 1 000

Kapitał zapasowy z objęcia udziałów powyżej ceny nominalnej 27 0 0

Pozostałe kapitały 28 133 618 111 172

Różnice kursowe z przeliczenia   0 0

Zyski zatrzymane 29 -69 707 -80 686

Wynik finansowy bieżącego okresu   31 089 32 435

Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących 30 0 0

Zobowiązanie długoterminowe  1 692 29 560

Kredyty i pożyczki 31 0 0

Pozostałe zobowiązania finansowe 32 144 27 659

Inne zobowiązania długoterminowe 34 0 0

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 283 657

Rozliczenia międzyokresowe  40 485 463

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 41 0 0

Pozostałe rezerwy 42 781 781

Zobowiązania krótkoterminowe   10 228 17 977

Kredyty i pożyczki 31 0 0

Pozostałe zobowiązania finansowe 32 273 6 216

Zobowiązania handlowe 35 2 606 1 085

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  2 486 1 903

Pozostałe zobowiązania 36,37 3 842 7 646

Rozliczenia międzyokresowe  40 104 191

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 41 381 393

Pozostałe rezerwy 42 537 542

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone 
do sprzedaży 

 
0 0

PASYWA RAZEM   136 919 111 457

Wartość księgowa na akcję (w zł)   4,17 63,92
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Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-93 

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 

 
Kapitał 

zakładowy 

Kapitał zapasowy  
ze sprzedaży akcji 

powyżej ceny 
nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Różnice 
kursowe 

z przeliczenia 

Zyski 
zatrzymane 

Wynik 
finansowy 
bieżącego 

okresu 

Kapitał własny 
akcjonariuszy 

jednostki 
dominującej 

Kapitał 
akcjonariuszy 

niekontrolujących

Razem 
kapitał 
własny 

dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2010 r. 

Kapitał własny na dzień 01 stycznia 2010 roku 1 000 0 86 534 0 -36 727 0 50 807 0 50 807 

Zmiany zasad rachunkowości 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Korekty z tyt. błędów podstawowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kapitał własny po korektach 1 000 0 86 534 0 -36 727 0 50 807 0 50 807 

Emisja akcji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Koszt emisji akcji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rozliczenie nabycia spółki   0 0 379 0 -19 700 0 -19 321 0 -19 321 

Podział zysku netto 0 0 24 259 0 -24 259 0 0 0 0 

Wypłata dywidendy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suma dochodów całkowitych 0 0 0 0 0 32 435 32 435 0 32 435 

Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2010 roku 1 000 0 111 172 0 -80 686 32 435 63 921 0 63 921 

dziewięć miesięcy zakończonych 30.09.2011 r. 

Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2011 roku 1 000 0 111 172 0 -80 686 32 435 63 921 0 63 921 

Zmiany zasad rachunkowości 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Korekty z tyt. błędów podstawowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kapitał własny po korektach 1 000 0 111 172 0 -80 686 32 435 63 921 0 63 921 

Emisja akcji 29 990 0 0 0 0 0 29 990 0 29 990 

Podział zysku netto 0 0 21 456 0 -21 456 0 0 0 0 

Umorzenie udziałów własnych   -990 0 990 0 0 0 0 0 0 

Suma dochodów całkowitych 0 0 0 0 0 31 089 31 089 0 31 089 

Kapitał własny na dzień 30 września  2011 roku 30 000 0 133 618 0 -69 707 31 089 124 999 0 124 999 
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Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych  

  
01.01- 

-30.09.2011 
01.01- 

-30.09.2010 
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA 
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 37 761 17 056
Korekty razem -27 632 -3 568
Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja  3 577 3 379

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 351 2 996

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 232 3

Zmiana stanu rezerw -17 44

Zmiana stanu zapasów -21 691 4 837

Zmiana stanu należności -1 085 -22 241

Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 263 8 711

Zmiana stanu pozostałych aktywów -248 231

Inne korekty z działalności operacyjnej 0 0

Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony -7 488 -1 528

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 129 13 488
 
 Wpływy 1 821 514
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 50 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości 0 0

Odsetki od środków na rachunkach bankowych  676 514

Inne wpływy inwestycyjne 1 095 0

Wydatki 9 711 5 473
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 145 3 487

Nabycie inwestycji w nieruchomości  

Wydatki na aktywa finansowe  

Inne wydatki inwestycyjne 6 566 1 985

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -7 890 -4 958
 
Wpływy 1 990 0
Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych  
oraz dopłat do kapitału 1 990 0

Kredyty i pożyczki 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 154 3 672
Nabycie udziałów (akcji) własnych 0 0

Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne niż wpłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 133 96

Odsetki 21 3 575

Inne wydatki finansowe 0 0

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 836 -3 672
D. Przepływy pieniężne netto razem (A+B+C) 5 075 4 858
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5 075 4 858
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  

F. Środki pieniężne na początek okresu 14 166 23 282
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 19 241 28 140
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Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

I. Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez 
UE. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces 
wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez 
Grupę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami 
MSSF zatwierdzonymi przez UE.  

MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
(„KIMSF”).  

II. Założenie kontynuacji działalności gospodarczej i porównywalność sprawozdań 
finansowych 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w okresie 12 miesięcy po ostatnim dniu bilansowym. 
Zarząd Spółki dominującej nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, 
które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu 
bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia 
dotychczasowej działalności. 

Do dnia sporządzenia skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za trzeci 
kwartał 2011 roku nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych 
okresu sprawozdawczego. Jednocześnie w niniejszym sprawozdaniu finansowym nie występują istotne 
zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. 

III. Zasady konsolidacji 

a) Jednostki zależne 

Jednostki zależne to wszelkie jednostki, w odniesieniu do których Grupa ma zdolność kierowania ich 
polityką finansową i operacyjną, co zwykle towarzyszy posiadaniu większości ogólnej liczby głosów 
w organach stanowiących. Przy dokonywaniu oceny, czy Grupa kontroluje daną jednostkę, uwzględnia 
się istnienie i wpływ potencjalnych praw głosu, które w danej chwili można zrealizować lub zmienić. 

Na dzień nabycia jednostki zależnej (objęcia kontroli) aktywa/pasywa jednostki nabywanej są wyceniane 
według ich wartości godziwej. Nadwyżka ceny nabycia ponad wartością godziwą możliwych do 
zidentyfikowania przyjętych aktywów netto jednostki jest ujmowana w aktywach bilansu jako wartość 
firmy. W przypadku gdy cena nabycia jest niższa od wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania 
przyjętych aktywów netto jednostki, różnica ujmowana jest jako zysk w rachunku zysków i strat okresu, 
w którym nastąpiło nabycie. Udziały niekontrolujące są wykazywane według przypadającej na nie 
wartości godziwej aktywów netto. W kolejnych okresach straty przypadające na udziały niekontrolujące 
przypisuje się do właścicieli jednostki dominującej oraz udziałów niekontrolujących nawet wtedy, gdy 
w rezultacie udziały niekontrolujące przybierają wartość ujemną. Sprzedane w roku obrotowym spółki 
zależne podlegają konsolidacji od początku roku obrotowego do dnia zbycia. Wyniki finansowe jednostek 
nabytych w ciągu roku są ujmowane w sprawozdaniu finansowym od momentu ich nabycia. 

Przychody i koszty, rozrachunki i niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy spółkami Grupy są 
eliminowane. Niezrealizowane straty również podlegają eliminacji, chyba że transakcja dostarcza 
dowodów na utratę wartości przez przekazany składnik aktywów. Zasady rachunkowości stosowane 
przez jednostki zależne zostały zmienione tam, gdzie było to konieczne, dla zapewnienia zgodności 
z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę. 
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b) Połączenie jednostek dotyczące jednostek lub przedsięwzięć znajdujących się pod wspólną 
kontrolą to połączenie jednostek, w ramach którego wszystkie łączące się jednostki lub przedsięwzięcia 
znajdują się ostatecznie pod kontrolą tej samej strony lub stron zarówno przed, jak i po połączeniu 
jednostek, a kontrola ta nie jest tymczasowa.  

W przypadku transakcji: 

1. z dnia 21.07.2009 roku nabycia udziałów SOLAR DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. (do dnia 31.03.2011 
roku Grutex Logistyka Sp. z o.o.) przez SOLAR Company Ltd. Sp. z o.o., 

2. z dnia 26.11.2010 roku nabycia udziałów SOLAR FRANCZYZA Sp. z o.o. (do dnia 31.03.2011 roku 
Grutex Sp. z o.o.) przez SOLAR DYSTRYBUCJA (do dnia 31.03.2011 roku Grutex Logistyka Sp. z o.o.) 

uznano, iż mają one znamiona przedsięwzięć pod wspólną kontrolą, dlatego też rozliczenie transakcji 
przeprowadzono następująco:  

a) nie dokonano wyceny do wartości godziwej przejmowanych aktywów netto, 

b) nadwyżkę ceny nabycia nad wartością przejmowanych aktywów netto odniesiono jako korektę 
kapitału własnego Grupy,  

c) dodano poszczególne pozycje kapitałowe, natomiast wartość kapitału zakładowego spółki 
przejmowanej skorygowała pozycję „zyski zatrzymane”, 

d) za okres, w którym nastąpiło nabycie, połączono wartość obrotów przejmowanej spółki zależnej 
oraz Grupy Kapitałowej, dokonując eliminacji wzajemnych obrotów i rozrachunków. 

c) Udziały/akcje niekontrolujące oraz transakcje z udziałowcami/akcjonariuszami niekontrolującymi 

Udziały należące do udziałowców niesprawujących kontroli obejmują nienależące do Grupy udziały 
w spółkach objętych konsolidacją. Kapitał należący do udziałowców niesprawujących kontroli ustala się 
jako wartość aktywów netto jednostki powiązanej przypadających na dzień nabycia akcjonariuszom 
spoza Grupy Kapitałowej. Wartość tę zmniejsza/zwiększa się o przypadające na wartość udziałów 
należących do udziałowców niesprawujących kontroli zwiększenia/zmniejszenia kapitału własnego. Grupa 
zastosowała zasadę traktowania transakcji z udziałowcami niesprawującymi kontroli jako transakcje 
z podmiotami trzecimi niepowiązanymi z Grupą. 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym udziały niekontrolujące nie wystąpiły.  

d) Jednostki stowarzyszone 

Jednostki stowarzyszone to jednostki, na które Grupa wywiera znaczący wpływ, lecz których nie 
kontroluje, co zwykle towarzyszy posiadaniu od 20 do 50% ogólnej liczby głosów w organach 
stanowiących. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych są rozliczane metodą praw własności, a ujęcie 
początkowe następuje według kosztu. Udział Grupy w wyniku finansowym jednostki stowarzyszonej od 
dnia nabycia ujmuje się w rachunku zysków i strat, zaś jej udział w zmianach stanu innych kapitałów od 
dnia nabycia – w pozostałych kapitałach. O łączne zmiany stanu od dnia nabycia koryguje się wartość 
bilansową inwestycji. 

e) Spółki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okresy kończące się 
30.09.2011, 31 grudnia  2010 roku oraz 30.09.2010 obejmuje następujące jednostki wchodzące w skład 
Grupy: 

Udział w ogólnej liczbie głosów (w %) 
Wyszczególnienie 

30.06.2011 31.12.2010 30.09.2010

SOLAR Company Ltd. Sp. z o.o.  Jednostka dominująca 

PHU SOLAR Sp. z o.o.  100% 100% 100%

SOLAR DYSTRYBUCJA (do dnia 31.03.2011 roku Grutex Logistyka Sp. z o.o.) 100% 100% 100%

SOLAR FRANCZYZA Sp. z o.o. (do dnia 31.03.2011 roku Grutex Sp. z o.o.) 100% 100% -
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Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

f) Spółki nieobjęte skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 

Na dzień 31.12.2010 r. (udziały w Spółce zostały sprzedane w dniu 20.05.2011 roku). 

Wyszczególnienie 
Udział w ogólnej liczbie 

głosów (w %) 
Podstawa prawna nieobjęcia Spółki 

konsolidacją 

SOLAR COMPANY s.r.o. 100% Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej 

IV. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów 
i pasywów oraz przychodów i kosztów 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu 
historycznego. 

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), 
a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN. 

Prezentacja sprawozdań z uwzględnieniem segmentów działalności: 

Grupa przyjęła jako podstawowy układ sprawozdawczy podział na segmenty geograficzne, czyli związane 
z prowadzeniem działalności w różnych obszarach geograficznych określonych według kryterium lokalizacji 
rynków zbytu. Wyodrębnione zostały dwa segmenty: 

• rynek krajowy (Polska), 

• pozostałe kraje. 

Nie dokonano podziału na branże z uwagi na fakt, iż spółki SOLAR Company Ltd. Sp. z o.o., SOLAR 
DYSTRYBUCJA oraz SOLAR FRANCZYZA Sp. z o.o. zajmują się analogiczną działalnością polegającą na 
dystrybucji odzieży. Natomiast obroty spółki PHU SOLAR Sp. z o.o. zajmującej się sprzedażą materiałów do 
produkcji odzieży stanowią w okresie objętym sprawozdaniem skonsolidowanym od 3,5% do 3,9% wartości 
przychodów Grupy przed konsolidacją.  

Aktywa operacyjne Grupy zlokalizowane są na terytorium Polski.  

Przychody i koszty działalności operacyjnej 

Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują 
należności za towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu 
o rabaty, podatek od towarów i usług oraz inne podatki związane ze sprzedażą (podatek akcyzowy). 
Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółki uzyskają korzyści 
ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.  

Koszty działalności operacyjnej to koszty związane ze zwykłą działalnością spółek. Do kosztów operacyjnych 
zaliczane są koszty rodzajowe, głównie takie jak: wartość sprzedanych towarów, koszt, koszty wynagrodzeń 
pracowników, koszty usług obcych oraz koszt zużytych materiałów i energii. 

Sprzedaż towarów  

Sprzedaż towarów ujmowana jest w momencie przekazania nabywcy znaczących ryzyk i korzyści wynikających 
z prawa własności towarów. 

Świadczenie usług 

Przychody z tytułu świadczenia usług są ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania ich realizacji, jeżeli 
wynik transakcji dotyczącej świadczenia usługi można oszacować w wiarygodny sposób. Procentowy stan 
zaawansowania realizacji usługi ustalany jest jako stosunek wykonanych prac na dany dzień w stosunku do 
całości prac, które mają być wykonane. Jeżeli wyniku transakcji dotyczącej świadczenia usługi nie można 
wiarygodnie oszacować, wówczas przychody uzyskiwane z tytułu takiego kontraktu są ujmowane tylko do 
wysokości poniesionych kosztów, które spółki spodziewają się odzyskać.  



ROZDZIAŁ XXV: HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. za okres 01.01.-30.09.2011 r. 

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

F-98 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Pozostałe przychody, koszty, zyski i straty 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne to pozycje pozostające w związku pośrednim z podstawową 
działalnością Spółki. Koszty i przychody finansowe ujmowane są w wynikach okresu, którego dotyczą, 
z wyjątkiem kosztów bezpośrednio związanych z nabyciem, budową składnika aktywów. 

Dotacje państwowe 

Dotacje państwowe ujmowane są w wartości nominalnej otrzymanej dotacji na dobro pozostałych 
przychodów. Ujęcie w sprawozdaniu finansowym następuje w okresie otrzymania dotacji. 

Wartość przyznanych dotacji dotyczących środków trwałych wykazywana jest w pozycji rozliczenia 
międzyokresowe w pasywach i odpisywana w pozostałe przychody operacyjnie proporcjonalnie do amortyzacji 
środków trwałych sfinansowanych dotacją. Ujęcie dotacji dotyczących środków trwałych następuje w okresie, 
w którym Grupa posiada uzasadnione przekonanie, iż otrzymująca dotacje jednostka gospodarcza spełni 
warunki związane z dotacją oraz że dotacja zostanie otrzymana. 

Podatki 

Spółki Grupy Kapitałowej SOLAR Company S.A. stanowią samodzielne podmioty dla rozliczeń z tytułu podatku 
dochodowego z budżetem, tym samym Grupa nie stanowi podatkowej Grupy Kapitałowej. Bieżący podatek 
dochodowy ujmowany jest metodą zobowiązań bilansowych w wartości nominalnej. Do ustalenia wartości 
w danym roku obrotowym przyjmowane są obowiązujące stawki podatku. Podatek dochodowy zagranicznych 
spółek zależnych ustalany jest według obowiązującego lokalnego prawa podatkowego. 

Podatek odroczony 

Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do różnic 
przejściowych pomiędzy wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością wykazaną w sprawozdaniu 
finansowym. Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich istotnych dodatnich 
różnic przejściowych. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane są w odniesieniu do 
wszystkich istotnych ujemnych różnic przejściowych. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego weryfikowana jest na każdy dzień bilansowy. Pozycja aktywów lub 
zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeśli różnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu 
pierwotnego ujęcia innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie ma wpływu ani na 
wynik podatkowy, ani na wynik księgowy. 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawana od przejściowych różnic podatkowych powstałych 
w wyniku inwestycji w podmioty  zależne i stowarzyszone oraz wspólne przedsięwzięcia, chyba że jednostka 
jest zdolna kontrolować moment odwrócenia różnicy przejściowej i jest prawdopodobne, iż w dającej się 
przewidzieć przyszłości różnica przejściowa się nie odwróci. 

Podatek odroczony ujmowany jest w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem, gdy dotyczy on pozycji 
ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest również 
rozliczany bezpośrednio w kapitały własne. 

Podatek odroczony wykazywany jest przy zastosowaniu stawek podatkowych, które będą występować 
w okresie, w którym zgodnie z przewidywaniem nastąpi odwrócenie różnic przejściowych. Jeżeli nie ma 
pewności odwrócenia się ujemnych różnic przejściowych w okresie przewidzianym przez obowiązujące 
przepisy podatkowe, spółki odstępują od ujmowania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
Pasywa z tytułu dodatnich różnic przejściowych tworzone są w pełnym zakresie, niezależnie od przyszłych 
rozliczeń z tytułu podatku dochodowego. 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Cenę 
nabycia zwiększają wszystkie koszty związane bezpośrednio z zakupem i przystosowaniem składnika majątku 
do stanu zdatnego do użytkowania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie 
jak koszty konserwacji i napraw, ujmowane są w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.  
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(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-99 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Po początkowym ujęciu rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 
pomniejszonych o umorzenie oraz wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.  

Środki trwałe w momencie ich nabycia są dzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej wartości, 
dla których można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności. Częścią składową są również 
koszty generalnych przeglądów oraz istotne części zamienne i wyposażenie, jeżeli będą wykorzystywane przez 
okres dłuższy niż rok.  

Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów, 
który dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych w spółkach Grupy mieści się w poniższych 
przedziałach: 

Typ Stawka amortyzacyjna Okres 

Grunty (prawa wieczystego użytkowania) - - 

Budynki i budowle – inwestycje w obcych środkach trwałych 
(sklepy w galeriach handlowych) 

10,0% 10 lat 

Maszyny i urządzenia techniczne  10 – 30% 3 – 10 lat 

Środki transportu 20% 5 lat 

Pozostałe środki trwałe   12 – 24% 4 – 8 lat 

Rozpoczęcie amortyzacji następuje w  miesiącu następnym po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do 
użytkowania. Jeżeli przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zaistniały okoliczności, które wskazują na to, 
że wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych może nie być możliwa do odzyskania, dokonywany jest 
przegląd tych aktywów pod kątem ewentualnej utraty wartości. Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na to, że 
mogła nastąpić utrata wartości, a wartość bilansowa przekracza szacowaną wartość odzyskiwalną, wówczas 
wartość tych aktywów bądź ośrodków wypracowujących środki pieniężne, do których te aktywa należą, jest 
obniżana do poziomu wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna odpowiada wyższej z następujących 
dwóch wartości: wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej. Przy ustalaniu 
wartości użytkowej szacowane przyszłe przepływy pieniężne są dyskontowane do wartości bieżącej przy 
zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza 
w czasie oraz ryzyka związanego z danym składnikiem aktywów. W przypadku składnika aktywów, który nie 
generuje wpływów pieniężnych w sposób znacząco samodzielny, wartość odzyskiwalna jest ustalana dla 
ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego ten składnik należy. Odpisy aktualizujące z tytułu 
utraty wartości są ujmowane w rachunku zysków i strat w pozycji „Pozostałe koszty operacyjne”. 

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub w 
przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego 
składnika aktywów. Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży/likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków 
trwałych są określane jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych środków 
trwałych i są ujmowane w rachunku zysków i strat.  

Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane 
według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu 
zakończenia budowy i przekazania środka trwałego do używania.  

Wartości niematerialne 

Do wartości niematerialnych zaliczane są aktywa spełniające następujące kryteria: 

• można je wyłączyć lub wydzielić z jednostki gospodarczej i sprzedać, przekazać, licencjonować lub oddać 
do odpłatnego użytkowania osobom trzecim, zarówno indywidualnie, jak też łącznie z powiązanymi 
z nimi umowami, składnikami aktywów lub zobowiązań, lub 

•  wynikają z tytułów umownych lub innych tytułów prawnych, bez względu na to, czy są zbywalne lub 
możliwe do wyodrębnienia z jednostki gospodarczej lub z innych tytułów lub zobowiązań. 

Wartości niematerialne nabyte w ramach oddzielnej transakcji są ujmowane w bilansie według ceny nabycia. 
Wartości niematerialne nabyte w ramach transakcji przejęcia jednostki gospodarczej są ujmowane w bilansie 
według wartości godziwej na dzień przejęcia.  
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(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

F-100 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Po początkowym ujęciu wartości niematerialne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia po 
pomniejszeniu o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.  

Okres użytkowania wartości niematerialnych w zależności od ich rodzaju jest oceniany i uznawany za 
ograniczony lub nieokreślony.  

Z wyjątkiem prac rozwojowych wartości niematerialne wytworzone przez jednostkę we własnym zakresie nie 
są ujmowane w aktywach, a nakłady poniesione na ich wytworzenie są ujmowane w kosztach okresu, 
w którym zostały poniesione.  

Okresy użytkowania poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych poddawane są corocznej weryfikacji, 
a w razie konieczności, korygowane od początku następnego roku obrotowego. 

Rozpoczęcie amortyzacji następuje w  miesiącu następnym po miesiącu, w którym przyjęto daną pozycję 
wartości niematerialnych do użytkowania. Amortyzacja naliczana jest metodą liniową według stawek 
standardowo mieszczących się w przedziale od 5 do 40%.  

Jako wartości niematerialne wykazywana jest również wartość nakładów poniesionych w 2010 roku w związku 
ze zmianą systemu FK, mimo że nie został oddany do użytkowania. 

Utrata wartości aktywów niefinansowych 

Na każdy dzień bilansowy podmioty z Grupy dokonują analizy, czy występują obiektywne dowody na 
potwierdzenie, że poszczególne składniki aktywów niefinansowych utraciły wartość. 

Nieruchomości inwestycyjne 

Grupa nie posiada. 

Leasing 

Umowy leasingu finansowego, na mocy której następuje przeniesienie na Spółkę zasadniczo całego ryzyka 
i pożytków wynikających z posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w bilansie na dzień rozpoczęcia 
leasingu według niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego stanowiącego 
przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Minimalne opłaty leasingowe 
rozdziela się pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu w sposób 
umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek w stosunku do niespłaconego salda zobowiązania. Warunkowe 
opłaty leasingowe są ujmowane w kosztach okresu, w którym je poniesiono. 

Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane według takich samych 
zasad jak stosowane do własnych aktywów. W sytuacji jednak, gdy brak wystarczającej pewności, że Spółka 
uzyska tytuł własności przed końcem okresu leasingu, dany składnik jest amortyzowany przez krótszy z dwóch 
okresów: szacowany okres użytkowania środka trwałego lub okres leasingu. Umowy leasingowe, zgodnie 
z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posiadania 
przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu 
operacyjnego ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania 
leasingu. 

Inwestycje w jednostkach podporządkowanych 

Inwestycje w jednostkach podporządkowanych to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych 
wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie dywidend lub innych 
pożytków. Wycenia się je według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Z wyjątkiem inwestycji w jednostkach zależnych, jednostkach współkontrolowanych i jednostkach stowarzyszonych 
ujmowanych w cenie nabycia zgodnie z MSR 27 i MSR 28, aktywa i zobowiązania finansowe są ujmowane 
i wyceniane zgodnie z MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”. 
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(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-101 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Aktywa i zobowiązania finansowe 

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe wyceniane są w zależności od charakteru instrumentu 
finansowego według wartości godziwej, w przypadku gdy instrumenty notowane są na giełdzie bądź 
wyceniane według skorygowanej ceny nabycia ustalanej na podstawie wewnętrznej stopy zwrotu.  

Do pozostałych zobowiązań finansowych zalicza się: 

– zobowiązania z tytułu leasingu,  

– zobowiązania z tytułu nabycia aktywów finansowych (udziały),  

– zobowiązania z tytułu nabycia środków trwałych. 

Zapasy 

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia/kosztu wytworzenia i wartości netto 
możliwej do uzyskania. Na cenę nabycia lub koszt wytworzenia składają się koszty zakupu, koszty 
przetworzenia oraz inne koszty poniesione w trakcie doprowadzenia zapasów do ich aktualnego miejsca 
i stanu. Cenę nabycia ustala się w odniesieniu do bieżącego, jak i poprzedniego roku według metody FIFO. 

Wartość netto możliwa do uzyskania jest to różnica pomiędzy szacowaną ceną sprzedaży dokonywanej w toku 
zwykłej działalności gospodarczej a szacowanymi kosztami wykończenia i kosztami niezbędnymi do 
doprowadzenia sprzedaży do skutku. 

W związku z utratą wartości rzeczowych aktywów obrotowych dokonuje się odpisów aktualizujących. Kwotę 
wszelkich odpisów wartości zapasów do poziomu wartości netto możliwej do uzyskania oraz wszystkie straty 
w zapasach ujmuje się jako koszty okresu, w którym odpis lub strata miały miejsce. Odwrócenie odpisu 
wartości zapasów, wynikające ze zwiększenia ich wartości netto możliwej do uzyskania, zostaje ujęte jako 
zmniejszenie kwoty zapasów ujętych jako koszt okresu, w którym odwrócenie odpisu wartości miało miejsce. 

Należności handlowe i pozostałe 

Po początkowym ujęciu należności wycenia się, co do zasady, w skorygowanej cenie nabycia, stosując metodę 
efektywnej stopy procentowej. Jednakże w przypadku należności o terminie wymagalności nie dłuższym niż 
12 miesięcy od dnia bilansowego analizowane są przesłanki mające wpływ na wartość wyceny takich 
należności w skorygowanej cenie nabycia (zmiany stopy procentowej, ewentualne dodatkowe przepływy 
pieniężne i inne). Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy należności wycenia się w kwocie 
wymaganej zapłaty wówczas, gdy różnica pomiędzy wartością w skorygowanej cenie nabycia i wartością 
w kwocie wymaganej zapłaty nie wywiera istotnego wpływu na cechy jakościowe sprawozdania finansowego. 
Ze względu na istotność nie podlegają dyskontowaniu należności o terminie płatności nieprzekraczającym 
120 dni.  

Odpis na należności oszacowywany jest wtedy, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być 
prawdopodobne. 

Odpisy szacowane są indywidualnie dla poszczególnych kontrahentów.  

Należności z tytułu zwrotów towarów zaliczane są do pozycji „Inne należności”.  

Rozliczenia międzyokresowe 

Stosownie do zasady memoriału w księgach rachunkowych spółek ujmowane są wszystkie osiągnięte, 
przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego 
roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. 

Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych spółki zaliczają do czynnych rozliczeń międzyokresowych 
kosztów z podziałem na długo- i krótkoterminowe: 

1) krótkoterminowe – to rozliczenia, które będą trwały nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, 

2) długoterminowe – to rozliczenia mające trwać dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. 

Podział ten ma charakter płynny i odpowiednio do zmiany okresu ich dalszego rozliczania od dnia bilansowego 
będą następowały przeklasyfikowania rozliczeń międzyokresowych kosztów. 
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(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

F-102 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Zaliczone do aktywów czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów są następnie stosownie do upływu czasu 
lub wielkości świadczeń odpisywane w ciężar odpowiednich kont wynikowych – aż do chwili, kiedy na wynik 
zostaną przeniesione wszystkie koszty zaliczone uprzednio do aktywów. Czas i sposób rozliczenia uzależniony 
jest od charakteru rozliczanych kosztów. 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w banku i kasie oraz lokaty krótkoterminowe 
o pierwotnym okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy. 

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych składa się 
z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone kredyty 
w rachunkach bieżących. 

Wycena środków pieniężnych na dzień bilansowy. 

Środki pieniężne wycenia się w ich wartości nominalnej. W przypadku środków zgromadzonych na rachunkach 
bankowych wartość nominalna obejmuje doliczone przez bank na dzień bilansowy odsetki, które stanowią 
przychody finansowe. 

Ujemne saldo rachunku bieżącego wykazywane jest jako składnik pozycji „Kredyty i pożyczki”. 

Aktywa przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana 

Aktywa trwałe i grupy aktywów netto są klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży, jeżeli ich wartość 
bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w wyniku transakcji sprzedaży, a nie w wyniku ich dalszego 
użytkowania. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy składnik aktywów (lub grupa 
aktywów netto przeznaczonych do zbycia) jest dostępny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej 
sprzedaży, a wystąpienie transakcji sprzedaży jest bardzo prawdopodobne w ciągu roku od momentu zmiany 
klasyfikacji.  

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży, a także grupy aktywów netto 
przeznaczonych do sprzedaży wyceniane są po niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości 
godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. 

Kapitał własny  

Na kapitały własne składają się: 

– kapitał zakładowy,  

– kapitał zapasowy, 

– pozostałe kapitały, 

– różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych, 

– zyski/straty zatrzymane (do tej pozycji kapitału odnosi się skutki błędów podstawowych oraz ujmuje się 
skutki finansowe zmiany polityki rachunkowości),  

– zysk (strata) netto. 

Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy jest ujmowany w bilansie skonsolidowanym w wysokości określonej w Statucie jednostki 
dominującej i wpisanej w rejestrze sądowym. 

Kapitał zakładowy wynika z objęcia udziałów spółki dominującej przez jej udziałowców i jest wykazany według 
wartości nominalnej w wysokości stanowiącej iloczyn ilości udziałów i wartości nominalnej jednego zgodnej 
ze Statutem Spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Rezerwy 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) 
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje 
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konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego 
zobowiązania. Jeżeli Grupa spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy 
umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wówczas, 
gdy istnieje wystarczająca pewność, że zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące danej rezerwy są 
wykazane w rachunku zysków i strat po pomniejszeniu o wszelkie zwroty. W przypadku gdy wpływ wartości 
pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych 
przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto 
odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego 
z danym zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie 
rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty finansowania zewnętrznego.  

Rezerwy na zobowiązania tworzy się według następujących tytułów: 

1) rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 

2) rezerwy na świadczenia pracownicze – rezerwy na urlopy. 

W związku z posiadaną strukturą zatrudnienia – większość zatrudnionych stanowią sprzedawcy w sklepach 
firmowych – oraz znacznym wskaźnikiem rotacji pracowników oszacowana wartość rezerwy na odprawy 
emerytalne i rentowne okazała się nieistotna i w związku z tym nie została wprowadzona do ksiąg, 

3) pozostałe rezerwy. 

W pozycji pozostałych rezerw prezentuje się głównie rezerwy na: 

– dodatkowe czynsze w związku z osiągniętym poziomem sprzedaży w danych sklepach firmowych, 

– rezerwy na zarezerwowaną marżę dotyczącą szacowanych zwrotów sprzedanych towarów,  

– szacowane koszty likwidacji posiadanych punktów handlowych.  

Kwoty rezerw, zależnie od tego, jaki charakter mają zdarzenia, na które się je tworzy, obciążają odpowiednio: 
koszty operacyjne, pozostałe koszty operacyjne lub koszty finansowe. Natomiast niewykorzystane rezerwy 
zwiększają: pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe lub też zmniejszają koszty operacyjne. 
Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw następuje na dzień, na który okazały się zbędne. Z kolei powstanie 
zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, powoduje wykorzystanie rezerwy. 

Świadczenia pracownicze 

Świadczenia pracownicze stanowią grupę zobowiązań i rezerw, które są wyliczane na podstawie wiarygodnych 
szacunków i dotyczą pracowników poszczególnych spółek. Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń 
pracowniczych tworzone są w przypadkach, w których powyższy obowiązek wynika z obowiązujących 
przepisów prawa, funkcjonującego zakładowego systemu wynagradzania, zbiorowego układu pracy lub innych 
umów zawartych z pracownikami. 

Spółki tworzą rezerwę na koszty kumulowanych płatnych nieobecności, które będą musiały ponieść w wyniku 
niewykorzystanego przez pracowników uprawnienia, a które to uprawnienie narosło na dzień bilansowy. 
Rezerwa na koszty kumulowanych płatnych nieobecności stanowi rezerwę krótkoterminową i nie podlega 
dyskontowaniu.  

Kredyty bankowe, pożyczki i inne papiery dłużne 

W momencie początkowego ujęcia wszystkie kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne są ujmowane 
według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych, pomniejszonej 
o koszty związane z uzyskaniem danego kredytu lub pożyczki. Po początkowym ujęciu oprocentowane 
kredyty, pożyczki i papiery dłużne są następnie wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, przy 
zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. 

Przy obliczaniu skorygowanej ceny nabycia uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki 
oraz dyskonta lub premie uzyskane przy rozliczeniu zobowiązania. Zyski i straty są ujmowane w rachunku 
zysków i strat z chwilą usunięcia zobowiązania z bilansu, a także w przypadku naliczania odpisu. 
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Zobowiązania handlowe i pozostałe 

Zobowiązania handlowe obejmują wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw i usług niezależnie od umownego 
terminu ich zapłaty oraz tę część zobowiązań z pozostałych tytułów, która jest bezsporna i wymagalna na 
dzień bilansowy. 

Pozostałe zobowiązania są to te wszystkie zobowiązania, których nie można przyporządkować do zobowiązań 
handlowych. 

Płatności w formie akcji 

Płatności w formie akcji są ujmowane jako koszt świadczeń pracowniczych w okresie ich faktycznego 
świadczenia. 

Koszty finansowania zewnętrznego 

Koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są jako koszty w okresie, w którym je poniesiono, zgodnie 
z podejściem wzorcowym określonym w MSR 23. 

Koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są jako koszty w momencie ich poniesienia, chyba że można je 
przyporządkować bezpośrednio nabyciu, budowie lub wytworzeniu składnika aktywów. Są one wtedy 
aktywowane jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika aktywów. 

Wypłata dywidend 

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ spółki 
uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy. 

Płatności dywidend na rzecz udziałowców ujmuje się w księgach rachunkowych jako zobowiązanie w okresie, 
w którym nastąpiło ich zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie właścicieli. 

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji  

a) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji 

Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wycenia się w walucie podstawowego środowiska 
gospodarczego, w którym Spółka prowadzi działalność („waluta funkcjonalna”). Sprawozdanie finansowe 
prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Grupy. 

b) Transakcje i salda 

Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu 
obowiązującego w dniu transakcji. Zyski i straty kursowe z rozliczenia tych transakcji oraz wyceny 
bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku 
zysków i strat, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, gdy kwalifikują się do uznania za 
zabezpieczenie przepływów pieniężnych i zabezpieczenie udziałów w aktywach netto. 

V. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach 

a) Profesjonalny osąd 

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: 

– prawidłowo, jasno i rzetelnie przestawiać sytuację majątkową i finansową Spółki, wyniki jej 
działalności i przepływy pieniężne, 

– odzwierciedlać treść ekonomiczną transakcji, 

– obiektywne, 

– sporządzone zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny, 

– kompletne we wszystkich istotnych aspektach. 
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Subiektywna ocena dotyczy rezerw na ewentualne roszczenia i sprawy sądowe oraz zobowiązań 
warunkowych. Szczegóły zostały przedstawione w notach 28, 52. W procesie stosowania zasad (polityki) 
rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej największe znaczenie, oprócz szacunków księgowych, 
miał profesjonalny osąd kierownictwa. 

Klasyfikacja umów leasingowych 

Grupa dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim 
zakresie ryzyko i pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, 
a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta opiera się na treści ekonomicznej każdej transakcji. Dla posiadanych 
umów leasingujących środki transportu zakwalifikowano je do kategorii leasingu finansowego. Spółki 
Grupy nie rozpoznały umów, w których występowałaby ona jako leasingodawca. 

b) Niepewność szacunków  

Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności 
występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości 
bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym.  

Utrata wartości aktywów  

Grupa na bieżąco kontroluje przydatność aktywów trwałych dla prowadzenia działalności. W przypadku 
gdy zaistnieją przesłanki do utraty wartości przez środek trwały, przeprowadza się test na utratę 
wartości środków trwałych.  

Wycena rezerw 

Rezerwy na koszty niewykorzystanych urlopów zostały oszacowane dla poszczególnych spółek na 
podstawie posiadanych informacji kadrowych i finansowo-księgowych. Rezerwy wyliczane są na koniec 
roku obrotowego na podstawie faktycznej ilości dni niewykorzystanych urlopów w bieżącym okresie oraz 
powiększonej o ilość dni niewykorzystanych urlopów z okresów poprzednich. Otrzymana w ten sposób 
ilość dni dla każdego pracownika mnożona jest przez średnią stawkę dzienną opartą na średnim 
wynagrodzeniu przyjętym do ustalenia wynagrodzenia za czas urlopu.  

Rezerwy na niewykorzystane urlopy wyliczane są na koniec każdego roku, tzn. korekta rezerw 
o faktycznie poniesione koszty urlopów wykorzystanych dokonywana jest na koniec każdego roku.  

Rezerwy na zwroty towarów sprzedanych w okresie sprawozdawczym szacowana jest na podstawie 
zapisów umownych (ustalony z kontrahentami maksymalny poziom zwrotów) oraz danych historycznych 
dotyczących rzeczywistych zwrotów.  

Rezerwy na koszty likwidacji punktów handlowych zostały oszacowane na podstawie liczby punktów oraz 
szacowanego kosztu doprowadzenia wynajmowanej powierzchni do stanu pierwotnego.  

Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego 

Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego, bazując na założeniu, że w przyszłości 
zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych 
wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione. 

Wartość godziwa instrumentów finansowych 

Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek, wycenia się, 
wykorzystując odpowiednie techniki wyceny. Przy wyborze odpowiednich metod i założeń Grupa kieruje 
się profesjonalnym osądem.  

Stawki amortyzacyjne 

Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej 
użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Grupa corocznie 
dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków. 
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VI. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości  

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego 
Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących zmian do 
standardów oraz nowych standardów i interpretacji obowiązujących dla okresów rozpoczynających się w dniu 
1 stycznia 2011 roku. 

• Zmiany do MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” – Uproszczenie 
wymogów dotyczących ujawnień przez jednostki powiązane z państwem oraz doprecyzowanie definicji 
jednostek powiązanych, zatwierdzone w UE w dniu 19 lipca 2010. 

• Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” – Klasyfikacja emisji praw poboru, 
zatwierdzone w UE w dniu 23 grudnia 2009 roku. 

• Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” – ograniczone zwolnienie jednostek 
stosujących MSSF po raz pierwszy z ujawniania informacji porównawczych zgodnie z MSSF 7, 
zatwierdzone w UE w dniu 30 czerwca 2010 roku. 

• Zmiany do KIMSF 14 „MSR 19 – Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, 
minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zależności” – Przedpłaty w ramach 
minimalnych wymogów finansowania, zatwierdzone w UE w dniu 19 lipca 2010 roku. 

• Zmiany do rocznych standardów i interpretacji „Poprawki do MSSF (2010)” – Dokonane 
zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF opublikowane w dniu 6 maja 
2010 roku (MSSF 1, MSSF 3, MSSF 7, MSR 1, MSR 27, MSR 34 oraz KIMSF 13) ukierunkowane głównie 
na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa, zatwierdzone w UE w dniu 18 lutego 2011 roku. 

• Interpretacja KIMSF 19 „Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów 
kapitałowych” – Zatwierdzona w UE w dniu 23 lipca 2010 roku. 

Zastosowanie powyższych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Grupy. 

VII. Nowe standardy oczekujące na wdrożenie  

Poniżej zostały przedstawione opublikowane nowe standardy i interpretacje KIMSF, które zostały opublikowane przez 
Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, jednakże nie są obowiązujące w bieżącym okresie 
sprawozdawczym.  

• MSSF 9 „Instrumenty finansowe” – (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających 
się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie). 

• Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – Podatek odroczony: realizacja aktywów (obowiązujący 
w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub po tej dacie). 

• MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie). 

• MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie). 

• MSSF 12 „Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki” (obowiązujący w odniesieniu do 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie). 

• MSSF 13 „Wycena wartości godziwej” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie). 

• MSR 27 (znowelizowany w roku 2011) „Jednostkowe sprawozdania finansowe” (obowiązujący 
w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie). 

• MSR 28 (znowelizowany w roku 2011) „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz 
wspólne przedsięwzięcia” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 
1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie). 
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• Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” – Ciężka hiperinflacja i usunięcie 
sztywnych terminów dla stosujących MSSF po raz pierwszy (obowiązujący w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub po tej dacie). 

• Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” – Transfery aktywów 
finansowych (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub 
po tej dacie). 

• Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – Prezentacja składników innych 
całkowitych dochodów (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 
roku lub po tej dacie). 

• Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – Poprawki do rachunkowości świadczeń po okresie 
zatrudnienia (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku 
lub po tej dacie). 

Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na 
stosowane przez Spółkę zasady (politykę) rachunkowości z wyjątkiem dodatkowych lub nowych ujawnień. Grupa 
obecnie analizuje konsekwencje oraz wpływ zastosowania powyższych nowych standardów oraz interpretacji na 
sprawozdania finansowe.  

DODATKOWE NOTY I OBJAŚNIENIA DO SKONSOLIDOWANEGO  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Nota 1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 

Zgodnie z MSR 18 przychody ze sprzedaży towarów i usług, po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, rabaty 
i upusty, są rozpoznawane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z ich własności zostały 
przeniesione na kupującego. 

Przychody ze sprzedaży i przychody ogółem Grupy prezentują się następująco: 

 
01.01- 

-30.09.2011 
01.01- 

-30.09.2010 

Działalność kontynuowana  

Sprzedaż usług 437 508

Sprzedaż towarów 130 170 122 977

Sprzedaż materiałów 550 13

SUMA przychodów ze sprzedaży 131 156 123 497

Pozostałe przychody operacyjne 179 114

Przychody finansowe 271 718

SUMA przychodów ogółem z działalności kontynuowanej 131 607 124 329

Przychody z działalności zaniechanej    

SUMA przychodów ogółem 131 607 124 329

Przychody z działalności zaniechanej nie wystąpiły. 

Nota 2. SEGMENTY OPERACYJNE 

Grupa przyjęła jako podstawowy układ sprawozdawczy podział na segmenty geograficzne, czyli związane 
z prowadzeniem działalności w różnych obszarach geograficznych określonych według kryterium lokalizacji rynków 
zbytu. Wyodrębnione zostały dwa segmenty: 

• rynek krajowy (Polska), 

• pozostałe kraje. 



ROZDZIAŁ XXV: HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. za okres 01.01.-30.09.2011 r. 

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

F-108 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Grupa nie zarządza działalnością na podstawie analizy podziału na branże z uwagi na fakt, iż spółki SOLAR Company 
S.A., SOLAR DYSTRYBUCJA oraz SOLAR FRANCZYZA Sp. z o.o. zajmują się analogiczną działalnością polegającą na 
dystrybucji odzieży. Natomiast obroty Spółki PHU SOLAR Sp. z o.o. zajmującej się sprzedażą materiałów do produkcji 
odzieży stanowią w okresie objętym sprawozdaniem skonsolidowanym od 3,5% do 3,9% wartości przychodów Grupy 
przed konsolidacją.  

Natomiast w celu zaprezentowania odbiorcom dodatkowych informacji dotyczących podziału przychodów, które 
pozwolą pogłębić wiedzę na temat prowadzonego biznesu, zaprezentowano dodatkowo wartość przychodów 
w podziale na sprzedaż w sklepach własnych, sklepach franczyzowych oraz sklepach partnerskich. 

Aktywa operacyjne Grupy zlokalizowane są na terytorium Polski.  

01.01-30.09.2011 

Wyszczególnienie Sprzedaż  
usług 

Sprzedaż towarów  
i materiałów  

do sieci handlowej 

Pozostała  
sprzedaż 

Przychody 437 130 720 0 

Koszt sprzedanych towarów 0 36 862 0 

Wynik na sprzedaży towarów - 93 858 

Marża na sprzedaży towarów - 72% 

Pozostałe koszty rodzajowe i korekta o zmianę stanu 54 124 

Wynik na sprzedaży 40 171 

Wynik na działalności operacyjnej -160 

Wynik na działalności finansowej - 1 249 

Wynik przed opodatkowaniem 38 761 

Podatek dochodowy 7 672 

Wynik netto 31 089 

 

01.01-30.09.2010 

Wyszczególnienie Sprzedaż  
usług 

Sprzedaż towarów  
i materiałów  

do sieci handlowej 

Pozostała  
sprzedaż 

Przychody 508 122 990 0 

Koszt sprzedanych towarów 0 50 314 0 

Wynik na sprzedaży towarów - 72 675 

Marża na sprzedaży towarów - 59% 

Pozostałe koszty rodzajowe i korekta o zmianę stanu 53 096 

Wynik na sprzedaży 20 086 

Wynik na działalności operacyjnej -94 

Wynik na działalności finansowej -2 937 

Wynik przed opodatkowaniem 17 056 

Podatek dochodowy 3 418 

Wynik netto 13 638 

 

01.01-30.09.2011 01.01-30.09.2010 
Wyszczególnienie Sprzedaż 

krajowa 
Sprzedaż 

zagraniczna 
Sprzedaż 
krajowa 

Sprzedaż 
zagraniczna 

Sprzedaż usług, towarów i materiałów, w tym: 128 525 2 632 121 541 1 956

Sprzedaż usług, towarów i materiałów do klientów 
indywidualnych i sieci handlowych  128 525 2 632 121 541 1 956

Pozostała sprzedaż 0 0 0 0 
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(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-109 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Obszary geograficzne za okres 01.01.-30.09.2011 r. 

Segmenty Polska Pozostałe 

Sprzedaż klientom zewnętrznym 128 525 2 632

Sprzedaż do odbiorców powyżej 10% przychodów ogółem 0 

Obszary geograficzne za okres 01.01.-30.09.2010 r. 

Segmenty Polska Pozostałe 

Sprzedaż klientom zewnętrznym 121 541 1 956

Sprzedaż do odbiorców powyżej 10% przychodów ogółem 0 

 

Wyszczególnienie: 
01.01- 

-30.09.2011 
01.01- 

-30.09.2010 

Sprzedaż towarów: 130 720 130 897

Sprzedaż do sklepów własnych 99 701 96 491

Sprzedaż do sklepów franczyzowych 8 569 7 908*

Sprzedaż do sklepów partnerskich 22 451 26 498

Sprzedaż usług: 437 508

Usługi 437 508

Przychody ze sprzedaży ogółem: 131 156 131 405*

*Różnica w stosunku do sprawozdania finansowego w kwocie 7 908 tys. zł wynika z faktu, iż dla porównywalności danych w tabeli 
uwzględniono sprzedaż generowaną przez spółkę Solar Franczyza. Spółka nie została ujęta w sprawozdaniu skonsolidowanym 
z uwagi na fakt, iż nabycie udziałów w Solar Franczyza Sp. z o.o. przez Solar Dystrybucja Sp. z o.o. miało miejsce w dniu 
26.11.2010 roku. 

Nota 3. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

Dane dotyczące kosztów działalności operacyjnej przedstawiono w sprawozdaniu „Skonsolidowany rachunek zysków 
i strat”.  

Nota 4. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE 

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 
01.01- 

-30.09.2011 
01.01- 

-30.09.2010 

Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość składników aktywów 0 0

Refakturowanie za media  70 0

Refundacje lokali 64 20

Różnice inwentaryzacyjne 23 32

Uzyskane kary, grzywny i odszkodowania 12 42

Pozostałe przychody operacyjne 11 20

Zaokrąglenia 0 0

Razem 179 114

 

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 
01.01- 

-30.09.2011 
01.01- 

30.09.2010 

Strata ze zbycia majątku trwałego 237 3

Strata ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 0 0

Zawiązanie rezerw 0 0

Aktualizacja finansowych aktywów 0 0

Darowizny 22 16

Bony rozdawane 1 32
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(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

F-110 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 
01.01- 

-30.09.2011 
01.01- 

30.09.2010 

Przeceny reklamacyjne 1 1

Kary i odszkodowania 10 0

Różnice inwentaryzacyjne 0 0

Koszty likwidacji środków trwałych 43 38

Pozostałe koszty operacyjne 26 117

Razem 340 207

 

UTWORZENIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 
01.01- 

-30.09.2011 
01.01- 

-30.09.2010 

Należności 0 0

Zapasy 0 0

Nota 5. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE 

PRZYCHODY FINANSOWE 
01.01- 

-30.09.2011 
01.01- 

-30.09.2010 

Odsetki z depozytu  76 179

Odsetki z lokat 5 335

Odsetki od pożyczek 36 65

Odsetki od kaucji gwarancji 12 0

Zbycie inwestycji 5 0

Dyskonto zaliczek 135 89

Razem  271 669

 

KOSZTY FINANSOWE 
01.01- 

-30.09.2011 
01.01- 

-30.09.2010 

Odsetki od leasingu 16 16

Odsetki od umowy kupna udziałów 1 470 3 553

Odsetki od pożyczek 0 0

Pozostałe odsetki 1 7

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Dyskonto zaliczek 0 0

Różnice kursowe 32 30

Pozostałe koszty finansowe 1 0

Razem 1 520 3 605

Nota 6. PODATEK DOCHODOWY I ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY 

Główne składniki obciążenia podatkowego za okresy 01.01 – 30.09.2010 oraz 01.01 – 30.09.2011 przedstawiają się 
następująco: 

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RZIS 
01.01- 

-30.09.2011 
01.01- 

-30.09.2010 

Bieżący podatek dochodowy 8 066 3 451

Dotyczący roku obrotowego 8 066 3 451

Korekty dotyczące lat ubiegłych 0 0

Odroczony podatek dochodowy  -393 -34

Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych -393 -34

Związany z obniżeniem stawek podatku dochodowego 0 0

Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat 7 672 3 418
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SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. za okres 01.01.-30.09.2011 r. 

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-111 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Wykazany w rachunku zysków i strat podatek odroczony stanowi różnicę między stanem rezerw i aktywów z tytułu 
podatku odroczonego na koniec i początek okresów sprawozdawczych. 

Część bieżąca podatku dochodowego tworzących Grupę Kapitałową jednostek ustalona została według stawki równej 
19% dla podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Podatek dotyczący zagranicznych jurysdykcji nie 
występuje. 

UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE BĘDĄCE PODSTAWĄ  
DO TWORZENIA AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO 

31.12.2009 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2010 

Rezerwa na badanie bilansu  35 10 0 45

Rezerwa na czynsze 0 14 0 14

Koszty reklamy  33 21 0 55

Wynagrodzenia i składki ZUS  612 27 0 639

Rezerwa na urlopy 434 0 42 393

Rezerwa na koszty likwidacji lokali 737 99 0 836

Dyskonto zaliczek  678 602 0 1 280

Różnice kursowe zrealizowane  9 0 9 0

Wyłączenie marży korekta zapasów  139 0 139 0

Odpis aktualizujący wartość udziałów w jedn. powiązanych  0 32 0 32

Rezerwa na zwroty 0 408 0 408

Suma ujemnych różnic przejściowych 2 678 0 0 3 702

Stawka podatkowa 19% 19% 19% 19%

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 509 0 0 703

 
UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE BĘDĄCE PODSTAWĄ  
DO TWORZENIA AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO 

31.12.2010 Zwiększenia Zmniejszenia 30.09.2011 

Rezerwa na badanie bilansu  45 10 0 55

Rezerwa na czynsze 14 0 14 0

Koszty reklamy  55 0 55 0

Wynagrodzenia i składki ZUS  639 0 22 617

Rezerwa na urlopy 393 0 10 383

Rezerwa na koszty likwidacji lokali 836 0 55 781

Dyskonto zaliczek  1 280 0 136 1 144

Pozostałe rezerwy  0 8 0 8

Koszty emisji 0 340 0 340

Odpis aktualizujący wartość udziałów w jedn. powiązanych  32 0 32 0

Rezerwa na zwroty 408 68 0 476

  

Suma ujemnych różnic przejściowych 3 702 426 324 3 803

Stawka podatkowa 19% 19% 19% 19%

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 703 81 62 723

 
DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE BĘDĄCE PODSTAWĄ  
DO TWORZENIA REZERWY Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO 

31.12.2009 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2010 

Różnice przejściowe dotyczące leasingu  88 0 0 88

Naliczone odsetki od pożyczek 552 0 0 552

Przychody naliczone statystyczne  0 0 47 0

Różnica pomiędzy wartością podatkową i bilansową aktywów trwałych 520 0 13 520

Różnica pomiędzy wartością podatkową i bilansową aktywów trwałych 
finansowych 2 296 0 0 2 296

Suma dodatnich różnic przejściowych 3 456 2 404 60 3 456

Stawka podatkowa 19% 19% 19% 19%

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu 657 457 11 657
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(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

F-112 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

 
DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE BĘDĄCE PODSTAWĄ  
DO TWORZENIA REZERWY Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO 

31.12.2010 Zwiększenia Zmniejszenia 30.09.2011 

Różnice przejściowe dotyczące leasingu  88 33 0 121

Naliczone odsetki od pożyczek 552 0 537 15

Przychody naliczone statystyczne  0 0 0 0

Różnica pomiędzy wartością podatkową i bilansową aktywów trwałych 520 7 0 527

Różnica pomiędzy wartością podatkową i bilansową aktywów trwałych 
finansowych  2 296 0 1 470 826

Suma dodatnich różnic przejściowych 3 456 40 2 007 1 489

Stawka podatkowa 19% 19% 19% 19%

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu 657 8 381 283

Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego 

 
01.01- 

-30.09.2011 
01.01- 

-30.09.2010

Aktywo z tytułu podatku odroczonego 723 487

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – działalność kontynuowana 283 156

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – działalność zaniechana 0 0 

Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego 440 331

Nota 7. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA 

Działalność zaniechana nie wystąpiła.  

Nota 8. ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ/UDZIAŁ 

Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję/udział oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres 
przypadającego na udziałowców  Grupy przez średnią ważoną liczbę akcji/udziałów występujących w ciągu okresu. 
Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję/udział oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres 
przypadającego na udziałowców przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji/udziałów występujących w ciągu 
okresu. 

Działalność kontynuowana i zaniechana 

Wyliczenie zysku na jedną akcję/udział zostało oparte na następujących informacjach: 

  
01.01- 

-30.09.2011 
01.01- 

-30.09.2010

Zysk netto z działalności kontynuowanej 31 089 13 638

Strata na działalności zaniechanej  

Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości podstawowego zysku przypadającego 
na jedną akcję/udział 31 089 13 638

Efekt rozwodnienia  

Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości rozwodnionego zysku przypadającego 
na jedną akcję/udział 31 089 13 638
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Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-113 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Liczba akcji/udziałów  

 
01.01- 

-30.09.2011 
01.01- 

-30.09.2010

Średnia ważona liczba akcji/udziałów wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości 
podstawowego zysku na jedną akcję/udział w szt. 

5 180 812 1 000 000

Efekt rozwodnienia  0 0

Średnia ważona liczba akcji/udziałów wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości 
rozwodnionego zysku na jedną akcję/udział w szt. 

5 180 812 1 000 000

Za okres od 01.01 do 30.09.2010 roku ilość udziałów przyjęto poprzez przeliczenie ilości udziałów według 
współczynnika, który przyjęto przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną oraz następnie podzielenie go przez 
10 (współczynnik przyjęty w związku z podwyższeniem wartości nominalnej akcji).  Do dnia 02.03.2011 roku przyjęto 
1.000.000 akcji, po tym dniu do 26.08.2011 roku przyjęto 2.000.000 akcji, następnie od 27.08 do 30.09.2011 roku 
30.000.000,00 akcji. 

Nota 9. DYWIDENDY ZAPROPONOWANE, WYPŁACONE LUB UCHWALONE DO DNIA 
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

W okresie objętym sprawozdaniem  spółka dominująca nie wypłacała dywidend.  

Nota 10. UJAWNIENIE ELEMENTÓW POZOSTAŁYCH DOCHODÓW CAŁKOWITYCH ORAZ 
EFEKT PODATKOWY POZOSTAŁYCH DOCHODÓW CAŁKOWITYCH 

W okresach objętych sprawozdaniem skonsolidowanym nie wystąpiły transakcje kwalifikowane, które należałoby 
zgodnie z MSR 1 zakwalifikować jako „inne dochody całkowite”, dlatego też wartość pozycji zysk netto oraz całkowity 
dochód są równe. 

Nota 11. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 

Struktura własnościowa 

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA – wartość netto 30.09.2011 31.12.2010

Własne 17 209 18 486

Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym: umowy leasingu 465 419

Razem 17 674 18 905

Rzeczowe aktywa trwałe, do których tytuł prawny podlega ograniczeniom, oraz stanowiące zabezpieczenie 
zobowiązań 

Tytuł zobowiązania/ograniczenia w dysponowaniu 30.09.2011 31.12.2010

- stanowiące zabezpieczenie kredytów i pożyczek własnych 0 0

- stanowiące zabezpieczenie kredytów i pożyczek obcych 0 0

- stanowiące zabezpieczenie innych zobowiązań 0 0

- użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego 465 419

Wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych podlegających ograniczeniu 
w dysponowaniu lub stanowiących zabezpieczenie 

465 419

Grupa Kapitałowa nie posiada zobowiązań umownych do nabycia w przyszłości rzeczowych aktywów trwałych. 
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SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. za okres 01.01.-30.09.2011 r. 

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

F-114 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) – za okres 01.01.2011 - 30.09.2011 r. 

Wyszczególnienie Grunty Budynki  
i budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki trwałe 

Środki trwałe 
w budowie Razem 

Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2011 roku 0 15 806 3 385 2 350 12 868 9 34 419 
Zwiększenia, z tytułu: 0 808 326 146 719 2 075 4 074 
– nabycia środków trwałych 0 808 326 146 719 2 075 4 074 
– wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych  
– połączenia jednostek gospodarczych  
– zawartych umów leasingu  
– przeszacowania  
– otrzymania aportu  
– inne  
Zmniejszenia, z tytułu: 0 720 65 110 192 1 495 2 582 
– likwidacji i sprzedaży  0 720 65 110 192 1 495 2 582 
– sprzedaży spółki zależnej   
– przeszacowania  
– wniesienia aportu  
– inne  
Wartość bilansowa brutto na dzień 30.09.2011 roku 0 15 895 3 646 2 386 13 395 589 35 911 
Umorzenie na dzień 01.01.2011 roku 0 5 582 1 465 1 386 7 081 0 15 514 
Zwiększenia, z tytułu: 0 1 191 293 262 1 794 0 3 540 
– amortyzacji 0 1 191 293 262 1 794 0 3 540 
– przeszacowania  
– inne  
Zmniejszenia, z tytułu: 0 480 63 110 163 0 816 
– likwidacji i sprzedaży 0 480 63 110 163 0 816 
– przeszacowania  
– inne  
Umorzenie na dzień 30.09.2011 roku 0 6 293 1 695 1 538 8 712 0 18 237 
Odpisy aktualizujące na 01.01.2011 roku 0 0 0 0 0 0 0 
Zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0 
Zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 0 
Odpisy aktualizujące na 30.09.2011 roku 0 0 0 0 0 0 0 
– różnic kursowych netto z przeliczenia sprawozdania   
Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2011 roku 0 9 602 1 951 848 4 683 589 17 674 



ROZDZIAŁ XXV: HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. za okres 01.01.-30.09.2011 r. 

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

F-115 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) – za okres 01.01.2010-31.12.2010 r. 

Wyszczególnienie Grunty 
Budynki  

i budowle 
Maszyny 

i urządzenia 
Środki 

transportu 
Pozostałe 

środki trwałe 
Środki trwałe 

w budowie Razem 

Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2010 roku 0 14 405 2 932 2 209 11 825 22 31 393 
Zwiększenia, z tytułu: 0 1 897 627 141 1 778 4 289 8 733 
– nabycia środków trwałych 0 1 897 627 141 1 778 4 289 8 733 
– wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych 0 0 0 0 0 0 0 
– połączenia jednostek gospodarczych 0 0 0 0 0 0 0 
– zawartych umów leasingu 0 0 0 0 0 0 0 
– ulepszenia 0 0 0 0 0 0 0 
– inne 0 0 0 0 0 0 0 
Zmniejszenia, z tytułu: 0 496 173 0 735 4 302 5 707 
– zbycia 0 496 173 0 735 4 302 5 707 
– likwidacji 0 0 0 0 0 0 0 
– sprzedaży spółki zależnej  0 0 0 0 0 0 0 
– przeniesienia do nieruchomości inwestycyjnych 0 0 0 0 0 0 0 
– wniesienia aportu 0 0 0 0 0 0 0 

Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2010 roku 0 15 806 3 385 2 350 12 868 9 34 419 
Umorzenie na dzień 01.01.2010 roku 0 4 542 1 221 1 000 5 491 0 12 255 
Zwiększenia, z tytułu: 0 1 465 374 386 2 276 0 4 500 
– amortyzacji 0 1 465 374 386 2 276 0 4 500 
– przeszacowania 0 0 0 0 0 0 0 

– inne 0 0 0 0 0 0 0 

Zmniejszenia, z tytułu: 0 425 131 0 686 0 1 242 
– likwidacji/sprzedaży 0 425 131 0 686 0 1 242 
– przeniesienia do nieruchomości inwestycyjnych 0 0 0 0 0 0 0 

– inne 0 0 0 0 0 0 0 

Umorzenie na dzień 31.12.2010 roku 0 5 582 1 465 1 386 7 081 0 15 514 
Odpisy aktualizujące na 01.01.2010 roku 0 0 0 0 0 0 0 
Zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0 
Zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 0 
Odpisy aktualizujące na 31.12.2010 roku 0 0 0 0 0 0 0 
– różnic kursowych netto z przeliczenia sprawozdania  0 0 0 0 0 0 0 

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2010 roku 0 10 224 1 921 964 5 787 9 18 905 



ROZDZIAŁ XXV: HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. za okres 01.01.-30.09.2011 r. 

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

F-116 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Środki trwałe w budowie 

Rozliczenie nakładów 

Stan na  01.01.2011 
Poniesione 

nakłady w roku 
obrotowym 

Budynki, lokale  
i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

Urządzenia 
techniczne i maszyny

Środki 
transportu 

Inne  
środki trwałe 

Odpisy 
aktualizujące  

na BZ 

Stan na  
30.09.2011 

9 2 075 923 0 0 572 0 589 

 

Rozliczenie nakładów 

Stan na  01.01.2010 
Poniesione 

nakłady w roku 
obrotowym 

Budynki, lokale  
i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

Urządzenia 
techniczne i maszyny

Środki 
transportu 

Inne środki trwałe 

Odpisy  
aktualizujące  

na BZ 

Stan na  
31.12.2010 

22 4 289 1 897 627 0 1 778 0 9 

Grupa Kapitałowa nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.  

Leasingowane środki trwałe 

30.09.2011 31.12.2010 
Środki trwałe 

Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 

Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 

Maszyny i urządzenia 0 0 0 0 0 0 

Środki transportu 757 292 465 611 192 419 

Pozostałe środki trwałe 0 0 0 0 0 0 

Razem 757 292 465 611 192 419 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości środków trwałych w okresie objętym informacją finansową nie wystąpiły.  

 

 



ROZDZIAŁ XXV: HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. za okres 01.01.-30.09.2011 r. 

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-117 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Nota 12. WARTOŚCI NIEMATERIALNE 

Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) – za okres 1.01.2011-30.09.2011 r. 

Wyszczególnienie 
Koszty  
prac 

rozwojowych 

Wartość 
firmy 

Inne  
wartości 

niematerialne 

Zaliczki  
na wartości 

niematerialne 
i prawne 

Ogółem

Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2011 roku 0 0 375 892 1 267

Zwiększenia, z tytułu: 0 0 17 320 337

– nabycia 0 0 17 320 337

– przeszacowania 0 0 0 0 0

– połączenia jednostek gospodarczych 0 0 0 0 0

– inne 0 0 0 0 0

Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 26 0 26

– zbycia 0 0 0 0 0

– likwidacji 0 0 26 0 26

– przeszacowania 0 0 0 0 0

– inne 0 0 0 0 0

Wartość bilansowa brutto na dzień 30.09.2011 roku 0 0 366 1 212 1 578

Umorzenie na dzień 01.01.2011 roku 0 0 183 0 183

Zwiększenia, z tytułu: 0 0 37 0 37

– amortyzacji 0 0 37 0 37

– przeszacowania 0 0 0 0 0

– inne 0 0 0 0 0

Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 10 0 10

– likwidacji 0 0 10 0 10

– sprzedaży 0 0 0 0 0

– przeszacowania 0 0 0 0 0

– inne 0 0 0 0 0

Umorzenie na dzień 30.09.2011 roku 0 0 210 0 210

Odpisy aktualizujące na 01.01.2011 roku 0 0 0 0 0

Zwiększenia, z tytułu: 0 0 0 0 0

– utraty wartości 0 0 0 0 0

– inne 0 0 0 0 0

Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0

– odwrócenia odpisów aktualizujących 0 0 0 0 0

– likwidacji lub sprzedaży 0 0 0 0 0

– inne 0 0 0 0 0

Odpisy aktualizujące na 30.09.2011 roku 0 0 0 0 0

– różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania  
finansowego na walutę prezentacji 

0 0 0 0 0

Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2011 roku 0 0 156 1212 1368

Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) – za okres 01.01.2010-31.12.2010 r. 

Wyszczególnienie 
Koszty  
prac 

rozwojowych 

Wartość 
firmy 

Inne  
wartości 

niematerialne 

Zaliczki  
na wartości 

niematerialne 
i prawne 

Ogółem

Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2010 roku 0 0 336 0 336

Zwiększenia, z tytułu: 0 0 38 892 931

– nabycia 0 0 38 892 931

– przeszacowania 0 0 0 0 0

– inne 0 0 0 0 0



ROZDZIAŁ XXV: HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. za okres 01.01.-30.09.2011 r. 

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

F-118 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Wyszczególnienie 
Koszty  
prac 

rozwojowych 

Wartość 
firmy 

Inne  
wartości 

niematerialne 

Zaliczki  
na wartości 

niematerialne 
i prawne 

Ogółem

Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0

– zbycia 0 0 0 0 0

– likwidacji 0 0 0 0 0

– przeszacowania 0 0 0 0 0

– inne 0 0 0 0 0

Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2010 roku 0 0 375 892 1 267

Umorzenie na dzień 01.01.2010 145 0 145

Zwiększenia, z tytułu: 0 0 38 0 38

– amortyzacji 0 0 38 0 38

– przeszacowania 0 0 0 0 0

– inne 0 0 0 0 0

Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0

– likwidacji 0 0 0 0 0

– sprzedaży 0 0 0 0 0

– przeszacowania 0 0 0 0 0

– inne 0 0 0 0 0

Umorzenie na dzień 31.12.2010 0 0 183 0 183

Odpisy aktualizujące na 01.01.2010 0 0 0 0 0

Zwiększenia, z tytułu: 0 0 0 0 0

– utraty wartości 0 0 0 0 0

– inne 0 0 0 0 0

Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0

– odwrócenia odpisów aktualizujących 0 0 0 0 0

– likwidacji lub sprzedaży 0 0 0 0 0

– inne 0 0 0 0 0

Odpisy aktualizujące na 31.12.2010 0 0 0 0 0

– różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania 
finansowego na walutę prezentacji 

0 0 0 0 0

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2010roku 0 0 192 892 1 084

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości „wartości niematerialnych” w okresach  01.01.2011-30.06.2011 r. oraz 
01.01.2010-31.12.2010 r. nie wystąpiły. 

Struktura własności 

Wyszczególnienie 30.09.2011 31.12.2010 

Własne 1 368 1 084

Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym: umowy leasingu   

Razem 1 368 1 084

Wartości niematerialne, do których tytuł prawny podlega ograniczeniom, oraz stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 
nie występują. Grupa Kapitałowa nie posiada zobowiązań umownych do nabycia w przyszłości wartości 
niematerialnych.  

Nota 13. WARTOŚĆ FIRMY 

Pozycja nie występuje. 

Nota 14. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE 

Pozycja nie występuje. 



ROZDZIAŁ XXV: HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. za okres 01.01.-30.09.2011 r. 

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-119 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Nota 15. AKCJE I UDZIAŁY KONSOLIDOWANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI 

Spółka dominująca nie posiada jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć konsolidowanych metodą praw 
własności.  

Nota 16. AKCJE/UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH NIEOBJĘTYCH 
KONSOLIDACJĄ 

Wyszczególnienie 30.09.2011 31.12.2010 

Akcje/udziały w spółkach nienotowanych na giełdzie (nieobjęte konsolidacją) 0 0

Akcje spółek notowanych na giełdzie (nieobjęte konsolidacją) 0 0

Razem 0 0

Inwestycje w jednostkach podporządkowanych nieobjętych konsolidacją na 31.12.2010 r. (udziały 
w spółce na podstawie umowy z dnia 20.05.2011 roku zostały sprzedane do spółki Przedsiębiorstwo Budowy 
Autostrad DROKAN Sp. z o.o.) 

Nazwa spółki, forma prawna, 
miejscowość, w której  
mieści się siedziba zarządu 

Wartość 
udziałów  

wg ceny nabycia  

Korekty 
aktualizujące 

wartość 

Wartość 
bilansowa 
udziałów 

Procent 
posiadanych 

udziałów 

Procent 
posiadanych 

głosów 

Powody  
nieobjęcia 

konsolidacją 

SOLAR COMPANY s.r.o.,  
702 00 Ostrava – Moravska 
Ostrava, Postovni 

28 28 0 100 100 
Spółka nie prowadzi 

działalności 
operacyjnej 

Przychody oraz wynik finansowy z uwagi na brak działalności operacyjnej nie wystąpiły.  

SOLAR FRANCZYZA Sp. z o.o. (do dnia 31.03.2011 roku Grutex Sp. z o.o.) 

Grupa posiada 100% udziałów zwykłych w kapitale Solar Franczyza Sp. z o.o., co uprawnia do wykonywania 
100,00% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki i rozpoznania kontroli nad spółką (konsolidacja metodą pełną). 
Udziały w spółce nabyte zostały na mocy umowy kupna/sprzedaży z dnia 26.11.2010 roku. Udziały stanowiące 100% 
kapitału własnego zostały zakupione od jednostki powiązanej w rozumieniu MSR 24, dlatego też rozliczenie nastąpiło 
według zasad opisanych w Rozdziale III.b niniejszego sprawozdania.  

Wartość możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań spółki Solar Franczyza Sp. z o.o. na dzień 
31.12.2009 roku (przed włączeniem do skonsolidowanego sprawozdania): 

Wyszczególnienie 
Wartość bilansowa bezpośrednio przed dniem 
włączenia do sprawozdania skonsolidowanego  

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 

Inwestycje długoterminowe  

Składniki aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 35

Zapasy 

Należności  849

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 282

Rozliczenia międzyokresowe 

Rezerwa na podatek odroczony 

Pozostałe rezerwy  185

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 680

Zadłużenie z tytułu kredytów 

Pozostałe zobowiązania 23

Rozliczenia międzyokresowe – pasywa 

Wartość aktywów netto 279

Udział jednostki dominującej w aktywach netto  100%

Wynik za okres od 01.01 do 31.12.2009 roku 3 276



ROZDZIAŁ XXV: HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. za okres 01.01.-30.09.2011 r. 

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

F-120 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Transakcja nabycia 100% udziałów w Solar Dystrybucja Sp. z o.o. została rozliczona następująco: 

Wyszczególnienie Kwota 

Cena nabycia, w tym: 

– cena umowna 

– koszty nabycia (odniesiono w koszty ogólnego zarządu) 

19 600

196

Wartość kapitału podstawowego na dzień bilansowy  50

Wartość została odniesiona w pozycję „zyski zatrzymane” -19 550

Nota 17. POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE 

Wyszczególnienie 30.09.2011 31.12.2010

Z tytułu płatności zaliczkowych związanych z przyszłymi czynszami dotyczącymi  
wynajmowanych powierzchni  2 774 2 637

RAZEM 2 774 2 637

Spółka dominująca na mocy umów najmu z Pasta Sp. z o.o. dokonała płatności zaliczkowych na poczet przyszłych 
czynszów związanych z użytkowaniem pomieszczeń biurowo-magazynowych. Zaliczki zostaną rozliczone poprzez ich 
przekwalifikowanie na opłatę czynszową w ostatnich miesiącach obowiązywania umów. Z uwagi na fakt, iż rozliczenie 
zaliczek nastąpi w przyszłości, wartość nominalna wpłaconych zaliczek została zdyskontowana przy uwzględnieniu 
stopy dyskonta w wysokości 7%. 

Wyszczególnienie 30.09.2011 31.12.2010 

Wartość nominalna  3 918 3 918

Wartość po dyskoncie  2 774 2 637

Nota 18. AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym spółki tworzące Grupę Kapitałową nie posiadały aktywów 
finansowych kwalifikowanych jako przeznaczone do sprzedaży. 

Nota 19. POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE 

Inwestycje długoterminowe 30.09.2011 31.12.2010 

 Pożyczki udzielone 0 1 642

 RAZEM 0 1 642

Pożyczki długoterminowe 

Wartość pozycji „pożyczki długoterminowe” na dzień  31.12.2010 r. wynika z umowy z dnia 02.09.2004 roku pomiędzy 
Solar Company Ltd. Sp. z o.o. a Pasta Sp. z o.o. Zwrot pożyczki zgodnie z aneksem z dnia 23.11.2010 roku ma 
nastąpić w dniu 31.12.2018 r., natomiast odsetki mają zostać spłacone do dnia 31.01.2019 roku. Oprocentowanie 
pożyczki wynosi 8%. Na dzień 31.12.2010 roku wartość nominalna pożyczki wynosi 1 090 tys. zł, natomiast kwota 
552,11 tys. zł stanowi wartość odsetek naliczonych do dnia bilansowego.  

Pożyczka udzielona spółce Pasta Sp. z o.o. została spłacona w dniu 31.05.2011 roku.   

Inwestycje krótkoterminowe 30.09.2011 31.12.2010 

 Należności z tytułu dostaw i usług  21 224 36 899

 Należności krótkoterminowe pozostałe 46 375 29 615

 Inne  0

 RAZEM 67 599 66 514
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SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. za okres 01.01.-30.09.2011 r. 

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

F-121 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Zmiana stanu instrumentów finansowych 

01.01. – 31.12.2010 

Aktywa finansowe 
wyceniane w wartości 
godziwej przez wynik 

finansowy 

Aktywa finansowe 
utrzymywane  

do terminu 
wymagalności 

Aktywa 
finansowe 
dostępne  

do sprzedaży

Pożyczki 
udzielone

Należności 
własne 

Zobowiązania 
finansowe wyceniane 
w wartości godziwej 

przez wynik finansowy 

Pozostałe 
zobowiązania 

finansowe 

Stan na początek okresu  0 0 0 1 555 35 953 0 40 017 

Zwiększenia  0 0 0 87 30 561 0 2 616 

Zwiększenie zadłużenia z tyt. środków trwałych      449 

Nowe umowy leasingowe      141 

Kredyty i pożyczki        

Odsetki naliczone wg efektywnej stopy procentowej     87  2 026 

Wycena bilansowa odniesiona na kapitał        

Wycena bilansowa odniesiona w RZIS       

Inne – zwiększenie wartości    30 561   

Zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 8 757 

Spłata pozostałych zobowiązań  z tyt. nabycia akcji       4 308 

Spłata zobowiązań z tyt. leasingu       127 

Spłata odsetek        2 026 

Wycena bilansowa odniesiona na kapitał       0 

Wycena bilansowa odniesiona w RZIS       0 

Inne – korekta odsetek od zobowiązań        2 296 

Stan na koniec okresu 0 0 0 1 642 66 514 0 33 875 
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F-122 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

01.01 – 30.09.2011 

Aktywa finansowe 
wyceniane w wartości 
godziwej przez wynik 

finansowy 

Aktywa finansowe 
utrzymywane  

do terminu 
wymagalności 

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży 

Pożyczki 
udzielone

Należności 
własne 

Zobowiązania 
finansowe wyceniane 
w wartości godziwej 

przez wynik finansowy 

Pozostałe 
zobowiązania 

finansowe 

Stan na początek okresu  0 0 0 1 642 66 514 0 33 875 

Zwiększenia  0 0 0 36 11 256 0 1 616 

Zwiększenie zadłużenia z tyt. nabycia udziałów        0 

Nowe umowy leasingowe       146 

Kredyty i pożyczki        0 

Odsetki naliczone wg efektywnej stopy procentowej    36   1 470 

Wycena bilansowa odniesiona na kapitał       0  

Wycena bilansowa odniesiona w RZIS       0  

Zmiana stanu należności      1 085  0  

Zmniejszenia  0 0 0 1 678 0 0 35 074 

Spłata pozostałych zobowiązań  z tyt. nabycia akcji       6 565 

Pokrycie kapitału podstawowego        28 000 

Spłata zobowiązań z tyt. leasingu      133 

Spłata odsetek     588   0 

Spłata kapitału pożyczki    1090   0 

Zmiana stanu zobowiązań z tyt. zakupu środków trwałych      376 

Stan na koniec okresu 0 0 0 0 66 514 0 417 
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Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-123 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Nota 20. ZAPASY 

Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich ceny sprzedaży netto 
możliwej do uzyskania na dzień bilansowy. Wartość netto możliwa do uzyskania jest oszacowaną ceną sprzedaży 
dokonywanej w toku bieżącej działalności gospodarczej, pomniejszona o szacowane koszty wykończenia oraz koszty 
niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. 

  30.09.2011 31.12.2010 

Materiały na potrzeby produkcji i pozostałe materiały 296 579

Półprodukty i produkty w toku 0 0

Produkty gotowe 0 0

Towary 26 873 4 898

Zapasy brutto 27 168 5 477

Odpis aktualizujący stan zapasów 0 0

Zapasy netto, w tym: 27 168 5 477

– wartość bilansowa zapasów wykazana w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży 0 0

– wartość bilansowa zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań 2 000 2 000

Zabezpieczenie zapasów ustanowiono na zapasach ogółem. Zabezpieczenie ustanowione jest do wysokości 2 000 tys. zł. 

W okresach 01.01.-30.09.2011 oraz 01.01.-31.12.2010 roku nie utworzono odpisów aktualizujących zapasy. 
W wartości zapasów nie kapitalizowano również kosztów finansowania zewnętrznego.  

Nota 21. UMOWA O USŁUGĘ BUDOWLANĄ 

Pozycja nie występuje.  

Nota 22. NALEŻNOŚCI HANDLOWE 

Wyszczególnienie 30.09.2011 31.12.2010 

Należności handlowe  21 224 36 899

– od jednostek powiązanych 0 0

Odpisy aktualizujące 0 0

– od pozostałych jednostek 21 224 37 154

Odpisy aktualizujące 255 255

Należności handlowe brutto 21 479 37 154

Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj następujące terminy płatności (sieć 
franczyzowa do 60 dni, sieć zewnętrznych odbiorców od 0 do 49 dni, sklepy w galeriach handlowych – zakup 
gotówkowy). 

Grupa posiada odpowiednią politykę w zakresie dokonywania sprzedaży tylko zweryfikowanym klientom. Dzięki temu, 
zdaniem kierownictwa, nie istnieje dodatkowe ryzyko kredytowe, ponad poziom określony odpisem aktualizującym 
nieściągalne należności właściwym dla należności handlowych Grupy. 

Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności handlowych 

  30.09.2011 31.12.2010 

Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych na początek okresu 255 386

Zwiększenia, w tym: 0 60

– dokonanie odpisów na należności przeterminowane i sporne 0 60

– dowiązanie odpisów w związku z umorzeniem układu 0 0

Zmniejszenia, w tym: 0 191

– wykorzystanie odpisów aktualizujących 0 191

– rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze spłatą należności 0 0

– zakończenie postępowań 0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych na koniec okresu 255 255
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F-124 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Nota 23. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI 

Wyszczególnienie 30.09.2011 31.12.2010 

Pozostałe należności, w tym: 46 375 29 615

Gwarancje, depozyty 109 153

Kaucje 8 3

Niedobory 0 13

Zaliczki na dostawy 27 851 5 714

Zwroty 18 331 23 558

Czynsze 0 130

Rozrachunki z udziałowcami 1 1

Rozrachunki z tytułu podatków 76 43

Odpisy aktualizujące wartość należności pozostałych 0 0

Pozostałe należności brutto 46 375 29 615

 

Wyszczególnienie 30.09.2011 31.12.2010 

Pozostałe należności, w tym: 46 375 29 615

od jednostek powiązanych 0 0

od pozostałych jednostek 46 375 29 615

Odpisy aktualizujące 0 0

Pozostałe należności brutto 46 375 29 615

Nota 24. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 

 30.09.2011 31.12.2010 

Czynsz za biuro i magazyn 2 774 2 637

Czynsz  za lokale sklepowe 266 0

System internetowy 45 56

Przywieszki 0 53

Prenumeraty 1 1

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 59 218

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 3 146 2 965

Nota 25. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 

 30.09.2011 31.12.2010 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych: 15 382 5 456

Kasa administracji (PLN) 12 797 2 717

Kasy w sklepach (PLN) 290 242

Kasa środków zagranicznych (EUR) 112 0

Bieżący rachunek bankowy środków krajowych (PLN) 1 777 2 091

Bieżący rachunek bankowy środków zagranicznych (EUR) 252 26

Bieżący rachunek bankowy środków zagranicznych (USD) 33 9

Depozyty bankowe 121 371

Inne środki pieniężne: 3 860 8 710

Lokaty terminowe 3 200 8 314

Środki pieniężne w drodze 660 397

Razem 19 241 14 166

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od 
stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy 
w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla 
nich stóp procentowych. Wartość godziwa środków pieniężnych jest równa wartości bilansowej. 
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F-125 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Nota 26. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

Kapitał zakładowy – struktura 31.12.2010 

Udziałowcy Liczba  
udziałów 

Udział 
w kapitale 

zakładowym %

Liczba 
głosów 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów 

na WZ (%) 

Wartość 
jednostkowa

w zł 

Wartość serii/emisji
wg wartości 
nominalnej 

Rodzaj 
uprzywilejowania 

akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji 

Pyzio Maria Jadwiga 500 25% 500 25% 500,00 250 000,00 BRAK BRAK 
Bogacki Stanisław Antoni 500 25% 500 25% 500,00 250 000,00 BRAK BRAK 
Nowak Paweł Michał 1 000 50% 1 000 50% 500,00 500 000,00 BRAK BRAK 
Razem 2 000 100% 2 000 100% 500,00 1 000 000,00   

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z dnia 28 stycznia 2011 roku uchwałami o numerach od 5 do 8 dokonało umorzenia udziałów, obniżenia kapitału zakładowego, a następnie 
podwyższenia kapitału zakładowego. Rejestracja powyższych zmian w KRS miała miejsce w dniu 02.03.2011 roku. Następnie dokonano rejestracji przekształcenia spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością na spółkę akcyjną (zmiany w KRS obowiązują od 02.05.2011 roku). Po opisanych zmianach struktura własności kapitału zakładowego przedstawia się następująco: 

Akcjonariusze Liczba  
akcji 

Udział 
w kapitale 

zakładowym %

Liczba 
głosów 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów 

na WZ (%) 

Wartość 
jednostkowa

w zł 

Wartość serii/emisji
wg wartości 
nominalnej 

Rodzaj 
uprzywilejowania 

akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji 

Pyzio Maria Jadwiga 25 000 0,13% 25 000 0,13% 0,10 2 500,00 BRAK BRAK 
Bogacki Stanisław Antoni 25 000 0,13% 25 000 0,13% 0,10 2 500,00 BRAK BRAK 
Nowak Paweł Michał 50 000 0,25% 50 000 0,25% 0,10 5 000,00 BRAK BRAK 
Stanmax Co Limited 4 975 000 24,88% 4 975 000 24,88% 0,10 497 500,00 BRAK BRAK 
Veraques Limited  4 975 000 24,88% 4 975 000 24,88% 0,10 497 500,00 BRAK BRAK 
Wakon Investments Limited 9 950 000 49,75% 9 950 000 49,75% 0,10 995 000,00 BRAK BRAK 
Razem 20 000 000 100% 20 000 000 100% 0,10 2 000 000,00   

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z dnia 07 września 2011 roku uchwałą nr 1 dokonało podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 30.000.000,00 oraz uchwałą nr 2 
jednoczesnej zamiany wartości nominalnej akcji z 0,10 zł na 1,00 zł. W wyniku rejestracji powyższych zmian w KRS w dniu 26.08.2011 roku struktura własności kapitału zakładowego 
przedstawia się następująco: 

Akcjonariusze Liczba  
akcji 

Udział 
w kapitale 

zakładowym %

Liczba 
głosów 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów 

na WZ (%) 

Wartość 
jednostkowa

w zł 

Wartość serii/emisji
wg wartości 
nominalnej 

Rodzaj 
uprzywilejowania 

akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji 

Pyzio Maria Jadwiga 2 500 0,01% 2 500 0,01% 1,00 2 500,00 BRAK BRAK 
Bogacki Stanisław Antoni 2 500 0,01% 2 500 0,01% 1,00 2 500,00 BRAK BRAK 
Nowak Paweł Michał 5 000 0,02% 5 000 0,02% 1,00 5 000,00 BRAK BRAK 
Stanmax Co Limited 7 497 500 24,99% 7 497 500 24,99% 1,00 7 497 500,00 BRAK BRAK 
Veraques Limited  7 497 500 24,99% 7 497 500 24,99% 1,00 7 497 500,00 BRAK BRAK 
Wakon Investments Limited 14 995 000 49,98% 14 995 000 49,98% 1,00 14 995 000,00 BRAK BRAK 
Razem 30 000 000 100,00% 30 000 000 100,00% 1,00 30 000 000,00   
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Zmiana stanu kapitału zakładowego 

  30.09.2011 31.12.2010 

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 000 1 000

Zwiększenia  30 990 0

Zmniejszenia 990 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 30 000 1 000

Nota 27. KAPITAŁ ZAPASOWY Z OBJĘCIA UDZIAŁÓW POWYŻEJ CENY NOMINALNEJ  

Pozycja nie występuje.  

Nota 28. POZOSTAŁE KAPITAŁY 

Ponadto kapitał zapasowy powstał z ustawowych odpisów z zysków generowanych w poprzednich latach obrotowych, 
nadwyżek z podziału zysku ponad wymagany ustawowo odpis oraz dopłat.  

 30.09.2011 31.12.2010 

Kapitał zapasowy 132 628 111 172

Kapitał z aktualizacji wyceny  

Pozostały kapitał rezerwowy 990 

Akcje własne (-)  

RAZEM 133 618 111 172

Zmiana stanu pozostałych kapitałów 

Wyszczególnienie 
Kapitał 

zapasowy 
Kapitał z aktualizacji 

wyceny 
Kapitał 

rezerwowy
Akcje  

własne 
Razem 

Stan na dzień 01.01.2011 r. 111 172 0 0 0 111 172

Zwiększenia w okresie:  21 456 0 990 0 22 446

Podział zysku z poprzedniego okresu 21 456 990  22 446

Zmniejszenia w okresie 0 0 0 0 0

Stan na dzień 30.09.2011 r. 132 628 0 990 0 133 618

 

Wyszczególnienie 
Kapitał 

zapasowy 
Kapitał z aktualizacji 

wyceny 
Kapitał 

rezerwowy
Akcje  

własne 
Razem 

Stan na dzień  01.01.2010 r. 86 534 0 0 0 86 534

Zwiększenia w okresie:  24 637 0 0 0 24 637

Podział zysku z poprzedniego okresu 24 259  24 259

Kapitał zapasowy spółki Solar Franczyza  379  379

Zmniejszenia w okresie 0 0 0 0 0

Stan na dzień 31.12.2010 r. 111 172 0 0 0 111 172

ZYSKI ZATRZYMANE 

Niepodzielony wynik obejmuje w dominującej większości kwoty wynikające z korekt związanych z przejściem na 
standardy MSR/MSSF oraz korekt konsolidacyjnych. Kapitały, które nie mogą zostać wypłacone w formie dywidendy, 
dotyczą korekt konsolidacyjnych.  

  30.09.2011 31.12.2010 

– korekty konsolidacyjne  -68 018 -79 273

– niepodzielony wynik ze sprawozdań jednostkowych oraz korekty MSR/MSSF -1 689 -1 413

Razem -69 707 -80 686
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Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-127 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Nota 29. KAPITAŁ PRZYPADAJĄCY NA UDZIAŁOWCÓW NIEKONTROLUJĄCYCH 

Pozycja nie występuje.  

Nota 30. KREDYTY I POŻYCZKI 

Grupa Kapitałowa na koniec poszczególnych okresów sprawozdawczych objętych sprawozdaniem skonsolidowanym 
nie posiadała kredytów i pożyczek. Natomiast na podstawie umowy o współpracy II nr 06/075/06/Z/PX zawartej 
z BRE BANK S.A. w dniu 30.06.2006 roku, wraz z późniejszymi zmianami, Spółka korzysta z limitu w wysokości 
9 500 tys. zł przeznaczonego na gwarancje terminowych płatności czynszów lub też gwarancje dobrego wykonania 
umów najmu w PLN lub innej walucie. Termin ważności limitu to 29.06.2012 roku. Wykorzystanie limitu przedstawia 
się następująco (w tys. zł): 

Wyszczególnienie 30.09.2011 31.12.2010 

Kwota udzielonych przez Bank gwarancji  7 334 5 944

Zabezpieczeniem gwarancji są środki pieniężne przyznane SOLAR Company Ltd. Sp. z o.o. na podstawie umowy 
o kredyt odnawialny nr 06/076/06/Z/LX z dnia 30.06.2006 r., z późniejszymi zmianami (kwota kredytu 9 500 tys. zł), 
której zabezpieczeniem są z kolei: 

– zastaw rejestrowy na zapasach do kwoty 2 000 tys. zł stanowiących własność Solar Company Ltd. Sp. z o.o. na 
podstawie umowy zastawniczej nr 06/076/06  z dnia 12.07.2006 roku, wraz z późn. zm., 

– weksel in blanco wystawiony przez Solar Company Ltd. Sp.  z o.o., zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia 
29.06.2010 roku.   

Nota 31. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 

Wyszczególnienie 30.09.2011 31.12.2010 

Zobowiązania leasingowe 344 331

Zobowiązania  z tytułu nabycia aktywów finansowych  33 096

Zobowiązania z tytułu nabycia środków trwałych  73 449

Obligacje  

Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą  

Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne  

Razem zobowiązania finansowe  417 33 875

– długoterminowe 144 27 659

– krótkoterminowe 273 6 216

Zobowiązania leasingowe 

Wyszczególnienie 30.09.2011 31.12.2010 

Zobowiązania leasingowe krótkoterminowe 200 123

Zobowiązania leasingowe długoterminowe, w tym: 144 208

– od roku do pięciu lat 144 208

– powyżej pięciu lat  

Zobowiązania leasingowe razem 344 331

Zobowiązania z tytułu nabycia udziałów 

Wyszczególnienie 30.09.2011 31.12.2010 

Zobowiązania z tytułu nabycia udziałów krótkoterminowe 0 5 644

Zobowiązania z tytułu nabycia udziałów długoterminowe, w tym: 0 27 452

– od roku do pięciu lat 0 27 452

– powyżej pięciu lat 0 0

Zobowiązania z tytułu nabycia udziałów razem 0 33 096
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F-128 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Na podstawie zawartych w dniu 21.07.2009 roku umów pomiędzy Solar Company Ltd. a Veraques Limited, Wakon 
Investments Limited, Stanmax Co Limited oraz w dniu 31.08.2009 roku pomiędzy Solar Company Ltd. a Hanną 
Kawiecką oraz Joanną Gruszką jednostka dominująca Grupy Kapitałowej nabyła 100% udziałów w spółce SOLAR 
DYSTRYBUCJA (do dnia 31.03.2011 roku Grutex Logistyka Sp. z o.o.). Łączna wartość transakcji wyniosła 60 602 tys. 
zł. Zgodnie z warunkami umów nabycia w 2009 roku zapłacono 20 300 tys. zł oraz pokryto koszty nabycia 
w wysokości 602 tys. zł. Pozostałą płatność w kwocie 39 700 tys. zł rozłożono na 60 rat płatnych począwszy od 
31.07.2010 roku. Do 30.12. 2010 roku odsetki od zadłużenia z tytułu nabycia udziałów wynosiły 12%. W dniu 
30.12.2010 roku podpisano aneksy do umów nabycia zmieniające oprocentowanie zobowiązań z 12% do 7,2% 
(przyjęta stawka oprocentowania obowiązuje z mocą, począwszy od dnia nabycia udziałów).   

W związku ze spłatą części kapitału w kwocie 6.565 tys. zł oraz przekazaniem (konwersją) na podstawie aktu 
notarialnego z dnia 12.08.2011 roku kwoty 28.000 tys. zł na pokrycie kapitału podstawowego wartość zobowiązań 
z tytułu nabycia udziałów została rozliczona w całości.   

Spółki Grupy Kapitałowej w latach 2008-2010 nie emitowały obligacji.  

Nota 32. Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 

Grupa Kapitałowa w okresie objętym sprawozdaniem skonsolidowanym nie posiadała zobowiązań wycenianych 
w wartości godziwej przez wynik finansowy.  

Nota 33. INNE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 

Pozycja nie występuje. 

Nota 34. ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE 

Zobowiązania handlowe 

Wyszczególnienie 30.09.2011 31.12.2010 

Zobowiązania handlowe 2 606 1 085

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec jednostek pozostałych 2 606 1 085

Zobowiązania handlowe – struktura przeterminowania 

Przeterminowane, lecz ściągalne 
Wyszczególnienie Razem 

Nie- 
przeterminowane < 60 dni 

61-90 
dni 

91-180 
dni 

181- 360 
dni 

>360 dni

30.09.2011 2 606 2 013 227 150 0 203 13

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0 0 0 0

Wobec jednostek pozostałych 2 606 2 013 227 150 0 203 13

31.12.2010 1 085 457 381 113 59 75 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0 0 0 0

Wobec jednostek pozostałych 1 085 457 381 113 59 75 0
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Nota 35. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA  

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 

 30.09.2011 31.12.2010 

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 1 466 1 500

Pozostałe rozrachunki 61 1

Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń Allianz 17 14

Rozrachunki z udziałowcami 1 1

ZFŚS 0 9

Podatek od płac 290 291

ZUS 1 230 1 264

PFRON 55 55

VAT 722 4 511

Razem pozostałe zobowiązania 3 842 7 646

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe – struktura przeterminowania 

Przeterminowane, lecz ściągalne 
Wyszczególnienie Razem 

Nie- 
przeterminowane < 60 dni 

61-90 
dni 

91-80 
dni 

181-360 
dni 

>360 dni

30.09.2011 3 842 3 842 0 0 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 3 842 3 842 0 0 0 0 0

Wobec jednostek pozostałych 0 0 0 0 0 0 0

31.12.2010 7 646 7 646  0 0 0  0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0 0 0 0

Wobec jednostek pozostałych 7 646 7 646 0 0 0 0 0

Nota 36. MAJĄTEK SOCJALNY ORAZ ZOBOWIĄZANIA ZFŚS  

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z późniejszymi zmianami stanowi, że 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający powyżej 20 pracowników na pełne etaty. 
Na podstawie art. 3 ust. 3b ustawy  z dnia 04 marca 1994 roku o ZFŚS Grupa w okresie objętym sprawozdaniem nie 
tworzyła Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych, nie wypłacała również świadczeń urlopowych.  

Nota 37. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE 

Wyszczególnienie 30.09.2011 31.12.2010 

Poręczenie spłaty kredytu 0 7 500

Poręczenie spłaty weksla  0 0

Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych w głównej mierze  
jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych  7 334 5 944

Poręczenie spłaty udzielonych gwarancji bankowych 0 0

Zobowiązanie umowne z tytułu umowy licencyjnej  0 0

Zobowiązania z tytułu pozwów sądowych  0 0

Zobowiązania dotyczące nierozstrzygniętych sporów w władzami podatkowymi  0 0

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek 0 0

Razem zobowiązania warunkowe 7 334 13 444

W opinii Zarządu istnieje znikome prawdopodobieństwo wypływu środków finansowych wykazanych w zobowiązaniach 
pozabilansowych/warunkowych. 
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Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 

Wyszczególnienie 
Gwarancja/ 

/poręczenie dla
Waluta

Data  
podpisania

Data 
wygaśnięcia

30.09.2011 31.12.2010

Poręczenie spłaty kredytu bankowego 
udzielonego Pasta Sp. z o.o.  

Pasta Sp. z o.o.  PLN 08.02.2006 22.06.2011 0 7.500 

Przyszłe zobowiązania wynikające z zawartych umów najmu  

Grupa jest stroną umów najmu, na mocy których korzysta z powierzchni wykorzystywanych do prowadzenia sieci 
salonów firmowych SOLAR. W kosztach okresu sprawozdawczego od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku znajduje się 
kwota 17 640 tys. zł wynikająca z minimalnych oraz warunkowych opłat czynszowych za najem lokali handlowych. 
W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2011 roku było to 14 747 tys. zł.   

Łączne przyszłe opłaty minimalne z tytułu umów najmu wymagalne w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego 
w związku z aprecjacją kursu euro w stosunku do PLN mogą się różnić o około 10-15% od opłat poniesionych 
w poprzednich okresach.  

Wartość czynszów warunkowych nie została wyodrębniona z uwagi na ich nieistotną wartość. Postanowienia 
terminowych umów najmu rodzących wyżej wymienione opłaty są typowe dla tego rodzaju umów. Oprócz czynszu 
minimalnego przewidują one zazwyczaj warunkowe czynsze związane z przekroczeniem pewnego poziomu 
przychodów w danym lokalu wyrażone określonym procentem od wartości tych przychodów. W okresie 
sprawozdawczym ich wartość była pomijalnie mała.  

Umowy zawierają także klauzule waloryzacyjne łączące wartość czynszu ze statystycznymi wskaźnikami wzrostu cen. 
Niektóre z nich zawierają zapisy dające możliwość  przedłużenia umowy najmu na kolejny okres, pozostawiając 
decyzję po stronie najemcy. Ponieważ umowy dotyczą lokali znajdujących się głównie w wielkopowierzchniowych 
obiektach handlowych, nie istnieje możliwość zakupu przedmiotu najmu. 

Nota 38. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA DŁUGO- I KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU 
LEASINGU FINANSOWEGO 

Grupa Kapitałowa w okresie objętym informacją finansową nie była leasingodawcą. 

Umowy leasingu finansowego na dzień 30.09.2011 r. 

Finansujący 
Numer  
umowy 

Wartość 
początkowa

Wartość 
początkowa 

(waluta) 

Oznaczenie 
waluty 

Kwota 
wykupu 

w złotych 

Skoda Fabia PO778RH SA3/00008/2011 35 35 PLN 0

VW Crafter PO 745SA 1462621-0911-00422 111 111 PLN 1

VW Caddy Furgon PO662JL 51/13652/08 56 56 PLN 6

VW Crafter Furgon PO639JL 51/13653/08 97 97 PLN 10

VW Crafter Furgon PO373JR 51/13655/08 102 102 PLN 10

VW Crafter Furgon PO091KM 28/0041/09 97 97 PLN 10

Skoda Octavia PO 325LU SA3/00041/2009 39 39 PLN 4

Skoda Octavia PO 364LU SA3/00039/2009 39 39 PLN 4

Skoda Octavia Combi Po 825LW SA3/00042/2009 41 41 PLN 4

Skoda Octavia PO 275NK SA3/00019/2010 45 45 PLN 4

MINI COOPER S PO 864PF 28/0633/10 97 97 PLN 19
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Wartość bilansowa netto przedmiotów leasingu  

W odniesieniu do grup aktywów 

Wyszczególnienie Grunty, 
budynki 

i budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Razem 

na dzień  30.09.2011 r. 0 0 465 0 465

na dzień  31.12.2010 r. 0 0 419 0 419

Nota 39. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (PASYWA) 

  30.09.2011 31.12.2010 

Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych 484 549

Sprzedaż dotycząca przyszłych okresów (niezrealizowane bony handlowe) 104 95

Pozostałe  0 10

Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: 588 654

– długoterminowe 484 463

– krótkoterminowe 104 191

 

Wyszczególnienie 
Data 

otrzymania 
dofinansowania

Wartość 
dofinansowania

Kwota 
pozostała  

do rozliczenia 

Data 
zakończenia 
rozliczania 

dofinansowania

Umowa najmu powierzchni handlowej z dnia 
05.09.2008 roku z Neinver Polska Sp. z o.o.  
– partycypacja w kosztach wykończenia pomieszczeń 
handlowych  

2009 269 195 do 2018

Umowa najmu powierzchni handlowej, aneks nr 3  
z dnia 28.02.2009 roku z Fashion House Sosnowiec  
Sp. z o.o. –  partycypacja w kosztach wykończenia 
pomieszczeń handlowych 

2010 339 290 do 2020

Łącznie  608 484  

Dotacje rozliczane są równolegle do amortyzacji środków trwałych sfinansowanych lub współfinansowanych z dotacji. 
Według Grupy nie istnieją przesłanki świadczące o niepewności (ewentualny zwrot) związanej z otrzymanymi 
kwotami dotacji. Według Zarządu Grupa, korzystając z dotacji, nie jest narażona na utratę dotacji już otrzymanych, 
ponieważ zgodnie z umową osiągnęła zakładane wskaźniki ujęte w wniosku, a następnie w umowie. Grupa na 
bieżąco wywiązuje się również z nałożonych obowiązków sprawozdawczych.  

Nota 40. REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE 

Wyszczególnienie 30.09.2011 31.12.2010 

Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe 0 0

Rezerwy na nagrody jubileuszowe 0 0

Rezerwy na koszty niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych 383 393

Rezerwy na pozostałe świadczenia 0 0

Razem, w tym: 383 393

– długoterminowe 0 0

– krótkoterminowe 383 393

Rezerwy na koszty niewykorzystanych urlopów zostały oszacowane dla poszczególnych spółek na podstawie 
posiadanych informacji kadrowych i finansowo-księgowych. Rezerwy wyliczane są na koniec roku obrotowego na 
podstawie faktycznej ilości dni niewykorzystanych urlopów w bieżącym okresie oraz powiększonej o ilość dni 
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niewykorzystanych urlopów z okresów poprzednich. Otrzymana w ten sposób ilość dni dla każdego pracownika 
mnożona jest przez średnią stawkę dzienną opartą na średnim wynagrodzeniu przyjętym do ustalenia wynagrodzenia 
za czas urlopu.  

Zmiana stanu rezerw 

 

Rezerwy  
na odprawy 
emerytalne  
i rentowe 

Rezerwy  
na nagrody 

jubileuszowe 

Rezerwy  
na urlopy 

wypoczynkowe 

Rezerwy  
na pozostałe 
świadczenia 
pracownicze 

Stan na dzień 01.01.2011 0 0 393 0

Utworzenie rezerwy 0 0 0 0

Koszty wypłaconych świadczeń 0 0 0 0

Rozwiązanie rezerwy 0 0 10 0

Stan na dzień 30.09.2011, w tym: 0 0 383 0

– długoterminowe 0 0 0 0

– krótkoterminowe 0 0 383 0

Stan na dzień 01.01.2010 0 0 434 0

Utworzenie rezerwy 0 0 0 0

Koszty wypłaconych świadczeń 0 0 0 0

Rozwiązanie rezerwy 0 0 42 0

Stan na dzień 31.12.2010, w tym: 0 0 393 0

– długoterminowe 0 0 0 0

– krótkoterminowe 0 0 393 0

Nota 41. POZOSTAŁE REZERWY  

Wyszczególnienie 30.09.2011 31.12.2010 

Rezerwy na koszty zwrotów   476 408

Rezerwy na koszty likwidacji sklepów firmowych 781 836

Rezerwy na dodatkowe czynsze   14

Rezerwa na badanie bilansu 61 65

Razem, w tym: 1 318 1 323

– długoterminowe 781 781

– krótkoterminowe 537 542

Zmiana stanu rezerw 

Wyszczególnienie Ogółem 

Stan na dzień 01.01.2011 1 323

Utworzone w ciągu roku obrotowego 537

Wykorzystane 542

Rozwiązane 

Stan na dzień 30.09.2011, w tym: 1 318

– długoterminowe 781

– krótkoterminowe 537

Stan na dzień 01.01.2010 772

Utworzone w ciągu roku obrotowego 586

Wykorzystane 35

Rozwiązane 

Stan na dzień 31.12.2010, w tym: 1 323

– długoterminowe 781

– krótkoterminowe 542
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Rezerwa na naprawy gwarancyjne oraz zwroty 

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu, rezerwę na zwroty utworzono jedynie w spółce Solar Franczyza Sp. z o.o. 
zajmującej się sprzedażą do sieci franczyzowej. Jednostka dominująca nie tworzy rezerwy na zwroty z uwagi na fakt, 
iż wartość niesprzedanych towarów zwracana jest do dostawcy.  

Analiza wartości kosztów zwrotów reklamacyjnych wskazuje, iż ich wartość na przełomie lat 2008-2010 wykazywała 
tendencję spadkową (od 0,6% w 2008 roku do 0,3% w 2010 roku). Z uwagi na fakt, iż wartościowo koszty zwrotów 
gwarancyjnych również wykazują trend spadkowy i w okresie 01.01.-30.09.2011 roku wyniosły 235 tys. zł, nie 
utworzono rezerwy na ewentualne koszty z tego tytułu.  

Nota 42. CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM 

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzystają spółki tworzące Grupę Kapitałową, należą pożyczki, 
umowy leasingu finansowego, środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe, zobowiązania z tytułu zakupu udziałów. 
Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność Grupy. Grupa 
posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają 
bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności. 

Spółki Grupy Kapitałowej nie zawierają transakcji z udziałem instrumentów pochodnych. Zasadą stosowaną przez 
Grupę obecnie i przez cały okres objęty sprawozdaniem jest nieprowadzenie obrotu instrumentami finansowymi. 
Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Grupy obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko 
związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania 
każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione poniżej. Grupa monitoruje również ryzyko 
cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów finansowych. 

Stopień narażenia na ryzyko stopy procentowej oraz walutowe w porównaniu ze stanem na 31.12.2010 
roku nie zmienił się istotnie, dlatego też w niniejszym sprawozdaniu nie publikuje się odpowiednich 
not dotyczących wrażliwości sprawozdania na ww. ryzyka. 

Ryzyko kredytowe 

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej SOLAR wykorzystują m.in. finansowanie pochodzące z kredytów 
bankowych. Nie można wykluczyć, iż  w przyszłości różne niedające się przewidzieć zdarzenia spowodują trudności 
w wywiązywaniu się ze zobowiązań względem instytucji kredytowych. Ponadto ze względu na zmienność 
oprocentowania wskazanych zobowiązań krótko- i długoterminowych spółki narażone są na ryzyko związane ze 
zmianami stóp procentowych. W celu minimalizacji tego rodzaju ryzyka prowadzone jest długoterminowe planowanie, 
a każdą inwestycję poprzedza dogłębna analiza finansowa. 

Spółka zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. Wszyscy klienci, którzy 
pragną korzystać z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom wstępnej weryfikacji. Ponadto, dzięki bieżącemu 
monitorowaniu stanów należności, narażenie Spółki na ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne.  

W odniesieniu do innych aktywów finansowych Spółki, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty, ryzyko 
kredytowe Grupy powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna 
ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej aktywów. 

W Grupie istotne koncentracje ryzyka kredytowego dotyczą należności od głównego dostawcy towarów. Na koniec 
poszczególnych okresów pozycje bilansowe dotyczące głównego dostawcy przedstawiają się następująco:  

Dostawca 30.09.2011 31.12.2010 

Należności 58 520 48 083

Zobowiązania  1 500 129

Kwota netto  57 020 47 954

Dotychczasowa wieloletnia współpraca z dostawcą wskazuje na niskie ryzyko związane z brakiem płatności.  
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Przeterminowane należności handlowe 

Przeterminowanie w dniach 
Wyszczególnienie Razem 

Nie- 
przeterminowane < 60 dni

61-90 
dni 

91-180 
dni 

181-360 
dni 

>360 
dni 

30.09.2011 

Należności z tytułu dostaw i usług  21 224 6 018 649 1 459 385 157 12 556

Pozostałe należności  46 375 10 662 5 644 5 265 1 245 11 375 12 184

Udzielone pożyczki  0         

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  19 241 19 241 0 0 0 0 0

Instrumenty pochodne  0         

Inne aktywa finansowe 0         

31.12.2010 

Należności z tytułu dostaw i usług  36 899 941 15 979 870 128 11 415 7 566

Pozostałe należności  29 615 6 107 9 760 1 568 7 980 4 200 0

Udzielone pożyczki  1 642 1 642  0 0 0  0  0 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  14 166 14 166 0 0 0  0  0 

Instrumenty pochodne  0 0 0 0 0  0  0 

Inne aktywa finansowe 0 0 0 0 0  0  0 

Ryzyko związane z płynnością 

Grupa monitoruje ryzyko braku funduszy za pomocą narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie to 
uwzględnia terminy wymagalności/zapadalności zarówno inwestycji, jak i aktywów finansowych (np. konta 
należności) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Celem Grupy jest utrzymanie 
równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, 
takich jak kredyty w rachunku bieżącym, umowy leasingu finansowego, kredyt kupiecki. Tabela poniżej przedstawia 
zobowiązania finansowe Grupy na dzień 30 września  2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku wg daty 
zapadalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności. 

 
Pow.  

3 miesięcy
Od 3 do 12 
miesięcy 

Od 1  
do 5 lat 

Pow.  
5 lat 

30 września 2011 roku 50 150 144 

Oprocentowane umowy leasingu oraz zobowiązania z tytułu nabycia 
udziałów 50 150 144 

Zamienne akcje uprzywilejowane   

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania  5 822   

– od jednostek powiązanych   

Instrumenty pochodne   

31 grudnia 2010 roku 10 622 4 325 27 660 0

Oprocentowane umowy leasingu oraz zobowiązania z tytułu nabycia 
udziałów 1 442 4 325 27 660  

Zamienne akcje uprzywilejowane       

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania  9 180      

– od jednostek powiązanych       

Instrumenty pochodne       
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(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-135 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Nota 43. INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 

Wartości godziwe poszczególnych klas instrumentów finansowych 

Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości bilansowych i wartości godziwych wszystkich instrumentów 
finansowych Spółki w podziale na poszczególne klasy i kategorie aktywów i zobowiązań. 

Wartość bilansowa Wartość godziwa 
AKTYWA FINANSOWE 

30.09.2011 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010 

Kategoria 
instrumentu 
finansowego 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  - - - 

Pożyczki długoterminowe - 1 642 1 642 Należności i pożyczki 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 

67 599 66 514 67 599 66 514 Należności i pożyczki 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 241 14 166 19 241 14 166 Należności i pożyczki 

Maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe odzwierciedlane jest przez wartość bilansową poszczególnych pozycji.  

Wartość bilansowa Wartość godziwa 
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 

30.09.2011 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010 

Kategoria 
instrumentu 
finansowego 

Zobowiązania z tytułu wyceny instrumentów 
pochodnych 

0 0 0 0 
Zobowiązania wycenione 

w wartości godziwej 
przez wynik finansowy 

Oprocentowane kredyty bankowe  
i pożyczki, w tym: 

0 0 0 0 Pozostałe zobowiązania 

– długoterminowe oprocentowane wg zmiennej stopy 
procentowej 

0 0 0 0 Pozostałe zobowiązania 

– kredyt w rachunku bieżącym 0 0 0 0 Pozostałe zobowiązania 

Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym: 417 33 876 417 33 876 Pozostałe zobowiązania 

– zobowiązania z tytułu leasingu finansowego  344 331 344 331 Pozostałe zobowiązania 

– zobowiązania z tytułu nabycia aktywów finansowych 0 33 096 0 33 096 Pozostałe zobowiązania 

– zobowiązania z tytułu nabycia aktywów trwałych 73 449 73 449 Pozostałe zobowiązania 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  
oraz pozostałe zobowiązania  
(bez podatku dochodowego) 

6 448 8 731 6 448 8 731 Pozostałe zobowiązania 

Spółki Grupy Kapitałowej nie posiadają pozycji aktywów i zobowiązań, które byłyby wykazywane w wartości 
godziwej, dlatego też nie ujawnia się założeń służących jej określeniu.  

Zabezpieczenia 

Grupa Kapitałowa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.  

Nota 44. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM 

Głównym celem zarządzania kapitałem Grupy jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych 
wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Grupy i zwiększały wartość dla jej właścicieli. 
Grupa zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany. W celu 
utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej Grupa może zmienić wypłatę dywidendy, zwrócić kapitał 
udziałowcom lub podnieść kapitał poprzez wydanie nowych udziałów. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2010 
roku i 31 grudnia 2009 roku istotna zmiana w strukturze kapitałowej związana była z nabyciem udziałów w spółce 
SOLAR DYSTRYBUCJA (do dnia 31.03.2011 roku Grutex Logistyka Sp. z o.o.). W wyniku spłaty części zobowiązania 
oraz konwersji pozostałej części na kapitał własny struktura kapitału wróciła do poziomu z 2008 roku (w strukturze 
kapitałowej dominują kapitały własne). 
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(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

F-136 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Grupa monitoruje stan kapitałów, stosując wskaźnik dźwigni, który jest liczony jako stosunek zadłużenia netto do 
sumy kapitałów powiększonych o zadłużenie netto. Do zadłużenia netto Grupa wlicza oprocentowane zobowiązania 
(leasing, zobowiązania z tytułu nabycia udziałów), zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania, 
pomniejszone o środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych. Kapitał obejmuje kapitał własny należny 
udziałowcom jednostki dominującej. 

  30.09.2011 31.12.2010 

Oprocentowane kredyty oraz zobowiązania  344 33 434

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 6 521 9 172

Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 241 14 166

Zadłużenie netto -12 377 28 440

  

Zamienne akcje uprzywilejowane 0 0

Kapitał własny 124 999 63 921

Kapitały rezerwowe z tytułu niezrealizowanych zysków netto 0 0

Kapitał razem 124 999 63 921

Kapitał i zadłużenie netto 112 623 92 361

Wskaźnik dźwigni -11,0% 30,8%

Na 30.09.2011 roku osiągnięty wskaźnik dźwigni wskazuje, iż Spółka jest w stanie pokryć całość zobowiązań jedynie 
posiadanymi środkami pieniężnymi (ujemne zadłużenie netto).  

Nota 45. PROGRAMY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH 

Grupa nie prowadzi programu akcji pracowniczych. 
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F-137 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Nota 46. INFORMACJE O PODMIOTACH POWIĄZANYCH 

Następująca tabela przedstawia łączne kwoty istotnych transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi. Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych nie wystąpiły. 

Podmiot powiązany 
Sprzedaż  

na rzecz podmiotów 
powiązanych 

Zakupy  
od podmiotów 
powiązanych 

Należności, pożyczki 
i zaliczki od podmiotów 

powiązanych* 

w tym:  
przeterminowane 

Zobowiązania  
wobec podmiotów 

powiązanych 

w tym:  
zaległe, po upływie  
terminu płatności 

Jednostka dominująca 09.2011 2010  09.2011 2010  09.2011 2010  09.2011 2010  09.2011 2010  09.2011 2010  
SOLAR Company      
Jednostki zależne:      

PHU Solar  
2 

15 
4 

65 
36 51**    

Solar Dystrybucja  137 344 - 1 446**
*    

Solar Franczyza 5 8 - -    
Zarząd spółek Grupy Poza wartością wynagrodzeń ujawnioną w nocie nr 47 inne transakcje bezpośrednio dotyczące członków zarządu nie wystąpiły 
Transakcje z udziałem 
innych jedn. powiąz.       

Pasta Sp. z o.o.  36 87 1 419**** 2 126 2 774 4 281    
Wakon Investments Limited   735 20 602  16 548   
Veraques Limited   367 501  8 274   
Stanmax Co Limited   367 501  8 274   

*Wartości bilansowe. **Sprzedaż Solar Dystrybucja do PHU Solar. ***Sprzedaż PHU do Solar, korekta sprzedaży z SOLAR Dystrybucja do Solar. ****Dotyczy wszystkich spółek tworzących Grupę. 

Należności i zobowiązania dotyczące jednostek zależnych wyłączono w procesie konsolidacji sprawozdań.  

Transakcje dotyczące spółek Wakon Investments Limited, Veraques Limited oraz Stanmax Co Limited dotyczy nabycia udziałów w spółkach SOLAR Dystrybucja (do dnia 31.03.2011 
roku Grutex Logistyka Sp. z o.o.) oraz SOLAR FRANCZYZA Sp. z o.o. (do dnia 31.03.2011 roku Grutex Sp. z o.o.) oraz odsetkami naliczonymi od zobowiązań z tytułu zakupu udziałów 
w SOLAR Dystrybucja.  

Spółka dominująca i spółki Grupy Kapitałowej nie posiadają jednostek stowarzyszonych oraz nie realizują wspólnych przedsięwzięć. Transakcje pomiędzy spółkami powiązanymi 
realizowano są na warunkach nieodbiegających od warunków rynkowych. Spółki Grupy Kapitałowej nie udzielały pożyczek Członkom Zarządu.  

Wartość zakupów od spółki Pasta Sp. z o.o. związana jest z wynajmowanymi przez SOLAR Company S.A. pomieszczeniami magazynowo-biurowymi. Sprzedaż dotyczy odsetek 
naliczonych od udzielonej pożyczki. Wartość aktywów dotyczy udzielonej Pasta Sp. z o.o. pożyczki oraz wpłaconych zaliczek tytułem przyszłych czynszów najmu pomieszczeń. W 
dniach 31.05.2011 r. oraz 29.06.2011 r. Pasta Sp. z o.o. dokonała spłaty pożyczki wraz z odsetkami w łącznej kwocie 1 678 tys. zł. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego w spółce dominującej na podstawie umowy o pracę zatrudnieni są członkowie rodziny Członków Zarządu Spółki  
– panie Maria Nowak (specjalista ds. rozwoju) oraz Aleksandra Pyzio (dyr. ds. Wizerunku i Komunikacji). W latach ubiegłych zatrudnieni byli ponadto pan Stanisław Bogacki oraz 
Radosław Pyzio. Wynagrodzenie osób powiązanych jest nieistotne dla oceny sytuacji finansowej Grupy.  
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F-138 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Nota 47. WYNAGRODZENIA WYŻSZEJ KADRY KIEROWNICZEJ I RADY NADZORCZEJ  

Wynagrodzenie wypłacone lub należne Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej Grupy. 

Świadczenia wypłacane Członkom Zarządu 

 
01.01- 

-30.09.2011 
01.01- 

-31.12.2010 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty) 218 292

Nagrody jubileuszowe   

Świadczenia po okresie zatrudnienia   

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy   

Świadczenia pracownicze w formie akcji własnych    

Razem  218 292

 

Imię i nazwisko 
01.01.- 

-30.09.2011 
01.01.- 

-31.12.2010 

Wynagrodzenia Członków Zarządu  

Maria Pyzio 73 97

Stanisław Bogacki  73 97

Paweł Nowak  73 98

RAZEM 218 292

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej 

Nie dotyczy. 

ZATRUDNIENIE 

Zatrudnienie na koniec poszczególnych okresów w Grupie Kapitałowej 

Wyszczególnienie 
01.01- 

-30.09.2011 
01.01- 

-31.12.2010 

Pracownicy biurowi  82 77

Pracownicy sklepów  595 689

Pracownicy wzorcowni 19 18

Magazynierzy  37 41

Kierowcy  8 8

RAZEM 741 833

Nota 48. UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO 

Spółki Grupy Kapitałowej posiadają zawarte umowy leasingu samochodów, które spełniają definicję leasingu 
finansowego, dlatego też ich wartość została wprowadzona do ksiąg rachunkowych w pozycjach środki trwałe 
i zobowiązania finansowe. Umowy leasingu operacyjnego z punktu widzenia prawa bilansowego nie wystąpiły.  

Nota 49. AKTYWOWANE KOSZTY FINANSOWEANIA ZEWNĘTRZNEGO 

W okresie objętym historyczną informacją finansową spółki Grupy Kapitałowej nie aktywowały odsetek związanych 
z zadłużeniem zewnętrznym.  

Nota 50. PRZYCHODY UZYSKIWANE SEZONOWO, CYKLICZNIE LUB SPORADYCZNIE 

W prezentowanych okresach sprawozdawczych według Zarządu spółki dominującej nie wystąpiły w Grupie istotne 
pozycje przychodów sezonowych, cyklicznych oraz sporadycznych. 
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(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. F-139 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Nota 51. SPRAWY SĄDOWE 

W okresie objętym informacją finansową przeciwko spółkom Grupy Kapitałowej nie toczyły się istotne postępowanie 
sądowe.  

Nota 52. ROZLICZENIA PODATKOWE 

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne czy 
dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są do nakładania wysokich 
kar i sankcji. Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje występowanie w obowiązujących 
przepisach niejasności i niespójności. Często występujące różnice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów 
podatkowych zarówno wewnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami, 
powodują powstawanie obszarów niepewności i konfliktów. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest 
znacząco wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym. 

Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku, w którym 
nastąpiła zapłata podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia podatkowe Grupy mogą 
zostać powiększone o dodatkowe zobowiązania podatkowe. Obecnie przeciwko spółkom tworzących Grupę 
Kapitałową lub też z ich powództwa nie toczą się żadne spory z organami administracyjnymi. Na poszczególne dni 
bilansowe nie tworzono rezerw na ryzyko podatkowe. 

Nota 53. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 

W dniu 21 października 2005 roku weszła w życie większość przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym („ZSEE”). Nakłada ona na podmioty wprowadzające na rynek sprzęt elektroniczny i elektryczny 
(producentów oraz importerów) m.in. obowiązek zorganizowania i sfinansowania odbierania od prowadzących punkty 
zbierania zużytego sprzętu, przetwarzania, odzysku, w tym recyclingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu. Od dnia 
1 stycznia 2009 roku wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych będzie obowiązany do 
zapewniania zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych. Ustawa nie dotyczy Grupy 
Kapitałowej, dlatego Grupa nie utworzyła rezerwy ani z tytułu zobowiązania do zbierania historycznego ZSEE, ani też 
nowego ZSEE.  

Nota 54. ZDARZENIA PO DACIE BILANSU 

Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dacie bilansu mające wpływ na sytuację Grupy Kapitałowej. Spółka dominująca 
kontynuuje prace zmierzające do wejścia na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Nota 55. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKORYGOWANE WSKAŹNIKIEM INFLACJI 

Nie dotyczy Grupy Kapitałowej.  

Nota 56. UDZIAŁ SPÓŁEK ZALEŻNYCH NIEOBJĘTYCH SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM 
FINANSOWYM 

Nie objęto skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym spółki zależnej SOLAR COMPANY s.r.o., gdyż dane 
jednostki są nieistotne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku 
finansowego Grupy. Spółka w okresie objętym informacją finansową nie prowadziła działalności operacyjnej (nie 
prowadziła sprzedaży). W każdym z okresów objętych sprawozdaniem finansowym wartość sumy bilansowej stanowi 
poniżej 1% sumy bilansowej jednostki dominującej.  

Ponadto udziały w spółce na podstawie umowy z dnia 20.05.2011 roku zostały sprzedane do spółki Przedsiębiorstwo 
Budowy Autostrad DROKAN Sp. z o.o. 
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(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) 

F-140 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 

Nota 57. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTEM DOKONUJĄCYM BADANIA 
SPRAWOZDANIA  

Wynagrodzenie wypłacone lub należne za rok obrotowy 
01.01- 

-31.09.2011 
01.01- 

-31.12.2010 

– za badanie rocznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego 7 65

– za inne usługi poświadczające 64 

– za usługi doradztwa podatkowego  

– za pozostałe usługi 16 

RAZEM 87 65

Dane dotyczącą spółek tworzących Grupę Kapitałową.  

Nota 58. OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  

Wyszczególnienie 
01.01- 

-30.09.2011 
01.01- 

-30.09.2010 

Środki pieniężne w bilansie 19 241 28 140

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ogółem wykazane w rachunku przepływów pieniężnych 19 241 28 140

 

Wyszczególnienie 
01.01- 

-30.09.2011 
01.01- 

-30.09.2010 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z: 1 351 2 996

odsetki otrzymane od środków na rachunkach bankowych  -139 -514

odsetki od zobowiązań z tytułu nabycia aktywów trwałych, leasingu  1 491 3 575

niezapłacone odsetki od pożyczki    -65 

  

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z: 232 3

przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych -50 0

wartość netto sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych 287 3

sprzedaż inwestycji finansowych -5 0

    

Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji: -17 44

bilansowa zmiana stanu rezerw na zobowiązania bez uwzględnienia rezerwy na podatek 
odroczony 

-17 44

     

Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji: -21 691 4 837

bilansowa zmiana stanu zapasów -21 691 4 837

likwidacja środków trwałych odniesiona na zapasy  0 0

     

Zmiana należności wynika z następujących pozycji: -1 085 -22 241

zmiana stanu należności wynikająca z bilansu -1 085 -20 318

zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego  0 - 1 923

     

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (bez leasingu),  
wynika z następujących pozycji: 

-2 263 8 711

zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu -7 720 12 682

korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych 375 

korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych 5 665 -3 970

zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego  -583 

     

Na wartość pozycji „inne korekty” 0 0
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Poznań, dnia 09 listopada 2011 r. 

 

 

Sprawozdanie przedstawił Zarząd w składzie:  

 

 

Stanisław Antoni Bogacki – PREZES ZARZĄDU    …………………………………………………………. 

 

 

Maria Jadwiga Pyzio – WICEPREZES ZARZĄDU    …………………………………………………………. 

 

 

Paweł Michał Nowak – WICEPREZES ZARZĄDU    …………………………………………………………. 
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ROZDZIAŁ XXVI: ZAŁĄCZNIKI 

1. Statut 

 

 

STATUT  

SOLAR COMPANY SPÓŁKI AKCYJNEJ 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Art. 1.  

1. Firma spółki brzmi: Solar Company spółka akcyjna.--------------------------------------------------------------------  

2. Spółka może używać skrótu firmy Spółki w brzmieniu: Solar Company S.A. -----------------------------------------  

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. ---------------------------------------------------------------  

4. Spółka może używać pełnego albo skróconego brzmienia firmy również w językach obcych.------------------------  

5. W przypadku tworzenia przez Spółkę wyodrębnionych jednostek organizacyjnych do nazwy Spółki dodaje się 

nazwę utworzonej jednostki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Art. 2.   

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Art. 3.  

1. Spółka powstała w następstwie przekształcenia Solar Company Ltd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. ---   

2. Założycielami Spółki są: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Maria Jadwiga Pyzio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Stanisław Antoni Bogacki. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Paweł Michał Nowak. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Veraques Limited. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Stanmax Co Limited. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

f) Wakon Investments Limited. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Art. 4.  

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Art. 5.  

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może działać poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą...............................................  

3. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi 

i osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami. ----------------------------- 
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II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

 

Art. 6.  

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnym z klasyfikacją wprowadzoną na podstawie odrębnych przepisów 

prawa i stosowaną w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości jest: --------------------------------  

1) PKD 13.91.Z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Produkcja dzianin metrażowych. ---------------------------------------------------------------------------------------  

2) PKD 14.11.Z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Produkcja odzieży skórzanej. -------------------------------------------------------------------------------------------  

3) PKD 14.13.Z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej.----------------------------------------------------------------------------  

4) PKD 14.14.Z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Produkcja bielizny. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5) PKD 14.19.Z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży. --------------------------------------------------------------  

6) PKD 46.41.Z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych. -----------------------------------------------------------------------------  

7) PKD 46.42.Z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia.-----------------------------------------------------------------------------------  

8) PKD 46.45.Z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków. ----------------------------------------------------------------------------  

9) PKD 46.48.Z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii. -------------------------------------------------------------------  

10) PKD 46.49.Z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sprzdaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego.------------------------------------------------------  

11) PKD 47.71.Z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. ------------------------------------  

12) PKD 47.75.Z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sprzdaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. -  

13) PKD 47.77.Z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.----------  

14) PKD 47.78.Z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.---------   

15) PKD 58.19.Z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pozostała działalność wydawnicza. ------------------------------------------------------------------------------------  

16) PKD 59.20.Z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.-------------------------------------------------------  

17) PKD 68.10.Z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. -------------------------------------------------------------  

18) PKD 68.20.Z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. --------------------------------------  

19) PKD 68.31.Z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.--------------------------------------------------------------------------  
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20) PKD 68.32.Z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. ---------------------------------------------------------  

21) PKD 74.10.Z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. ----------------------------------------------------------  

22) PKD 82.30.Z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. -----------------------------------------------  

23) PKD 85.59.Z ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.----------------------------------------  

2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja lub zezwolenie właściwego organu, 

uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE 

 

Art. 7.  

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych)------------------------------------------  

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł 

(jeden złoty) każda akcja, z tego: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

1) 995.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych serią  

A-WL o numerach od A-WL-00.000.001 do A-WL-00.995.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 

złoty)  każda akcja. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) 497.500 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych 

serią A-SL o numerach od A-SL-00.000.001 do A-SL-00.497.500 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 

złoty)  każda akcja. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) 497.500 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych 

serią A-VL o numerach od A-VL-00.000.001 do A-VL-00.497.500  o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 

złoty) każda akcja. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych serią A-NP o numerach A-NP-

00.000.001 do A-NP-00.005.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. ------------------  

5) 2.500 (dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych serią A-PM o numerach  

A-PM-00.000.001 do A-PM-00.002.500 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. ----------  

6) 2.500 (dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych serią A-BS o numerach  

A-BS-00.000.001 do A-BS-00.002.500 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. -----------  

7) 28.000.000 (dwadzieścia osiem milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, oznaczonych serią B 

o numerach B-00.000.001 do B – 28.000.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja ---  

3. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem. Akcje Spółki serii A – WL, serii A – 

SL, serii A – VL, serii A-NP, serii  A-PM i serii  A- BS zostały wydane w zamian za udziały w spółce 

przekształcanej SOLAR COMPANY LTD. Sp. z o.o. i pokryte majątkiem przekształconej spółki.----------------------  

4. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości 

nominalnej dotychczasowych akcji., na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -------------------  

5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.------------------------------------------------------  

 

Art. 8.  

1. Akcje mogą być pokryte wkładem: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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1) pieniężnym,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) niepieniężnym, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) pieniężnym i niepieniężnym łącznie. -----------------------------------------------------------------------------------  

2. Emisja nowych akcji może być dokonana po całkowitym wniesieniu wkładu na akcje poprzedniej emisji. ---------  

 

Art. 9.  

1. Akcje mogą być umarzane. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

2. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) 

albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych 

w przepisach prawa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia jeżeli 

wszczęta została egzekucja z akcji. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Art. 10.  

1. Spółka może emitować obligacje, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------  

1) Obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje 

zamienne).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji spółki 

z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami (obligacje z prawem pierwszeństwa). --------------------------  

2. Emisja obligacji wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, wyrażonej na wniosek uzasadniony przez Zarząd 

i zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

IV. ORGANY SPÓŁKI 

 

Art. 11.  

Organami Spółki są: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Zarząd. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Rada Nadzorcza. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Walne Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ZARZĄD 
 

Art. 12.  

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. ----------------------------------------------------------------------  

2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. W przypadku Zarządu wieloosobowego liczba 

członków nie może przekroczyć pięciu osób. ---------------------------------------------------------------------------------  

3. W składzie Zarządu wyróżnia się członków pełniących funkcje: -----------------------------------------------------------  

1) Prezesa Zarządu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Wiceprezesa Zarządu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) Członka Zarządu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ilekroć w Statucie jest mowa o członkach Zarządu rozumie się przez to każdą z osób wchodzącą w skład 

Zarządu niezależnie od pełnionej funkcji. -------------------------------------------------------------------------------------  
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4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członków Zarządu pierwszej kadencji powołuje się 

w procesie przekształcenia Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Członkowie Zarządu sprawują swoją funkcję przez okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata. Ponowne 

powołania tej samej osoby na członka Zarządu są dopuszczalne. --------------------------------------------------------   

6. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą. Odwołanie członka Zarządu 

wymaga uzasadnienia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Art. 13.  

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu 

jednoosobowo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Art. 14.  

1. Członek Zarządu może pełnić funkcję za wynagrodzeniem albo bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia 

członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza.--------------------------------------------------------------------------------------  

2. W umowach między Spółką, a członkiem Zarządu, w tym w zakresie warunków zatrudnienia, jak również 

w sporze z członkiem zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą 

Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Art. 15.  

1. Wszyscy członkowie Zarządu mają równe prawa i obowiązki, z zastrzeżeniem postanowień odmiennych 

określonych niniejszym Statutem oraz Regulaminem Zarządu. -----------------------------------------------------------  

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 

3. Każdy z członków Zarządu zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności wymaganej w obrocie 

gospodarczym przy korzystaniu ze swoich praw oraz wypełnianiu obowiązków z uwzględnieniem słusznego 

interesu Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

4. Szczegółowy tryb działania i organizacji Zarządu, w tym także rodzaje spraw, które mogą być powierzone 

poszczególnym jego członkom określa Regulamin Zarządu. ---------------------------------------------------------------  

5. Regulamin Zarządu uchwala Rada Nadzorcza. Zarząd może przedstawić Radzie Nadzorczej propozycję 

Regulaminu Zarządu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Art. 16.  

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach 

zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady 

Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Jeżeli Zarząd spółki jest wieloosobowy, uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem 

Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej 

inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu. -----------------------------------------  

3. Uchwały Zarządu zapadają względną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos 

Prezesa Zarządu.  

4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu określone 

w Regulaminie Zarządu.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Art. 17.  

Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy na koniec bieżącego roku obrotowego, z zachowaniem warunków przewidzianych 

w obowiązujących przepisach. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Art. 18.  

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć 

w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej 

bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział 

w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% 

(dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka. -----------------------------  

RADA NADZORCZA 
 

Art. 19.  

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

2. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z:-------------------------------------------------------------------------------------  

1) Trzech członków w przypadku, gdy Spółka nie jest spółką publiczną.--------------------------------------------   

2) Pięciu członków w przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną. -------------------------------------------------  

3. Liczba członków Rady Nadzorczej nie może przekroczyć ośmiu osób. ----------------------------------------------------  

4. W składzie Rady Nadzorczej wyróżnia się członków pełniących funkcje:-------------------------------------------------  

1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------------------------  

2) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------------------  

3) Sekretarza Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------------------  

4) Członka Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ilekroć w Statucie jest mowa o członkach Rady Nadzorczej rozumie się przez to każdą z osób wchodzącą 

w skład Rady Nadzorczej niezależnie od pełnionej funkcji.------------------------------------------------------------  

5. Funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej można łączyć z inną funkcją członka Rady Nadzorczej, w szczególności 

prawa i obowiązki Sekretarza może wykonywać Przewodniczący. --------------------------------------------------------  

6. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, które każdorazowo ustala skład 

liczebny Rady Nadzorczej, z tym, że członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołuje się w procesie 

przekształcenia Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Członkowie Rady Nadzorczej sprawują swoją funkcję przez okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata. 

Ponowne powołania tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej są dopuszczalne.----------------------------------  

8. Członek Rady Nadzorczej korzysta ze swoich praw i wypełnia obowiązki osobiście mając na względzie przede 

wszystkim interes Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie. Odwołanie 

członka Rady Nadzorczej nie wymaga uzasadnienia.------------------------------------------------------------------------  

10. W przypadku rezygnacji albo śmierci członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład 

jeżeli ilość członków jest mniejsza niż określona jako minimalna. Uzupełnienie składu następuje w drodze 

uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji nowego członka na okres do końca kadencji pozostałych członków. 

Uchwała Rady Nadzorczej wymaga deklaratywnego zatwierdzenia jej przez najbliższe Walne Zgromadzenie, 
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które może odwołać nowego członka i powołać w jego miejsce innego członka, z zastrzeżeniem ciągłości 

pełnionej funkcji. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami, 

pracownikami lub innymi podmiotami pozostającymi w istotnym powiązaniu ze Spółką, które mogłyby istotnie 

wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji. ---------------------------------  

12. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemną informację na temat swoich powiązań 

z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby 

głosów na Walnym Zgromadzeniu. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi 

informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego cechy niezależności. ----------------  

 

Art. 20.  

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach Rady Nadzorczej.---------------------------  

2. Na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona członków do 

pełnienia poszczególnych funkcji, o ile przy powołaniu członków Rady Nadzorczej nie uczyniło tego Walne 

Zgromadzenie. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący. W przypadku braku możliwości zwołania 

posiedzenia przez Przewodniczącego zwołania dokonuje Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady Nadzorczej. 

Uprawniony, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej 

inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. 

Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem 

proponowanego porządku obrad.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady 

Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy 

wskazane przez wnioskodawcę.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu Rady Nadzorczej, przewodniczącym jest 

Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------  

 

Art. 21.  

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos: -----------------------  

a) na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z wyłączeniem spraw wprowadzonych 

do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej; --------------------------------------------------------------  

b) na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile 

wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał 

podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna być podpisana przez każdego członka Rady 

Nadzorczej, który brał w tym posiedzeniu udział;-------------------------------------------------------------------  

z wyłączeniem przypadków, gdy podejmowanie uchwał dotyczy powołania, wyborów, zawieszenia, odwołania 

i innych spraw osobowych osób wchodzących w skład organów Spółki.-------------------------------------------------  

2. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę mimo braku formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie są 

obecni, wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia lub zamieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.---  

3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.------  

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej 

członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----------------------------  
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Art. 22.  

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza stałym nadzorem nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach 

jej działalności należy również: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Ocena sprawozdań finansowych, w zakresie ich zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami, 

jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących rozporządzenia zyskiem netto lub 

pokrycia straty netto, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania 

z wyników tej oceny.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego na podstawie odrębnych przepisów prawa do zbadania 

sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej. ------------------------------------------------------------  

3) Uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------------------------  

4) Uchwalanie regulaminu Zarządu. --------------------------------------------------------------------------------------  

5) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu. --------------------------------------------------------------------  

6) Ustalanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu. -------------------------------------------------------------  

7) Zawieszanie członków Zarządu z ważnych powodów i ich odwieszanie w przypadku ustania ważnych 

powodów zawieszenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

8) Delegowanie członków Rady Nadzorczej, po uprzednim wyrażeniu przez nich zgody do czasowego 

wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację, albo z innych 

przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla 

delegowanego członka.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

9) Reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków 

zatrudnienia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10) Opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu. ---  

11) Udzielanie członkom Zarządu zgody na zajmowanie stanowisk i pełnienie funkcji w organach 

zarządzających lub nadzorczych innych podmiotów oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu. ----------  

12) Opiniowanie i zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd okresowych planów finansowych 

i strategicznych Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

13) Wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału 

w nieruchomości albo użytkowaniu wieczystym. --------------------------------------------------------------------  

14) Wyrażenie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 

roku obrotowego.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

15) Wyrażenie zgody na powołanie prokurenta. -------------------------------------------------------------------------  

16) Wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, 

członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, za wyjątkiem 

transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności 

z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. ------------------------  

17) Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań Rady Nadzorczej. ----------------------------------------  

2. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowe zasady organizacji i tryb działania Rady. --- 

 



ROZDZIAŁ XXVI: ZAŁĄCZNIKI 

Z-10 Prospekt emisyjny SOLAR COMPANY S.A. 

 

Art. 26.  

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. --------------------------------------------------------------------  

2. Rada Nadzorcza albo inny podmiot uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia na podstawie odrębnych 

przepisów prawa ustala porządek obrad tylko w przypadku nie zwołania albo nie ustalenia porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia przez Zarząd. -----------------------------------------------------------------------------------------  

3. Członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku 

obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Art. 27.  

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich 

nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Spośród osób uprawnionych do 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. -------------------------------------------------  

2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa 

Regulamin Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. 

W przypadku zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, dokonane zmiany wchodzą w życie najwcześniej 

począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------------  

 

Art. 28.  

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza określonymi w innych postanowieniach Statutu lub odrębnych 

przepisach prawa należą w szczególności: ------------------------------------------------------------------------------------  

1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, oraz sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz 

sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy. ----------------------------  

2) Udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. -------------------  

3) Powzięcie uchwały o rozporządzeniu zyskiem netto wynikającym z zatwierdzonego sprawozdania 

finansowego Spółki, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu 

zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.------------------------------------------------------------------------------  

4) Określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok 

obrotowy (dzień dywidendy).-------------------------------------------------------------------------------------------  

5) Powzięcie uchwały o pokryciu straty netto wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego 

Spółki, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu zgodnie 

z odrębnymi przepisami prawa. ----------------------------------------------------------------------------------------  

6) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania.---------  

7) Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, jeżeli postanowienia Statutu lub odrębnych przepisów 

prawa nie stanowią inaczej. --------------------------------------------------------------------------------------------  

8) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich 

ograniczonego prawa rzeczowego. ------------------------------------------------------------------------------------  

9) Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, 

o których mowa w odrębnych przepisach prawa. -------------------------------------------------------------------  

10) Postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub 

sprawowaniu zarządu albo nadzoru. ----------------------------------------------------------------------------------  
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WALNE ZGROMADZENIE 
 

Art. 23.  

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu.--  

 

Art. 24.  

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym albo nadzwyczajnym.------------------------------------------  

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku 

obrotowego.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Art. 25.  

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w Statucie oraz odrębnych przepisach 

prawa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania: ------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały o zwołaniu Walnego 

Zgromadzenia przed upływem piątego miesiąca następującego po zakończeniu roku obrotowego albo 

zwoła Walne Zgromadzenie na dzień przypadający po terminie określonym w odrębnych przepisach 

prawa lub Statucie.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli uzna to za wskazane, w szczególności jeśli Zarząd nie 

podejmie uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przed upływem czternastu dni następujących po 

doręczeniu odpisu uchwały Rady Nadzorczej w tym przedmiocie lub pisemnego wniosku innej osoby 

uprawnionej albo zwoła Walne Zgromadzenie na dzień przypadający po terminie wskazanym 

w uchwale Rady Nadzorczej lub pisemnym wniosku innej osoby uprawnionej.--------------------------------  

3. W przypadku zwołania przez różne organy na tej samej podstawie dwóch Walnych Zgromadzeń, jako 

właściwe uznaje się Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne 

Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na 

termin późniejszy, winno odbyć się tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia 

określony przez organ, który je zwołał, zawiera również punkty nieobjęte porządkiem obrad odbytego 

Walnego Zgromadzenia i w zakresie tylko tych punktów podejmuje uchwały. -----------------------------------------  

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:-----------------------------------------------------------------------  

a) z własnej inicjatywy, -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) na żądanie Rady Nadzorczej, -------------------------------------------------------------------------------------------  

c) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku 

obrad należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione lub 

zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd obowiązany jest zwołać 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania. -------------  

6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów 

na Walnym Zgromadzeniu mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają 

przewodniczącego tego zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------------------  
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11) Zawarcie między spółką dominującą, a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką 

zależną. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12) Zmiana statutu Spółki.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

13) Umorzenie akcji, oraz nabywanie akcji w celu ich umorzenia oraz określanie warunków ich umorzenia. -  

14) Nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były 

zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat.-----------------------  

15) Rozwiązanie, likwidacja, przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką.----------------------------  

16) Tworzenie i rozwiązywanie kapitałów rezerwowych, zapasowych i innych.-------------------------------------  

2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie 

zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób 

reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------  

3. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości, czy 

użytkowaniu wieczystym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------  

 

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI  

 

Art. 29.  

Spółka tworzy w szczególności następujące kapitały:--------------------------------------------------------------------------------  

1) zakładowy,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) zapasowy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) rezerwowy. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Art. 30.  

Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. ---------------------------------------------------  

 

Art. 31.  

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.--------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Art. 32.  

Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki po ich zbadaniu przez 

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej 

wraz z opinią i raportem z badania, lecz nie później niż przed upływem piątego miesiąca, następującego po dniu 

bilansowym roku obrotowego, za który sprawozdania sporządzono.--------------------------------------------------------------  

 

Art. 33.  

W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną szczególny nadzór nad rachunkowością Spółki może sprawować 

komitet do spraw audytu (rewizji) wydzielony w ramach Rady Nadzorczej lub wyodrębniony dział kontroli 

wewnętrznej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Art. 34.  

1. W przypadku rozwiązania Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza, na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub 

więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji.--------------------------------------------------------------  

2. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów przez Walne Zgromadzenie ustają prawa i obowiązki członków Zarządu. ----  

 

Art. 35.  

W sprawach nie uregulowanych w Statucie stosuje się przepisy odpowiednich aktów prawnych. ---------------------------  
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2. Odpis aktualny KRS 
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