Prospekt Emisyjny dla akcji
z siedzibą w Legnicy
Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku
regulowanym 3.500.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A2.

FIRMA INWESTYCYJNA:

DORADCA FINANSOWY:

Niniejszy Prospekt Emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 2 grudnia 2014 roku.
Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego udostępnienia do publicznej wiadomości.

ZASTRZEŻENIE
Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z dopuszczeniem 3.500.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A2 do obrotu
na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prospekt został sporządzony zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, w
szczególności Ustawą o Ofercie Publicznej.
Niniejszy Prospekt został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, a zawarte w nim
informacje są zgodne ze stanem na dzień jego zatwierdzenia. Możliwe jest, że od chwili udostępnienia Prospektu do
publicznej wiadomości zajdą zmiany dotyczące sytuacji Spółki, dlatego też informacje zawarte w niniejszym dokumencie
powinny być traktowane jako aktualne na Dzień Zatwierdzenia Prospektu. Informacje o istotnych błędach w treści
Prospektu oraz znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych po zatwierdzeniu
Prospektu Emisyjnego lub o których pozyskano informację po zatwierdzeniu Prospektu, udostępniane będą do publicznej
wiadomości w formie aneksów do Prospektu Emisyjnego.
Pozycja konkurencyjna Spółki oszacowana została wedle najlepszej wiedzy Zarządu. Przy szacunkach uwzględniono
publicznie dostępne informacje oraz wewnętrzne analizy. W przypadkach, gdzie było to możliwe i uzasadnione, oparto się o
dane podmiotów zewnętrznych.
Pewne wielkości przedstawione w danych finansowych zostały zaokrąglone. Stąd poszczególne sumy w tabelach mogą nie
być sumami arytmetycznymi w wyniku tych zaokrągleń. Dotyczy to również wielkości procentowych.
Niniejszy dokument zawiera twierdzenia odnoszące się do przyszłości, które dotyczą w szczególności bieżących inwestycji
Grupy Emitenta opisanych w pkt 5.2.2. Dokumentu rejestrowego. Żadne z takich twierdzeń nie może być rozumiane ani
interpretowane jako udzielenie jakiejkolwiek gwarancji lub zapewnienia przez Emitenta lub podmioty uczestniczące w
sporządzaniu Prospektu, że takie zdarzenia wystąpią, i że zostaną osiągnięte skutki określone w tych twierdzeniach.
DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU
Emitent informuje, że w okresie ważności niniejszego Prospektu poniższe dokumenty:

Prospekt Emisyjny,

Statut Emitenta,

Regulaminy Zarządu, Rady Nadzorczej,

Śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30
czerwca 2014 r.

Śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 r.

Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2013, 2012 i 2011 rok

Jednostkowe sprawozdania finansowe jednostek zależnych za III kwartały 2014 roku, za okres 6 miesięcy zakończony
30 czerwca 2014 r. oraz za 2013, 2012 i 2011 rok
będą dostępne w siedzibie Emitenta oraz będą udostępnione w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki pod
adresem: www.rankprogess.pl
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WSTĘP
Podsumowanie składa się z wymaganych ujawnień zwanych „elementami”. Te „elementy” ponumerowane są w Działach
od A do E (A.1 – E.7).
Podsumowanie zawiera wszystkie „elementy” wymagane do zamieszczenia w podsumowaniu dla tego rodzaju papierów
wartościowych i tego rodzaju emitenta. Ponieważ niektóre „elementy” nie są wymagane, mogą wystąpić przerwy w
ciągłości numeracji „elementów”.
Nawet w przypadku, gdy „element” jest wymagany w podsumowaniu dla tego rodzaju papierów wartościowych i tego
rodzaju emitenta, jest możliwe, że nie można udzielić żadnej informacji stosownej dla „elementu”. W takim przypadku w
podsumowaniu umieszcza się krótki opis „elementu” ze wzmianką „nie dotyczy”.
DZIAŁ A – WSTĘP I OSTRZEŻENIA
A.1

Ostrzeżenie
Podsumowanie należy czytać jako wstęp do prospektu emisyjnego,
Każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora całości
prospektu emisyjnego;
w przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do informacji zawartych w prospekcie emisyjnym
skarżący inwestor może, na mocy ustawodawstwa krajowego państwa członkowskiego, mieć obowiązek poniesienia
kosztów przetłumaczenia prospektu emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania sądowego; oraz

A.2

odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie tych osób, które przedłożyły podsumowanie, w tym jego tłumaczenia,
jednak tylko w przypadku, gdy podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne w przypadku
czytania go łącznie z innymi częściami prospektu emisyjnego, bądź gdy nie przedstawia, w przypadku czytania go
łącznie z innymi częściami prospektu emisyjnego, najważniejszych informacji mających pomóc inwestorom przy
rozważaniu inwestycji w dane papiery wartościowe.
Informacje dodatkowe
Zgoda Emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie Prospektu Emisyjnego na wykorzystanie Prospektu
Emisyjnego do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania przez
pośredników finansowych.
Wskazanie okresu ważności oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać późniejszej
odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas którego udzielana jest zgoda na
wykorzystywanie Prospektu Emisyjnego.
Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają zastosowanie do
wykorzystywania Prospektu Emisyjnego.
Wyróżniona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma obowiązek
udzielać informacji na temat warunków oferty w chwili składania przez niego tej oferty.
Nie dotyczy. Papiery wartościowe nie będą podlegały późniejszej odsprzedaży ani ich ostatecznemu plasowaniu
przez pośredników finansowych.

DZIAŁ B – EMITENT I GWARANT
B.1

Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta.
Nazwa (firma) Spółki: Rank Progress Spółka Akcyjna

B.2

Nazwa skrócona: Rank Progress S.A.
Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi swoją działalność, a także kraj
siedziby emitenta.
Siedziba: Legnica, Polska
Forma prawna: Spółka Akcyjna

B.3

Przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent:
Emitent został utworzony i działa na podstawie przepisów prawa polskiego. Emitent został utworzony na podstawie przepisów
Kodeksu spółek handlowych i działa zgodnie z tą regulacją, jak również z postanowieniami Statutu.
Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności emitenta oraz rodzaj prowadzonej przez
emitenta działalności operacyjnej, wraz ze wskazaniem głównych kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych
usług, wraz ze wskazaniem najważniejszych rynków, na których Emitent prowadzi swoją działalność
Emitent prowadzi działalność inwestycyjno – deweloperską na rynku krajowym, polegającą na pozyskiwaniu nieruchomości i ich
zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż.
Emitent realizuje swoją działalność w ramach Grupy Kapitałowej samodzielnie i poprzez spółki celowe. Wynika to przede
wszystkim z wymogów banków finansujących przedsięwzięcia w zakresie nieruchomości Grupy Kapitałowej Emitenta. Przy
realizacji tego typu przedsięwzięć banki wymagają, aby finansowanie projektów inwestycyjnych odbywało się poprzez spółki
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celowe dla danego projektu - pozwala to na zminimalizowanie ryzyka inwestycyjnego. Przedmiot działania ww. spółek celowych
powinien być ograniczony do czynności związanych z posiadaniem i administrowaniem nieruchomością, ograniczeniom podlega
też zatrudnienie osób w takiej spółce. Zawierane umowy najmu posiadają długoterminowy charakter, są zawarte na czas
określony i gwarantują spółkom stabilne przepływy pieniężne. Nieruchomość musi posiadać uregulowany stan prawny, a
realizowany obiekt powinien spełniać wysoki standard techniczny.
Taka konstrukcja pozwala na odseparowanie przepływów pieniężnych związanych z danym projektem od przepływów
finansowych związanych z innymi projektami oraz wyższy poziom dźwigni finansowej w finansowaniu przedsięwzięcia, czyli
wyższy możliwy do uzyskania poziom zaciągniętych kredytów przez spółkę celową, niż byliby w stanie zaciągnąć jej udziałowcy.
Dodatkowo upadłość spółki celowej w następstwie niepowodzenia realizacji projektu nie oznacza upadłości jej udziałowców.
Grupa Kapitałowa Emitenta, w oparciu o posiadane, zarówno bezpośredni jak pośrednio, nieruchomości koncentruje swoją
obecną i przyszłą działalność na realizowaniu czterech kategorii projektów inwestycyjnych z zakresu rynku nieruchomości
polegających na budowie oraz wynajmowaniu lub sprzedaży:

wielkopowierzchniowych centrów handlowo – usługowych,

śródmiejskich galerii handlowych,

obiektów handlowych typu park handlowy,

wysoko rentownych krótkoterminowych projektów inwestycyjnych.
Wśród projektów inwestycyjnych Grupy Emitenta znajduje się grupa obiektów o funkcji mieszanej (usługowe, mieszkaniowe,
biurowe), w szczególności projekt mieszkaniowo-usługowy „Marina Park” we Wrocławiu, ok 100 tys. mkw. –obecnie trwają
analizy i prace przedprojektowe.
Grupa Kapitałowa Emitenta poprzez spółkę zależną Rank Recykling Enrergy rozwija swoją działalność w obszarze inwestowania
w projekty z zakresu ochrony środowiska i pozyskiwania nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem termicznego
przekształcenia odpadów. Rank Recykling Enrergy obecnie współpracuje z Waste to Energy Canada Inc.(„WtEC”) dostawcą
technologii i rozwiązań wykorzystywanych w obróbce cieplnej odpadów komunalnych i przemysłowych. Technologia pozwala na
odzysk energii zgromadzonej w odpadach w postaci energii cieplnej i elektrycznej oraz na najbardziej ekologiczne i ekonomiczne
zagospodarowanie odpadów. Produktem ubocznym procesu jest inertny popiół, który może być wykorzystywany np. w
budownictwie drogowym. Modułowy system budowy instalacji idealnie nadaje się do rozwiązań zdecentralizowanych
obsługujących małe i średnie społeczności.
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY EMITENTA W ZAKRESIE ŚRÓDMIEJSKICH GALERII HANDLOWYCH I
OBIEKTÓW HANDLOWYCH TYPU PARK HANDLOWY
Ilość zrealizowanych projektów inwestycyjnych w różnych częściach kraju, w okresie 17 lat dotychczasowej działalności,
doprowadziła do wypracowania przez Grupę Emitenta wysokiej sprawności w realizacji obiektów handlowych.
Pozyskiwanie informacji na temat partnerów i gruntów pod inwestycje
Emitent pozyskuje informacje i wyszukuje grunty pod przyszłe projekty inwestycyjne realizując opracowaną przez lata
procedurę:

samodzielnie, przez własny dział ekspansji; w przypadku wielkopowierzchniowych obiektów handlowych działanie
dodatkowo ukierunkowane poprzez informacje uzyskane od głównych operatorów (Carrefour, Leroy Merlin, Metro, OBI,
REAL, Aldi, Biedronka) co do miejsca zlokalizowania przyszłych obiektów,

przejmowanie od wyżej wymienionych firm gruntów w trakcie pozyskiwania i wykańczanie procesu scalania gruntu pod
przyszłe inwestycje,

oferty składane przez stale współpracujące biura pośrednictwa oraz inne podmioty, które w swojej działalności mają do
czynienia z obrotem nieruchomościami np. syndycy, biura projektowe itp.,

inni partnerzy biznesowi,

osoby fizyczne, właściciele nieruchomości (samodzielnie).
Proces weryfikacji możliwości inwestycyjnych
Wszelkie decyzje dotyczące zakupu nieruchomości poprzedzone są wykonaniem procedur weryfikacyjnych. Procedury
realizowane są w dwóch wariantach zależnych od typu inwestycji, która będzie realizowana na analizowanej nieruchomości.
1. Obiekty wielkopowierzchniowe
Procedura weryfikacyjna na potrzeby obiektów wielkopowierzchniowych obejmuje m.in.:

sprawdzenie możliwości realizacji określonego typu inwestycji,

badanie stanu prawnego nieruchomości,

pozyskanie podstawowych informacji o nieruchomości.
Na podstawie powyższych informacji przygotowywane jest memorandum informacyjne dla głównego operatora np. Carrefour,
Leroy Merlin, OBI, Real, itp. Po uzyskaniu wstępnej akceptacji, lecz przed nabyciem gruntu, wraz z operatorem uzgadniane są
główne parametry współpracy i inwestycji, takie jak:

przyszła powierzchnia najmu,

wysokość czynszu oraz opłat technicznych,

czas trwania umowy najmu,

zakres prac finansowany przez każdą ze stron.
Po uzgodnieniu parametrów projektu inwestycyjnego Emitent doprowadza w II etapach do podpisania umów:

I etap – przedwstępna warunkowa umowa nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego,

II etap – podpisanie umowy ostatecznej po ziszczeniu się warunków zawieszających.
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Powyższa procedura gwarantuje bezpieczeństwo realizacji i zyskowności tego typu inwestycji.
W przypadku braku akceptacji i pozytywnej oceny operatora, materiały dotyczące nieruchomości zostają zarchiwizowane do
ewentualnego wykorzystania w późniejszym okresie.
2. Galerie handlowe
Procedura weryfikacyjna lokalizacji nieruchomości na potrzeby galerii handlowych obejmuje m.in.:

sprawdzenie możliwości realizacji określonego typu inwestycji,

badanie geologiczne, geofizyczne, stanu zanieczyszczenia gruntu, inwentaryzacja zieleni,

weryfikacja zapisów w księgach wieczystych,

określenie dostępności mediów (woda, energia elektryczna, gaz itd.),

prowadzenie negocjacji, przygotowanie projektów umów przez dział prawny,

wstępne prace projektowe, przygotowanie koncepcji architektonicznej z określeniem najważniejszych parametrów
inwestycji i potencjalnych zagrożeń mogących podnieść koszty realizacji inwestycji,

analizowanie projektu po kątem potencjalnych najemców,
 sporządzenie analizy opłacalności inwestycji, budżetowanie, przygotowanie biznes planu.
Po uzgodnieniu parametrów projektu inwestycyjnego Grupa Emitenta doprowadza w II etapach do podpisania umów:

I etap – przedwstępna warunkowa umowa nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego,
 II etap – podpisanie umowy ostatecznej po ziszczeniu się warunków zawieszających.
Realizacja inwestycji
Po zabezpieczeniu nieruchomości Grupa Emitenta przystępuje do kolejnych czynności zmierzających do zrealizowania
inwestycji:

doprowadzenie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uchwalenia nowego, o ile konieczne.

wybór biura projektowego przygotowującego projekt architektoniczno – budowlany wraz z uzyskaniem wymaganych
pozwoleń,

komercjalizacja powierzchni handlowych,

pozyskanie koniecznych decyzji administracyjnych,

organizacja finansowania,

wybór generalnego wykonawcy zajmującego się wykonaniem i koordynacją całości prac budowlanych.
Integralną częścią procesu inwestycyjnego jest komercjalizacja powierzchni, tj. pozyskiwanie najemców powierzchni w
realizowanym obiekcie. Proces komercjalizacji prowadzony jest samodzielnie przez własny dział komercjalizacji.
Ze strony Grupy Kapitałowej Emitenta w procesie komercjalizacji uczestniczy także zespół pracowników odpowiedzialny za
realizację danego projektu inwestycyjnego, wśród nich inspektor nadzoru, specjaliści poszczególnych branż (sanitarnej,
elektrycznej) architekt nadzorujący i koordynujący prace podwykonawców.
Wyłonienie generalnego wykonawcy odbywa się na podstawie przetargu, do którego zapraszane są renomowane firmy
działające na rynku krajowym.
Z wyłonionym w wielostopniowym przetargu generalnym wykonawcą zawierana jest umowa regulująca między innymi terminy
wykonania poszczególnych etapów inwestycji i powiązany bezpośrednio z nimi harmonogram płatności wynagrodzenia.
Przy wybranych projektach inwestycyjnych Grupa Kapitałowa Emitenta samodzielnie angażuje podwykonawców, którzy są
nadzorowani przez dział nadzoru inwestycji Grupy Kapitałowej Emitenta bądź przez generalnego wykonawcę.
W obu wyżej opisanych przypadkach kompleksowy nadzór nad inwestycją i monitoring prowadzi Zarząd Emitenta wraz z
podległymi działami realizacji inwestycji, kierownikiem projektu inwestycyjnego oraz - jeżeli jest taka konieczność -nadzorcą
projektu w imieniu banku finansującego inwestycję.
Marketing i sprzedaż
Wraz z rozpoczęciem prac budowlanych Grupa Kapitałowa Emitenta rozpoczyna działania marketingowe związane z reklamą i
promocją realizowanego obiektu handlowego. Ten zakres czynności dotyczy tylko obiektów własnych.
Zarządzanie obiektem
Ostatnim elementem, który pozostaje w gestii Grupy Kapitałowej Emitenta po wybudowaniu i oddaniu nieruchomości do
użytku, jest samodzielne administrowanie obiektem.
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY EMITENTA W ZAKRESIE PROJEKTÓW DLA GLOBALNYCH OPERATORÓW
Grupa Emitenta realizuje obiekty budowane na zamówienie detalicznych, globalnych operatorów handlowych, takich jak: IKEA,
Carrefour, Leroy Merlin, OBI czy Castorama.
W przypadku realizacji zlecenia przez Grupę Emitenta na rzecz globalnych operatorów handlowych, Grupa Emitenta jest
odpowiedzialna za realizację całego procesu, począwszy od kupienia gruntu, poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę i
realizację inwestycji, aż po sprzedaż na rzecz globalnego operatora, dla którego Grupa Emitenta realizowała całą inwestycję.
Projekty mogą być sprzedane nabywcy na każdym etapie procesu biznesowego w zależności od zapotrzebowania klienta, w
związku z tym Grupa Emitenta może realizować tylko część z etapów.
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ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY EMITENTA W ZAKRESIE WYSOKO RENTOWNYCH KRÓTKOTERMINOWYCH
PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
Grupa Emitenta realizuje transakcje, polegające na wykorzystywaniu pojawiających się okazji na rynku np. szybkiego, taniego
zakupu gruntu, a następnie przeprowadzeniu procedur administracyjnych, przekształceniu go w grunty inwestycyjne i sprzedaży
potencjalnym inwestorom.
Struktura sprzedaży:
Tabela: Przychody w podziale na podstawowe kategorie działalności Grupy Emitenta (w tys. PLN).
01.01.2014-dzień
Wyszczególnienie
zatwierdzenia
2013
2012
prospektu
Najem nieruchomości
48.546
44.239
44.354
Sprzedaż nieruchomości
1.890
1.314
905
Inne
Razem
50.436
45.553
45.259
Źródło: Emitent

2011
47.148
86.131
133.279

Pozycja inne dotyczy refakturowania materiałów i usług, jak i przychodów z usług m.in. konsultingowych.
Tabela: Struktura sprzedaży wartościowo z uwzględnieniem kluczowych klientów (w tys. PLN).
01.01.2014-dzień
Wyszczególnienie
zatwierdzenia
2013
2012
2011
prospektu
Najem nieruchomości:
LPP S.A.*)
8.710
7.045
3.938
3.583
Sprzedaż nieruchomości:
Blackstone Real Estate
0
0
154.003
333.851
*)LPP S.A. jest kluczowym najemcą powierzchni w obiektach Grupy Emitenta ze względu na wartość długoterminowych umów
podpisanych z Grupą Emitenta.
Źródło: Emitent
B.4a

Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na emitenta oraz na branże, w
których emitent prowadzi działalność.
Sprzedaż
W opinii Zarządu Emitenta od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do dnia zatwierdzenia Prospektu nie wystąpiły
żadne istotne tendencje w przychodach z tytułu najmu powierzchni handlowych oraz sprzedaży nieruchomości.
Zapasy
W opinii Zarządu Emitenta od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do dnia zatwierdzenia Prospektu nie wystąpiły
żadne istotne tendencje w zapasach.
Koszty
W opinii Zarządu Emitenta od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do dnia zatwierdzenia Prospektu nie wystąpiły
żadne istotne tendencje w kosztach.
Ceny sprzedaży
W opinii Zarządu Emitenta od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do dnia zatwierdzenia Prospektu nie wystąpiły
żadne istotne tendencje w cenach sprzedaży.

B.5

Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie
Emitent ani Grupa Kapitałowa Emitenta nie jest częścią innej grupy kapitałowej. Emitent jest podmiotem dominującym w
stosunku do innych spółek.
Poniżej w tabeli zaprezentowano posiadane przez Emitenta udziały w innych przedsiębiorstwach.
Tabela: Wykaz podmiotów zależnych Emitenta
Lp.

Nazwa podmiotu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

E.F. Progress I Sp. z o.o.
E.F. Progress II Sp. z o.o.
E.F. Progress III Sp. z o.o.*
E.F. Progress V Sp. z o.o.*
E.F. Progress VI Sp. z o.o.*
E.F. Progress VII Sp. z o.o.*
E.F. Progress X Sp. z o.o.
E.F. Progress XI Sp. z o.o.
E.F. Progress XII Sp. z o.o.
Progress II Sp. z o.o.*
Progress III Sp. z o.o.*
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Siedziba
Warszawa
Legnica
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Warszawa

Metoda
% udziałów
konsolidacji
pełna
100%
pełna
100%
pełna
100%
pełna
100%
pełna
100%
pełna
100%
pełna
100%
pełna
100%
pełna
100%
pełna
100%
pełna
100%
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%
głosów
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Progress IV Sp. z o.o.
Progress V Sp. z o.o.
Progress VII Sp. z o.o.
Progress VIII Sp. z o.o.
Progress IX Sp. z o.o.*
Progress X Sp. z o.o.*
Progress XI Sp. z o.o.*
Progress XII Sp. z o.o.
Progress XIII Sp. z o.o.*
Progress XIV Sp. z o.o.
Progress XV Sp. z o.o.
Progress XVI Sp. z o.o.
Progress XVIII Sp. z o.o.
Progress XIX Sp. z o.o.
Progress XXI Sp. z o.o.
Progress XXII Sp. z o.o.
Progress XXIII Sp. z o.o.
Progress XXIV Sp. z o.o.
Progress XXV Sp. z o.o.
Progress XXVI Sp. z o.o.
Progress XXVII Sp. z o.o.
Progress XXIX Sp. z o.o.
Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o.*
Rank Prosper Skarżysko Kamienna Sp. z o.o.
Gemar Umech Sp. z o.o.
Rank Recycling Energy Sp. z o.o.
Rank Recycling Długoszyn Sp. z o.o.
Rank Recycling Scotland Limited
E.F. Progress XI Sp. z o.o. – S.K.A.*
Progress XIV Sp. z o.o. – S.K.A.*
Progress XV Sp. z o.o. – S.K.A.*
Progress XVIII Sp. z o.o. – S.K.A.
Progress XIX Sp. z o.o. – S.K.A.*
Progress XIV Sp. z o.o. Galeria S.K.A.*
Progress XXI Sp. z o.o. Grudziądz S.K.A.*
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice S.K.A.*
Progress XXIV Sp. z o.o. Miejsce Piastowe S.K.A.*

Legnica
Warszawa
Legnica
Legnica
Legnica
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Edinburgh, Szkocja
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Warszawa
Warszawa

49

Progress XVII Sp. z o.o.*

Legnica

50

NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o.*

Legnica

pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
praw
własności
praw
własności

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

50%

50%

50%

50%

*)Udział bezpośredni i pośredni
Źródło: Emitent
Dodatkowo Rank Progress posiada 100% udziałów w spółce E.F. Progress IV Sp. z o.o., nad którą nie posiada kontroli. Emitent
ostatecznie stwierdził utratę kontroli nad jednostką E.F. Progress IV Sp. z o.o. w roku 2012, która wcześniej była spółką o
zagrożonej kontynuacji działalności. Stwierdzenie utraty kontroli nastąpiło w wyniku dodatkowych analiz stanu prawnego.
Spółka zamierzała realizować inwestycję w centrum handlowe w Stargardzie Szczecińskim. W tym celu zakupiła nieruchomości,
przy czym część ceny sprzedaży miała zostać uregulowana w terminie późniejszym. Spółka planowała pozyskanie kredytu na
finansowanie budowy oraz spłatę wierzycieli. Jednak w roku 2009, w wyniku kryzysu finansowego, otrzymanie kredytu stało się
niemożliwie a podstawowi potencjalni najemcy wycofali się ze swoich wstępnych deklaracji wynajmu powierzchni handlowej w
planowanym centrum handlowym. Spółka nie była w stanie regulować swoich zobowiązań, wobec czego zarząd złożył do
właściwego sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, który został oddalony przez sąd w wyniku
braku wystarczającego majątku na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Majątek spółki został zajęty w całości przez
komornika, który przeprowadził egzekucję z majątku w celu zaspokojenia wierzycieli rzeczowych, przy czym ich wierzytelności
nie zostały zaspokojone w całości. W konsekwencji spółka posiada wciąż ważne tytuły egzekucyjne wydane przeciwko niej, w
związku z czym, w obecnym stanie Grupa Emitenta nie jest w stanie kierować polityką finansową ani operacyjną jednostki w celu
osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej działalności. W dniu 1 października 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
podjęło uchwałę o rozwiązaniu tej spółki i otwarciu jej likwidacji z dniem 1 października 2014 r.
B.6

W zakresie znanym emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, w sposób bezpośredni lub pośredni, mają udziały w
kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego emitenta, wraz z podaniem wielkości
udziału każdej z takich osób.
Należy wskazać, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadają inne prawa głosu, jeśli ma to zastosowanie.
W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, należy podać, czy emitent jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem
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posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub kontrolujący, a także opisać charakter tej kontroli.
Tabela: Akcje posiadane przez istotnych akcjonariuszy oraz osoby wchodzące w skład organów administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych
Wyszczególnienie
Liczba akcji % w kapitale Liczba głosów na WZA % udział w liczbie głosów
Jan Mroczka wraz z Colin Holdings Ltd.
z siedzibą w Nikozji (Cypr) i Clarriford
11.925.043
32,07%
20.350.086
40,75%
Ltd. z siedzibą w Nikozji (Cypr)
Dariusz Domszy wraz z
Dermsten Trade Ltd. z siedzibą
264.840
0,71%
264.840
0,53%
w Nikozji (Cypr)
Mariusz Kaczmarek
2.500
0,01%
2.500
0,01%
Elsoria Trading Limited z siedzibą
1.526.354
4,10%
1.526.354
3,06%
w Nikozji (Cypr)
Noble Funds TFI S.A.
2.932.434
7,89%
2.932.434
5,87%
Silver Coast Investment Sp. z o.o.
2.799.563
7,53%
2.799.563
5,61%
S.K.A. z siedzibą w Warszawie
Pioneer PKO Investment
2.753.005
7,40%
2.753.005
5,51%
Management S.A.
Źródło: Emitent
Pan Jan Mroczka, który pełni funkcję Prezesa Zarządu posiada bezpośrednio 1.054.514 akcji Emitenta i pośrednio:
 8.746.103 akcji Emitenta poprzez Clarriford Limited, w którym Pan Jan Mroczka posiada 100% udziałów
 2.124.426 akcji Emitenta poprzez Colin Holdings Limited, w którym Pan Jan Mroczka posiada 100% udziałów
Pan Dariusz Domszy, który pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu posiada bezpośrednio 5.000 akcji Emitenta i pośrednio 259.840
akcji Emitenta poprzez Dermsten Trade Ltd, w którym Pan Dariusz Domszy posiada 100% udziałów
Akcjonariusze Emitenta nie posiadają żadnych innych praw głosu niż prawa związane z posiadanymi akcjami Emitenta.
Nie istnieje podmiot dominujący wobec Emitenta ani podmiot sprawujący kontrolę nad Emitentem. W razie pojawienia się
podmiotu dominującego, Statut Emitenta nie przewiduje mechanizmów zapobiegających nadużywaniu kontroli. Takie
mechanizmy zawierają przepisy prawa, m.in. Kodeks spółek handlowych oraz ustawa o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyznając
akcjonariuszom określone uprawnienia. W szczególności: art. 6 KSH (prawo żądania informacji o powstaniu stosunku dominacji),
art. 20 KSH (obowiązek równego traktowania akcjonariuszy), art. 385 § 3 KSH (prawo złożenia wniosku o wybór członków Rady
Nadzorczej w głosowaniu grupami), art. 422 § 1 KSH (prawo wniesienia powództwa o uchylenie uchwały WZA), art. 20 Ustawy o
Ofercie Publicznej (obowiązek równego traktowania akcjonariuszy), art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej (prawo złożenia
wniosku o dokonanie wyboru rewidenta do spraw szczególnych).
B.7

Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące emitenta, przedstawione dla każdego roku obrotowego
okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi
Opis znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego emitenta w okresie objętym najważniejszymi historycznymi
informacjami finansowymi lub po zakończeniu tego okresu.
Zaprezentowane poniżej wybrane dane finansowe Grupy Emitenta opracowane zostały na podstawie zbadanych przez biegłego
rewidenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2013 r., 2012 r. i 2011 r., śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 r., które nie było badane przez biegłego rewidenta,
a jedynie podlegało przeglądowi biegłego rewidenta oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za okres od 01.07.2014 do 30.09.2014, które nie było badane, ani nie podlegało przeglądowi przez biegłego
rewidenta. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 r., 2012 r. i 2011 r., śródroczne skrócone skonsolidowane
sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 r. oraz śródroczne skrócone skonsolidowane
sprawozdanie finansowe za okres od 01.07.2014 do 30.09.2014 zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej.
Tabela: Wybrane informacje finansowe (w tys. PLN)
I-III kw.
I-III kw.
Wyszczególnienie
2014**
2013**
Przychody netto ze sprzedaży
48.724
31.926
Wynik na sprzedaży
9.921
2.716
Wynik na działalności
operacyjnej + amortyzacja
-24.416
3.664
(EBITDA)
Wynik na działalności
-25.227
2.606
operacyjnej (EBIT)
Wynik brutto
-46.376
-21.720
Wynik netto
-42.600
-17.763
Aktywa razem, w tym:
958.017
1.018.904
Aktywa trwałe
786.788
855.531
Aktywa obrotowe, w tym
198.229
163.373
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I półrocze
2014*
34.037
5.860

I półrocze
2013*
22.607
1.121

2013

2012

2011

50.147
-1.257

36.370
-8.564

168.584
32.971

-24.235

13.133

14.732

14.834

156.004

-24.938

12.411

13.357

13.398

154.997

-38.923
-33.783
1.017.334
770.675
246.659

-11.441
-10.129
1.018.904
855.531
163.373

-13.932
-10.969
1.018.955
852.622
166.333

13.564
23.690
859.385
694.557
162.383

110.352
150.477
963.609
567.806
241.570

11 | S t r o n a

CZĘŚĆ I - PODSUMOWANIE
-zapasy
110.198
112.628
111.895
1.570
112.628
-należności i inne aktywa
74.793
25.924
48.795
25.924
28.039
-środki pieniężne
11.668
14.319
19.474
14.319
15.164
Kapitał własny, w tym:
402.578
445.340
411.493
445.340
445.340
-kapitał akcyjny
3.718
3.718
3.718
3.718
3.718
Zobowiązania razem, w tym:
582.439
573.564
605.841
573.564
573.615
Zobowiązania długoterminowe
331.097
301.694
323.445
301.694
301.725
Zobowiązania
251.342
271.870
282.396
271.870
271.890
krótkoterminowe
Przepływy pieniężne
Przepływy środków
pieniężnych z działalności
18.051
-2.667
14.954
-5.451
-8.333
operacyjnej
Przepływy środków
pieniężnych z działalności
-642
-65.609
9.430
-44.059
-95.510
inwestycyjnej
Przepływy środków
pieniężnych z działalności
-20.060
66.214
-19.229
49.513
107.936
finansowej
Razem przepływy pieniężne
-2.651
-2.062
5.155
4
4.093
netto
Środki pieniężne na początek
14.319
10.977
14.319
10.976
11.071
okresu
Środki pieniężne na koniec
11.668
8.915
19.474
10.980
15.164
okresu
*) Dane podlegały przeglądowi przez biegłego rewidenta. Nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.
**) Dane nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta.
Źródło: Emitent

115.072
34.670
11.071
456.309
3.718
403.076
259.559

110.853
102.402
28.315
482.975
3.715
480.634
368.827

143.517

111.807

25.724

-95.972

54.829

166.880

-97.797

-71.227

-17.244

-319

28.315

28.436

11.071

28.315

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta na przestrzeni lat 2011 – I pól. 2014 są bardzo zmienne. Zmiany te wynikają ze
specyfiki działalności Emitenta, gdzie duży wpływ na wyniki mają przeszacowania wynikające z aktualizacji wyceny
nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej. Grupa Emitenta osiąga jednak stabilne przychody z najmu powierzchni
handlowych. Natomiast często jedna transakcja sprzedaży nieruchomości jest w stanie znacząco wpłynąć na osiągane wyniki,
dodatkowo poziom przychodów Grupy Emitenta zależy w istotnym stopniu od obecnie prowadzonych inwestycji, i momentu ich
zakończenia, w związku z tym w poszczególnych latach może on ulegać znacznych wahaniom. Niemiej jednak taka polityka jest
zgodna z celem Emitenta, którym jest budowa i komercjalizacja obiektów handlowych, a następnie ich sprzedaż do
zewnętrznych inwestorów. Bardzo wysoki zysk netto w roku 2011 wynika z przeszacowań nieruchomości (m.in. galerii
handlowych w Kłodzku, Zamościu, Kaliszu i Świdnicy) na łączną kwotę 115.799 tys. PLN. W roku 2012 zysk netto spadł, co było
spowodowane obniżeniem wyniku na nieruchomościach, który wyniósł 13.908 tys. PLN. W roku 2013 pojawiła się strata netto
spowodowana wzrastającymi kosztami finansowymi, które wyniosły 29.549 tys. PLN.
Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2014 wzrosły w porównaniu do I półrocza 2013 roku o 51%, również zysk ze sprzedaży
wzrósł w analogicznych okresach o 423%. Wzrost przychodów to efekt wyższych wpływów z czynszów najmu, spowodowany
zwiększającym się portfolio obiektów handlowych w posiadaniu Emitenta. Za wzrost ten odpowiadały głównie przychody z
najmu nowo otwartych obiektów handlowych Pasażu Wiślanego w Grudziądzu oraz Centrum Handlowego Brama Pomorza w
Chojnicach, które zostały otwarte odpowiednio w czerwcu i listopadzie 2013 roku. Niemniej jednak wynik na działalności
operacyjnej w tym czasie wyniósł -24,9 mln PLN przy 12,4 mln PLN zysku w I półrocza 2013 roku, głównie za sprawą ujemnych
przeszacowań nieruchomości inwestycyjnych w łącznej kwocie 28,5 mln PLN ujętych w pierwszej połowie 2014 roku Spółka
zanotowała jednocześnie na poziomie netto 33,8 mln PLN skonsolidowanej straty, podczas gdy po sześciu pierwszych
miesiącach zeszłego roku było to 10,1 mln PLN straty.
W III kwartale 2014 roku Grupa Kapitałowa Emitenta wypracowała 14.687 tys. PLN przychodów ze sprzedaży, wobec 9.319 tys.
PLN w III kwartale 2013 roku. Narastająco po trzech kwartałach przychody te wyniosły 48.724 tys. PLN, podczas gdy w
analogicznym okresie roku poprzedniego ukształtowały się na poziomie 31.926 tys PLN., co oznacza wzrost o 56,2%. Wysoki
wzrost został osiągnięty głównie poprzez zwiększone wpływy z czynszów najmu, co było efektem znacznie zwiększonej
powierzchni handlowej oferowanej przez Grupę Emitenta oraz wysokiej, przekraczającej 90 proc., komercjalizacji obiektów.
Powierzchnia handlowa oferowana przez Grupę Emitenta na koniec III kwartału 2014 roku. Grupa Emitenta w III kwartale 2014
poprawiła jednocześnie wynik na działalności operacyjnej, który wyniósł w trzecim kwartale -290 tys. PLN, wobec ponad 9.805
tys. PLN straty w III kw. 2013 roku. Na poziomie netto Grupa Emitenta odnotowano 8.817 tys. PLN straty, wobec 7.634 tys. PLN
straty w analogicznym okresie roku poprzedniego. W ujęciu narastającym za III kwartały 2014 roku Grupa Emitenta wypracował
wynik na działalności operacyjnej na poziomie -25.227 tys. PLN wobec 2.606 tys. PLN w analogicznym okresie roku
poprzedniego. Na poziomie netto Grupa Emitenta odnotowano 42.600 tys. PLN straty wobec 17.763 tys. straty za III kwartały
roku poprzedniego. Wpływ na osiągniętą stratę na poziomie zysku operacyjnego i zysku netto miał osiągnięty wynik na
nieruchomościach, który w okresie III kwartałów 2014 roku obniżył wynik o 31.265 tys. PLN. W analogicznym okresie roku
poprzedniego wpływ wyniku na nieruchomościach na poziom zysku operacyjnego i zysku netto był dodatni i wyniósł 2.939 tys.
PLN. Główny wpływ na osiągnięty wynik na nieruchomościach miała sprzedaż galerii handlowej w Pile. Łączny Efekt sprzedaży
galerii w Pile na wynik wyniósł 15.678 tys. PLN. Sprzedaż obiektu w Pile miała pozytywny wpływ na kondycję finansową Grupy
Kapitałowej, Zarząd Emitenta szacuje, że całkowity zysk z tej transakcji wyniesie ok. 7 mln PLN
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Tabela: Wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej Emitenta
01.01.2014 01.01.2013
Wyszczególnienie
30.09.2014 30.09.2013
Rentowność sprzedaży
20,4%
8,5%
Rentowność EBITDA
-51,8%
8,2%
Rentowność EBIT
-50,1%
11,5%
Rentowność brutto
-95,2%
-68,0%
Rentowność netto
-87,4%
-55,6%
Rentowność aktywów (ROA)
-4,3%
-1,7%
Rentowność kapitałów własnych
-10,6%
-4,0%
(ROE)
Źródło: Emitent

01.01.2014
30.06.2014
17,2%
-71,2%
-73,3%
-114,4%
-99,3%
-6,6%

01.01.2013
30.06.2013
5,0%
58,1%
54,9%
-50,6%
-44,8%
-2,0%

2013

2012

2011

(2,5%)
29,4%
26,6%
(27,8%)
(21,9%)
(1,1%)

(23,5%)
40,8%
36,8%
37,5%
65,1%
2,8%

19,6%
93,4%
92,8%
66,3%
90,0%
15,7%

-16,4%

-4,5%

(2,5%)

5,2%

31,2%

W omawianym okresie rentowność sprzedaży spadła z 19,6% w 2011 roku do -2,5% w 2013 roku. Spadek rentowności wynika ze
spadku sprzedaży, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich kosztów stałych, co jest konsekwencją specyfiki działalności
Emitenta i przyjętego tym samym modelu biznesowego. W I połowie 2014 roku oraz w okresie III kwartałów 2014 roku
rentowność sprzedaży znacząco wzrosła m.in. wyniku zwiększonych wpływów z czynszów najmu, co było efektem znacznie
zwiększonej powierzchni handlowej oferowanej przez Grupę Emitenta oraz wysokiej, przekraczającej 90 proc., komercjalizacji
obiektów oraz na skutek podjętych działań organizacyjnych zmierzających do redukcji kosztów działalności Grupy. Jednym z
takich działań było wydzielenie do osobnej spółki i sprzedaż do podmiotu zewnętrznego działu księgowości i kadr, a następnie
podpisanie umowy na outsourcing tych usług.
Dodatni wynik uzyskany na nieruchomościach (114.305 tys. PLN w 2011, 13.070 tys. PLN w 2012 roku, 20.413 tys. PLN w 2013
roku) pozwolił w każdym roku osiągnąć dodatni zysk na działalności operacyjnej, co pozwoliło na osiągnięcie dodatniej
rentowności EBITDA i EBIT. Rentowności EBIT i EBIDTA pomimo tendencji spadkowej, utrzymuje się na korzystnym wysokim
poziomie. W I połowie 2014 roku oraz w okresie III kwartałów 2014 roku za sprawą ujemnych przeszacowań nieruchomości
inwestycyjnych wynoszących odpowiednio -28,5 mln PLN i -3,3 mln PLN, Grupa Emitenta odnotowała ujemny zysk operacyjny,
co przełożyło się na ujemną rentowność EBIT i EBITDA. Dodatkowo wysokie koszty finansowe dodatkowo pogorszyły
rentowność na poziomie brutto i netto.
W latach 2011-2013 istotnemu spadkowi uległa rentowność aktywów i kapitałów własnych. ROA spadł z 15,7% w 2011 roku do 1,1% w 2013, natomiast ROE spadł z 31,2% do -2,5% w tym samym okresie, co było głównie efektem osiągniętej w roku 2013
straty netto. Dodatkowo po spadku aktywów w 2012 roku, miedzy innymi ze względu przez dokonaną na rzecz Blackstone Real
Estate sprzedaż obiektów (Centrum Handlowe w Kłodzku i Zamościu oraz Galerię handlową w Kaliszu za łączą kwotę 486 mln
PLN), istotnie, bo aż o 18,6% r/r, wzrósł poziom aktywów, w wyniku m.in. rozpoczęcia realizacji projektu galeryjnego w Pile i
Chojnicach. Pogorszenie rentowności aktywów i kapitałów własnych na koniec I połowy 2014 roku względem I półrocza 2013
roku wynikało z osiągniętej wysokiej straty półrocznej w wysokości -33.783 tys. PLN. Na polepszenia wskaźnika zarówno
rentowności aktywów jak i kapitałów własnych na koniec III kwartału 2014 roku miało wpływ obniżenie wartości aktywów z
poziomu 1.018.904 tys. PLN na koniec III kwartału 2013 do poziomu 985.017 tys. PLN na koniec III kwartału 2014 oraz kapitałów
własnych z poziomu 445.340 tys. PLN na koniec III kwartału 2013 do poziomu 402 578 tys. PLN na koniec III kwartału 2014
Czynniki mające istotny wpływ na wyniki działalności operacyjnej
Wynik działalności operacyjnej w 2011 roku wyniósł 156.491 tys. PLN. Na wynik ten miały wpływ z jednej strony, przychody ze
sprzedaży nieruchomości w Opolu i Krośnie, z drugiej zaś wzrost pozostałych przychodów operacyjnych 60 mln PLN, do poziomu
146 mln PLN. Największą składową w tej pozycji stanowiły przeszacowania wycen nieruchomości inwestycyjnych, które
zwiększyły wynik o 116 mln PLN. Najistotniejsze przeszacowania dotyczyły centrów handlowych w Kłodzku, Zamościu, Legnicy,
Kaliszu i Świdnicy. Zwiększenie wartości godziwej nieruchomości istniejących było spowodowane głównie wzrostem kursu euro,
natomiast wzrost wartości nieruchomości w budowie był spowodowany postępującym procesem budowlanym. Znaczącą
pozycją w pozostałych kosztach operacyjnych stanowiło także korzystne rozstrzygnięcie postępowania upadłościowego spółki
Jogra 2 Sp. z o.o., w wyniku czego Emitent otrzymał 30% udziału w nieruchomości położonej we Wrocławiu, co zwiększyło
pozostałe przychody operacyjne o niemal 20 mln PLN. Pozostałe przychody operacyjne wzrosły o 16 mln PLN w porównaniu do
2010 roku. Składały się na nie głównie: odpisy na należności o niemal 10 mln PLN, zwiększone koszty sądowe i egzekucyjne,
utworzenie rezerwy na ryzyko utraty ulgi w podatku od nieruchomości w Legnicu oraz zwiększone koszty darowizn.
Wynik działalności operacyjnej w 2012 roku wyniósł 14.236 tys. PLN, co oznacza spadek r/r o 90%. Na spadek wyniku wpływ
miał zarówno spadek przychodów ze sprzedaży, w tym brak jednorazowych dużych transakcji sprzedaży, które wpłynęły na
wysoką wartość przychodów ze sprzedaży w roku 2011, a także niższe pozostałe przychody operacyjne. W roku 2012 pozostałe
przychody operacyjne spadły o 119 mln PLN, jednak i tak stanowiły istotną pozycję sprawozdania z całkowitych dochodów.
Największą składową stanowiły przeszacowania wycen nieruchomości inwestycyjnych, które zwiększyły wynik o niemal 14 mln
PLN. Najbardziej istotne przeszacowania dotyczyły istniejących centrów handlowych w Legnicy i Świdnicy oraz realizowanych w
Chojnicach i Pile. Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości istniejących było spowodowane spadkiem kursu euro,
natomiast wzrost wartości nieruchomości w budowie był spowodowany postępującym procesem budowlanym. Znaczącą
pozycję w pozostałych przychodach operacyjnych stanowiło także wykazanie zysku na utracie kontroli na jednostką zależną E.F.
Progress IV Sp. z o.o. co zwiększyło pozostałe przychody operacyjne o niemal 7 mln PLN. Pozostałe koszty operacyjne spadły o
79% w porównaniu do roku 2011 i wyniosły niecałe 5 mln PLN. Składały się na nie głównie: odpisy na należności, naliczona kara
umowna i nieodpłatne przekazanie gruntu. W roku 2012 nastąpił wyraźny wzrost przychodów finansowych o ponad 21 mln PLN,
który wynikał niemal w całości dodatnich różnic finansowych.
W 2013 roku Grupa wygenerowała zysk operacyjny na poziomie 13.357 tys. PLN, co jest poziomem podobnym do roku 2012.
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Pozostałe przychody operacyjne spadły w 2013 roku i wyniosły 21,6 mln PLN, z czego 95% stanowił wynik na przeszacowaniach
nieruchomości inwestycyjnych. Koszty działalności operacyjnej wzrosły o 2,1 mln PLN i wzrost ten niemal w całości wynikał z
odpisów aktualizujących wartość należności.
W I półroczu 2014 roku Grupa odnotowała stratę na działalności operacyjnej w kwocie 24.938 tys. PLN, w porównaniu do zysku
na poziomie 12.411 tys. PLN w I półroczu 2013 roku, głównie za sprawą ujemnych przeszacowań nieruchomości inwestycyjnych
w łącznej kwocie 28,5 mln PLN ujętych w pierwszej połowie 2014 roku. Największy wpływ na osiągnięty wynik miały
przeszacowania nieruchomości do wartości godziwej. Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości Emitent poddaje cyklicznej
wycenie niezależnych rzeczoznawców zarówno istniejące obiekty, jak i te, które są w fazie realizacji. Aktualizacje te są na
bieżąco rozpoznawane w zysku netto. W minionym półroczu bilans przeszacowań jest negatywny, w związku z obniżeniem
wartości działających i budowanych obiektów. To głównie efekt zmieniającej się ogólnej sytuacji rynkowej w ubiegłym półroczu i
panującej dużej presji na czynsze najmu ze strony najemców.
Narastająco po III kwartałach 2014 roku Grupa Emitenta odnotowała stratę na działalności operacyjnej w kwocie 25.227 tys.
PLN, w porównaniu do zysku na poziomie 2.606 tys. PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, głównie za sprawą
ujemnych przeszacowań nieruchomości inwestycyjnych w łącznej kwocie 31,3 mln PLN. Największy wpływ na osiągnięty wynik
miały przeszacowania nieruchomości do wartości godziwej. Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości Emitent poddaje
cyklicznej wycenie niezależnych rzeczoznawców zarówno istniejące obiekty, jak i te, które są w fazie realizacji. Aktualizacje te są
na bieżąco rozpoznawane w zysku netto. W minionym III kwartałach 2014 bilans przeszacowań jest negatywny, w związku z
obniżeniem wartości działających i budowanych obiektów. Główny wpływ na osiągnięty wynik na nieruchomościach miała
sprzedaż galerii handlowej w Pile. Łączny Efekt sprzedaży galerii w Pile na wynik wyniósł 15.678 tys. PLN.
Przyczyny znaczących zmian w sprzedaży lub przychodach
Przychody Grupy zrealizowane w 2011 roku wyniosły 168.584 tys. PLN, na co w dużej mierze wpłynęły jednorazowe przychody
ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w Opolu-Turawie za ok 39 mln PLN oraz hipermarketu OBI w Krośnie za ok. 32 mln PLN.
Przychody z najmu wyniosły w tym czasie 47.148 tys. PLN, z czego prawie połowę stanowił najem Galerii Piastów w Legnicy.
W 2012 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 36.370 tys. PLN. Przychody w roku 2012 uległy znacznemu zmniejszeniu w
stosunku do roku 2011. Było to spowodowane brakiem jednorazowych dużych transakcji sprzedaży, które wpłynęły na wysoką
wartość przychodów ze sprzedaży w roku 2011. Ponadto o 9% spadły w tym czasie przychody z najmu. W 2012 roku przychody z
najmu wyniosły 44.354 tys. PLN, które zostały obniżyły przychody ogółem o 13,6 mln PLN (jest to przede wszystkim zmiana
stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów komercjalizacji Galerii Tęcza i dofinansowania najemców).
Na koniec 2012 roku w strukturach Grupy pozostały trzy obiekty handlowo-usługowe w Legnicy, Jeleniej Górze i Świdnicy, o
łącznej powierzchni najmu 45,2 tys. mkw. Dodatkowo do dnia 8 lutego 2012 r., do momentu sprzedaży Galerii Tęcza w Kaliszu,
Grupa Kapitałowa uzyskiwała także przychody z najmu powierzchni handlowej tej nieruchomości.
W roku 2013 łączne przychody Grupy wyniosły 50.147 tys. PLN, co oznacza wzrost r/r o 38%. Niemniej jednak przychody ze
sprzedaży utrzymały się w roku 2013 na poziomie 2012 roku. Niższa wartość w 2012 roku wynikała ze zmiany stanu produktów
w kwocie -13.600 tys. PLN. W roku 2013 Grupa nie odnotowała transakcji sprzedaży obiektów handlowych. Niemal 90%
przychodów ze sprzedaży stanowiły przychody z najmu powierzchni handlowych w prowadzonych centrach handlowych w
Legnicy, Jeleniej Górze, Świdnicy, Grudziądzu i Chojnicach.
W I półroczu 2014 roku Grupa Kapitałowa Rank Progress S.A. wypracowała 30.029 tys. PLN przychodów ze sprzedaży produktów
i usług (bez uwzględnienia zmiany stanu produktów) wobec 20.341 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Prawie
50-procentowy wzrost przychodów to efekt wyższych wpływów z czynszów najmu, spowodowany zwiększającym się portfolio
obiektów handlowych w posiadaniu Emitenta. Za wzrost ten odpowiadały głównie przychody z najmu nowo otwartych obiektów
handlowych Pasażu Wiślanego w Grudziądzu oraz Centrum Handlowego Brama Pomorza w Chojnicach, które zostały otwarte
odpowiednio w czerwcu i listopadzie 2013 roku. Tylko te dwa obiekty wygenerowały 8.241 tys. PLN przychodów z I półroczu
2014 roku
Narastająco po III kwartałach 2014 roku Grupa Emitenta wypracowała 47.592 tys. PLN przychodów ze sprzedaży produktów i
usług (bez uwzględnienia zmiany stanu produktów) wobec 30.827 tys. PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Ponad
54% wzrost przychodów to efekt wyższych wpływów z czynszów najmu, spowodowany zwiększającym się portfolio obiektów
handlowych w posiadaniu Emitenta. Za wzrost ten odpowiadały głównie przychody z najmu nowo otwartych obiektów
handlowych Pasażu Wiślanego w Grudziądzu oraz Centrum Handlowego Brama Pomorza w Chojnicach, które zostały otwarte
odpowiednio w czerwcu i listopadzie 2013 roku.
B.8

Wybrane najważniejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich charakteru.
Nie dotyczy. Emitent nie sporządził informacji finansowych pro forma, ponieważ wg Zarządu Emitenta brak jest przesłanek do
sporządzenia takich informacji.

B.9

Prognoza lub szacunek wyników
Emitent nie publikował prognoz ani szacunków finansowych.

B.10

Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do historycznych informacji
finansowych.
Nie dotyczy. W odniesieniu do historycznych informacji finansowych biegli rewidenci wydali opinie bez zastrzeżeń.
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B.11

W przypadku gdy poziom kapitału obrotowego emitenta nie wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb, należy załączyć
wyjaśnienie.
Nie dotyczy. Poziom kapitału obrotowego Grupy Emitenta jest wystarczający na pokrycie jej obecnych potrzeb.

DZIAŁ C – PAPIERY WARTOŚCIOWE
C.1
Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym
ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych.
Na podstawie Prospektu Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku
regulowanym, podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3.500.000 akcji zwykłych na
okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu istnieją wyłącznie imienne, uprzywilejowane Akcje serii A2. Akcje zwykłe na
okaziciela serii A2 powstaną po zarejestrowaniu przez Sąd zmiany Statutu. Akcje serii A2 uzyskają status
uprawniający do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym od daty rejestracji przez Sąd zmian
w Statucie. Wniosek Emitenta w sprawie zarejestrowania zmiany statusu Akcji serii A2 został złożony w dniu
13.10.2014 roku.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu akcjom serii A2 nie został przyznany kod ISIN, jednak stosownie do art. 5 Ustawy
o Obrocie Emitent jest zobowiązany zawrzeć z KDPW umowę, której przedmiotem będzie rejestracja papierów
wartościowych Emitenta ubiegających się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. Kod ISIN nadany
zostanie uchwałą Zarządu KDPW.
C.2

Waluta emisji papierów wartościowych.
Akcje emitowane są w walucie polskiej (PLN).

C.3.

Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni. Wartość
nominalna akcji lub wskazanie, że akcje nie mają wartości nominalnej.
Kapitał zakładowy wynosi 3.718.355,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt
pięć złotych) i dzieli się na:

12.750.960 (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda

3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) każda

16.250.960 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na
okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda

4.643.130 (cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda

38.500 (trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda
Emitent w dniu 13 października złożył do Sądu rejestrowego wniosek w sprawie zarejestrowania zmiany Akcji
imiennych uprzywilejowanych serii A2 na Akcje zwykłe na okaziciela serii A2.
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł. Wszystkie akcje Emitenta zostały pokryte wkładami pieniężnymi.
Akcje serii A1 i serii A2 są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypadają
dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
Kapitał zakładowy został opłacony w całości.

C.4

Opis praw związanych z papierami wartościowymi.
Prawa majątkowe związane z papierami wartościowymi spółki
Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:
1. Prawo do dywidendy - to jest prawo udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym,
zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom
(art. 347 KSH).
2.

Prawo poboru - to jest prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji.

3.

Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej
likwidacji.

4.

Prawo do zbywania posiadanych akcji. Statut Emitenta nie przewiduje żadnych ograniczeń w tym zakresie.

5.

Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem.

Prawa korporacyjne związane z papierami wartościowymi spółki
Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce:
1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na Walnym
Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH).
2.

Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie
w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną
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dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH).
3.

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia
przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 401 §
1 KSH).

4.

Prawo do zgłaszania na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad, przyznane Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego Spółki (art. 401 § 4 KSH).

5.

Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 KSH.

6.

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje:
a. zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,
b. akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania
sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej,
c. akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu,
d. akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego
zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek
akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej
powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

7.

8.

Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia związanego z
utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych); uchwałę w tym
przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej).

9.

Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności
zgodnie z 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, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad
Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o
zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 KSH).

10. Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (art. 328 § 6 KSH).
11. 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).
12. Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia
przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH).
13. Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). Lista
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca
nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery
akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie
przed odbyciem Walnego zgromadzenia. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 1.1 KSH).
14. Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu
komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą
kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru
jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH).
15. Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał
(art. 421 § 3 KSH). Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z
pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów.
16. Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 i
487 KSH, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia
ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.
17. Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art.
341 § 7 KSH).
18. 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
PROSPEKT EMISYJNY RANK PROGRESS S.A.

16 | S t r o n a

CZĘŚĆ I - PODSUMOWANIE
tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami.
C.5

Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych.
Statut Emitenta nie zawiera żadnych postanowień dotyczących ograniczeń zbywania papierów wartościowych
Emitenta.
Ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie i Ustawy o Ofercie:

Wymóg dopuszczenia papierów wartościowych objętych zatwierdzonym prospektem emisyjnym do obrotu na
rynku regulowanym

Wymóg pośrednictwa firmy inwestycyjnej przy dokonywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty
publicznej albo obrotu papierami wartościowymi na rynku regulowanym
 Zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w czasie trwania okresu zamkniętego. Okresem
zamkniętym w rozumieniu Ustawy o Obrocie jest:
 okres od wejścia w posiadanie przez którąkolwiek z ww. osób fizycznych informacji poufnej dotyczącej
Emitenta lub instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o
Obrocie, do czasu przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,
 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 niż dwa miesiące, chyba że którakolwiek z osób fizycznych wymienionych powyżej
nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony dany raport,
 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 niż miesiąc, chyba że którakolwiek z osób fizycznych
wymienionych powyżej nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został
sporządzony dany raport,
 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 niż dwa tygodnie, chyba że którakolwiek z osób fizycznych
wymienionych powyżej nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został
sporządzony dany raport.


Obowiązki informacyjne członków zarządów i rad nadzorczych, prokurentów i osób pełniących funkcje
kierownicze. Stosownie do art. 160 Ustawy o Obrocie osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub
nadzorczych Emitenta albo będące jego prokurentami, 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 (o których mowa w
art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie) 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.



Obowiązki w zakresie ujawniania stanu posiadania akcji. Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie każdy:
 kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%,15%, 20%, 25%, 33%, 33 i 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby
głosów w spółce publicznej,
 kto posiadał co najmniej 5%, 10%,15%, 20%, 25%, 33%, 33 i 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby
głosów w spółce publicznej, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%,15%,
20%, 25%, 33%, 33 i 1/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,
 kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 2%
ogólnej liczby głosów - w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku oficjalnych
notowań giełdowych, lub o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje
dopuszczone są do obrotu na innym rynku regulowanym, albo
 kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce
publicznej, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,
jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę niezwłocznie, 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.



Obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w przypadku. Stosownie do
art. 72 ust. 1 Ustawy o Ofercie nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w
ogólnej liczbie głosów (a) o więcej niż 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%, albo (b) o więcej niż 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.
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Ponadto przekroczenie:
 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej – może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania
do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z wyjątkiem przypadku gdy przekroczenie 33% ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w
podpunkcie poniżej (art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie);
 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej – może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania
do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki (art. 74 ust. 1 Ustawy o
Ofercie).

C.6

Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na
rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których papiery wartościowe są lub
mają być przedmiotem obrotu.
Zamiarem Emitenta jest aby Akcje serii A2 zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. Dopuszczenie do obrotu na GPW Akcji serii A2 Emitenta może nastąpić
po spełnieniu warunków określonych w obowiązujących regulacjach Giełdy.

C.7

Opis polityki dywidendy.
Organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zgodnie z art. 395 KSH, winno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie
każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki akcyjnej ustala wysokość dywidendy, dzień
ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 KSH). Uprawnionymi do dywidendy za
dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy posiadają na swoim rachunku akcje w dniu, który Walne Zgromadzenie
określi w swojej uchwale, jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.
Statut Emitenta przewiduje możliwości wypłaty zaliczki na dywidendę. Wypłaty zaliczek na poczet dywidendy
dokonuje Zarząd spółki. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy może nastąpić, jeżeli spółka posiada środki
wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej i jest możliwa, jeżeli zatwierdzone
sprawozdanie finansowe spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę
zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym
przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek
może dysponować zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. O planowanej wypłacie zaliczek
zarząd musi ogłosić na co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało
sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego
ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia
wypłat.
Warunki i sposób przekazania dywidendy ogłaszane są przez Spółkę w formie raportów bieżących zgodnie z §38 ust.
1 pkt. 11) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych. Warunki i termin
przekazania dywidendy, w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie decyzje o jej wypłacie, ustalane będą
zgodnie z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych. Zgodnie z §106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości
dywidendy, o dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako
„dzień dywidendy”) oraz terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z §106 ust. 2. Szczegółowych Zasad Działania KDPW,
między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 9 dni. Ponadto
zgodnie z § 127 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Emitent jest obowiązany
bezzwłocznie powiadomić GPW o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy. Wypłata dywidendy
będzie następować za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata dywidendy przysługującej
akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej zgodnie z §112 Szczegółowych Zasad
Działania KDPW, następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizacje prawa
do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie
przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na
poszczególne rachunki akcjonariuszy.
Jednym z priorytetowych celów Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna jest zapewnienie swoim Akcjonariuszom
możliwości budowania ich majątku w aspekcie wzrostu cen akcji poprzez realizację programu inwestycyjnego oraz
czytelnej, długofalowej i stabilnej polityki dywidendowej Nadwyżka wolnych środków, w zależności od interesów
Spółki i oceny zamierzeń i perspektyw oraz stosownych zasobów Spółki dokonanych przez organy nadzorujące i
zarządzające Spółki, będzie mogła być wypłacana w formie pieniężnej w postaci dywidendy dla akcjonariuszy.
Zasadą polityki Zarządu odnośnie do dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego
zysku i możliwości Spółki. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się
koniecznością zapewnienia Spółce płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności.
Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii D wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu z dnia 15 kwietnia 2013
roku Obligatariusze mogą żądać wcześniejszego wykupu obligacji jeżeli po dniu emisji Walne Zgromadzenie
Emitenta podejmie uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy lub Emitent dokona wypłaty dywidendy lub zostanie
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podjęta uchwała przez właściwy organ Emitenta o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy lub taka zaliczka zostanie
wypłacona.
Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii E wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu z dnia 4 grudnia 2013
roku Obligatariusze mogą żądać wcześniejszego wykupu obligacji jeżeli po dniu emisji Walne Zgromadzenie
Emitenta podejmie uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy lub Emitent dokona wypłaty dywidendy lub zostanie
podjęta uchwała przez właściwy organ Emitenta o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy lub taka zaliczka zostanie
wypłacona.
DZIAŁ D – RYZYKO
D.1

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta lub jego branży.
Czynniki ryzyka związane z otoczeniem rynkowym Emitenta:

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i polityczną w Polsce

Ryzyko zmian regulacji prawnych

Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego

Ryzyko związane z nasileniem walki konkurencyjnej

Ryzyko kursowe

Ryzyko odsetkowe

Problemy finansowe klientów Grupy Emitenta
Czynniki ryzyka specyficzne dla Emitenta i jego branży:

Ryzyko związane z celami strategicznymi

Ryzyko związane ze wzrostem kosztów operacyjnych i innych kosztów

Ryzyko związane z zależnością Grupy Emitenta od wykonawców robót budowlanych

Ryzyko związane z możliwością nabycia kolejnych gruntów

Ryzyko związane z niekorzystnymi warunkami gruntowymi

Ryzyko związane z spadkiem cen gruntów

Ryzyka towarzyszące realizacji inwestycji

Cykliczność rynku nieruchomości handlowych

Miejsca, w których znajdują się nieruchomości Grupy są narażone na ryzyko regionalne i mogą stracić na
atrakcyjności

Ryzyko związane z nieuzyskaniem decyzji administracyjnych

Ryzyko związane z odpowiedzialnością z tytułu ochrony środowiska

Ryzyko związane z odejściem osób pełniących kluczowe funkcje

Utrata kluczowych najemców

Ryzyko związane z wypadkami przy pracy u wykonawców

Ryzyko związane z dźwignią finansową i zabezpieczeniami na majątku Grupy Emitenta

Ryzyko związane z niewypłacalnością Emitenta lub jej podmiotów zależnych

Ryzyko związane z reprywatyzacją
Przedstawienie czynników ryzyka w powyższej kolejności nie stanowi wskazówki co do prawdopodobieństwa ich
zaistnienia czy istotności.

D.3

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów wartościowych.
Czynniki ryzyka dla papierów wartościowych:

Ryzyko związane z odmową lub wstrzymaniem wprowadzenia do obrotu akcji Emitenta będących przedmiotem
wprowadzenia

Ryzyko wynikające z ewentualnego naruszenia przez Emitenta przepisów prawa w związku z ubieganiem się o
dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu

Ryzyko wynikające z możliwości zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub
bezpieczeństwa obrotu na tym rynku albo naruszenia interesów inwestorów

Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego

Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami

Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu giełdowego

Ryzyko wynikające z możliwości niedopełnienia przez Emitenta obowiązków wymaganych prawem,
wynikających z Ustawy o Obrocie

Ryzyko odmowy rejestracji Akcji serii A2
Przedstawienie czynników ryzyka w powyższej kolejności nie stanowi wskazówki co do prawdopodobieństwa ich
zaistnienia czy istotności.

DZIAŁ E – OFERTA
E.1 Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe koszty
pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego.
Nie dotyczy. Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do
obrotu 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2.
E.2a

Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów pieniężnych.
Nie dotyczy. Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do
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obrotu 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2.
E.3.

Opis warunków oferty.
Nie dotyczy. Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do
obrotu 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2.

E.4

E.5

E.6

Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty.
Nie dotyczy. Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do
obrotu 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2.
Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży.
Umowy zakazu sprzedaży akcji typu "lock-up": strony, których to dotyczy; oraz wskazanie okresu objętego
zakazem sprzedaży.
Nie dotyczy. Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do
obrotu 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2.
Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą.
W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, należy podać wielkość i wartość
procentową natychmiastowego rozwodnienia, jeśli nie dokonają oni subskrypcji na nową ofertę.
Nie dotyczy. Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do
obrotu 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2.

E.7

Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego.
Nie dotyczy. Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do
obrotu 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2.
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CZĘŚĆ II - CZYNNIKI RYZYKA
Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani
oceną ich ważności.

1.

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM RYNKOWYM EMITENTA

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i polityczną w Polsce
Całość przychodów Grupy Emitenta jest związana z działalnością na rynku krajowym i z tego też względu jest uzależniona
pośrednio od czynników związanych z ogólną sytuacją makroekonomiczną Polski, między innymi takich jak poziom
bezrobocia, tempo wzrostu gospodarczego, czy poziom inflacji. Perturbacje na międzynarodowych rynkach finansowych
oraz niespokojna sytuacja polityczna w krajach sąsiadujących z Polską wpływają na sytuację gospodarczą w kraju. Zmiany
tempa krajowego wzrostu gospodarczego, wzrost stopy bezrobocia, zmiany poziomu popytu konsumenckiego, siła
nabywcza konsumentów (średnie wynagrodzenie) czy też zmiany kursu PLN wobec walut obcych, wpływają i mogą w
wpływać na sytuację finansową Grupy Emitenta.
Wszelkie przyszłe niekorzystne zmiany jednego lub kilku z powyższych czynników, w szczególności pogorszenie stanu
polskiej gospodarki, kryzys walutowy lub kryzys finansów publicznych, mogą mieć negatywny wpływ na wyniki i sytuację
finansową Grupy Emitenta.
Ryzyko zmian regulacji prawnych
Pewne zagrożenie mogą stanowić zmiany przepisów prawa lub różne jego interpretacje. Niespójność, brak jednolitej
interpretacji przepisów prawa oraz częste nowelizacje pociągają za sobą poważne ryzyko w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania nieruchomości gruntowych i realizacji inwestycji budowlanych.
Ewentualne zmiany, w szczególności przepisów dotyczących działalności przemysłowej, ochrony środowiska, prawa pracy i
ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego (w tym prawa spółek i prawa regulującego zasady funkcjonowania rynku
kapitałowego), mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności Grupy
Emitenta. Prawo polskie obecnie znajduje się wciąż w okresie dostosowawczym, związanym z przystąpieniem Polski do Unii
Europejskiej. Zmiany przepisów prawa z tym związane mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej, w
tym także Grupę Emitenta.
Jednym ze skutków rozszerzenia Unii Europejskiej jest konieczność harmonizacji polskiego prawa z ustawodawstwem
europejskim. Zmianie uległo wiele ustaw i nadal wdrażane są dyrektywy prawa europejskiego, które zmieniają procedury
administracyjne, sądowe, a także przepisy regulujące prawo prowadzenia działalności gospodarczej, np. w zakresie stawek
podatku od wartości dodanej. Wejście w życie nowych regulacji obrotu gospodarczego może wiązać się z problemami
interpretacyjnymi, niekonsekwentnym orzecznictwem sądów, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez
organy administracji publicznej, itp.
Powyższe okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy Emitenta.
Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego
System podatkowy w Polsce charakteryzuje się relatywną niestabilnością. Ewentualne, nieoczekiwane zmiany dotyczące
opodatkowania działalności gospodarczej mogą wpłynąć negatywnie na prowadzoną przez Spółkę działalność inwestycyjną
i deweloperską. Ponadto istnieje ryzyko, że nowe regulacje podatkowe osłabią skłonność konsumentów i firm do
nabywania nieruchomości.
Ryzyko związane z nasileniem walki konkurencyjnej
Rynek, na którym działa Grupa Emitenta, cechuje wysoki i wciąż rosnący stopień konkurencji. Po wstąpieniu Polski do Unii
Europejskiej na polskim rynku rozpoczęły działalność niemal wszystkie znaczące europejskie firmy deweloperskoinwestycyjne. Zjawisko to zasadniczo wpłynęło na zaostrzenie konkurencji. Grupa Emitenta ogranicza niniejsze ryzyko
między innymi poprzez inwestowanie w miastach małych i średniej wielkości, słabo nasyconych nowoczesną powierzchnią
handlową oraz rozwój nowych segmentów działalności m.in. związanych z ochroną środowiska.
Dodatkowo Grupa Emitenta może spotkać się z silną konkurencją już na etapie identyfikacji i pozyskiwania gruntów. Fakt
ten może spowodować znaczny wzrost cen gruntów, a co za tym idzie negatywnie wpłynąć na rentowność realizowanych
przedsięwzięć budowlanych. W celu ograniczenia ryzyka związanego z konkurencją, Grupa Emitenta w trybie ciągłym
przeprowadza badania rynku nieruchomości oraz analizy działań konkurencji. Spółka jednocześnie prowadzi politykę
pozyskiwania działek zakładającą ich rzetelną i ostrożną ocenę.
Ryzyko kursowe
Spółka zawiera znaczną część umów, w tym umowy najmu i umowy kredytowe, w euro. Wprawdzie umowy kredytowe są
zawierane w euro tylko w przypadku, gdy w ocenie Zarządu stanowią naturalne zabezpieczenie zmienności przychodów z
czynszów najmu denominowanych w euro pochodzących z nieruchomości finansowanych tymi kredytami, nie można
wykluczyć jednak, że zmiany kursów walut w stosunku do złotego mogą mieć istotny wpływ na wyniki Grupy Emitenta. W
okresie znacznego wzrostu kursu walut, wzrost ten może mieć pozytywny wpływ na przychody ze sprzedaży,
przeszacowanie wartości nieruchomości do wartości godziwej i wyniki Grupy Emitenta. W okresie znacznego spadku kursu
walut, spadek ten może mieć negatywny wpływ na przychody ze sprzedaży, przeszacowanie wartości nieruchomości do
wartości godziwej i wyniki Grupy Emitenta. Taka zmienność wyniku jest ograniczana przez Grupę Emitenta w sposób
wskazany powyżej, jak również poprzez odpowiednie strategie zabezpieczeń ustalone z instytucjami finansującymi dany
projekt.
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Ryzyko odsetkowe
Grupa Emitenta w szerokim zakresie korzysta z oprocentowanego finansowania zewnętrznego w postaci obligacji,
leasingów, kredytów budowlanych, inwestycyjnych oraz odnawialnych na VAT inwestycyjny zarówno w walucie euro, jak i
PLN. W konsekwencji Grupa Emitenta jest narażona na ryzyko zmienności oprocentowania tych instrumentów dłużnych,
które są oprocentowane stopą zmienną. W celu ograniczenia powyższego ryzyka, Grupa Emitenta realizuje strategie
uzgodnione z instytucjami finansowymi zmierzające do ograniczenia tego ryzyka np. poprzez zastosowanie pochodnych
instrumentów finansowych na zamianę stóp procentowych ze zmiennych na stałe. Ewentualnie trwające turbulencje na
rynkach finansowych mogą spowodować, że ocena tego ryzyka w przyszłości może ulec zmianie.
Na dzień 30.06.2014 roku Grupa Emitenta posiadała łączne zobowiązania finansowe na poziomie 500.464 tys. PLN, w tym:
 kredyty i pożyczki – 372.870 tys. PLN
 zobowiązania tytuły leasingu finansowego – 544 tys. PLN
 pochodne instrumenty finansowe – 208 tys. PLN
 obligacje – 126.842 tys. PLN
Odsetki od powyższych zobowiązań wyliczane są na podstawie zmiennej stopy procentowej. W przypadku kredytów i
pożyczek jest to głównie EURIBOR (ze względu na otrzymywanie przez Grupę przychodów z najmu galerii w Euro),
natomiast w przypadku obligacji WIBOR 6M. W związku z tym wzrost stóp EURIBOR lub WIBOR 6M może mieć istotny
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy Emitenta.
Problemy finansowe klientów Grupy Emitenta
Zawirowania na rynkach finansowych i spowolnienie gospodarcze mogą mieć negatywny wpływ na płynność finansową,
działalność gospodarczą lub sytuację finansową klientów Grupy Emitenta, co może mieć negatywny wpływ na działalność,
sytuację majątkową, finansową lub wyniki Grupy Emitenta. W celu ograniczenia tego ryzyka, Grupa Emitenta zabezpiecza
swoje należności handlowe poprzez wymóg wpłacenia przez klienta kaucji pieniężnej lub przedstawienia gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej.

2.

CZYNNIKI RYZYKA SPECYFICZNE DLA EMITENTA I JEGO BRANŻY

Ryzyko związane z celami strategicznymi
Zarząd Emitenta nie może zapewnić, że cele strategiczne zostaną osiągnięte. Rynki, na których działa Grupa Emitenta,
podlegają ciągłym zmianom, których kierunek i natężenie zależne są od wielu czynników. Dlatego przyszła pozycja rynkowa,
sytuacja majątkowa oraz przychody i zyski Grupy Emitenta zależne są od zdolności do wypracowania i wdrożenia
długoterminowej strategii oraz warunków i trendów otoczenia rynkowego. Podjęcie jakichkolwiek nietrafnych decyzji
wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji lub niezdolność adaptacji do dynamicznie zmieniających się warunków
rynkowych może mieć negatywne skutki dla wyników finansowych Grupy Emitenta. W celu zminimalizowania ww. ryzyka
Grupa Emitenta stara się analizować wszystkie czynniki decydujące o wyborze strategii w perspektywach krótkoterminowej
oraz długoterminowej, tak aby możliwe było maksymalnie precyzyjne określenie kierunku i charakteru zmian otoczenia
rynkowego.
Ryzyko związane ze wzrostem kosztów operacyjnych i innych kosztów
Koszty operacyjne i inne koszty Grupy Emitenta mogą wzrosnąć przy równoczesnym braku odpowiedniego wzrostu
przychodów. Do czynników, które mogą powodować wzrost kosztów operacyjnych i innych kosztów, zaliczyć można:
 inflację,
 wzrost podatków i innych opłat publicznoprawnych,
 zmiany w przepisach prawa (np. dot. ochrony środowiska, bhp, prawa pracy i administracyjnego) lub w polityce
rządowej, które zwiększają koszty utrzymania,
 wzrost kosztów finansowania, w tym w szczególności wzrost stóp procentowych, marży banków, kursu walut obcych,
 wzrost innych kosztów finansowych, w tym na skutek zmian kursu walut obcych i strat na finansowych instrumentach
zabezpieczających,
 wzrost kosztów usług obcych, w tym w szczególności usług budowlanych,
 siła przetargowa potencjalnych najemców nieruchomości komercyjnych powodująca zwiększenie nakładów na
wykończenie ich lokali handlowych lub alternatywnie zwiększenie partycypacji w kosztach wykończenia lokali
ponoszonych przez najemców.
 zmiana przepisów prawa związanych z ochroną środowiska w zakresie w jakim może zwiększyć wydatki inwestycyjne i
koszty operacyjne projektów polegających na utylizacji odpadów.
Wyżej wymienione czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację majątkową, finansową lub wyniki
Grupy Emitenta.
W celu ograniczenia ryzyka związanego ze wzrostem kosztów finansowania, Grupa Emitenta na bieżąco monitoruje
sytuację rynkową i stosuje instrumenty finansowe zabezpieczające przed niekorzystną zmianą kursu walut obcych oraz
oprocentowania kredytów. Ryzyko wzrostu innych kosztów znajdujących się pod kontrolą Spółki w tym usług
podwykonawców jest ograniczane m.in. poprzez stosowanie procedur przetargowych. Grupa Emitenta na bieżąco
monitoruje swoich odbiorców produktów i usług oraz podejmuje adekwatne działania prowadzące do terminowego
regulowania swoich wierzytelności.
Ryzyko związane z zależnością Grupy Emitenta od wykonawców robót budowlanych
Grupa Emitenta realizując swoje inwestycje powierza ich wykonanie wyspecjalizowanym firmom budowlanym. Grupa
Emitenta sprawuje bieżący nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych, jednakże nie jest w stanie zapewnić, że
zakontraktowane prace zostaną wykonane przez wykonawców w prawidłowy sposób i w uzgodnionych terminach.
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Opóźnienia robót i nieprawidłowości w ich wykonaniu mogą spowodować opóźnienie zakończenia inwestycji, a w
konsekwencji przyczynić się do wzrostu kosztów ich realizacji. Stosowana przez Grupę Emitenta polityka polega na
ograniczaniu ryzyk poprzez zawieranie umów o generalne wykonawstwo wyłącznie z renomowanymi wykonawcami robót
budowlanych oraz bieżący nadzór nad pracami budowlanymi.
Ryzyko związane z możliwością nabycia kolejnych gruntów
Pomyślny rozwój działalności oraz zyskowność Grupy Emitenta zależą w szczególności od:
 zdolności pozyskiwania dobrych terenów po konkurencyjnych cenach,
 posiadanych rezerw finansowych na zakup gruntów,
 właściwego ich zagospodarowania.
Zdolność do wypełnienia powyższych założeń zależy w dużej mierze od kondycji rynku nieruchomości komercyjnych w
Polsce. Pozyskanie gruntów w celu realizacji projektów inwestycyjnych i deweloperskich w przyszłości może być trudne z
przyczyn takich jak:
 konkurencja na rynku nieruchomości,
 rosnące wymagania banków co do finansowania zakupów gruntów przeznaczonych pod obiekty handlowe,
 czasochłonny proces uzyskiwania pozwoleń administracyjnych,
 brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 działania konkurencji,
 ograniczona dostępność terenów z odpowiednią infrastrukturą.
Grupa Emitenta nie może także zapewnić, że obecnie negocjowane zakupy gruntów pod projekty inwestycyjne i
deweloperskie zostaną zakończone nabyciem tych gruntów. Powyższe fakty mogą mieć istotny negatywny wpływ na
działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy Emitenta.
W celu ograniczenia powyższego ryzyka Spółka stworzyła bank ziemi pod przyszłe projekty inwestycyjne i deweloperskie
oraz rozwinęła wewnętrzny dział ekspansji, zajmujący się pozyskiwaniem nieruchomości pod realizację nowych inwestycji.
Ryzyko związane z niekorzystnymi warunkami gruntowymi
Nabywając grunty do celów inwestycyjnych i deweloperskich, Grupa Emitenta przeprowadza analizę techniczną
pozyskiwanego gruntu. Niemniej jednak, z uwagi na ograniczenia tej analizy, nie można wykluczyć, iż w trakcie realizacji
projektu nie pojawią się nieprzewidziane czynniki takie tak wody gruntowe, niestabilność dolnych warstw gruntu i związaną
z tym koniecznością jego wymiany, ukształtowanie terenu oraz znaleziska archeologiczne, które mogą spowodować
opóźnienie lub zwiększyć koszt przygotowania gruntu pod budowę. Czynniki takie mogą mieć istotny wpływ na koszty
realizacji danego projektu inwestycyjnego lub deweloperskiego lub wręcz uniemożliwić jego realizację w planowanym
kształcie. Może to mieć istotny negatywny wpływ na wydłużenie procesu realizacji projektu, co w konsekwencji może
pogorszyć wyniki finansowe Grupy Emitenta.
Ryzyko związane z spadkiem cen gruntów
Zgodnie z przyjętą w branży praktyką Grupa Emitenta posiada bank ziemi. Pozyskiwanie gruntów do tego banku obejmuje
zarówno nabywanie gruntów, jak i zawieranie przedwstępnych umów sprzedaży. Grupa Emitenta co najmniej raz w roku
pozyskuje operaty szacunkowe na posiadane gruntu w celu upewnienia się, że grunty nie są ujęte w sprawozdaniach
finansowych powyżej ich wartości rynkowej. Nagłe załamanie się cen gruntów spowoduje obniżenie się wartości gruntów
już posiadanych przez Grupę Emitenta i w zależności od warunków rynkowych nabywanie gruntów powyżej cen rynkowych
albo utratę uiszczonych zadatków, co może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki
Grupy Emitenta.
Ryzyka towarzyszące realizacji inwestycji
Inwestycje Grupy Emitenta są obarczone wieloma istotnymi ryzykami zarówno w fazie prac przygotowawczych
przedprojektowych, prowadzenia prac projektowych, uzgodnień z gestorami infrastruktury i budowy obiektów, do których
można zaliczyć m.in.:
 zmianę warunków zasilania w media (wydłużenie trasy przebiegu np. linii energetycznej),
 zmianę zakresu przebudowy układu drogowego,
 konieczność wprowadzenia zmian w projekcie i uzyskania akceptacji najemców i organów administracyjnych,
 nieuzyskanie pozwoleń na budowę lub warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 opóźnienia w zakończeniu budowy,
 koszty przewyższające koszty założone w budżecie spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi (np. długa i
mroźna zima),
 niewypłacalność wykonawców lub podwykonawców,
 spory pracownicze u wykonawców lub podwykonawców,
 niedobór materiałów lub sprzętu budowlanego,
 nieszczęśliwe wypadki,
 nieprzewidziane trudności techniczne lub faktyczne (np. wysoki poziom wód gruntowych, niewystarczająca nośność
gruntu oraz znaleziska archeologiczne),
 spory i postępowania sądowe związane z realizowanymi inwestycjami, w wyniku których Grupa może zostać
zobowiązana do np. wstrzymania budowy,
 brak możliwości uzyskania pozwoleń umożliwiających oddanie budynku lub budynków do użytkowania lub innych
wymaganych pozwoleń,
 zmiany w przepisach regulujących wykorzystanie gruntów etc.
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Wystąpienie któregokolwiek z powyższych zdarzeń może spowodować opóźnienia w zakończeniu inwestycji, a co za tym
idzie, wzrost kosztów realizacji, zablokowanie środków zainwestowanych w kupno gruntu lub, w niektórych sytuacjach,
brak możliwości zakończenia projektu.
Każda z tych okoliczności może mieć z kolei istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy
Emitenta. W celu minimalizacji powyższego ryzyka Grupa Emitenta przeprowadza analizy techniczne oraz prawne gruntów
nabywanych pod przyszłe projekty inwestycyjne i deweloperskie, analizy dotyczące szans pozyskania odpowiednich
warunków umożliwiających pożądaną zabudowę oraz analizy lokalnych uwarunkowań wpływających na szanse pozyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia i zakończenia budowy.
Cykliczność rynku nieruchomości handlowych
Rynek nieruchomości handlowych jest rynkiem cyklicznym. W rezultacie liczba projektów ukończonych przez Grupę
Emitenta była różna w poszczególnych latach, w zależności od, między innymi, ogólnych czynników makroekonomicznych,
zmian demograficznych dotyczących określonych obszarów miejskich, dostępności finansowania, popytu na nieruchomości
handlowe oraz cen rynkowych istniejących i nowych projektów. Ze względu na znaczny czas pomiędzy podjęciem decyzji o
rozpoczęciu inwestycji, a terminem jego faktycznej realizacji, częściowo wynikającym z długotrwałej procedury
pozyskiwania wymaganych zezwoleń administracyjnych oraz czasu budowy, istnieje ryzyko, że z chwilą zakończenia
inwestycji rynek będzie w innym cyklu niż w momencie rozpoczynania wstępnych analiz inwestycyjnych. Nie ma pewności,
że w czasie pogorszenia koniunktury na rynku Grupa Emitenta będzie w stanie wybierać projekty, które wypełnią
rzeczywisty popyt w okresie ożywienia na rynku. Wszystkie te okoliczności mogą wywrzeć istotny, niekorzystny wpływ na
działalność, sytuację finansową oraz wyniki działalności Grupy Emitenta.
Miejsca, w których znajdują się nieruchomości Grupy są narażone na ryzyko regionalne i mogą stracić na atrakcyjności
Lokalizacja każdej z nieruchomości podlega wpływom sytuacji makroekonomicznej panującej w regionach, w których działa
Grupa Emitenta, jak również szczególnych lokalnych uwarunkowań panujących na danym rynku regionalnym. Upadłości,
zamknięcia dużych zakładów z poszczególnych lub kilku sektorów na skutek niekorzystnych wydarzeń, lub z innych
powodów, może mieć niekorzystny wpływ na rozwój gospodarczy danej lokalizacji a tym samym na nieruchomości Grupy
Emitenta. Grupa Emitenta nie ma kontroli nad takimi czynnikami. Negatywne zmiany gospodarcze w jednej lub kilku
lokalizacjach mogą obniżyć przychody Grupy Emitenta z najmu lub doprowadzić do utraty przychodów z czynszu,
wynikające z braku możliwości zapłaty czynszu w całości lub w części przez część najemców, jak również spowodować
spadek wartości rynkowej nieruchomości, co może wywrzeć istotny, niekorzystny wpływ na działalność, sytuację
finansową, oraz wyniki działalności Grupy Emitenta.
Ryzyko związane z nieuzyskaniem decyzji administracyjnych
Grupa Emitenta nie może zapewnić, że poszczególne pozwolenia, zezwolenia lub zgody wymagane w związku z obecnymi
lub nowymi inwestycjami zostaną uzyskane przez Grupę Emitenta ani, że jakiekolwiek obecne lub przyszłe pozwolenia,
zezwolenia lub zgody nie zostaną wzruszone.
Nieuzyskanie takich zezwoleń, zgód lub pozwoleń lub ich wzruszenie może negatywnie wpłynąć na zdolność prowadzenia
lub zakończenia obecnych lub nowych projektów deweloperskich lub inwestycyjnych przez Grupę Emitenta. Może mieć to
istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy Emitenta.
Ryzyko związane z odpowiedzialnością z tytułu ochrony środowiska
Zgodnie z polskim prawem, podmioty użytkujące grunty, na których znajdują się substancje niebezpieczne lub inne
zanieczyszczenia, mogą zostać zobowiązane do oczyszczenia gruntów lub zapłaty kar z tytułu ich zanieczyszczenia lub w
inny sposób zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Ocena ryzyka powstania roszczeń odszkodowawczych, obowiązku
ponoszenia kosztów rekultywacji i zapłaty kar administracyjnych z tytułu zanieczyszczenia środowiska jest dla Grupy
Emitenta ważnym elementem analizy prawnej i technicznej przeprowadzanej w ramach procesu pozyskiwania gruntów pod
przyszłe inwestycje. Nie można jednakże wykluczyć możliwości, że w przyszłości Grupa Emitenta będzie zobowiązana do
zapłaty odszkodowań, kar administracyjnych czy ponoszenia kosztów rekultywacji wynikających z zanieczyszczenia
środowiska na posiadanych przez Spółkę gruntach. Może to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację
finansową lub wyniki Grupy Emitenta. W celu minimalizacji powyższego ryzyka Grupa Emitenta przeprowadza analizy
techniczne oraz prawne gruntów nabywanych pod przyszłe projekty inwestycyjne i deweloperskie pod kątem
potencjalnych ryzyk związanych z odpowiedzialnością z tytułu ochrony środowiska.
Przepisy ochrony środowiska i ich potencjalne zmiany w przyszłości wywierają również istotny wpływ na obecnie rozwijaną
działalność Emitenta polegającą na utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych. Zakłady przetwarzające odpady są
zobowiązane do przestrzegania odpowiednich przepisów z zakresu ochrony środowiska. Emitent nie może wykluczyć, że
technologia termicznego przekształcania odpadów, którą zamierza zastosować w swoich zakładach nie będzie wymagała
dalszych nakładów inwestycyjnych w celu dostosowania do zmieniających się przepisów prawnych, nie będzie możliwe
uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska umożliwiających realizację zakładów w
danej lokalizacji jak również iż nie wystąpią w przyszłości zdarzenia ponadnormatywnej emisji substancji szkodliwych do
środowiska naturalnego. W efekcie Emitent może być narażony na dodatkowe koszty dostosowania się do nowych
przepisów, zarzucenie rozpoczętych projektów, kary, odszkodowania jak i koszty usunięcia zanieczyszczeń środowiska.
Może to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy Emitenta.
Ryzyko związane z odejściem osób pełniących kluczowe funkcje
Grupa Emitenta jest zależna od osób pełniących funkcje kierownicze, a w szczególności członków Zarządu. Osoby
znajdujące się w Zarządzie Spółki posiadają szerokie doświadczenie zdobyte na polskim rynku nieruchomości, a także
podczas zarządzania Spółką. Odejście któregokolwiek z członków Zarządu może negatywnie wpłynąć na zdolność Grupy
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Emitenta do prowadzenia działalności, co mogłoby mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową czy jej
wyniki.
Utrata kluczowych najemców
Pozyskanie dobrych najemców, a szczególnie najemców kluczowych, dla projektów handlowych Grupy Emitenta jest
niezwykle istotne dla zapewnienia sukcesu komercyjnego projektów Grupy Emitenta. Kluczowi najemcy odgrywają ważną
rolę w przyciąganiu innych mniejszych najemców oraz generowania ruchu klientów w obiekcie. Grupa Emitenta może
napotkać trudności w zakresie pozyskiwania najemców w okresach spadku aktywności konsumentów albo w
przypadku konkurowania z innymi obiektami. Ponadto rozwiązanie umowy najmu przez któregokolwiek z kluczowych
najemców może negatywnie wpłynąć na atrakcyjność projektu prowadzonego przez Grupę Emitenta a w efekcie na jego
wartość rynkową. W przypadku gdy najemca nie wywiązuje się z zawartej umowy najmu, ogłosi upadłość lub bankructwo,
może nastąpić opóźnienie w płatnościach czynszu lub spadek wysokości dochodów z wynajmu, których skutków Grupa
Emitenta może nie zrekompensować z powodu trudności w znalezieniu odpowiedniego najemcy zastępczego. Jeżeli Grupa
Emitenta nie będzie w stanie przedłużyć obowiązujących umów najmu z kluczowymi najemcami lub szybko zastąpić ich
nowymi najemcami, może ponosić istotne koszty dodatkowe lub utracić część dochodów, co z kolei może mieć istotny,
niekorzystny wpływ na działalność Grupy Emitenta w tym na jej sytuację finansową lub wyniki finansowe.
Ryzyko związane z wypadkami przy pracy u wykonawców
Pomimo iż Grupa Emitenta, co do zasady, nie odpowiada bezpośrednio za wypadki przy pracy, które mogą się zdarzyć u
wykonawców robót budowlanych na placach budów, wypadki takie mogą powodować przerwy w pracy wykonawców.
Przerwy w pracy wykonawców z kolei mogą spowodować wydłużenie realizacji projektu inwestycyjnego lub
deweloperskiego, a w rezultacie również wzrost kosztów jego realizacji. Może to mieć istotny negatywny wpływ na
działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy Emitenta. W celu ograniczenia powyższego ryzyka Grupa Emitenta
zawiera umowy z renomowanymi wykonawcami gwarantujące terminowe zakończenie prac pod rygorem kar umownych.
Ryzyko związane z dźwignią finansową i zabezpieczeniami na majątku Grupy Emitenta
W celu finansowania swojej działalności Grupa Emitenta korzysta przede wszystkim z kredytów i pożyczek oraz środków
pozyskanych z emisji obligacji. Emitent nie może zapewnić, że Grupa Emitenta będzie w stanie spłacać odsetki oraz kapitał
lub wywiązywać się z innych zobowiązań wynikających z umów kredytowych i pożyczek. Jeżeli Spółka nie będzie w stanie
pozyskać dodatkowego finansowania zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, może być zmuszona do zmiany strategii,
ograniczenia wzrostu i refinansowania przedmiotowych zobowiązań. Jeżeli Grupa Emitenta nie będzie w stanie
zrefinansować takich zobowiązań, spłaty mogą stać się natychmiast wymagalne w całości lub w części i Emitent lub spółki z
Grupy Emitenta, w związku z zabezpieczeniami opisanymi w punkcie 8.1.1 Dokumentu Rejestracyjnego, mogą być
zmuszone w celu zaspokojenia ww. zobowiązań do zbycia części swoich aktywów lub przekazania wybranych aktywów
wierzycielom w celu zaspokojenia ich roszczeń. Może to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację majątkową,
finansową lub wyniki Grupy Emitenta. W celu ograniczenia powyższego ryzyka Grupa Emitenta na bieżąco monitoruje
poziom zadłużenia i możliwości regulowania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Ryzyko związane z niewypłacalnością Emitenta lub jej podmiotów zależnych
W razie niewypłacalności Emitenta jego wierzyciele finansowi, inwestycyjni i handlowi będą uprawnieni do zaspokojenia
swoich wierzytelności z majątku Emitenta. W przypadku niewypłacalności podmiotów zależnych, których zobowiązania są
gwarantowane przez Emitenta, wierzyciele będą uprawnieni do skorzystania z tych gwarancji. Duża część nieruchomości
Grupy Emitenta, część jej obecnych i przyszłych wierzytelności oraz niektóre udziały w jednostkach zależnych stanowią
zabezpieczenie finansowania Emitenta i podmiotów z nim powiązanych i jest obciążona hipotekami lub innymi
zabezpieczeniami. W razie upadłości Emitenta lub spółki zależnej Emitenta istnieje duże prawdopodobieństwo, że znaczna
część majątku zostanie przeznaczona na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, w związku z czym majątek Emitenta, możliwość
generowania zysków zostanie ograniczona. W celu ograniczenia powyższego ryzyka Emitent na bieżąco analizuje poziom
płynności i rozkład w czasie wymagalnych należności i zobowiązań oraz podejmuje działania dostosowania czasowego i
kwotowego wpływów z wypływami pieniężnymi w celu zminimalizowania ryzyka niewypłacalności Emitenta lub spółek z
Grupy Emitenta.
Ryzyko związane z reprywatyzacją
W konsekwencji nacjonalizacji wprowadzonej w Polsce w latach powojennych, wiele nieruchomości, których właścicielami
były osoby fizyczne bądź prawne, zostało przejętych przez Skarb Państwa, wielokrotnie z naruszeniem prawa. Na gruncie
przemian gospodarczych po 1989 roku, wielu wywłaszczonych właścicieli nieruchomości lub ich następców prawnych
podjęło kroki prawne zmierzające do odzyskania utraconych nieruchomości lub uzyskania odszkodowań. Nie wszystkie
kwestie roszczeń reprywatyzacyjnych są jednak uregulowane pod względem prawnym. Zgodnie z obowiązującym prawem
byli właściciele nieruchomości lub ich następcy prawni mogą występować do organów administracji publicznej o
stwierdzenie nieważności decyzji nacjonalizacyjnych. Nie można zatem wykluczyć, iż w przyszłości nie zostaną wniesione
roszczenia do nieruchomości pozyskanych przez Spółki. Fakt ten może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową i wyniki
Grupy Emitenta. W celu ograniczenia niniejszego ryzyka Grupa Emitenta przed nabyciem gruntu stara się zbadać wszelkie
kwestie związane z prawdopodobieństwem wystąpienia roszczeń o zwrot majątku.

PROSPEKT EMISYJNY RANK PROGRESS S.A.

25 | S t r o n a

CZĘŚĆ II - CZYNNIKI RYZYKA

3.

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z INWESTOWANIEM WE WPROWADZANE PAPIERY
WARTOŚCIOWE

Ryzyko związane z odmową lub wstrzymaniem wprowadzenia do obrotu akcji Emitenta będących przedmiotem
wprowadzenia
Zgodnie z postanowieniami § 19 Regulaminu GPW, akcje emitenta, którego akcje tego samego rodzaju są notowane na
giełdzie, są dopuszczone do obrotu giełdowego w przypadku złożenia wniosku o ich wprowadzenie do obrotu giełdowego,
jeżeli:
1. został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo został
sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie
publicznej została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie
równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane;
2. ich zbywalność nie jest ograniczona;
3. zostały wyemitowane zgodnie z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego, o których mowa w § 35
Regulaminu GPW.
Akcje są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym jeżeli, poza warunkami określonymi powyżej,
spełniają następujące warunki dopuszczenia określone w Rozporządzeniu o Rynku i Emitentach:
1. zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym,
2. ich zbywalność nie jest ograniczona,
3. wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem do właściwego organu spółki prowadzącej ten
rynek,
4. iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objętych wnioskiem wynoszą równowartość w złotych co najmniej
1 mln EUR,
5. w dacie złożenia wniosku istnieje rozproszenie akcji objętych wnioskiem, zapewniające płynność obrotu tymi akcjami.
Według ww. Rozporządzenia o Rynku i Emitentach rozproszenie akcji zapewnia płynność obrotu, jeżeli w posiadaniu
akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej, niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się:
1. co najmniej 25% akcji spółki objętych wnioskiem, lub
2. co najmniej 500.000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej równowartość w złotych co najmniej 17.000.000 EUR,
według ostatniej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży akcji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – według
prognozowanej ceny rynkowej.
Na Datę Zatwierdzenia Prospektu Akcje serii A2, objęte wnioskiem o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku
podstawowym, nie spełniają wymaganych warunków rozproszenia wskazanych powyżej.
Jednakże zgodnie z ww. Rozporządzeniem, do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych mogą być dopuszczone
akcje mimo niespełnienia warunku dotyczącego rozproszenia akcji, m.in. jeżeli:
1. co najmniej 25% akcji tego samego emitenta, objętych wnioskiem i akcji będących przedmiotem obrotu na tym rynku,
znajduje się w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej, niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu, lub
2. liczba akcji objętych wnioskiem oraz akcji będących przedmiotem obrotu, a także sposób przeprowadzenia ich
subskrypcji lub sprzedaży pozwala uznać, że obrót tymi akcjami na rynku oficjalnych notowań giełdowych uzyska
wielkość zapewniającą płynność.
Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu Emitent spełnia warunek, iż co najmniej 25% akcji tego samego rodzaju Emitenta,
objętych wnioskiem i akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym znajduje się w posiadaniu akcjonariuszy,
z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. W związku z powyższym Emitent
nie widzi ryzyka związanego z odmową wprowadzenia do obrotu regulowanego Akcji serii A2 z powodu niespełnienia
warunku rozproszenia.
Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem o Rynku i Emitentach dopuszczenie akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań
może nastąpić jeżeli:
1.

2.

spółka będąca emitentem tych akcji ogłasza, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, sprawozdania
finansowe, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania, co najmniej przez trzy kolejne lata obrotowe
poprzedzające dzień złożenia wniosku lub
przemawia za tym uzasadniony interes spółki lub inwestorów, a spółka podała do publicznej wiadomości, w sposób
określony w odrębnych przepisach, informacje umożliwiające inwestorom ocenę jej sytuacji finansowej i
gospodarczej oraz ryzyka związanego z nabywaniem akcji objętych wnioskiem.

Odmawiając dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego, Zarząd GPW obowiązany jest uzasadnić swoją decyzję i
bezzwłocznie przekazać emitentowi odpis właściwej uchwały wraz z uzasadnieniem. W terminie 5 dni sesyjnych (dni, w
których odbywają się sesje notowań na GPW) od daty doręczenia tej uchwały, Emitent może złożyć odwołanie do Rady
GPW. Rada GPW zobowiązana jest rozpatrzyć to odwołanie w terminie 1 miesiąca od dnia jego złożenia.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent spełnia wszystkie kryteria dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii A2 do obrotu
na rynku oficjalnych notowań giełdowych określone w Regulaminie Giełdy.
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Ryzyko wynikające z ewentualnego naruszenia przez Emitenta przepisów prawa w związku z ubieganiem się o
dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu
Zgodnie z postanowieniami art. 17 Ustawy o Ofercie, w przypadku gdyby w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i
wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, Emitent lub inne podmioty uczestniczące w
imieniu lub na zlecenie Emitenta w ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na
rynku regulowanym dopuściły się naruszenia przepisów prawa lub istniało uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie
może nastąpić, KNF może:
1. nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie Akcji Wprowadzanych do obrotu na rynku
regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych;
2. zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie Akcji Wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym;
3. opublikować, na koszt Emitenta, informacje o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o
dopuszczenie lub wprowadzenie Akcji Wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym.
KNF może wielokrotnie stosować środki określone w punktach 2) i 3) powyżej. W przypadku ustania przyczyn wydania
decyzji, o których mowa w punktach 1) i 2) powyżej, KNF może, na wniosek emitenta lub sprzedającego albo z urzędu,
uchylić tę decyzję.
Zgodnie z postanowieniami art. 18 Ustawy o Ofercie, powyższe środki KNF może zastosować także w przypadku, gdy z
treści dokumentów lub informacji, składanych do KNF lub przekazywanych do wiadomości publicznej, wynika, że:
1. oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty, lub ich
dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy
inwestorów;;
2. istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta;
3. 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
4. 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.
Jednocześnie art. 18a Ustawy o Ofercie precyzuje tryb stosowania w/w przepisów:
1. W przypadku gdy decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16–18 oraz art. 53 ust. 10 i 12, został
nadany rygor natychmiastowej wykonalności, uzasadnienie doręcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Termin na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy biegnie od dnia doręczenia uzasadnienia decyzji.
2. W przypadku gdy oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż dokonywane na podstawie tej oferty przeprowadzane są
za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie zastosowania środków, o
których mowa w art. 16–18 oraz art. 53 ust. 10 i 12, i decyzję o ich zastosowaniu doręcza się tej firmie inwestycyjnej.
Doręczenie firmie inwestycyjnej uważa się za doręczenie stronie.
3. Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16–18 oraz art. 53 ust. 10 i 12,
komunikat o ich zastosowaniu zamieszcza się na stronie internetowej Komisji.
Ponadto, na podstawie Art. 51 ust. 4 Ustawy o Ofercie, w przypadku odmowy zatwierdzenia przez KNF aneksu do
prospektu emisyjnego w przypadku, gdy nie odpowiada on pod względem formy lub treści wymogom określonym w
przepisach prawa, KNF stosuje odpowiednio środki opisane w niniejszym punkcie prospektu powyżej.
Ryzyko wynikające z możliwości zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa
obrotu na tym rynku albo naruszenia interesów inwestorów
Zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdyby wymagało tego bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub
byłby zagrożony interes inwestorów, GPW, na żądanie KNF, wstrzyma dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub
rozpoczęcie notowań akcji Emitenta na okres nie dłuższy niż 10 dni. W przypadku, gdyby obrót akcjami Emitenta był
dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego
lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku albo naruszenia interesów inwestorów, GPW – na żądanie KNF – zawiesi obrót
tymi papierami na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Ponadto, w przypadku, gdyby obrót akcjami Emitenta zagrażał w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku
regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku albo powodował naruszenie interesów inwestorów, GPW – na
żądanie KNF – wykluczy je z obrotu.
Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego
Warunkiem wprowadzenia akcji serii A2 do obrotu na rynku podstawowym GPW jest zatwierdzenie niniejszego Prospektu
przez KNF.
Opóźnienie lub odmowa wydania decyzji przez KNF może skutkować przesunięciem założonych terminów wprowadzenia
Akcji na okaziciela serii A2 do obrotu giełdowego.
Emitent dołoży wszelkiej staranności, aby dopuszczenie Akcji serii A2 do obrotu giełdowego nastąpiło w zakładanym
terminie, przyjmując jako cel wprowadzenie ich do obrotu giełdowego przed końcem IV kwartału 2014 roku.
Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami
Zgodnie z § 30 ust. 1 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy może zawiesić obrót akcjami Emitenta na okres 3 miesięcy. Zarząd
Giełdy podejmuje taką decyzję:

na wniosek Emitenta;
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jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;
jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące na Giełdzie.

Zgodnie z §30 ust. 2 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy zawiesza obrót akcjami na okres nie dłuższy niż miesiąc, na żądanie
KNF zgłoszone zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie. KNF ma prawo zgłosić takie żądanie, gdy uzna, że obrót akcjami
Emitenta jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwości zagrożenia funkcjonowania rynku regulowanego
lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku albo w przypadku naruszenia interesu inwestorów, działających na GPW.
Emitent nie może zagwarantować, że w przyszłości nie powstanie żadna z sytuacji opisanych powyżej.
Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu giełdowego
Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie, w przypadku gdy emitent lub sprzedający lub podmiot ubiegający się o
dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym:


nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 15a ust. 4 i 5, art. 20, art. 24 ust. 1 i 3, art.
37 ust. 3 i 4, art. 38 ust. 4–6, art. 38a ust. 2–4, art. 38b ust. 7–9, art. 39 ust. 1 i 2, art. 40, art. 41 ust. 1, ust. 3, ust. 8
zdanie drugie i ust. 9, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1 zdanie pierwsze i ust. 2 i 3, art. 46, art. 47 ust. 1, 3 i 5, art. 48, art. 50,
art. 51a ust. 3 zdanie drugie i ust. 4, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, art. 56–56c, art. 57, art. 58 ust. 1, art. 59, art. 62 ust. 2, 6 i
8, art. 63, art. 66 i art. 70 Ustawy o Ofercie,
 nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki wynikające z:
― art. 38 ust. 7 w związku z art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez
odesłanie, art. 50, art. 51a ust. 3 zd. 2 i ust. 4, art. 52;
― art. 38a ust. 5 w związku z art. 50, art. 51a ust. 3 zd. 2 i ust. 4, art. 52;
― art. 38b ust. 10 w związku z art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez
odesłanie, art. 50, art. 52;
― art. 39 ust. 3 w związku z art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez
odesłanie i art. 50;
― art.41 ust.2 w związku zart.45 ust. 2, art.47 ust.1, 2 i5, art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum
informacyjnym informacji przez odesłanie i art.50,
 nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 7, art. 26 ust. 5 i 7, art. 27,
art.29–31 i art.33 rozporządzenia 809/2004,
 udostępnia prospekt emisyjny w postaci drukowanej niezgodnie z art. 47 ust. 2,
 wbrew obowiązkowi, wynikającemu z art. 38 ust. 7 w związku z art. 51 ust. 1, art. 38a ust.5 w związku z art. 51 ust. 1,
art. 38b ust.10 w związku z art.51 ust. 1, oraz obowiązkowi, o którym mowa w art. 51 ust. 1, nie przekazuje w terminie
aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego,
wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 38 ust. 7 w związku z art. 51 ust. 5, art. 38a ust. 5 w związku z art. 51 ust. 5, i z
art.38b ust. 10 w związku z art. 51 ust. 5, oraz obowiązkowi, o którym mowa w art. 41 ust. 4 i art. 51 ust. 5, nie
udostępnia do publicznej wiadomości w terminie aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego.
Komisja może 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 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.
Zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 1 Regulaminu GPW, Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu
giełdowego:
1. jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona,
2. na żądanie KNF, zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie,
3. w przypadku zniesienia ich dematerializacji,
4. w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru.
Zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 2 Regulaminu GPW, Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu
giełdowego:
1. jeżeli przestały spełniać inny warunek dopuszczenia ich do obrotu giełdowego, niż nieograniczona zbywalność,
2. jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na GPW,
3. na wniosek emitenta,
4. 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,
5. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
6. wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale bądź przekształceniu,
7. jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie finansowym,
8. wskutek podjęcia przez emitenta działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa,
9. wskutek otwarcia likwidacji emitenta.
Należy podkreślić, iż wykluczając instrumenty finansowe emitenta z obrotu giełdowego z powodów wskazanych w
punktach 1), 3) oraz 5) powyżej, Zarząd GPW bierze pod uwagę strukturę własności Emitenta, ze szczególnym
uwzględnieniem wartości i liczby akcji Emitenta, będących w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej,
niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, czyli uwzględnia interes drobnych akcjonariuszy. Wykluczając
instrumenty finansowe w przypadkach określonych w pkt 3) oraz 5) Zarząd Giełdy bierze dodatkowo pod uwagę wartość
przeciętnego dziennego obrotu danym instrumentem finansowym w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Wykluczenie
instrumentów finansowych wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale bądź
przekształceniu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z
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dniem przekształcenia, natomiast w przypadku, o którym mowa w punkcie 7), wykluczając instrumenty finansowe z obrotu,
Zarząd Giełdy nie bierze pod uwagę okresu zawieszenia obrotu danym instrumentem finansowym. Ponadto, wykluczenie
instrumentów finansowych z obrotu giełdowego na wniosek emitenta Zarząd GPW może uzależnić od spełnienia
dodatkowych warunków.
W przypadku wykluczenia Akcji Wprowadzanych z obrotu giełdowego, inwestorzy muszą liczyć się z utratą płynności przez
te papiery wartościowe oraz spadkiem ich wartości rynkowej.
Ryzyko wynikające z możliwości niedopełnienia przez Emitenta obowiązków wymaganych prawem, wynikających z
Ustawy o Obrocie
Zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o
których mowa w art. 157 i art. 158 lub art. 160 Ustawy o Obrocie, w szczególności wynikające z przepisów wydanych na
podstawie art. 160 ust. 5 tej Ustawy, Komisja może:
 wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, albo
 nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN, albo
 wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku
regulowanym, nakładając jednocześnie karę pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN.
Zgodnie z art. 176a Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy Emitent lub sprzedający nie wykonuje lub nienależycie wykonuje
obowiązki wynikające z art. 5 tej Ustawy (dotyczącego obowiązków Emitenta w zakresie zawarcia z KDPW umowy, której
przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w KDPW), Komisja może nałożyć karę pieniężną w wysokości do
1.000.000 PLN.
Ryzyko odmowy rejestracji Akcji serii A2
Emitent dnia 13.10.2014 roku złożył wniosek w sprawie zarejestrowania zmiany Akcji imiennych uprzywilejowanych serii
A2 na Akcje zwykłe na okaziciela serii A2.
Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu istnieją wyłącznie imienne, uprzywilejowane Akcje serii A2. Akcje zwykłe na okaziciela
serii A2 powstaną po zarejestrowaniu przez Sąd zmiany Statutu. Akcje serii A2 uzyskają status uprawniający do
dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym od daty rejestracji przez Sąd zmian w Statucie. W
przypadku odmowy rejestracji zmian w Statucie lub przedłużającego się postępowania rejestrowego dopuszczenie do
obrotu na rynku regulowanym może ulec opóźnieniu lub być niemożliwe. Emitent przeciwdziała niniejszemu ryzyku
wykonując instrukcje Sądu w procesie rejestracji, w chwili obecnej w ocenie Emitenta ryzyko jest minimalne.
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1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1.1.

EMITENT

Informacje o Emitencie
Nazwa (firma):

Rank Progress Spółka Akcyjna

Forma prawna Emitenta:

Spółka Akcyjna

Kraj siedziby Emitenta:

Polska

Siedziba:

Legnica

Adres:

ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica.

Numer telefonu:

+48 76 746 77 66

Numer faksu:

+48 76 746 77 70

Osoby działające w imieniu Emitenta
W imieniu Emitenta działają następujące osoby fizyczne:
 Jan Mroczka – Prezes Zarządu
Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zamieszczone w Prospekcie emisyjnym.

Oświadczenie stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004
Oświadczam, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje
zawarte w Prospekcie emisyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w Prospekcie emisyjnym nie
pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

……………………………………………….……………
Jan Mroczka - Prezes Zarządu
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1.2.

DORADCA FINANSOWY

Informacje o Doradcy finansowym
Nazwa (firma):
PROFESCAPITAL Sp. z o.o.
Siedziba:

Wrocław

Adres:

Ofiar Oświęcimskich 15, 50-069 Wrocław

Numer telefonu:

+48 (71) 782 11 60

Numer faksu:

+48 (71) 782 11 62

Adres internetowy:

www.profescapital.pl

Osoby działające w imieniu Doradcy finansowego
W imieniu Doradcy Finansowego działają następujące osoby fizyczne:
 Paweł Puterko – Prezes Zarządu,
Doradca Finansowy brał udział przy sporządzeniu następujących części Prospektu:
 Część I „Podsumowanie”;
 Część II „Czynniki ryzyka” pkt: 1 i 2
 Części III „Dokument Rejestracyjny” pkt: 3, 4, 5 z wyłączaniem pkt 5.2 , 6, 7, 9, 10, 11, 12, 21, 23, 24, 25.

Oświadczenie stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004
Oświadczam, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje
zawarte w częściach Prospektu, w których sporządzeniu brał udział PROFESCAPITAL są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze
stanem faktycznym i że informacje zawarte w tych częściach nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

……………………………………………….……………
Paweł Puterko- Prezes Zarządu

PROSPEKT EMISYJNY RANK PROGRESS S.A.

31 | S t r o n a

CZĘŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY

1.3.

FIRMA INWESTYCYJNA

Informacje o Firmie Inwestycyjnej
Nazwa (firma):
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Nazwa skrócona:

DM BOŚ SA

Siedziba:

Warszawa

Adres:

00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 78/80

Numer telefonu:

+48 (22) 504 30 00

Numer faksu:

+48 (22) 504 31 00

Adres internetowy:

www.bossa.pl

Osoby działające w imieniu Firmy Inwestycyjnej
W imieniu Firmy Inwestycyjnej działają następujące osoby:
 Radosław Olszewski – Prezes Zarządu
 Elżbieta Urbańska – Członek Zarządu
Firma Inwestycyjna brała udział w sporządzaniu następujących części Prospektu emisyjnego:
 Część I – Podsumowanie: od pkt E.3 do pkt E.7
 Część II –- Czynniki Ryzyka związane z akcjami pkt 3
 Część III – Dokument Rejestracyjny: pkt 1.3
 Część IV – Dokument Ofertowy: pkt 5 i pkt 6
 Załączniki: definicje i skróty w zakresie sporządzanych części przez firmę inwestycyjną

Oświadczenie stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004
Oświadczamy, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje
zawarte w częściach Prospektu, w których sporządzeniu brał udział DM BOŚ SA są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem
faktycznym i że informacje zawarte w tych częściach nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

…………………………….…….

………………………..……….

Radosław Olszewski
Prezes Zarządu

Elżbieta Urbańska
Członek Zarządu
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2. BIEGLI REWIDENCI
2.1.

NAZWY ORAZ ADRESY BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31
grudnia 2011 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2012
roku do 31 grudnia 2012 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od
1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku przeprowadziła spółka 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Kościelnej 18/4, spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem
3363.
Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2013 rok została wydana w
imieniu 4Audyt Sp. z o.o. przez Pana Marcina Hauffę, biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 11266 oraz Pana
Adama Toboła, biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 12269.
Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2012 rok została wydana w
imieniu 4Audyt Sp. z o.o. przez Pana Marcina Hauffę, biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 11266.
Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2011 rok została wydana w
imieniu 4Audyt Sp. z o.o. przez Pana Marcina Hauffę, biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 11266 oraz Pana
Pawła Przybysza, biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 11011.

2.2.

INFORMACJE NA TEMAT REZYGNACJI, ZWOLNIENIA LUB ZMIANY BIEGŁEGO REWIDENTA

W okresie od 01.01.2011 do 31.03.2014:

Biegły Rewident nie złożył rezygnacji Emitentowi jak również nie został zwolniony przez Emitenta

Emitent nie dokonał zmiany biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe.

3. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE
Zaprezentowane poniżej wybrane dane finansowe Grupy Emitenta opracowane zostały na podstawie zbadanych przez
biegłego rewidenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2013 r., 2012 r. i 2011 r., śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 r., które nie było badane
przez biegłego rewidenta, a jedynie podlegało przeglądowi biegłego rewidenta oraz śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.07.2014 do 30.09.2014, które nie było badane, ani nie
podlegało przeglądowi przez biegłego rewidenta. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 r., 2012 r. i 2011 r.,
śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 r. oraz
śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.07.2014 do 30.09.2014 zostały sporządzone
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
Tabela: Wybrane informacje finansowe (w tys. PLN)
I-III kw.
I-III kw.
Wyszczególnienie
2014**
2013**
Przychody netto ze sprzedaży
48.724
31.926
Wynik na sprzedaży
9.921
2.716
Wynik na działalności
operacyjnej + amortyzacja
-24.416
3.664
(EBITDA)
Wynik na działalności
-25.227
2.606
operacyjnej (EBIT)
Wynik brutto
-46.376
-21.720
Wynik netto
-42.600
-17.763
Aktywa razem, w tym:
958.017
1.018.904
Aktywa trwałe
786.788
855.531
Aktywa obrotowe, w tym
198.229
163.373
-zapasy
110.198
112.628
-należności i inne aktywa
74.793
25.924
-środki pieniężne
11.668
14.319
Kapitał własny, w tym:
402.578
445.340
-kapitał akcyjny
3.718
3.718
Zobowiązania razem, w tym:
582.439
573.564
Zobowiązania
331.097
301.694
długoterminowe
Zobowiązania
251.342
271.870
krótkoterminowe
Przepływy pieniężne
Przepływy środków
pieniężnych z działalności
18.051
-2.667
operacyjnej
Przepływy środków
-642
-65.609

I półrocze
2014*
34.037
5.860

I półrocze
2013*
22.607
1.121

2013

2012

2011

50.147
-1.257

36.370
-8.564

168.584
32.971

-24.235

13.133

14.732

14.834

156.004

-24.938

12.411

13.357

13.398

154.997

-38.923
-33.783
1.017.334
770.675
246.659
111.895
48.795
19.474
411.493
3.718
605.841

-11.441
-10.129
1.018.904
855.531
163.373
1.570
25.924
14.319
445.340
3.718
573.564

-13.932
-10.969
1.018.955
852.622
166.333
112.628
28.039
15.164
445.340
3.718
573.615

13.564
23.690
859.385
694.557
162.383
115.072
34.670
11.071
456.309
3.718
403.076

110.352
150.477
963.609
567.806
241.570
110.853
102.402
28.315
482.975
3.715
480.634

323.445

301.694

301.725

259.559

368.827

282.396

271.870

271.890

143.517

111.807

14.954

-5.451

-8.333

25.724

-95.972

9.430

-44.059

-95.510

54.829

166.880
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pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
Przepływy środków
pieniężnych z działalności
-20.060
66.214
-19.229
49.513
107.936 -97.797
finansowej
Razem przepływy pieniężne
-2.651
-2.062
5.155
4
4.093 -17.244
netto
Środki pieniężne na początek
14.319
10.977
14.319
10.976
11.071
28.315
okresu
Środki pieniężne na koniec
11.668
8.915
19.474
10.980
15.164
11.071
okresu
*) Dane podlegały przeglądowi przez biegłego rewidenta. Nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.
**) Dane nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta.
Źródło: Emitent

-71.227
-319
28.436
28.315

4. CZYNNIKI RYZYKA
Opis czynników ryzyka związanych z działalnością Emitenta został zamieszczony w Części II Prospektu emisyjnego.

5. INFORMACJE O EMITENCIE
5.1.

HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA

5.1.1.

PRAWNA (STATUTOWA) I HANDLOWA NAZWA EMITENTA

Emitent działa pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna. Emitent może używać skrótu Rank Progress S.A.

5.1.2.

MIEJSCE REJESTRACJI EMITENTA ORAZ NUMER REJESTRACYJNY

Emitent jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców na podstawie postanowienia
Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000290520.

5.1.3.

DATA UTWORZENIA EMITENTA ORAZ CZAS NA JAKI ZOSTAŁ UTWORZONY

W dniu 1 października 2007, wspólnicy podjęli uchwałę w sprawie przekształcenia spółki „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank
Progress” Sp. j. w spółkę akcyjną pod firmą Rank Progress S.A. (akt notarialny sporządzony przez notariusz Elżbietę
Raczkowską-Martyn, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Legnicy, rep. A nr 11956/07). Przekształcenie nastąpiło w dniu 10
października 2007 roku, kiedy to zapadło postanowienie o wpisaniu przekształconej spółki do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000290520. Emitent został utworzony na czas nieoznaczony.

5.1.4.

KRAJ SIEDZIBY EMITENTA SIEDZIBA I FORMA PRAWNA EMITENTA, PRZEPISY PRAWA, NA
PODSTAWIE KTÓRYCH I ZGODNIE Z KTÓRYMI DZIAŁA EMITENT, KRAJ SIEDZIBY (UTWORZENIA) ORAZ
ADRES I NUMER TELEFONU JEGO SIEDZIBY STATUTOWEJ

Emitent jest spółką akcyjną z siedzibą w Legnicy. Krajem siedziby Emitenta jest Rzeczpospolita Polska.
Emitent został utworzony i działa na podstawie przepisów prawa polskiego. Emitent został utworzony na podstawie
przepisów Kodeksu spółek handlowych i działa zgodnie z tą regulacją, jak również z postanowieniami Statutu.
Informacje o Emitencie
Nazwa (firma):
Forma prawna Emitenta:
Kraj siedziby Emitenta:
Siedziba:
Adres:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Adres internetowy:
Poczta elektroniczna:

5.1.5.

Rank Progress Spółka Akcyjna
Spółka Akcyjna
Polska
Legnica
ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica.
+48 76 746 77 66
+48 76 746 77 70
www.rankprogress.pl
sekretariat@rankprogress.pl

ISTOTNE ZDARZENIA W ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EMITENTA

W dniu 26 sierpnia 1997 r. została zawarta umowa spółki cywilnej E.F. Rank Progress – General Office of Trade, w której
uczestniczyli Jan Mroczka, Andrzej Bartnicki oraz osoba trzecia, która to spółka wpisana została do ewidencji działalności
gospodarczej Urzędu Miasta Legnicy w dniu 2 września 1997 r. W dniu 27 lipca 1998 r. zmieniono umowę spółki cywilnej i
jedynymi wspólnikami byli od tej pory Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki. W dniu 29 stycznia 2001 r., w trybie art. 26 § 4 KSH,
wspólnicy – Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki przekształcili spółkę cywilną w spółkę jawną, która to spółka powstała w dniu
20 marca 2001 r., tj. po wpisaniu jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000003563. W dniu 1 października 2007, wspólnicy spółki podjęli uchwałę w sprawie przekształcenia spółki „Bartnicki,
Mroczka E.F. Rank Progress” Sp. j. w spółkę akcyjną pod firmą Rank Progress S.A. (akt notarialny sporządzony przez
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notariusz Elżbietę Raczkowską-Martyn, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Legnicy, rep. A nr 11956/07). Przekształcenie
nastąpiło w dniu 10 października 2007 roku, kiedy to zapadło postanowienie o wpisaniu przekształconej spółki do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000290520.
Nagrody i wyróżnienia
Do dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent otrzymał następujące nagrody i wyróżnienia:

Przedsiębiorca Roku dla Jana Mroczki w Wektorach 2012 organizowanych przez Puls Biznesu i Stowarzyszenie
Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej.

Deweloper Roku w prestiżowym konkursie Prime Property Prize 2012 – za dotychczasowe dokonania i aktywność
firmy na rynku nieruchomości komercyjnych, wkład w rozwój tego sektora w Polsce, wysoką jakość projektów, a także
reputację w branży.

Pierwsza pozycja wśród firm najbardziej rentownych i najbardziej efektywnych w zestawieniu 2000 największych
polskich przedsiębiorstw, opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” w roku 2012.

III miejsce w Herosach Rynku Kapitałowego, konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów
Indywidualnych za rok 2012 – za wzorcowe prowadzenie relacji inwestorskich z rynkiem

Pierwsze miejsce na liście „Parkietu” za najlepszą dynamikę wzrostu przychodów i poziom najważniejszych
wskaźników finansowych w 2011 roku wśród wszystkich 17 spółek deweloperskich tworzących giełdowy indeks WIGDeweloperzy.

Wyróżnienie dla jednej z 10 najlepszych spółek giełdowych 2011 r. – w konkursie portalu Inwestycje.pl – w oparciu o
osiągnięte wyniki finansowe.
Kalendarium kluczowych zdarzeń w historii Emitenta
1997 rok Utworzenie spółki cywilnej E.F. Rank Progress – General Office of Trade przez wspólników - Andrzeja
Bartnickiego, Jana Mroczkę oraz osobę trzecią.
1998 rok

Wystąpienie ze Spółki osoby trzeciej. Wyłącznymi wspólnikami są od tej pory Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki.

2000 rok

Nawiązanie przez E.F. Rank Progress – General Office of Trade s.c. ścisłej współpracy z firmą TESCO Polska
Sp. z o.o. Rozpoczęcie realizacji projektów budowy hipermarketów TESCO w Jeleniej Górze, w Zielonej Górze
i w Bielsku Białej oraz CASTORAMA w Bielsku Białej.

2001 rok

W dniu 29 stycznia 2001 roku, w trybie art. 26 § 4 k.s.h., wspólnicy, tj. Jan Mroczka i Andrzej Bartnicki zawarli
umowę spółki jawnej pod firmą „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Sp. j.
„Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Spółka jawna kończy realizację czterech projektów –
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych:





2002 rok

TESCO Jelenia Góra, al. Jana Pawła II, 8.000 mkw., 1.200 miejsc parkingowych,
TESCO Zielona Góra, ul. Energetyków, 8.000 mkw., 831 miejsc parkingowych,
TESCO Bielsko-Biała, ul. Warszawska, 10.000 mkw., 980 miejsc parkingowych,
CASTORAMA Bielsko-Biała, ul. Warszawska, 8.500 mkw., 650 miejsc parkingowych.

Zakończenie realizacji kolejnych obiektów w segmencie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych:




TESCO Ruda Śląska, ul. 1 Maja, 7.500 mkw., 550 miejsc parkingowych,
TESCO Tarnowskie Góry, ul. Zagórska, 7.350 mkw., 555 miejsc parkingowych.

Zakup nieruchomości w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 63 oraz rozpoczęcie prowadzonych we własnym
zakresie prac restauracyjnych oraz modernizacyjnych. W tym obiekcie mieści się obecna siedzibą Spółki.
2003 rok

Nawiązanie przez „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Spółka jawna ścisłej współpracy z CARREFOUR
POLSKA Sp. z o.o.

2004 rok

Finalizacja kolejnych wielkopowierzchnniowych obiektów:



2005 rok

Finalizacja następujących obiektów:




2006 rok

TESCO Głogów, ul. Piłsudskiego, 5.926 mkw., 435 miejsc parkingowych,
CARREFOUR Zielona Góra, ul. Dąbrówki, 15.142,95 mkw., 730 miejsc parkingowych.

CARREFOUR Legnica, ul. Piłsudskiego, 14.490 mkw., 860 miejsc parkingowych,
TESCO Jawor, ul. Poniatowskiego, 2.000 mkw., 112 miejsc parkingowych,
CARREFOUR Kalisz, ul. Poznańska, 18.359,48 mkw., 1.120 miejsc parkingowych.

Ukończenie szeregu projektów:







CARREFOUR – „Galeria Słowiańska”, Zgorzelec ul. Jeleniogórska, 18.232 mkw.,
CARREFOUR Tarnowskie Góry, ul. Kościuszki, 7.457 mkw.,
CARREFOUR Zamość, ul. Lwowska, 13.376 mkw.,
CARREFOUR i Praktiker Grudziądz, ul. Konarskiego, 16.085 mkw.,
LEROY MERLIN Kalisz, ul. Poznańska, 5.600 mkw.,
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Galeria Handlowa „Galeria Piastów” w Legnicy – I etap, ul. Najświętszej Marii Panny, 12.600 mkw.

Spółka zmienia adres siedziby i wprowadza się do wyremontowanej kamienicy przy ul. Złotoryjskiej 63 w
Legnicy.
2007 rok

Zakończenie projektu Centrum Handlowego CARREFOUR Zielone Wzgórza ul. Wrocławska w Białymstoku,
24.000 mkw., 860 miejsc parkingowych.
Przekształcenie w dniu 10 października 2007 roku spółki „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Spółka
jawna w spółkę „Rank Progress” Spółka Akcyjna, która została w tym dniu zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer 0000290520.

2008 rok

Zakończenie dwóch projektów:
 Park Handlowy „Eden” w Zgorzelcu,
 II część Centrum Handlowego „Galeria Piastów” w Legnicy.
Park Handlowy „Eden”
Otwarcie, dnia 28 maja 2008 roku, Parku Handlowego „Eden” w Zgorzelcu. Obiekt zlokalizowany jest przy ul.
Jeleniogórskiej i ma ok. 8.500 mkw. powierzchni handlowej, liczba miejsc parkingowych wynosi ok. 320, a
liczba sklepów – 25. Po wybudowaniu obiekt został sprzedany na rzecz spółki „ABERCROMBY” Sp. z o.o.
II etap „Galerii Piastów” w Legnicy
Oddanie do użytku, dnia 16 października 2008 roku, kolejnej części „Galerii Piastów”. W budynku o łącznej
powierzchni 4.654 mkw., zlokalizowane są dwa sklepy: H&M i New Yorker o łącznej pow. ok. 3.000 mkw.
oraz 21 mieszkań o podwyższonym standardzie.
Inne obiekty
Ponadto ukończone zostają następujące inwestycje, na nieruchomościach pozyskanych przez Spółkę, a przy
których to obiektach spółka była odpowiedzialna za realizację procedur formalno-administracyjnych:

Centrum Handlowe CARREFOUR w Szczecinie, 20.800 mkw.,1.268 miejsc parkingowych,

hipermarket LEROY MERLIN przy hipermarkecie CARREFOUR w Szczecinie, 11.500 mkw.,

Galeria handlowa w Centrum Handlowym CARREFOUR w Szczecinie, 11.250 mkw.

2009 roku

Zakończenie realizacji dwóch dużych inwestycji:




Centrum Handlowe „Twierdza” w Kłodzku,
III część „Galerii Piastów” w Legnicy.

Centrum Handlowe Twierdza
Otwarcie, dnia 10 marca 2009 roku, hipermarketu Leroy Merlin, dnia 25 marca 2009 roku hipermarketu
spożywczego Carrefour, a 4 kwietnia 2009 roku galerii handlowej. W całym obiekcie liczącym 23.560 mkw.
znajduje się ponad 50 sklepów, restauracji i punktów usługowych, a ponadto parking na 700 samochodów.
III etap „Galerii Piastów” w Legnicy
24 kwietnia 2009 roku przekazano do użytku kolejny, ostatni już etap „Galerii Piastów”, o pow. ok. 18.200
mkw. Pierwszy etap, o powierzchni całkowitej ok. 12.600 mkw. został oddany do użytku w listopadzie 2006
roku. Jesienią 2008 roku przekazano drugi etap, o powierzchni 4.654 mkw., gdzie na dwóch kondygnacjach
powierzchnie wynajęły takie marki jak H&M i New Yorker, a na wyższych kondygnacjach znalazło się 21
mieszkań o podwyższonym standardzie. Po sfinalizowaniu budowy całego centrum, „Galeria Piastów” w
Legnicy to łącznie ok. 35.500 mkw. powierzchni całkowitej i ponad 24.000 mkw. powierzchni najmu, w tym
wielosalowe kino oraz parking dla klientów Centrum Handlowego na 400 samochodów.
Inne obiekty:


Centrum Handlowe Carrefour „Galeria Zdrój” w Jastrzębiu Zdroju
Otwarcie, dnia 21 sierpnia 2009 roku, Centrum Handlowego Carrefour „Galeria Zdrój” w Jastrzębiu
Zdroju o pow. całkowitej ok. 32.230 mkw. i 513 miejscach parkingowych. Obiekt powstał na działce
kupionej przez Carrefour od Rank Progress S.A. Przy tej inwestycji Spółka realizowała prace dotyczące
procedur formalno-administracyjnych.



Galeria Handlowa „Pasaż Grodzki” w Jeleniej Górze
Rozpoczęcie dnia 13 lipca 2009 roku, przez Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. budowy Galerii
Handlowej „Pasaż Grodzki”, o pow. handlowej ok. 5.800 mkw. i pow. całkowitej ok. 10.500 mkw. Obiekt
ten zlokalizowany jest w ścisłym centrum Jeleniej Góry, u zbiegu ulic Grodzkiej i Jasnej. Termin
zakończenia inwestycji to październik 2010 roku.



„Galeria Tęcza” w Kaliszu
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę Galerii Handlowej „Galeria Tęcza” w Kaliszu. Obiekt ten
położony będzie w centrum miasta, u zbiegu ulicy 3 Maja i Placu Nowy Rynek, na miejscu supermarketu
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„Tęcza”. Powierzchnia całkowita obiektu ma wynosić ok. 33.750 mkw., a pow. handlowa ok. 17.470
mkw., liczba miejsc parkingowych - ok. 400, przewidywana liczba sklepów – ok. 90. Termin ukończenia
inwestycji to październik 2011 roku.
Emisja 24.760 rocznych obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000
PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 24.760 tys. PLN.
2010 roku

Pasaż Grodzki w Jeleniej Górze
Oddanie do użytku obiektu handlowego Pasaż Grodzki w Jeleniej Górze. Obiekt znajduje się ok. 100 m od
jeleniogórskiego ratusza. Powierzchnia najmu to 5,7 mkw., a jego otwarcie nastąpiło w październiku 2010
roku.
Park Handlowy Twierdza II w Kłodzku
Oddanie do użytku obiektu handlowego Park Handlowy Twierdza II w Kłodzku. Obiekt liczy ok. 11 tys. mkw. i
stanowi uzupełnienie oferty istniejącego Centrum Handlowego Twierdza.
Przeprowadzenie z sukcesem pierwszej oferty publicznej na kwotę 50 mln PLN brutto oraz debiut, dnia 8
lipca 2010 roku, Emitenta na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Emisja 100.000 trzyletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej i cenie emisyjnej
1.000 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 100 mln PLN.

2011 roku

W 2011 roku zostały oddane do użytku obiekty:





Galeria Twierdza w Zamościu
Galeria Tęcza w Kaliszu
Obiekt handlowy OBI w Miejscu Piastowym obok Krosna

Sprzedaż, dnia 13 maja 2011 roku, Kłodzko Retail Sp. z o.o., spółce połączonej z funduszami Blackstone Real
Estate, Galerii Twierdza w Kłodzku o powierzchni najmu wynoszącej 12.255 mkw. oraz Parku Handlowego
Twierdza II o powierzchni najmu wynoszącej 10.824 mkw.
Sprzedaż, dnia 1 września 2011 roku, Zamość Retail Sp. z o.o., spółce połączonej z funduszami Blackstone
Real Estate, Galerii Twierdza w Zamościu o powierzchni najmu wynoszącej 23.843 mkw.
Sprzedaż 100% udziałów Progress VI Sp. z o.o. będącej właścicielem nieruchomości położonych w okolicach
Opola do IKEA Property Poland Sp. z o.o.
Debiut, dnia 30 maja 2011 roku, Emitenta na rynku obligacji Catalyst.
Wypłata, dnia 30 grudnia 2011 roku, przez Emitenta dywidendy w wysokości 0,30 PLN na akcję (łącznie 11
mln PLN).
2012 roku

Sprzedaż nieruchomości w Miejscu Piastowym koło Krosna, wraz ze znajdującym się tam hipermarketem
budowlanym OBI.
Sprzedaż, dnia 8 lutego 2012 roku, Kalisz Retail Sp. z o.o., spółce połączonej z funduszami Blackstone Real
Estate, Galerii Tęcza w Kaliszu o powierzchni najmu 16.100 mkw.
Oddanie do użytku, a następnie otwarcie dnia 9 marca 2012 roku, Galerii Świdnickiej w Świdnicy o łącznej
powierzchni najmu 15,6 tys. mkw.
Nabycie, dnia 16 listopada 2012 roku, przez Emitenta 100% udziałów Rank Recycling Energy Sp. z o.o.,
zajmującej się inwestowaniem w projekty z zakresu ochrony środowiska i pozyskaniem nowych technologii
ze szczególnym uwzględnieniem termicznego przekształcania odpadów.
Otwarcie biura w Warszawie.

2013 roku

Podpisanie dnia 30 stycznia 2013 roku umowy o współpracy na zasadach joint venture z Waste to Energy
Canada Inc. z siedzibą w Vancouver.
Otwarcie Pasażu Wiślanego w Grudziądzu o powierzchni najmu 5.188 mkw.
Emisja 131.750 trzyletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej i cenie emisyjnej
1.000 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 131,75 mln PLN. Obligacje są notowane na rynku Catalyst.
Otwarcie centrum handlowego Brama Pomorza w Chojnicach o powierzchni najmu 25.597 mkw.
Emisja 18.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 PLN
każda, o łącznej wartości nominalnej 18 mln PLN.

2014 roku

Otwarcie mini galerii handlowej Pogodne Centrum w Oleśnicy o powierzchni najmu 7.668 mkw.
Podpisanie z Klio Real Sp. z o.o. należącej do grupy kapitałowej IMMOFINANZ Group przedwstępnej umowy
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sprzedaży Galerii Piła, która jest w trakcie budowy.
Rozpoczęcie budowy Parku Handlowego w Miejscu Piastowym k. Krosna o powierzchni najmu 4.750 mkw.
Podpisanie przez Progress XIX Sp. z o.o. S.K.A. z Klio Real Sp. z o.o. należącej do grupy kapitałowej
IMMOFINANZ Group umowy sprzedaży Galerii Piła.

5.2.

INWESTYCJE

5.2.1.

OPIS INWESTYCJI EMITENTA

1. Wartości niematerialne i prawne
W roku 2014 do dnia zatwierdzenia Prospektu Grupa Kapitałowa Emitenta nie ponosiła nakładów na wartości
niematerialne i prawne.
W roku 2013 nakłady Grupy Kapitałowej Emitenta na wartości niematerialne i prawne wyniosły 16.500,00 PLN na co
składał się zakup programu Konwerter Rewizor – NOVO.
W roku 2012 nakłady Grupy Kapitałowej Emitenta na wartości niematerialne i prawne wyniosły 152.020,00 PLN, z czego
kwota 60.000 PLN dotyczyła zakupu systemu Novo Property Management, natomiast pozostałe nakłady dotyczyły zakupu
innych programów komputerowych.
W roku 2011 nakłady Grupy Kapitałowej Emitenta na wartości niematerialne i prawne wyniosły 182.371,80 PLN, a
dotyczyły zakupu programu Mircrosoft Dynamics AX People za kwotę 140.806,80 PLN, zakupu znaków towarowych za
kwotę 33.564,00 PLN, natomiast pozostałe nakłady dotyczyły zakupu innych programów komputerowych.
2. Rzeczowe aktywa trwałe (z wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych)
W roku 2014 do dnia zatwierdzenia Prospektu nakłady Grupy Kapitałowej Emitenta na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły
5.855.349,82 PLN, z czego istotne nakłady obejmowały:
 5.650.953,49 PLN nakłady na nabycie majątku zakładu termicznej utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych w
Dumfries w Szkocji
Nakłady na aktywa trwałe zostały sfinansowane ze środków własnych.
W roku 2013 nakłady Grupy Kapitałowej Emitenta na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 5.878.268,33 PLN, z czego istotne
nakłady obejmowały:
 1.111.054,12 PLN nakłady na nabycie majątku zakładu termicznej utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych w
Dumfries w Szkocji
 4.000.000,00 PLN zaliczka na nabycie gruntu w Rudzie Śląskiej pod budowę zakładu termicznej utylizacji odpadów
Nakłady na aktywa trwałe zostały sfinansowane ze środków własnych.
W roku 2012 nakłady Grupy Kapitałowej Emitenta na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 858.061,92 PLN, w tym istotne
nakłady obejmowały:
 229.172,80 PLN nakłady na biuro i mieszkanie służbowe w Warszawie. Powierzchnia biura wynosi 110 mkw., a
powierzchnia mieszkania 97 mkw.
 173.047,67 PLN nakłady na sprzęt komputerowy
 156.667,66 PLN nakłady na środki transportu
 106.532,00 PLN nakłady na meble i wyposażenie
 60.122,00 PLN nakłady na dekoracje i elementy reklamowe
Nakłady na aktywa trwałe zostały sfinansowane ze środków własnych.
W roku 2011 nakłady Grupy Kapitałowej Emitenta na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 1.716.375,80 PLN, w tym istotne
nakłady obejmowały:
 145.590,75 PLN nakłady sprzęt komputerowy
 1.484.701,01 PLN nakłady na środki transportu
 27.735,00 PLN na zakup urządzeń klimatyzacyjnych
Nakłady na aktywa trwałe zostały sfinansowane ze środków własnych.
3. Nieruchomości inwestycyjne
W roku 2014 do dnia zatwierdzenia Prospektu nakłady Grupy Kapitałowej Emitenta na nieruchomości inwestycyjne
wyniosły 61 388.139,90 PLN, z czego istotne nakłady obejmowały:
 30.313.483,74 PLN, które stanowiły nakłady związane z realizacją inwestycji Galeria Piła w Pile (spółka celowa Progress
XIX Sp. z o.o. SKA oraz Gemar-Umech Sp. z o.o.)
 12.419.304,84 PLN, które stanowiły nakłady związane z realizacją inwestycji Pogodne Centrum w Oleśnicy (spółka
celowa E.F. Progress XI Sp. o.o. SKA). Inwestycja ta do wysokości 70% była finansowana z kredytu udostępnionego
przez mBank Hipoteczny SA.
 12.136.838,55 PLN, które stanowiły nakłady związane z realizacją inwestycji Centrum Handlowe Brama Pomorza w
Chojnicach (spółka celowa Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA). Inwestycja ta do wysokości 70% była finansowana z
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kredytu udostępnionego przez mBank SA.

 2.551.377.73 PLN, które stanowiły nakłady związane z realizacją inwestycji Park Handlowy w Miejscu Piastowym k.


Krosna (spółka celowa Progress XXIV Sp. z o.o. Miejsce Piastowe SKA, dawniej Progress XIV Sp. z o.o. Miejsce Piastowe
SKA). Inwestycja ta do wysokości 73% jest finansowana z kredytu udostępnionego przez mBank Hipoteczny SA.
1.244.157,72 PLN, które stanowiły nakłady związane z planowaną realizacją inwestycji w Olsztynie (spółka celowa
Progress VIII Sp. z o.o.). Nakłady te zostały sfinansowane ze środków własnych.

W roku 2013 nakłady Grupy Kapitałowej Emitenta na nieruchomości inwestycyjne wyniosły 99.716.309,48 PLN, z czego
istotne nakłady obejmowały:
 57.348.655,00 PLN, które stanowiły nakłady związane z realizacją inwestycji Centrum Handlowe Brama Pomorza w
Chojnicach (spółka celowa Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA). Inwestycja ta do wysokości 70% była finansowana z
kredytu udostępnionego przez mBank SA.
 15.686.173,92 PLN, które stanowiły nakłady związane z realizacją inwestycji Pogodne Centrum w Oleśnicy (spółka
celowa E.F. Progress XI Sp. o.o. SKA). Inwestycja ta do wysokości 70% była finansowana z kredytu udostępnionego
przez mBank Hipoteczny SA.
 14.585.171,55 PLN, które stanowiły nakłady związane z realizacją inwestycji Park Handlowy Pasaż Wiślany w
Grudziądzu (spółka celowa Progress XXI Sp. z o.o. Grudziądz SKA). Inwestycja ta do wysokości 70% była finansowana z
kredytu udostępnionego przez Pekao Bank Hipoteczny SA.
W roku 2012 nakłady Grupy Kapitałowej Emitenta na nieruchomości inwestycyjne wyniosły 84.795.757,92 PLN, z czego
istotne nakłady obejmowały:
 26.25.559,36 PLN, które stanowiły nakłady związane z realizacją inwestycji Galeria Świdnicka w Świdnicy (spółka celowa
Progress XI Sp. z o.o.). Inwestycja ta do wysokości 70% była finansowana z kredytu udostępnionego przez mBank SA.
 15.754.995,89 PLN, które stanowiły nakłady związane z nabyciem gruntów i przygotowaniem realizacji inwestycji
centrum handlowego w Olsztynie (spółka celowa Progress VIII Sp. z o.o.)
 14.269.423,46 PLN, które stanowiły nakłady związane z przygotowaniem realizacji inwestycji centrum handlowego w
Mielcu (spółka celowa Progress V Sp. z o.o. oraz Progress XIV Sp. z o.o. SKA)
 8.199.489,70 PLN, które stanowiły nakłady związane z realizacją inwestycji Centrum Handlowe Brama Pomorza w
Chojnicach (spółka celowa Progress XIV Sp. z o.o. Chojnice SKA, która następnie zmieniła nazwę na Progress XXIII Sp. z
o.o. Chojnice SKA).
 7.651.079,79 PLN, które stanowiły nakłady związane z realizacją inwestycji Galeria Tęcza w Kaliszu (spółka celowa
Progress X Sp. z o.o.).
 3.372.437,91 PLN, które stanowiły nakłady związane z realizacją inwestycji Pasaż Wiślany w Grudziądzu (spółka celowa
Progress XVI Sp. z o.o.)
W roku 2011 nakłady Grupy Kapitałowej Emitenta na nieruchomości inwestycyjne wyniosły 198.086.984,67 PLN, z czego
istotne nakłady obejmowały:
 64.907.593,70 PLN, które stanowiły nakłady związane z realizacją inwestycji Galeria Tęcza w Kaliszu (spółka celowa E.F.
Progress I Sp. z o.o., a później Progress X Sp. z o.o.).
 55.158.925,07 PLN, które stanowiły nakłady związane z realizacją inwestycji Galeria Twierdza w Zamościu (spółka
celowa E.F. Progress III Sp. z o.o., a później Progress IX Sp. z o.o.). Inwestycja ta do wysokości 70% była finansowana z
kredytu udostępnionego przez PKO BP SA.
 50.558.666,96 PLN, które stanowiły nakłady związane z realizacją inwestycji Galeria Świdnicka w Świdnicy (spółka
celowa E.F. Progress VI Sp. z o.o., a później Progress XI Sp. z o.o.). Inwestycja ta do wysokości 70% była finansowana z
kredytu udostępnionego przez BRE Bank SA.
 9.927.060,86 PLN, które stanowiły nakłady związane z nabyciem nieruchomości gruntowych pod przyszłe centrum
handlowe w Kielcach (spółka celowa NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o.)
 9.837.654,16 PLN, które stanowiły nakłady związane z nabyciem nieruchomości gruntowych pod przyszłe Centrum
Handlowe Brama Pomorza w Chojnicach (spółka celowa E. F. Progress VIII Sp. z o.o.)
Poza opisanym sposobem finansowania wszystkie pozostałe wydatki zostały dokonane ze środków własnych.
4. Długoterminowe aktywa finansowe.
Długoterminowe aktywa finansowe opisane poniżej są pożyczkami finansowymi udzielonymi przez Grupę Emitenta. Każda z
pożyczek z osobna jest nieistotna z punktu widzenia działalności Grupy Emitenta.
W roku 2014 do dnia zatwierdzenia Prospektu nakłady poniesione przez jednostki należące do Grupy Kapitałowej Emitenta
na długoterminowe aktywa finansowe wyniosły 50.000,00 PLN i dotyczyły udzielonych przez Grupę kapitałową pożyczek
długoterminowych.
W roku 2013 nakłady poniesione przez jednostki należące do Grupy Kapitałowej Emitenta na długoterminowe aktywa
finansowe wyniosły 5.485.792,44 PLN i dotyczyły udzielonych przez Grupę kapitałową pożyczek długoterminowych.
W roku 2012 nakłady poniesione przez jednostki należące do Grupy Kapitałowej Emitenta na długoterminowe aktywa
finansowe wyniosły 9.061.117,79 PLN i dotyczyły udzielonych przez Grupę kapitałową pożyczek długoterminowych.
W roku 2011 nakłady poniesione przez jednostki należące do Grupy Kapitałowej Emitenta na długoterminowe aktywa
finansowe wyniosły 20.921.175,78 PLN i dotyczyły udzielonych przez Grupę kapitałową pożyczek długoterminowych.
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5.2.2.

OPIS BIEŻĄCYCH INWESTYCJI EMITENTA

Na lata 2014-2016 zaplanowano budowę obiektów komercyjnych na terenie całej Polski o powierzchni handlowej ok. 113
tys. mkw. Poniżej przedstawiono chronologiczne zestawienie projektów inwestycyjnych na lata 2014-2016, których bardziej
szczegółowy opis znajduje się poniżej.
Tabela: Chronologiczne zestawienie projektów inwestycyjnych na lata 2014-2016
Lokalizacja / nazwa
Rodzaj obiektu
Lp.
Przeznaczenie
projektu
komercyjnego
1
Park Handlowy w Krośnie
wynajem
park handlowy
Galeria Srebrny Potok w
śródmiejska galeria
2
wynajem
Wejherowie
handlowa
śródmiejska galeria
3
Galeria Aviator w Mielcu
wynajem
handlowa
hipermarket typu dom i
4
DIY w Mielcu
sprzedaż
ogród
Centrum Handlowe w
5
wynajem
centrum handlowe
Kołobrzegu
Centrum Handlowe w
6
wynajem
centrum handlowe
Terespolu
Źródło: Emitent
1.

Termin zakończenia
IV kw. 2014
I kw. 2016
IV kw. 2015
IV kw. 2015
II kw. 2016
III kw. 2016

Park Handlowy w Miejscu Piastowym obok Krosna

W maju 2014 r. w Miejscu Piastowym rozpoczęła się budowa parku handlowego. Inwestorem jest spółka Progress XXIV Sp.
z o.o. Miejsce Piastowe SKA w 100% zależna od Emitenta. Generalnym wykonawcą obiektu jest firma AMB Group Polska
Sp. z o.o. Obiekt będzie miał 4.750 mkw. powierzchni najmu i ok. 5.000 mkw. powierzchni całkowitej. Przy obiekcie
powstanie ok. 240 miejsc parkingowych. Budżet inwestycji wynosi 18,7 mln PLN, spodziewane roczne przychody z czynszu
najmu to 2,0 mln PLN. Przewidywana data otwarcia centrum dla klientów to listopad 2014 roku.
2.

Galeria Srebrny Potok w Wejherowie

W Wejherowie planowana jest budowa śródmiejskiej galerii handlowej. Rozpoczęcie budowy planowane w I kwartale 2015
roku. Inwestorem będzie spółka Progress XVII Sp. z o.o., w której Emitent posiada 50% udziałów. Obiekt będzie miał ok.
17.680 mkw. powierzchni najmu i ok. 27.800 mkw. powierzchni całkowitej. Przy obiekcie powstanie ok. 530 miejsc
parkingowych. Całkowity budżet inwestycji wynosi 108,7 mln PLN, spodziewane roczne przychody z czynszu najmu to 11,1
mln PLN. Przewidywana data otwarcia centrum dla klientów to I kwartał 2016 roku.
3.

Galeria Aviator w Mielcu

W Mielcu planowana jest budowa śródmiejskiej galerii handlowej. Rozpoczęcie budowy planowane jest na IV kwartał 2014
roku. Inwestorem będzie spółka Progress V Sp. z o.o. w 100% zależna od Emitenta. Obiekt będzie miał ok. 25.400 mkw.
powierzchni najmu i ok. 32.400 mkw. powierzchni całkowitej. Przy obiekcie powstanie ok. 800 miejsc parkingowych.
Całkowity budżet inwestycji wynosi 133,4 mln PLN, spodziewane roczne przychody z czynszu najmu to 13,5 mln PLN.
Przewidywana data zakończenia inwestycji to IV kwartał 2015 roku.
4.

Hipermarket typu dom i ogród w Mielcu

W Mielcu planowana jest budowa hipermarketu typu dom i ogród tuż obok Galerii Aviator. Inwestorem będzie spółka
Progress XIV Sp. z o.o. SKA w 100% zależna od Emitenta. Obiekt będzie miał ok. 8.800 mkw. powierzchni handlowej. Przy
obiekcie powstanie ok. 300 miejsc parkingowych. Całkowity budżet inwestycji wynosi 27,6 mln PLN. Po wybudowaniu
obiekt zostanie sprzedany, co powinno nastąpić na przełomie 2015/2016 roku.
5.

Centrum Handlowe w Kołobrzegu

W Kołobrzegu planowana jest budowa centrum handlowego, złożonego z galerii handlowej oraz hipermarketu typu DIY.
Rozpoczęcie budowy planowane jest na II kwartał 2015 roku. Inwestorem będzie spółka Progress XXVI Sp. z o.o. w 100%
zależna od Emitenta. Obiekt będzie miał ok. 28.700 mkw. powierzchni najmu GLA i ok. 33.200 mkw. powierzchni
całkowitej. Przy obiekcie powstanie ok. 1.350 miejsc parkingowych. Całkowity budżet inwestycji wynosi 130,0 mln PLN,
spodziewane roczne przychody z czynszu najmu to 15,0 mln PLN. Przewidywana data zakończenia inwestycji to II kwartał
2016 roku.
6.

Centrum Handlowe w Terespolu

W Terespolu planowana jest budowa centrum handlowego, złożonego z galerii handlowej oraz hipermarketu typu dom i
ogród. Rozpoczęcie budowy planowane jest na III kwartał 2015 roku. Inwestorem będzie spółka Progress XXVII Sp. z o.o. w
100% zależna od Emitenta. Obiekt będzie miał ok. 27.500 mkw. powierzchni najmu i ok. 32.000 mkw. powierzchni
całkowitej. Przy obiekcie powstanie ok. 1.230 miejsc parkingowych. Całkowity budżet inwestycji wynosi 110,3 mln PLN,
spodziewane roczne przychody z czynszu najmu to 14,2 mln PLN. Przewidywana data zakończenia inwestycji to III kwartał
2016 roku.
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Pozostałe inwestycje Grupy Emitenta
W listopadzie 2012 Zarząd Emitent nabył 100% udziałów w Rank Recycling Energy Sp. z o.o. Działalność Rank Recycling
Energy związana jest z inwestowaniem w projekty z zakresu ochrony środowiska i pozyskiwaniem nowych technologii ze
szczególnym uwzględnieniem termicznego przekształcenia odpadów. Na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Grupa
Emitenta realizuje dwie inwestycje w zakresie uruchomienia i budowy zakładu termicznej utylizacji odpadów i przez Rank
Recycling Energy:
1.

Zakład termicznej utylizacji odpadów w Dumfries (Szkocja)

W miejscowości Dumfries w Szkocji planowane jest uruchomienie zakładu termicznej utylizacji odpadów. Operatorem
zakładu będzie spółka Rank Recycling Scotland Ltd., która nabyła w tym celu wybrane aktywa spółki Scotgen (Dumfries) Ltd.
prowadzącej uprzednio w tej miejscowości zakład termicznej utylizacji odpadów. Wartość nabytych aktywów wynosi 1.950
tys. funtów brytyjskich, czyli ok. 9.750 tys. PLN. Spółka Rank Recycling Scotland Ltd. obecnie prowadzi modernizację
zakładu w celu spełnienia odpowiednich wymogów z zakresu ochrony środowiska i planuje wystąpić do odpowiednich
brytyjskich organów administracyjnych o wydanie zgody na prowadzenie działalności w zakresie termicznej utylizacji
odpadów. Emitent szacuje, iż uzyskanie wymaganych decyzji umożliwi rozpoczęcie działalności zakładu na przełomie roku
2014 i 2015. Wydajność zakładu wynosi 40 tys. ton odpadów rocznie
2.

Zakład termicznej utylizacji odpadów w Długoszynie

W miejscowości Długoszyn (woj. lubuskie) planowane jest wybudowanie zakładu termicznej utylizacji odpadów.
Operatorem i właścicielem zakładu będzie spółka Rank Recycling Długoszyn Sp. z o.o., która nabyła w tym celu już część
nieruchomości o powierzchni 0,7571 ha pod przyszły zakład. Całkowity budżet inwestycji wynosi ok. 100-110 mln PLN.
Planowane ukończenie i uruchomienie zakładu przewidziane jest na II kwartał 2016 roku. Wydajność zakładu ma
wynosić 40 tys. ton odpadów rocznie.

5.2.3.

INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH INWESTYCJI EMITENTA W PRZYSZŁOŚCI, CO DO KTÓRYCH
JEGO ORGANY ZARZĄDZAJĄCE PODJĘŁY JUŻ WIĄŻĄCE ZOBOWIĄZANIA

Do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Zarząd Emitenta podjął wiążące zobowiązania dotyczące przyszłych inwestycji
z tytułu przedsięwzięć, które przedstawione są poniżej:
1. Zobowiązanie wobec Tomasza Nalepy i Nalepa Capital Trust Sp. z o.o.
W dniu 16 lutego 2011 roku pomiędzy jednostką zależną Emitenta Progress IV Sp. z o.o., a panem Tomaszem Nalepą oraz
firmą Nalepa Capital Trust Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu podpisana została umowa o współpracy polegającej na
wybudowaniu w gminie Miedziana Góra k. Kielc zespołu obiektów handlowych o łącznej powierzchni użytkowej 55.000
mkw., według koncepcji, której ostateczny kształt i parametry techniczne zostaną ustalone przy współpracy obu stron z
uwzględnieniem osiągnięcia optymalnych efektów ekonomicznych i użytkowych, celem dalszej wspólnej eksploatacji,
użytkowania i osiągnięcia przez każdą ze stron zysku z niniejszego przedsięwzięcia w następujących proporcjach: a) spółka
Progress IV Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy – 50%, b) spółka Nalepa Capital Trust Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – 15%, c)
pan Tomasz Nalepa – 35%. Strony wskazują, iż realizacja Obiektu tj. przystąpienie do projektowania rozpocznie się w
terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Radę Gminy Miedziana Góra uchwały o przyjęciu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, natomiast kolejne etapy inwestycji tj. złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i
wybór generalnego wykonawcy nastąpią niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Strony projektu inwestycji. Spodziewany
czas przyjęcia w/w uchwały to II kwartał 2015 roku.
Do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego szacowany koszt planowanej inwestycji nie został oszacowany.
2. Zobowiązanie wobec firmy Alternative Energy Sp. o.o.
W dniu 21 listopada 2012 roku pomiędzy jednostką zależną Emitenta E.F. Progress XII Sp. z o.o., a firmą Alternative Energy
Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie została podpisana umowa o współpracy. Umowa została zawarta w celu określenia zasad
wspólnej realizacji celu gospodarczego polegającego na zagospodarowaniu nieruchomości położonej w Wejherowie
poprzez wybudowanie obiektu galerii handlowej o łącznej powierzchni całkowitej brutto 32.700 mkw., celem dalszej
wspólnej eksploatacji, użytkowania i osiągnięcia przez każdą ze Stron zysku z niniejszego przedsięwzięcia w proporcji 50%
E.F. Progress XII Sp. z o.o., 50% Alternative Energy Sp. z o.o. Do realizacji niniejszego przedsięwzięcia strony przeznaczyły
spółkę celową Progress XVII Sp. z o.o., w której mają po 50% udziałów, głosów i uczestniczą w zyskach w równym stopniu.
Zgodnie z umową, realizacja obiektu tj. przystąpienie do jego projektowania rozpoczęło się w terminie 150 dni od dnia
zakupu nieruchomości przez spółkę, natomiast kolejne etapy inwestycji tj. złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i
wybór generalnego wykonawcy nastąpią niezwłocznie od dnia zaakceptowania przez zarząd spółki w/w projektu. Na dzień
złożenia Prospektu prace projektowe są zaawansowane w 65-70%, ich ukończenie planowane jest do końca III kwartału
2014 roku.
Do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego szacowany koszt planowanej inwestycji nie został oszacowany.
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6. ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI
6.1.

DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

6.1.1.

PODSTAWOWE OBSZARY I RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

Emitent prowadzi działalność inwestycyjno – deweloperską na rynku krajowym, polegającą na pozyskiwaniu nieruchomości
i ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż.
Emitent realizuje swoją działalność w ramach Grupy Kapitałowej samodzielnie i poprzez spółki celowe. Wynika to przede
wszystkim z wymogów banków finansujących przedsięwzięcia w zakresie nieruchomości Grupy Kapitałowej Emitenta. Przy
realizacji tego typu przedsięwzięć banki wymagają, aby finansowanie projektów inwestycyjnych odbywało się poprzez
spółki celowe dla danego projektu - pozwala to na zminimalizowanie ryzyka inwestycyjnego. Przedmiot działania ww.
spółek celowych powinien być ograniczony do czynności związanych z posiadaniem i administrowaniem nieruchomością,
ograniczeniom podlega też zatrudnienie osób w takiej spółce. Zawierane umowy najmu posiadają długoterminowy
charakter, są zawarte na czas określony i gwarantują spółkom stabilne przepływy pieniężne. Nieruchomość musi posiadać
uregulowany stan prawny, a realizowany obiekt powinien spełniać wysoki standard techniczny.
Taka konstrukcja pozwala na odseparowanie przepływów pieniężnych związanych z danym projektem od przepływów
finansowych związanych z innymi projektami oraz wyższy poziom dźwigni finansowej w finansowaniu przedsięwzięcia, czyli
wyższy możliwy do uzyskania poziom zaciągniętych kredytów przez spółkę celową, niż byliby w stanie zaciągnąć jej
udziałowcy. Dodatkowo upadłość spółki celowej w następstwie niepowodzenia realizacji projektu nie oznacza upadłości jej
udziałowców.
Grupa Kapitałowa Emitenta, w oparciu o posiadane, zarówno bezpośredni jak pośrednio, nieruchomości koncentruje
swoją obecną i przyszłą działalność na realizowaniu czterech kategorii projektów inwestycyjnych z zakresu rynku
nieruchomości polegających na budowie oraz wynajmowaniu lub sprzedaży:

wielkopowierzchniowych centrów handlowo – usługowych,

śródmiejskich galerii handlowych,

obiektów handlowych typu park handlowy,

wysoko rentownych krótkoterminowych projektów inwestycyjnych.
Wśród projektów inwestycyjnych Grupy Emitenta znajduje się grupa obiektów o funkcji mieszanej (usługowe,
mieszkaniowe, biurowe), w szczególności projekt mieszkaniowo-usługowy „Marina Park” we Wrocławiu, ok 100 tys. mkw. –
obecnie trwają analizy i prace przedprojektowe.
Grupa Kapitałowa Emitenta poprzez spółkę zależną Rank Recykling Enrergy rozwija swoją działalność w obszarze
inwestowania w projekty z zakresu ochrony środowiska i pozyskiwania nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem
termicznego przekształcenia odpadów. Rank Recykling Enrergy obecnie współpracuje z Waste to Energy Canada
Inc.(„WtEC”) dostawcą technologii i rozwiązań wykorzystywanych w obróbce cieplnej odpadów komunalnych i
przemysłowych. Technologia pozwala na odzysk energii zgromadzonej w odpadach w postaci energii cieplnej i elektrycznej
oraz na najbardziej ekologiczne i ekonomiczne zagospodarowanie odpadów. Produktem ubocznym procesu jest inertny
popiół, który może być wykorzystywany np. w budownictwie drogowym. Modułowy system budowy instalacji idealnie
nadaje się do rozwiązań zdecentralizowanych obsługujących małe i średnie społeczności.
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY EMITENTA W ZAKRESIE ŚRÓDMIEJSKICH GALERII HANDLOWYCH I
OBIEKTÓW HANDLOWYCH TYPU PARK HANDLOWY
Ilość zrealizowanych projektów inwestycyjnych w różnych częściach kraju, w okresie 17 lat dotychczasowej działalności,
doprowadziła do wypracowania przez Grupę Emitenta wysokiej sprawności w realizacji obiektów handlowych.
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Schemat: Działalność Grupy Emitenta w zakresie obiektów handlowych

Źródło: Emitent
Pozyskiwanie informacji na temat partnerów i gruntów pod inwestycje
Emitent pozyskuje informacje i wyszukuje grunty pod przyszłe projekty inwestycyjne realizując opracowaną przez lata
procedurę:

samodzielnie, przez własny dział ekspansji; w przypadku wielkopowierzchniowych obiektów handlowych działanie
dodatkowo ukierunkowane poprzez informacje uzyskane od głównych operatorów (Carrefour, Leroy Merlin, Metro,
OBI, REAL, Aldi, Biedronka) co do miejsca zlokalizowania przyszłych obiektów,

przejmowanie od wyżej wymienionych firm gruntów w trakcie pozyskiwania i wykańczanie procesu scalania gruntu
pod przyszłe inwestycje,

oferty składane przez stale współpracujące biura pośrednictwa oraz inne podmioty, które w swojej działalności mają
do czynienia z obrotem nieruchomościami np. syndycy, biura projektowe itp.,

inni partnerzy biznesowi,

osoby fizyczne, właściciele nieruchomości (samodzielnie).
Proces weryfikacji możliwości inwestycyjnych
Wszelkie decyzje dotyczące zakupu nieruchomości poprzedzone są wykonaniem procedur weryfikacyjnych. Procedury
realizowane są w dwóch wariantach zależnych od typu inwestycji, która będzie realizowana na analizowanej
nieruchomości.
3. Obiekty wielkopowierzchniowe
Procedura weryfikacyjna na potrzeby obiektów wielkopowierzchniowych obejmuje m.in.:

sprawdzenie możliwości realizacji określonego typu inwestycji,

badanie stanu prawnego nieruchomości,

pozyskanie podstawowych informacji o nieruchomości.
Na podstawie powyższych informacji przygotowywane jest memorandum informacyjne dla głównego operatora np.
Carrefour, Leroy Merlin, OBI, Real, itp. Po uzyskaniu wstępnej akceptacji, lecz przed nabyciem gruntu, wraz z operatorem
uzgadniane są główne parametry współpracy i inwestycji, takie jak:

przyszła powierzchnia najmu,

wysokość czynszu oraz opłat technicznych,

czas trwania umowy najmu,

zakres prac finansowany przez każdą ze stron.
Po uzgodnieniu parametrów projektu inwestycyjnego Emitent doprowadza w II etapach do podpisania umów:

I etap – przedwstępna warunkowa umowa nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego,

II etap – podpisanie umowy ostatecznej po ziszczeniu się warunków zawieszających.
Powyższa procedura gwarantuje bezpieczeństwo realizacji i zyskowności tego typu inwestycji.
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W przypadku braku akceptacji i pozytywnej oceny operatora, materiały dotyczące nieruchomości zostają zarchiwizowane
do ewentualnego wykorzystania w późniejszym okresie.
4. Galerie handlowe
Procedura weryfikacyjna lokalizacji nieruchomości na potrzeby galerii handlowych obejmuje m.in.:

sprawdzenie możliwości realizacji określonego typu inwestycji,

badanie geologiczne, geofizyczne, stanu zanieczyszczenia gruntu, inwentaryzacja zieleni,

weryfikacja zapisów w księgach wieczystych,

określenie dostępności mediów (woda, energia elektryczna, gaz itd.),

prowadzenie negocjacji, przygotowanie projektów umów przez dział prawny,

wstępne prace projektowe, przygotowanie koncepcji architektonicznej z określeniem najważniejszych parametrów
inwestycji i potencjalnych zagrożeń mogących podnieść koszty realizacji inwestycji,

analizowanie projektu po kątem potencjalnych najemców,
 sporządzenie analizy opłacalności inwestycji, budżetowanie, przygotowanie biznes planu.
Po uzgodnieniu parametrów projektu inwestycyjnego Grupa Emitenta doprowadza w II etapach do podpisania umów:

I etap – przedwstępna warunkowa umowa nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego,
 II etap – podpisanie umowy ostatecznej po ziszczeniu się warunków zawieszających.
Realizacja inwestycji
Po zabezpieczeniu nieruchomości Grupa Emitenta przystępuje do kolejnych czynności zmierzających do zrealizowania
inwestycji:

doprowadzenie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uchwalenia nowego, o ile
konieczne.

wybór biura projektowego przygotowującego projekt architektoniczno – budowlany wraz z uzyskaniem wymaganych
pozwoleń,

komercjalizacja powierzchni handlowych,

pozyskanie koniecznych decyzji administracyjnych,

organizacja finansowania,

wybór generalnego wykonawcy zajmującego się wykonaniem i koordynacją całości prac budowlanych.
Integralną częścią procesu inwestycyjnego jest komercjalizacja powierzchni, tj. pozyskiwanie najemców powierzchni w
realizowanym obiekcie. Proces komercjalizacji prowadzony jest samodzielnie przez własny dział komercjalizacji.
Ze strony Grupy Kapitałowej Emitenta w procesie komercjalizacji uczestniczy także zespół pracowników odpowiedzialny za
realizację danego projektu inwestycyjnego, wśród nich inspektor nadzoru, specjaliści poszczególnych branż (sanitarnej,
elektrycznej) architekt nadzorujący i koordynujący prace podwykonawców.
Wyłonienie generalnego wykonawcy odbywa się na podstawie przetargu, do którego zapraszane są renomowane firmy
działające na rynku krajowym.
Z wyłonionym w wielostopniowym przetargu generalnym wykonawcą zawierana jest umowa regulująca między innymi
terminy wykonania poszczególnych etapów inwestycji i powiązany bezpośrednio z nimi harmonogram płatności
wynagrodzenia.
Przy wybranych projektach inwestycyjnych Grupa Kapitałowa Emitenta samodzielnie angażuje podwykonawców, którzy są
nadzorowani przez dział nadzoru inwestycji Grupy Kapitałowej Emitenta bądź przez generalnego wykonawcę.
W obu wyżej opisanych przypadkach kompleksowy nadzór nad inwestycją i monitoring prowadzi Zarząd Emitenta wraz z
podległymi działami realizacji inwestycji, kierownikiem projektu inwestycyjnego oraz - jeżeli jest taka konieczność nadzorcą projektu w imieniu banku finansującego inwestycję.
Marketing i sprzedaż
Wraz z rozpoczęciem prac budowlanych Grupa Kapitałowa Emitenta rozpoczyna działania marketingowe związane z
reklamą i promocją realizowanego obiektu handlowego. Ten zakres czynności dotyczy tylko obiektów własnych.
Zarządzanie obiektem
Ostatnim elementem, który pozostaje w gestii Grupy Kapitałowej Emitenta po wybudowaniu i oddaniu nieruchomości do
użytku, jest samodzielne administrowanie obiektem.
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY EMITENTA W ZAKRESIE PROJEKTÓW DLA GLOBALNYCH
OPERATORÓW
Grupa Emitenta realizuje obiekty budowane na zamówienie detalicznych, globalnych operatorów handlowych, takich jak:
IKEA, Carrefour, Leroy Merlin, OBI czy Castorama.
W przypadku realizacji zlecenia przez Grupę Emitenta na rzecz globalnych operatorów handlowych, Grupa Emitenta jest
odpowiedzialna za realizację całego procesu, począwszy od kupienia gruntu, poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę i
realizację inwestycji, aż po sprzedaż na rzecz globalnego operatora, dla którego Grupa Emitenta realizowała całą
inwestycję. Projekty mogą być sprzedane nabywcy na każdym etapie procesu biznesowego w zależności od
zapotrzebowania klienta, w związku z tym Grupa Emitenta może realizować tylko część z etapów przedstawionych na
schemacie poniżej.
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Schemat: Działalność Grupy Emitenta w zakresie projektów dla globalnych operatorów

Źródło: Emitent
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY
KRÓTKOTERMINOWYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

EMITENTA

W

ZAKRESIE

WYSOKO

RENTOWNYCH

Grupa Emitenta realizuje transakcje, polegające na wykorzystywaniu pojawiających się okazji na rynku np. szybkiego,
taniego zakupu gruntu, a następnie przeprowadzeniu procedur administracyjnych, przekształceniu go w grunty
inwestycyjne i sprzedaży potencjalnym inwestorom.
Schemat: Działalność Grupy Emitenta w zakresie wysoko rentownych krótkoterminowych projektów inwestycyjnych

Źródło: Emitent
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6.1.2.

GŁÓWNI KLIENCI

W kontekście prowadzonej przez Grupę Emitenta działalności wyodrębnić należy 3 kategorie klientów strategicznych:
1.

Klienci wielkopowierzchniowi

Do klientów wielkopowierzchniowych Emitenta można zaliczyć między innymi:
 Carrefour Polska Sp. z o.o.
 Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
 Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. (OBI)
 Terg Sp. z o.o. (Media Expert)
 LPP S.A. (Reserved)
 Krokus Sp. z o.o. (Intermarche)
 Jysk Sp. z o.o.
 Piotr i Paweł S.A.
 H & M Hennes & Mauritz Sp. z o.o.
 Helios S.A.
 Cinema 3D S.A.
 Condizione Sp. z o.o.
Powyższe firmy są głównymi najemcami w obiektach wielkopowierzchniowych oraz centrach handlowych. Stanowią grupę
klientów gwarantujących bezpieczeństwo zrealizowania inwestycji, poprzez fakt długoterminowego wynajmu powierzchni,
który wynosi najczęściej nie mniej niż 10 lat wraz z opcją na następne 5 lat. W przypadku tej grupy najemców osiągalne
stawki czynszu oscylują w przedziale od 4,50 do 16,00 EUR/mkw., a wynajmowana powierzchnia zamyka się następujących
przedziałach:
Najemca
Carrefour Polska Sp. z o.o.
Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. (OBI)
Terg Sp. z o.o.
LPP SA (Reserved)
Krokus Sp. z o.o. (Intermarche)
Jysk Sp. z o.o.
Piotr i Paweł SA
Helios SA
Cinema 3D SA
Condizione Sp. z o.o.
Źródło: Emitent

Wynajmowana powierzchnia (w mkw.)
ok. 5.000
8.000 - 10.000
ok. 10.000
1.000 - 1.500
1.000 - 1.500
2.800
ok. 1.000
1.200
2.500
1.830
800 – 1.100

Oprócz faktu, że powyższe firmy stanowią stabilne i bezpieczne źródła dochodów, są także gwarantem pozyskania
mniejszych, lecz dużo bardziej dochodowych najemców.
2.

Najemcy małych i średnich powierzchni

Kolejną grupę klientów stanowią operatorzy znanych, światowych, europejskich i polskich marek, które między innymi
poprzez wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych i galeriach śródmiejskich tworzą i powiększają swoje sieci
dystrybucyjne. Najbardziej znane marki obecne w obiektach Grupy Kapitałowej Emitenta to:
 Douglas
 Smyk i Empik
 CroppTown, Mohito, House i Sinsay
 Vistula i Wólczanka
 Bytom
 Ryłko
 Wojas
 Tally Weijl
 Diverse
 KFC
 Rossmann
 Deichmann
 CCC
 Apart
 Martes Sport
 Monnari
Klienci z tej grupy wynajmują mniejszą powierzchnię, mieszczącą się w przedziale od 100 do 1.000 mkw., jednak stawki
czynszu są wyższe niż w grupie pierwszej i oscylują w przedziale od 10 do 40 EUR/mkw. Parametr ten w znacznym stopniu
podwyższa średnią czynszu uzyskiwaną z wynajmowanej powierzchni w danym obiekcie.
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3.

Najemcy lokalni

Kolejną grupę klientów stanowią firmy i przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie miasta, w którym realizowana jest
inwestycja. Firmy te, mając ugruntowaną pozycję na rynku lokalnym, chcąc podnieść swoje dochody i prestiż wynajmują
powierzchnie w atrakcyjnych lokalizacjach oferowanych przez Grupę Kapitałową Emitenta.
4.

Klienci w transakcjach krótkoterminowych

Odrębną grupę klientów istotną dla działalności Grupy Kapitałowej Emitenta stanowią firmy, z którymi realizowane są
transakcje krótkoterminowe. Znaczna ilość analizowanych ofert i projektów inwestycyjnych oraz znajomość rynku
stworzyły możliwość uzyskania przychodów z realizowania relatywnie szybkich transakcji, polegających na przygotowaniu
nieruchomości pod inwestycje i odsprzedaż. Operacje te polegają na:
 zabezpieczeniu gruntu,
 przeprowadzeniu wymaganych procedur administracyjnych i uzgodnień,
 uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub pozwolenia na budowę,
 sprzedaży projektu.
Średni czas realizacji tego typu transakcji to 3 – 12 miesięcy. Ten typ transakcji charakteryzuje się niewielkim
zaangażowaniem własnych środków finansowych i dużą rentownością.
W grupie istotnych klientów, z którymi zrealizowano tego typu transakcje, znajdują się:
 Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o.
 IKEA Property Poland Sp. z o.o.

6.1.3.

ISTOTNI DOSTAWCY

Na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego, Emitent nie jest uzależniony od żadnych dostawców, w szczególności od
wykonawców obiektów handlowych.

6.1.4.

STRUKTURA SPRZEDAŻY

Tabela: Przychody w podziale na podstawowe kategorie działalności Grupy Emitenta (w tys. PLN).
01.01.2014-dzień
Wyszczególnienie
zatwierdzenia
2013
2012
prospektu
Najem nieruchomości
48.546
44.239
44.354
Sprzedaż nieruchomości
1.890
1.314
905
Inne
Razem
50.436
45.553
45.259
Źródło: Emitent

2011
47.148
86.131
133.279

Pozycja inne dotyczy refakturowania materiałów i usług, jak i przychodów z usług m.in. konsultingowych.
Tabela: Struktura sprzedaży wartościowo z uwzględnieniem kluczowych klientów (w tys. PLN).
01.01.2014-dzień
Wyszczególnienie
zatwierdzenia
2013
2012
2011
prospektu
Najem nieruchomości:
LPP S.A.*)
8.710
7.045
3.938
3.583
Sprzedaż
nieruchomości:
Blackstone Real Estate
0
0
154.003
333.851
*)LPP S.A. jest kluczowym najemcą powierzchni w obiektach Grupy Emitenta ze względu na wartość długoterminowych
umów podpisanych z Grupą Emitenta.

6.1.5.

STRATEGIA

Strategia Emitenta przewiduje rozwój na rynku nieruchomości z korzyścią dla akcjonariuszy, partnerów biznesowych i
społeczności lokalnych. Podstawą tej strategii jest długoterminowe zaufanie w kręgu wszystkich podmiotów
zaangażowanych w realizację każdego projektu.
W wyniku zdobytej wiedzy i doświadczenia Emitent wyspecjalizował się w projektowaniu i realizacji
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych i galerii handlowych oraz parków handlowych w miastach średniej
wielkości. Równocześnie Emitent dywersyfikuje działalność, rozpoczynając inwestycje w miastach poniżej 50 tys.
mieszkańców. Emitent wytypował ok. 80 miejsc pod małoformatowe centra handlowe zlokalizowane w miejscowościach o
populacji mieszczącej się w przedziale między 20, a 50 tys. mieszkańców. Mini centra handlowe łączyć będą funkcje retail
parku i galerii handlowej. Zarząd Emitenta zakłada, iż zasoby Grupy Kapitałowej Emitenta pozwalają na realizację od 4 do
10 projektów inwestycyjnych tego typu rocznie. Pierwszy z tego typu obiektów został otwarty w maju 2014 roku w
Oleśnicy.
Oprócz dywersyfikacji produktowej, Grupa Emitenta prowadzi również dywersyfikację geograficzną.
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Na lata 2014-2016 Grupa Emitenta zaplanowała budowę obiektów komercyjnych na terenie całej Polski o powierzchni
handlowej ok. 136 tys. mkw. Poniżej przedstawiono chronologiczne zestawienie projektów inwestycyjnych na lata 20142016.
Tabela: Chronologiczne zestawienie projektów inwestycyjnych na lata 2014-2016 .
Lokalizacja / nazwa
Rodzaj obiektu
Lp.
Przeznaczenie
projektu
komercyjnego
śródmiejska galeria
1
Galeria Piła w Pile
wynajem
handlowa
2
Park Handlowy w Krośnie
wynajem
park handlowy
Galeria Srebrny Potok w
śródmiejska galeria
3
wynajem
Wejherowie
handlowa
śródmiejska galeria
4
Galeria Aviator w Mielcu
wynajem
handlowa
hipermarket typu dom i
5
DIY w Mielcu
sprzedaż
ogród
Centrum Handlowe w
Centrum Handlowe w
6
wynajem
Kołobrzegu
Kołobrzegu
Centrum Handlowe w
7
wynajem
centrum handlowe
Terespolu
Źródło: Emitent

Termin zakończenia
IV kw. 2014
IV kw. 2014
IV kw. 2015
IV kw. 2015
IV kw. 2015
II kw. 2016
III kw. 2016

Rank Recykling Energy
W dniu 16 listopada 2012 r. Remitent nabył 100% udziałów w spółce Rank Recycling Energy Sp. z o.o. tym samym
działalność Grupy Emitenta powiększyła się o nowy segment działalności związany z inwestowaniem w projekty z zakresu
ochrony środowiska i pozyskiwaniem nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem termicznego przekształcenia
odpadów. Rank Recycling Energy Sp. z o.o. obecnie współpracuje z Waste to Energy Canada Inc.(„WtEC”) dostawcą
technologii i rozwiązań wykorzystywanych w termicznej utylizacji odpadów, umożliwiającej produkcję energii cieplnej i
elektrycznej z odpadów . Modułowy system budowy instalacji idealnie nadaje się do rozwiązań zdecentralizowanych
obsługujących małe i średnie społeczności.
W dniu 30 stycznia 2013 r. Rank Progress S.A. podpisała z WtEC umowę joint venture określającą formę współpracy, a także
działania spółki holdingowej oraz spółek celowych każdorazowo powoływanych do realizacji pojedynczych projektów
obejmujących projektowanie i budowanie zakładów, odzysku energii z odpadów, a w dalszym etapie – zarządzanie nimi.
W ocenie Zarządu Emitenta. gospodarka odpadami na rynku polskim stwarza możliwość efektywnego rozwoju spółkom,
stąd decyzja Emitenta o wejściu w nowy obszar działalności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy ograniczyć
składowanie odpadów. W praktyce oznacza to konieczność budowy zakładów utylizacji w całym kraju, w czym Grupa
Emitenta ma zamiar współuczestniczyć.

6.1.6.

NOWE PRODUKTY I USŁUGI

W listopadzie 2012 Zarząd Emitent nabył 100% udziałów w Rank Recykling Energy Sp. z o.o. Działalność Rank Recykling
Energy związana jest z inwestowaniem w projekty z zakresu ochrony środowiska i pozyskiwaniem nowych technologii ze
szczególnym uwzględnieniem termicznego przekształcenia odpadów. Na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Grupa
Emitenta realizuje dwie inwestycje w zakresie uruchomienia i budowy zakładu termicznej utylizacji odpadów i przez Rank
Recykling Energy:
1.

Zakład termicznej utylizacji odpadów w Dumfries (Szkocja)

W miejscowości Dumfries w Szkocji planowane jest uruchomienie zakładu termicznej utylizacji odpadów. Operatorem
zakładu będzie spółka Rank Recycling Scotland Ltd., która nabyła w tym celu wybrane aktywa spółki Scotgen (Dumfries) Ltd.
prowadzącej uprzednio w tej miejscowości zakład termicznej utylizacji odpadów. Wartość nabytych aktywów wynosi 1.950
tys. funtów brytyjskich, czyli ok. 9.750 tys. PLN. Spółka Rank Recycling Scotland Ltd. obecnie prowadzi modernizację
zakładu w celu spełnienia odpowiednich wymogów z zakresu ochrony środowiska i planuje wystąpić do odpowiednich
brytyjskich organów administracyjnych o wydanie zgody na prowadzenie działalności w zakresie termicznej utylizacji
odpadów. Emitent szacuje, iż uzyskanie wymaganych decyzji umożliwi rozpoczęcie działalności zakładu na przełomie roku
2014 i 2015. Wydajność zakładu wynosi 40 tys. ton odpadów rocznie
2.

Zakład termicznej utylizacji odpadów w Długoszynie

W miejscowości Długoszyn (woj. lubuskie) planowane jest wybudowanie zakładu termicznej utylizacji odpadów.
Operatorem i właścicielem zakładu będzie spółka Rank Recycling Długoszyn Sp. z o.o., która nabyła w tym celu już część
nieruchomości o powierzchni 0,7571 ha pod przyszły zakład. Całkowity budżet inwestycji wynosi ok. 100-110 mln PLN.
Planowane ukończenie i uruchomienie zakładu przewidziane jest na II kwartał 2016 roku. Wydajność zakładu ma
wynosić 40 tys. ton odpadów rocznie.
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6.2.

GŁÓWNE RYNKI I KONKURENCJA

6.2.1.

OPIS RYNKU

1.

Hipermarkety oraz supermarkety

W ciągu ostatnich lat zaszły istotne zmiany na polskim rynku handlu detalicznego. Od początku lat 90-tych podaż
powierzchni handlowych znacznie wzrosła i aktualnie obejmuje znaczącą liczbę międzynarodowych sieci handlu
detalicznego, jak również placówek handlowych o wysokim standardzie.
Na koniec 2013 roku w kraju działało ok. 270 hipermarketów[1] i kilka tysięcy mniejszych formatów spożywczych. Obecnie
bliski nasycenia jest sektor hipermarketów – ekspansja sieci spożywczych została ograniczona, następują procesy
konsolidacji, między innymi przejęcie sieci hipermarketów Real przez francuską Grupę Auchan. Sektor supermarketów
rozwija się w sposób zrównoważony, natomiast dynamiczna ekspansja trwa nadal w sektorze dyskontów spożywczych.
Sieci dyskontowe podnoszą standard sklepów i starają się znaleźć nowe obszary ekspansji – centra handlowe oraz
śródmieścia miast, a także mniejsze miejscowości. Głównymi graczami na rynku pozostają Auchan, Tesco, Piotr i Paweł,
Biedronka, Lidl, Kaufland i Intermarché. Na rynku polskim istnieje ok. 3.000 sklepów dyskontowych, w tym 350 nowych
zostało otwartych w 2013 roku, z czego ponad 70% stanowiły nowe sklepy sieci Biedronka.
Do największych budowanych obecnie sklepów spożywczych, których ukończenie planowane jest w latach 2014, należą:
Stokrotka w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku, Intermarché w Galerii Neptun w Starogardzie Gdańskim oraz Piotr i Paweł
w Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Sieci dyskontowe Biedronka, Lidl, Netto, Aldi, Kaufland i Dyskont Czerwona Torebka
planują otworzyć w 2014 roku w Polsce ponad 430 sklepów. Zgodnie z wyliczeniami liczba dyskontów na krajowym rynku
przekroczy 4.000, a udziały tego konceptu sklepów w rynku handlowym zbliży się do 20%. Według danych firmy PMR udział
sieci dyskontowych w polskim rynku handlowym wzrośnie z 7,7% 2008 roku do ponad 18% w 2014 roku.
Czynsze za powierzchnie na potrzeby sklepów spożywczych utrzymują się na poziomie 6–7 EUR/mkw./miesiąc dla
hipermarketów, 7–11 EUR dla supermarketów i 5–9 EUR dla dyskontów spożywczych.
2. Centra handlowe i parki handlowe
Zgodnie z danymi DTZ1 na koniec grudnia 2013 roku zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej (określanej jako obiekty
handlowe powyżej 5.000 mkw. powierzchni najmu, dostarczone lub zmodernizowane po roku 1990) przekroczyły 12,2
miliona mkw. Z raportu Jones Lang LaSalle2 wynika, że do końca 2013 roku było 11,8 mln mkw. powierzchni najmu, z czego
przeważającą większość (72%, prawie 8,5 mln mkw.) stanowi segment centrów handlowych. Parki handlowe zajmują 1,3
mln mkw., zaś wolnostojące magazyny handlowe kolejne 1,85 mln mkw. Centra wyprzedażowe zajmują 0, 16 mln mkw.
W 2013 roku na rynek trafiło ponad 690.000 mkw. nowej powierzchni handlowej, co stanowi 128% powierzchni
ukończonej w roku 2012. Wartość ta jest jednak nadal o 10% niższa niż średnia dla ostatnich 5 lat. Znaczna część rocznej
podaży została dostarczona w IV kwartale. W 2013 roku deweloperzy otworzyli 29 nowych projektów oraz rozbudowali 12
istniejących.
W 2013 roku ok. 70% nowej powierzchni zostało dostarczone w głównych aglomeracjach – jest to najwyższy udział
odnotowany począwszy od 2003 roku. Ponadto wzrosła średnia wielkość dostarczanych projektów do poziomu 17.000
mkw. (18.700 mkw. dla nowych obiektów). Częściowo było to konsekwencją ukończenia kilku dużych projektów o pow.
ponad 40.000 mkw.: Galeria Bronowice w Krakowie, Poznań City Center w Poznaniu, Centrum Riviera w Gdyni, Galeria
Katowicka w Katowicach, Europa Centralna w Gliwicach, które łącznie stanowiły ponad 35% rocznej podaży. Co więcej,
odnotowano także mniejszą liczbę nowych lub rozbudowanych projektów (najniższą od 2007 roku), co również wpłynęło na
średnią.
Największy udział w całkowitej podaży (75%) mają centra handlowe. W 2013 roku wskaźnik nasycenia powierzchnią najmu
centrów handlowych wzrósł o 12 mkw. do poziomu 220 mkw. / 1.000 mieszkańców.
Wraz z rozwojem rynku, magazyny handlowe tracą na znaczeniu – ich udział spadł poniżej 18%. Ze względu na
powierzchnie oddane w 2013 roku (np. Europa Centralna, rozbudowy Park Handlowy Bielany i Park Handlowy Franowo)
sektor parków handlowych rozwija się mniej dynamicznie niż centrów handlowych. Na koniec 2013 roku 75% dostępnej
powierzchni parków handlowych ulokowane było w ośmiu głównych aglomeracjach, z Warszawą na czele. Zauważalną
tendencją jest otwieranie niewielkich parków handlowych w mniejszych miastach oraz obiektów będących uzupełnieniem
oferty centrów handlowych starszej generacji o charakterze hipermarketowym.

1

DTZ – Property Times – Polska IV kw. 2013 roku / Silny popyt
Lang LaSalle – Rynek handlowy w Polsce – IV kw. 2013

2Jones
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Wykres. Średnia wielkość i liczba funkcjonujących centrów handlowych
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Źródło: DTZ
W ciągu ostatnich kilku lat około stu istniejących obiektów handlowych zostało rozbudowanych. Ich łączna powierzchnia
stanowi blisko 30% skumulowanej podaży w latach 2009-2013. Rozbudowy dotyczą głównie projektów handlowych
charakteryzujących się atrakcyjną lokalizacją i dużą popularnością wśród najemców, jak i klientów. Celem właścicieli jest
odświeżenie wizerunku obiektu i oferty handlowej w odpowiedzi na najnowsze trendy i zmieniające się koncepcje
najemców. Ponadto, marki wchodzące na polski rynek wolą otwierać swoje sklepy w znanych obiektach o ugruntowanej
pozycji z gronem stałych klientów.
Większa skłonność Polaków do konsumpcji, przejawiająca się w rosnącej dynamice sprzedaży detalicznej, zachęca
deweloperów do aktywności. Obecnie w budowie jest blisko 800 tys. mkw. pow. handlowej, z czego dostarczenie 700 tys.
mkw. planowane jest na rok 2014. W przeciwieństwie do ubiegłego roku, nowa podaż nie będzie tak skoncentrowana, a
udział mniejszych rynków wzrośnie. Prawie 30% planowanej powierzchni zostanie dostarczone w miastach o populacji nie
przekraczającej 100.000 osób.
Wykres. Podział zasobów powierzchni handlowej ze względu na format i wielkość rynku, IV kw. 2013 r.
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Źródło: DTZ
Potencjał rynku handlowego jest także odzwierciedlony w skłonności nowych marek do otwierania swoich sklepów w
Polsce. W 2013 ponad 50 marek rozpoczęło swoją działalność na naszym rynku, w tym: Baldinini, E-Go’, H.E. by Mango,
H&M Home, Joop, Louis Vuitton, Manila Grace, Sinsay. Blisko 70% to marki zagraniczne, głównie reprezentujące sektor
mody. Nowe sieci wybierają przede wszystkim najlepsze projekty o ugruntowanej pozycji. Biorąc pod uwagę pozytywne
prognozy makroekonomiczne, wiele już obecnych na rynku sieci planuje dalszą ekspansję. Plany rozwoju dotyczą wielu
branż, w tym: moda, zdrowie i uroda, elektronika czy operatorzy spożywczy.
Średnie stopy pustostanów w największych aglomeracjach nie przekraczają 3%, co świadczy o stabilnej pozycji kluczowych
rynków handlowych w Polsce. Biorąc pod uwagę korekty czynszów związane z renegocjacjami umów najmu, najwyższe
stawki czynszów ustabilizowały się na poziomie 100 EUR/mkw./miesiąc w Warszawie oraz 43-50 EUR/mkw./miesiąc w
miastach regionalnych.
W związku ze znaczącym wzrostem nasycenia powierzchniami handlowymi obserwowanymi w ostatnich latach, Emitent
przewiduje, że najbardziej dynamiczny rozwój centrów handlowych będzie miał miejsce w małych i średniej wielkości
miastach. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym tej tendencji są niższe koszty pozyskania gruntów w stosunku do kosztów
w największych aglomeracjach.
3. Rynek mieszkaniowy
Koniec 2013 roku dla znacznej liczby deweloperów odznaczył się wysoką liczbą sprzedanych mieszkań. Liczba sprzedanych
mieszkań na rynku pierwotnym w IV kwartale 2013 roku była porównywalna tylko z rekordowym I kwartałem 2007 roku3.
3
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Wynikało to z utrzymujących się niskich stóp procentowych, a co za tym idzie niższego kosztu kredytu hipotecznego,
szerokiej oferty mieszkań a także zmiany w Rekomendacji S, zgodnie z którą od początku 2014 roku nie jest już możliwe
zaciąganie kredytu hipotecznego na finansowanie 100% wartości nieruchomości. Wzrosła także liczba mieszkań
wprowadzonych do sprzedaży, choć nie przekroczyła ona przeciętnej wartości odnotowywanej na rynku od przełamania
kryzysu pod koniec 2009 roku.
W IV kwartale 2013 roku podaż mieszkań wprowadzonych do sprzedaży wyraźnie wzrosła w porównaniu z poprzednimi
kwartałami minionego roku i zbliżyła się do kilkuletniej przeciętnej. Zgodnie z wynikami monitoringu REAS w sześciu
aglomeracjach o największej skali obrotów na rynku pierwotnym (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań i Łódź)
w całym 2013 roku do sprzedaży w tych miastach weszło nieco ponad 24 tys. mieszkań, zatem znacząco mniej niż w kilku
ostatnich latach, kiedy to rocznie pojawiało się w tych miastach 35-37 tys. nowych lokali. Jest to niewątpliwie skutkiem
wejścia w życie ustawy deweloperskiej, co najpierw zaowocowało rekordowo wysoką liczbą rozpoczynanych inwestycji na
początku 2012 roku, a następnie bardzo wyraźnym spadkiem.
Dane REAS o spadku liczby mieszkań wprowadzonych do sprzedaży w największych miastach znajdują potwierdzenie w
statystykach Głównego Urzędu Statystycznego. W IV kwartale 2013 roku w Polsce deweloperzy rozpoczęli budowę nieco
ponad 51 tys. mieszkań, czyli ok 11% mniej, niż w analogicznym okresie 2012 roku, natomiast uzyskali w tym samym
okresie pozwolenia na budowę ponad 56 tysięcy (o 22% mniej niż rok wcześniej), choć z kwartału na kwartał sytuacja
ulegała poprawie. W tym samym czasie spółdzielnie mieszkaniowe rozpoczęły natomiast budowę prawie 1.4 tys. mieszkań,
tj. o 32,5% mniej niż w 2012 roku. Pod względem liczby rozpoczętych mieszkań był to najsłabszy rok od czasów
kryzysowego roku 2009, kiedy to deweloperzy rozpoczęli budowę niespełna 45 tysięcy mieszkań.
Na koniec grudnia 2013 roku liczba gotowych, niesprzedanych mieszkań w sześciu, największych miastach wyniosła 14,5
tysiąca. Wśród lokali znajdujących się w ofercie rynkowej na koniec grudnia budowa ponad 17 tysięcy (42% oferty)
zakończy się w 2014 roku, a kolejnych 9 tysięcy (22% oferty) w dwóch kolejnych latach. Lokale oddane w 2013 roku
stanowią 20% oferty.
Od strony popytowej, w IV kwartale 2013 roku liczba transakcji liczona łącznie dla sześciu rynków wyniosła prawie 10,9 tys.
mieszkań i zwiększyła się w porównaniu z minionym kwartałem o ponad 14%. Tak wysokiej liczby transakcji nie notowano
na polskim rynku mieszkaniowym od szczytu boomu czyli początku 2007 roku.
Wykres: Liczba mieszkań oraz średnie ceny mieszkań w ofercie rynkowej na koniec IV kw. 2013 r.

Źródło: REAS
Na koniec grudnia 2013 roku średnia cena oferty mieszkań w siedmiu głównych miastach w Polsce Wynosiła 6.673
PLN/mkw. brutto i była o 1,4% wyższa od tej notowanej na koniec listopada. Średnia cena mieszkań sprzedanych w
minionych 3 miesiącach wyniosła 6.502 PLN/mkw., co oznacza spadek o 0,5% wobec listopada.
Na początku 2014 roku weszła w życie nowa rekomendacja S, która całkowicie wyeliminowała kredyty udzielane na 100%
wartości nieruchomości. Od nowego roku kredyt hipoteczny mogą wziąć jedynie osoby dysponujące wkładem własnym w
wysokości co najmniej 5% wartości kredytu. W opinii redNet consulting4 zmiana ta zwiększy bezpieczeństwo zarówno na
rynku nieruchomości, jak i na rynku kredytowym, nie powinna też ujemnie wpłynąć na liczbę sprzedanych mieszkań. Wkład
własny na poziomie 5% jest bowiem w praktyce poziomem akceptowalnym przez klientów. Rok później będzie to 10%.
Później wymóg będzie rósł o 5 pkt. proc. co roku, aż osiągnie poziom 20% w 2017 roku. Ponadto z początkiem roku ruszy
też rządowy program wspierający osoby, które będą chciały zakupić swoje pierwsze, nowe mieszkanie lub dom „Mieszkanie dla Młodych”.

4
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4. Transakcje inwestycyjne
W pierwszej połowie 2013 roku na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce wzrosła liczba zwieranych transakcji - na
koniec czerwca wartość zawartych i sfinalizowanych transakcji wyniosła 1,09 mld EUR i była o ok. 16% wyższa niż w tym
samym okresie 2012 roku5. Około 60% ogólnej wartości transakcji przypadło na sektor biurowy. W pozostałych segmentach
rynku, pomimo równie wysokiego zainteresowania, z uwagi na przedłużające się formalności związane z podpisywaniem
ostatecznych umów sprzedaży, wolumen inwestycji był niższy. Udział sektora handlowego i magazynowego w ogólnej
wartości transakcji wyniósł odpowiednio ok. 23% i 16%.
Blisko 50% udział w ogólnej liczbie transakcji przypadł podmiotom niemieckim i amerykańskim. Polscy inwestorzy nabyli
nieruchomości za łączną kwotę około 192 mln EUR, co stanowi 17,6% udziału w rynku. W przyszłości silniejsza pozycja
lokalnych inwestorów powinna pozytywnie wpłynąć na stabilność naszego rynku i generować dodatkowy impuls popytowy
wśród pozostałych uczestników.
Łączna wartość podpisanych, w III kwartale 2013 roku, umów przedwstępnych i ostatecznych wyniosła ok 1,2 mld EUR.
Ważnym bodźcem do dalszego wzrostu rynku inwestycyjnego powinna być stopniowa poprawa koniunktury gospodarczej
w Polsce. Duży popyt oraz wysoka podaż nowych nieruchomości, która jest oczekiwana w latach 2014-2015 powinny
przyczynić się do wysokiego wolumeny obrotów na polskim rynku inwestycyjnym również w kolejnych latach.
Wartość transakcji zawartych w sektorze biurowym w pierwszym półroczu 2013 roku wyniosła ok. 0,66 mld EUR i była
najwyższa od 2007 roku. Wpływ na to miał silny popyt oraz wysoka podaż atrakcyjnych nieruchomości biurowych. Mimo,
że największym rynkiem w sektorze biurowym nadal pozostaje Warszawa, to w pozostałych miastach, gdzie wolumen
transakcji wyniósł od stycznia do czerwca 2013 roku ok. 80 mln EUR, cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Ze
względu na wysoki popyt, stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości biurowych w Warszawie nieznacznie spadły z
6,25% do ok. 6,15%. W miastach regionalnych stopy kapitalizacji utrzymały się na dotychczasowym poziomie ok. 7,5%
jednak w najbliższych miesiącach mogą się nieznacznie obniżyć.
Z kolei na rynku inwestycyjnym w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2013 roku łączna wartość transakcji wyniosła 247 mln
EUR, tj. o połowę mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Przyczyną nie był niższy popyt, ale przedłużające się
rozmowy negocjacyjne i formalności dotyczące ostatecznych umów sprzedaży. Stopa kapitalizacji dla najlepszych
nieruchomości handlowych utrzymują się na zeszłorocznym poziomie tj. ok. 6%. Z uwagi na fakt, iż podaż tych obiektów
jest ograniczona, większość transakcji dotyczy mniejszych budynków zlokalizowanych poza pięcioma największymi
miastami Polski. Stopy kapitalizacji dla takich nieruchomości są wyraźne wyższe i zawierają się w przedziale od 7,5% do
ponad 10%, przy średniej na poziomie ok. 8,5%.
W przypadku rynku gruntów inwestycyjnych, to w 2013 roku największym zainteresowaniem inwestorów segmentu
mieszkaniowego oraz biurowego cieszyły się niezmiennie grunty w Warszawie. Stołeczny sektor biurowy poszukuje
najczęściej terenów, na których można zbudować 5.000-15.000 mkw. powierzchni użytkowo – biurowej w jednej fazie.
Pojawiają się również inwestorzy gotowi na zakup gruntu, który pozwala na realizację nawet 60.000-100.000 mkw.
powierzchni użytkowo - biurowej. W 2013 roku w segmencie biurowych gruntów inwestycyjnych można było
zaobserwować napływ kapitału z mniejszych miast do stolicy, gdzie najbardziej popularne pozostają grunty położone w
centrum stolicy. Wrocław, Kraków i Poznań to kolejne miasta, w których aktualnie można zaobserwować wzrost
zainteresowania gruntami, zarówno pod inwestycje mieszkaniowe, jak i biurowe.
Pomimo planowanych realizacji nowych centrów handlowych, Warszawa wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem
inwestorów poszukujących gruntów pod zabudowę handlową. W skali całej Polski, atrakcyjne są lokalizacje o niskim
nasyceniu powierzchnią handlową lub takie, gdzie znajdują się przestarzałe centra handlowe, które można zastąpić
nowymi, ewentualnie zrealizować w ich otoczeniu konkurencyjne obiekty handlowe nowej generacji. Niezmiennym
zainteresowaniem cieszą się grunty przeznaczone pod wielkopowierzchniowe obiekty handlowe.
W 2013 roku rynek rejestrował wzrost podaży gruntów w obrocie inwestycyjnym spowodowany m.in. przez zmianę
strategii funduszy inwestycyjnych i deweloperów. Dodatkowym źródłem nowych komercyjnych gruntów inwestycyjnych
były nieruchomości stanowiące zabezpieczenie niespłaconych kredytów bankowych.
Z analiz Jones Lang LaSalle6 wynika, że w 2014 rok utrzyma się popyt na grunty inwestycyjne pod biura i obiekty handlowe
oraz wzrośnie zainteresowanie terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, w tym również mniej atrakcyjnymi
działkami inwestycyjnymi, pozwalającymi na wzniesienie budynków mieszkaniowych niższej klasy, w których lokale będą
mogły zostać zakupione z wykorzystaniem dofinansowania w ramach programu rządowego Mieszkanie dla Młodych. W
2014 roku można również oczekiwać wzrostu podaży gruntów w segmencie mieszkaniowym.
5. Rynek utylizacji odpadów komunalnych
Od wielu lat Polska boryka się z problemem, jakim są odpady komunalne. Dotychczasowy system nie przynosi
oczekiwanych efektów w postaci budowy niezbędnej infrastruktury, ograniczenia składowania odpadów komunalnych oraz
zwiększenia pozyskiwania surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych. W konsekwencji, uchwalono m.in.
ustawę o zmianie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wzorując się na doświadczeniach innych
krajów europejskich zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.
Nowy system, który wszedł w życie 1 lipca 2013 roku zakłada, że samorząd jest podmiotem odpowiedzialnym za odebranie
i właściwe zagospodarowanie odpadów. Od lipca 2013 roku niewywiązanie się z obowiązku wymaganego poziomu odzysku
5
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i recyklingu odpadów może grozić karą finansową. W związku z tym Polskie samorządy będą musiały w najbliższej
przyszłości poczynić znaczne inwestycje na budowę instalacji przekształcania odpadów. Na dzień zatwierdzenia prospektu
emisyjnego w Polsce istnieje jedna instalacja o wydajności 65 tys. ton rocznie (Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów
Komunalnych w Warszawie), a umowy na budowę 6 dużych zakładów podpisano w: Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie,
Krakowie, Szczecinie i Poznaniu (łączny koszt – 3,4 mld PLN).
Zgodnie z przyjętym planem gospodarki odpadami na rok 2014 w Polsce ma powstać 35 instalacji, w tym 21 w I etapie.
Szacunkowe koszty budowy 21 pierwszych instalacji w Polsce wyniosą ok. 9 mld EUR. Według ekspertów docelowo
potrzeba będzie wybudować około 60-70 różnej wielkości zakładów, a rynek utylizacji odpadów będzie wart około 2,5 mld
PLN rocznie.
W 2012 roku w Polsce zebranych zostało 9,6 mln ton odpadów komunalnych (w porównaniu z 2011 rokiem spadek o
2,5%)7. Nieznacznie spadła ilość odpadów wytworzonych – w 2012 roku było to 12 mln ton. Najwięcej odpadów
komunalnych (w tys. ton) zebrano w województwach: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim, podczas gdy
najmniej w województwach: świętokrzyskim, podlaskim, opolskim i lubuskim. W 2012 roku selektywna zbiórka odpadów
była prowadzona w 2.410 gminach, w tym odpady biodegradowalne były zbierane w 1.210 gminach, a zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny w 1.307 gminach (rok wcześniej odpowiednio w 1.031 i 1.289 gminach). Na terenie 69 gmin nie
była prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych (w 2011 roku na terenie 89 gmin). Najwięcej (71,4%)
zebranych selektywnie odpadów komunalnych pochodziło z gospodarstw domowych (głównie odpady szklane). Odpady
zebrane selektywnie z jednostek handlu, małego biznesu, biur i instytucji (głównie papier) stanowiły 17,7%. Odpady z usług
komunalnych (głównie odpady biodegradowalne) to 10,9% ilości odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny.
W 2011 roku było to odpowiednio 68,3%, 17,4% i 14,3%.
Udział odpadów komunalnych umieszczonych na składowiskach w ilości odpadów zebranych zmniejszył się z 77,9% w 2011
do 74,7% w 2012 roku. Z kolei, faktyczna masa odpadów unieszkodliwionych w ten sposób zmniejszyła się z 7,7 mln ton w
2011 roku do 7,2 mln ton rok później (wzrost o 6,5%). W 2012 roku 50,7 tys. ton odpadów komunalnych zostało
przekształconych termicznie, tj. o 13,3% więcej niż w 2011 roku. Nie uległ zmianie natomiast (pozostając na poziomie 0,5%)
udział odpadów przekształconych termicznie w ogólnej masie zebranych odpadów komunalnych.
Wykres: Gospodarka odpadami komunalnymi w 2012 r. (w %).
Odpady unieszkodliwione
biologicznie; 11,80%
Odpady
przekształcone
termicznie; 0,50%
Recykling; 13%
Odpady
składowane;
74,70%

Źródło: GUS
W 2012 roku około 1,1 mln ton odpadów komunalnych zostało poddanych biologicznym procesom przetwarzania. Były to
głównie odpady zielone z ogrodów, parków i cmentarzy, odpady z targowisk, biodegradowalne odpady kuchenne i odpady
z gastronomii. W porównaniu z rokiem poprzednim udział odpadów poddanych takiej obróbce w ogólnej ilości zebranych
odpadów komunalnych wzrósł do poziomu 11,8%. Około 0,44 mln. ton surowców przeznaczonych do recyklingu zostało
wysortowanych ze zmieszanych odpadów komunalnych.
Na koniec 2012 roku funkcjonowało 527 czynnych kontrolowanych składowisk przyjmujących odpady komunalne.
Składowiska te zajmowały łączną powierzchnię prawie 2.198 ha. W ciągu 2012 roku zamkniętych zostało 61 składowisk
tego typu, o powierzchni prawie 132 ha. Wśród 430 funkcjonujących w 2012 roku składowisk z instalacjami służącymi do
odgazowywania prawie 56,7% stanowiły te, w których ujmowany gaz składowiskowy uchodził do atmosfery. Na
pozostałych składowiskach ujmowany gaz był unieszkodliwiany przez spalanie bez odzysku energii (następował proces
przekształcania metanu w dwutlenek węgla) lub z jej odzyskiem. W 2012 roku w wyniku unieszkodliwienia ujętego gazu
składowiskowego (poprzez jego spalanie) odzyskano około 68.706 tys. MJ energii cieplnej oraz około 163.812 tys. kWh
energii elektrycznej.
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Składowanie odpadów komunalnych w miejscach do tego nieprzeznaczonych było w 2012 roku jednym z problemów
gospodarki odpadami w Polsce. Na koniec 2012 roku w Polsce istniały 2.334 dzikie wysypiska tj. o 8,1% mniej niż w roku
poprzednim. Na koniec 2012 roku około 73% istniejących dzikich wysypisk zlokalizowanych było na obszarach wiejskich,
podczas gdy prawie 27% w miastach. W 2011 roku było to odpowiednio 75% i 25%. Liczba dzikich wysypisk istniejących w
miastach na koniec 2012 roku spadła o 0,6%, a na obszarach wiejskich spadła o 10,5% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Do terenów najczęściej dotkniętych dzikim składowaniem należały miejsca w pobliżu zakładów gospodarki odpadami,
nieużytki, pobocza dróg, boczne drogi, tereny prywatne (szczególnie na obrzeżach miast) i cieki wodne. W ciągu 2012 roku
zlikwidowane zostały w Polsce 10.623 takie wysypiska, z czego 83,1% w miastach, a 16,9% na obszarach wiejskich. W
porównaniu z rokiem poprzednim, ogólna liczba zlikwidowanych nielegalnych miejsc składowania odpadów komunalnych
spadła o około 19,5% (w miastach był to spadek o 21,8%, natomiast na obszarach wiejskich spadek o 6%). Podczas
likwidacji dzikich wysypisk zebrano prawie 85 tys. ton odpadów komunalnych, z czego 91,3% w miastach, a pozostałe 8,7%
na obszarach wiejskich.

6.2.2.

KONKURENCJA

Branża, w której działa Grupa Emitent jest branżą wysoce dochodową. Fakt ten sprawia, iż wiele firm prowadzi bądź
zamierza rozszerzyć dotychczasową działalność o zakres w jakim działa Grupa Emitenta. Jednak główny trzon konkurencji
stanowią firmy od lat działające w branży, dobrze zorientowane i ulokowane z inwestycjami na krajowym rynku. Ponadto
wymienić należy również sieci handlowe, które rozwijają się w oparciu o ekspansję terytorialną, pozyskując lokalizacje pod
swoje obiekty handlowe. Jednak ich skuteczność jest ograniczona z uwagi na długi proces decyzyjny wynikający z mocno
rozbudowanej struktury organizacyjnej. Poniższe zestawienie nie uwzględnia wszystkich przedsiębiorstw, prowadzących
działalność konkurencyjną wobec Grupy Emitenta. Do grupy tych należą zarówno przedsiębiorstwa ogólnokrajowe,
regionalne oraz lokalne przedsiębiorstwa budowlano-montażowe o lokalnym zasięgu działania. Zarząd Emitenta nie
wyklucza pojawienia się nowych przedsiębiorstw na rynku, których działalność będzie konkurencyjna wobec działalności
Grupy Emitenta.
Tabela: Konkurencja Grupy Emitenta
Konkurencja
Raiffeisen Evolution GmbH
Quinlan Private Golub Sp. z o.o.
Immofinanz GroupCaelum Development Sp. z o.o.
Echo Investment S.A.
Plaza Centers Poland Sp. z o.o
GTC S.A.
Pa Nova S.A.
Property Group S.A.
LC Corp S.A
Dom Development S.A.
Polnord S.A.
Źródło: Emitent
Wśród projektów inwestycyjnych Grupy Emitenta znajduje się grupa obiektów o funkcji mieszanej (usługowe,
mieszkaniowe, biurowe), w szczególności projekt mieszkaniowo-usługowy „Marina Park” we Wrocławiu, ok 100 tys. mkw. –
obecnie trwają analizy i prace przedprojektowe.
Tabela: Konkurencja Grupy Emitenta w zakresie inwestycji „Marina Park” we Wrocławiu
Konkurencja
LC Corp S.A
Dom Development S.A.
Vantage Development S.A.
Olczyk Sp. z o.o. Lokum Spółka Komandytowo Akcyjna
Atal S.A.
Archicom Sp. z o.o.
Źródło: Emitent

6.3.

WPŁYW CZYNNIKÓW NADZWYCZAJNYCH

W roku 2011, 2012, 2013 oraz od 01.01.2014 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu na działalność Emitenta oraz rynki
działalności Emitenta nie miały wpływu żadne czynniki nadzwyczajne.

6.4.

UZALEŻNIENIE EMITENTA OD PATENTÓW LUB LICENCJI, UMÓW PRZEMYSŁOWYCH,
HANDLOWYCH LUB FINANSOWYCH ALBO OD NOWYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Umowy handlowe
W opinii Zarządu Emitenta, w działalności Emitenta nie występuje uzależnienie od umów handlowych.
Umowy leasingowe
W opinii Zarządu Emitenta, w działalności Emitenta nie występuje uzależnienie od umów leasingowych.
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Umowy przemysłowe i nowe procesy produkcyjne
W opinii Zarządu Emitenta, w działalności Emitenta nie występuje uzależnienie od umów przemysłowych i nowych
procesów produkcyjnych.
Umowy finansowe
W opinii Zarządu Emitenta, w działalności Emitenta nie występuje uzależnienie od umów finansowych. Istotne umowy
finansowe zostały opisane w rozdziale 22. Części III Prospektu.
Patenty lub licencje
W opinii Zarządu Emitenta, w działalności Emitenta nie występuje uzależnienie Emitenta od patentów lub licencji. Patenty i
licencje Emitenta opisane są w rozdziale 11.2. Części III Prospektu.

6.5.

ZAŁOŻENIA WSZELKICH STWIERDZEŃ, OŚWIADCZEŃ LUB KOMUNIKATÓW EMITENTA
DOTYCZĄCYCH JEGO POZYCJI KONKURENCYJNEJ

Do istotnych elementów przewagi konkurencyjnej Grupy Emitenta wobec konkurentów wymienionych w pkt 6.2.2. Części II
Prospektu emisyjnego należą:
 wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych i deweloperskich w branży nieruchomości,
 relacje z funduszami inwestującymi w nieruchomości,
 znacząca liczba transakcji sprzedaży ustabilizowanych nieruchomości,
 umiejętność pozyskiwania i zatrzymywania renomowanych najemców,
 wyspecjalizowana i doświadczona, w projektowaniu oraz nadzorze procesów inwestycyjnych i budowlanych, kadra
menedżerska,
 współpraca z renomowanymi firmami przy realizacji poszczególnych etapów inwestycji.
Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych i deweloperskich w branży nieruchomości
W całej swoje 17-letniej historii Grupa Emitenta zrealizowała i sprzedała 47 projektów, w tym 24 projekty dla globalnych
operatorów. Nabyte w ten sposób doświadczenie pozwoliło Grupie Emitenta na wypracowanie wysokiej sprawności w
realizacji obiektów oraz uzyskiwanie wysokich stóp zwrotu z inwestycji.
Relacje z funduszami inwestującymi w nieruchomości
W kolejnych latach działalności Grupa Emitenta sprzedała międzynarodowym inwestorom instytucjonalnym wiele
realizowanych projektów głównie w zakresie galerii śródmiejskich. Największe transakcje Grupa Emitenta przeprowadziła z
funduszem Blackstone Real Estate, który nabył Centrum Handlowe w Kłodzku i Zamościu oraz Galerię handlową w Kaliszu
za łączą kwotę 486 mln PLN.
Znacząca liczba transakcji sprzedaży ustabilizowanych nieruchomości
W kolejnych latach działalności Grupa Emitenta sprzedała międzynarodowym inwestorom instytucjonalnym wiele
ustabilizowanych nieruchomości, tj. ukończonych budynków komercyjnych, generujących stabilny przychód z wynajmu, w
tym m.in. Centrum Handlowe w Kłodzku i Zamościu oraz Galerię handlową w Kaliszu. Wszystkie z nich zostały sprzedane po
cenach zbliżonych do ich wartości rynkowej ustalonej ostatnią wyceną nieuwzględniającą wpływu danej transakcji. Wpływy
z tych transakcji zostały częściowo wykorzystane na finansowanie nowych inwestycji.
Umiejętność pozyskiwania i zatrzymywania renomowanych najemców
Grupa Emitena pozyskuje i zatrzymuje renomowanych najemców, w tym uznane międzynarodowe sieci handlowe, takie
jak: m. in. Carrefour, Jeronimo Marins Distribution, Leroy Merlin, Grupa Metro, OBI, LPP S.A., AmRest Holdings SE.
Historycznie, każde nowo otwierane centrum handlowe charakteryzowało się wysokim stopniem komercjalizacji w tym
starannie dobraną grupą międzynarodowych i lokalnych najemców.
Grupa Emitenta posiada własny dział komercjalizacji w którym łącznie pracuje 6 osób.
Wyspecjalizowana i doświadczona, w projektowaniu oraz nadzorze procesów inwestycyjnych i budowlanych, kadra
menedżerska
Zarząd Emitenta oraz menadżerowie zatrudnieni w Grupie Emitenta posiadają duże doświadczenie, wysokie kwalifikacje
oraz szeroką wiedzę na temat rynku nieruchomości, w szczególności rynku centrów i obiektów handlowych
zlokalizowanych w małych i średnich miastach. Posiadana wiedza i doświadczenie są niezbędne do identyfikacji możliwości
biznesowych, negocjacji wykonawcami, dostawcami usług i instytucjami finansowymi, oraz do uzyskania zezwoleń od
organów nadzorczych, skutecznej sprzedaży i działań marketingowych.
Współpraca z renomowanymi firmami przy realizacji poszczególnych etapów inwestycji.
Grupa Emitenta w celu realizacji poszczególnych etapów prowadzonych inwestycji współpracuje z renomowanymi firmami,
taki jak Erbud S.A. czy Mirbud S.A., które dają gwarancję należytego wykonania poszczególnych etapów inwestycji zarówno
w zakresie jakości wykonania jaki terminu realizacji. Jakość wykonania obiektu wpływa na jego atrakcyjność, i łatwość
komercjalizacji, a tym samym na możliwość szybszej i lepszej sprzedaży na rzecz funduszy inwestycyjnych.

6.6.

UMOWY ZNACZĄCE ZAWIERANE W NORMALNYM TOKU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

Podsumowanie wszystkich istotnych umów, innych niż umowy zawarte w normalnym toku działalności, których stroną jest
Emitent lub spółki z Grupy, przy czym umową istotną jest umowa która stanowi ponad 10% kapitałów własnych Emitenta.
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1. Umowa o generalne wykonawstwo z Erbud S.A. z dnia 22 października 2010 roku
Dnia 22 października 2010 roku, spółka zależna Emitenta, E.F. Progress VI Sp. z o.o. zawarła umowę ze spółką Erbud S.A. z
siedzibą w Warszawie umowę o generalne wykonanie obiektu "Galerii Świdnickiej" w Świdnicy.
W ramach umowy Wykonawca zobowiązał się do wykonania robót w generalnym wykonawstwie "pod klucz w standardzie
wykończenia Galerii Piastów II w Legnicy" w zakresie przewidzianym w dokumentacji budowlanej, wraz z wykonaniem
wielosalowego kina, z budową wewnętrznego i zewnętrznego układu drogowego oraz z pilotażem butików.
Prace rozpoczęły się 25 października 2010 roku, natomiast realizacja obiektu zakończyła się wydaniem w dniu 24 lutego
2012 roku pozwoleniem na użytkowanie. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obiektu wyniosło 52.000.000 PLN
netto.
2. Umowa sprzedaży nieruchomości z dnia 8 lutego 2013 roku
Dnia 8 lutego 2013 roku, spółka zależna Emitenta, Progress X Sp. z o.o. zawarła ze spółką Kalisz Retail Sp. z o.o. (Kupujący),
spółką połączoną z funduszami Blackstone Real Estate, umowę sprzedaży Galerii Tęcza w Kaliszu o powierzchni najmu
(GLA) wynoszącej 16.100 mkw.
Warunki zawarte w przyrzeczonej umowie sprzedaży były warunkami rynkowymi. W ramach przedmiotowej umowy
Emitent udzielił gwarancji wykonania wybranych zobowiązań ciążących na Progress X Sp. z o.o., jako Sprzedającego wobec
Kupującego maksymalnie do kwoty transakcji. Gwarancja obowiązywała przez okres 2 lat od dnia transakcji. Za udzielone
poręczenie Emitent uzyskał wynagrodzenie w wysokości 1% w skali roku od maksymalnej kwoty udzielonego poręczenia.
Wartość przedmiotowej transakcji sprzedaży nieruchomości wyniosła 37.000.000 EUR (154.327.000 PLN) netto.
3. Umowa o generalne wykonawstwa z Mirbud S.A. z dnia 31 sierpnia 2012 roku
Dnia 31 sierpnia 2012 roku, spółka zależna Emitenta, E.F. Progress VIII Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy zwarła umowę ze
spółką Mirbud S.A. z siedzibą w Skierniewicach o generalne wykonawstwo hipermarketu budowlanego oraz Centrum
Handlowo-Usługowego w Chojnicach wraz z budową zewnętrznego i wewnętrznego układu drogowego.
Prace rozpoczęły się 31 sierpnia 2012 roku, natomiast realizacja obiektu zakończyła się wydaniem w dniu 19 września 2013
roku pozwolenia na użytkowanie hipermarketu budowlanego i wydaniem w dniu 30 października 2013 roku pozwolenia na
użytkowanie centrum handlowo-usługowego. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Obiektu wyniosło 58.000.000 PLN
netto.
4. Umowa sprzedaży nieruchomości z dnia 19 lutego 2013 roku
Dnia 19 lutego 2013 roku, spółka zależna Emitenta, Rank Recycling Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy zwarła ze spółką
Drogopol Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Sprzedający) przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej
na terenie Górnego Śląska o obszarze 14,89 ha, zakupionej w celu realizacji budowy stacji utylizacji odpadów komunalnych
oraz składowiska na odpady komunalne i przemysłowe. Cena sprzedaży netto przedmiotowej nieruchomości wyniosła
20.845.860 PLN. Spółka Rank Recycling Energy Sp. z o.o. w dniu 10 lipca 2014 roku odstąpiła od umowy.
5. Umowa sprzedaży nieruchomości z dnia 27 marca 2013 roku
Dnia 27 marca 2013 roku, spółka zależna Emitenta, Progress XI Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy zwarła ze spółką Elsoria
Polska I Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Legnicy (Kupujący), przy udziale Emitenta jako trzeciej strony umowy,
przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości objętych księgami wieczystymi KW nr SW1S/00041344/8,
SW1S/00074026/3, SW1S/00051240/2 o łącznej powierzchni 3,22 ha wraz z własnością budynków i budowli na nich
usytuowanych, w szczególności zabudowanej budynkami Centrum Handlowego "Galeria Świdnicka" w Świdnicy.
Cena sprzedaży netto przedmiotowej nieruchomości wynosiła 25.000.000 EUR (104.447.500,00 PLN). Dnia 23 sierpnia 2013
roku przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości została rozwiązana.
6. Umowa sprzedaży nieruchomości z dnia 12 lipca 2013 roku
Dnia 12 lipca 2013 roku, spółka zależna Emitenta, E.F. Progress V Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarła ze spółką
cywilną AGROT Gospodarstwo w Budzistowie Wojciech Rymaszewski, Waldemar Pietras (Sprzedający) przedwstępną
umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Budzistowie, Gmina Kołobrzeg, o łącznym obszarze 14,59 ha. Na
nieruchomości Emitent zamierza zrealizować centrum handlowo - usługowe o powierzchni całkowitej ok 40 tys. mkw.
Cena sprzedaży netto przedmiotowej nieruchomości wynosi 20.431.180,00 PLN. Przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie
podpisana po spełnieniu szeregu warunków najpóźniej do dnia 31 lipca 2015 roku.
7. Umowa najmu lokali z dnia 9 września 2013 roku
Dnia 9 września 2013 roku, spółka zależna Emitenta, Progress XX Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy podpisała z LPP S.A. z
siedzibą w Gdańsku umowy najmu lokali na okres 10 lat, w realizowanej przez Emitenta inwestycji - Galerii Handlowej w
Pile o łącznej szacowanej wartości 21,3 mln PLN. Łączna wartość umów zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy od
podpisania w/w umów pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej Rank Progress, a LPP S.A. na nowo otwierane lokale w
nieruchomościach należących do spółek Grupy Kapitałowej Rank Progress osiągnęła szacunkową wartość netto 38,2 mln
PLN.
Umową o największej wartości jest umowa pomiędzy spółką Progress XX Sp. z o.o., a LPP S.A. z dnia 9 września 2013 roku
na wynajem powierzchni handlowej w Galerii Handlowej w Pile. Szacunkowa wartość netto Umowy do końca jej
obowiązywania to 9,3 mln PLN. Umowa dotyczy najmu lokalu o powierzchni 1.400 mkw.
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8. Umowa o generalne wykonawstwa z Erbud S.A. z dnia 13 września 2013 roku
Dnia 13 września 2013 roku, spółka zależna Emitenta, Progress XX Sp. z o.o. z siedzibą zwarła ze spółką Erbud S.A. z siedzibą
w Warszawie umowę o generalne wykonawstwo inwestycji obiektu handlowo-usługowego "Galeria Pilska" wraz z
infrastrukturą techniczną w Pile.
Prace rozpoczęły się 15 września 2013 roku, natomiast ich zakończenie nastąpi do dnia 30 września 2014 roku. Za zgodne z
umową wykonanie przedmiotu umowy Emitent zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie 58.400.000
PLN.
9. Umowa sprzedaży nieruchomości z dnia 15 kwietnia 2014 roku
Dnia 15 kwietnia 2014 roku, spółka zależna Emitenta, "Gemar-Umech" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Legnicy podpisała z należącą do Grupy Immofinanz - Klio Real spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie (Kupujący) została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Pile.
Nieruchomość, o której mowa powyżej, stanowi:
1. Prawo użytkowania wieczystego, ustanowione do 5 grudnia 2089 r., zabudowanej nieruchomości gruntowej
składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 358/4 oraz 360/3, o łącznej powierzchni 28.471
mkw., sklasyfikowanych jako tereny przemysłowe, położonej w Pile przy ul. 14 lutego oraz własność stanowiącego
odrębną nieruchomość, opisanego niżej budynku/budowli, położonego na opisanych działkach, dla której Sąd
Rejonowy w Pile, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1I/00006774/5.
2. Prawo użytkowania wieczystego, ustanowione do 5 grudnia 2089 r., zabudowanej nieruchomości gruntowej
składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 358/6 oraz 360/6, o łącznej powierzchni 31.166
mkw., sklasyfikowanych jako tereny przemysłowe, położonej w Pile przy ul. 14 lutego oraz własność stanowiącego
odrębną nieruchomość, opisanego niżej budynku/budowli, położonego na opisanych działkach, dla której Sąd
Rejonowy w Pile, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1I/00009771/5.
Umowa przyrzeczona zostanie zawarta w ciągu 30 dni od dnia spełnienia szeregu warunków określonych w umowie. Jeżeli
którykolwiek z warunków zawieszających nie zostanie spełniony w określonych w Umowie terminach, a Kupujący nie złoży
stosownego oświadczenia woli o nabyciu nieruchomości pomimo niespełnienia wszystkich warunków najpóźniej do dnia 30
sierpnia 2014 roku, zobowiązanie stron do zawarcia umowy przyrzeczonej wygasa w dniu 30 sierpnia 2014 roku.
Cena sprzedaży nieruchomości wynosi łącznie 56.000.000 PLN netto. Po 2 latach użytkowania obiektu Emitentowi będzie
przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie stanowiące równowartość kwoty stanowiącej 40% zysku z realizacji inwestycji.
Natomiast zysk z realizacji inwestycji zostanie określone w sposób następujący:
a. wartość inwestycji obliczona jako dochód operacyjny netto podzielony przez współczynnik (yield) wynikający z
wyceny rentowności,
b. pomniejszona o łączne koszty realizacji inwestycji.
10. Umowa sprzedaży nieruchomości z dnia 26 sierpnia 2014 roku
Dnia 26 sierpnia 2014 roku, spółka zależna Emitenta, Progress XIX Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Legnicy podpisała ze spółką
należącą do Grupy Immofinanz - Klio Real Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Kupujący) umowę sprzedaży nieruchomości
położonej w Pile związanej z obiektem handlowo-usługowym w budowie "Galeria Piła" wraz z infrastrukturą techniczną (za
cenę 57.696.000 PLN netto.
Nieruchomość (Centrum Handlowe), o której mowa powyżej, stanowi:
1. Prawo użytkowania wieczystego, ustanowione do 5 grudnia 2089 r., zabudowanej nieruchomości gruntowej
składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 358/4 oraz 360/3, o łącznej powierzchni 28.471
mkw., sklasyfikowanych jako tereny przemysłowe, położonej w Pile przy ul. 14 lutego oraz prawo własności
znajdującego się na tej nieruchomości budynku, położonego na opisanych działkach, dla której to nieruchomości Sąd
Rejonowy w Pile, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1I/00006774/5,
2. Prawo użytkowania wieczystego, ustanowione do 5 grudnia 2089 r., zabudowanej nieruchomości gruntowej
składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 358/6 oraz 360/6, o łącznej powierzchni 29.461
mkw., sklasyfikowanych jako tereny przemysłowe, położonej w Pile przy ul. 14 lutego oraz prawo własności
znajdującego się na tej nieruchomości budynku, położonego na opisanych działkach, dla której to nieruchomości Sąd
Rejonowy w Pile, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1I/00009771/5,
3. Prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem
ewidencyjnym 363/3 o powierzchni 219 mkw., sklasyfikowanej jako tereny mieszkaniowe, położonej w Pile przy ul. 14
lutego, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Pile, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW
nr PO1I/00030973/7.
Wskazana powyżej cena sprzedaży netto Nieruchomości ulegnie w przyszłości podwyższeniu o Opcjonalne Dodatkowe
Wynagrodzenie zdefiniowane w Umowie. Sposób ustalenia wysokości Wynagrodzenia został zdefiniowany w Umowie i
zasadniczo jego wysokość będzie ustalona jako 40% z potencjalnego zysku z Centrum Handlowego ustalonego jako różnica
pomiędzy: przyszłą wartością rynkową Centrum Handlowego a kosztem inwestycji, przy czym zarówno przyszła wartość
rynkowa jak i koszt inwestycji, w tym metody ich ustalania, zostały odpowiednio zdefiniowane w umowie. Przyszła wartość
rynkowa Nieruchomości zostanie ustalona m.in. w oparciu o stopę kapitalizacji, której wysokość w głównej mierze będzie
zależeć od przyszłych transakcji na rynku nieruchomości handlowych, przy czym w kontekście malejących stóp kapitalizacji,
Emitent oczekuje wzrostu wartości rynkowej Nieruchomości w stosunku do jej wartości obecnie. Zgodnie z warunkami
Umowy Wynagrodzenie zostanie wypłacone w drugą rocznicę otwarcia Centrum Handlowego planowanego na 16
października 2014 r., przy czym 30% Wynagrodzenia może zostać wypłacone przez Kupującego w postaci zaliczki w terminie
60 dni od daty otwarcia Centrum Handlowego.
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7. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
7.1.

KRÓTKI OPIS GRUPY, DO KTÓREJ NALEŻY EMITENT

Emitent ani Grupa Kapitałowa Emitenta nie jest częścią innej grupy kapitałowej. Emitent jest podmiotem dominującym w
stosunku do innych spółek.
7.2.

WYKAZ ISTOTNYCH PODMIOTÓW ZALEŻNYCH EMITENTA

Poniżej w tabeli zaprezentowano posiadane przez Emitenta udziały w innych przedsiębiorstwach.
Tabela: Wykaz podmiotów zależnych Emitenta
Lp.

Nazwa podmiotu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

E.F. Progress I Sp. z o.o.
E.F. Progress II Sp. z o.o.
E.F. Progress III Sp. z o.o.*
E.F. Progress V Sp. z o.o.*
E.F. Progress VI Sp. z o.o.*
E.F. Progress VII Sp. z o.o.*
E.F. Progress X Sp. z o.o.
E.F. Progress XI Sp. z o.o.
E.F. Progress XII Sp. z o.o.
Progress II Sp. z o.o.
Progress III Sp. z o.o.
Progress IV Sp. z o.o.
Progress V Sp. z o.o.
Progress VII Sp. z o.o.
Progress VIII Sp. z o.o.
Progress IX Sp. z o.o.*
Progress X Sp. z o.o.*
Progress XI Sp. z o.o.*
Progress XII Sp. z o.o.
Progress XIII Sp. z o.o.*
Progress XIV Sp. z o.o.
Progress XV Sp. z o.o.
Progress XVI Sp. z o.o.
Progress XVIII Sp. z o.o.
Progress XIX Sp. z o.o.
Progress XXI Sp. z o.o.
Progress XXII Sp. z o.o.
Progress XXIII Sp. z o.o.
Progress XXIV Sp. z o.o.
Progress XXV Sp. z o.o.
Progress XXVI Sp. z o.o.
Progress XXVII Sp. z o.o.
Progress XXIX Sp. z o.o.
Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o.*
Rank Prosper Skarżysko Kamienna Sp. z o.o.
Gemar Umech Sp. z o.o.
Rank Recycling Energy Sp. z o.o.
Rank Recycling Długoszyn Sp. z o.o.

39

Rank Recycling Scotland Limited

40
41
42
43
44
45
46
47

E.F. Progress XI Sp. z o.o. – S.K.A.*
Progress XIV Sp. z o.o. – S.K.A.*
Progress XV Sp. z o.o. – S.K.A.*
Progress XVIII Sp. z o.o. – S.K.A.
Progress XIX Sp. z o.o. – S.K.A.*
Progress XIV Sp. z o.o. Galeria S.K.A.*
Progress XXI Sp. z o.o. Grudziądz S.K.A.*
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice S.K.A.*
Progress XXIV Sp. z o.o. Miejsce Piastowe
S.K.A.*

48
49

Progress XVII Sp. z o.o.*
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Metoda
konsolidacji
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna

%
udziałów
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

%
głosów
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

pełna

100%

100%

pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Warszawa

pełna

100%

100%

Legnica

praw
własności

50%

50%

Siedziba
Warszawa
Legnica
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Warszawa
Legnica
Warszawa
Legnica
Legnica
Legnica
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Edinburgh,
Szkocja
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Warszawa
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50

NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o.*

Legnica

praw
własności

50%

50%

*)Udział bezpośredni i pośredni
Źródło: Emitent
Dodatkowo Rank Progress posiada 100% udziałów w spółce E.F. Progress IV Sp. z o.o., nad którą nie posiada kontroli.
Emitent ostatecznie stwierdził utratę kontroli nad jednostką E.F. Progress IV Sp. z o.o. w roku 2012, która wcześniej była
spółką o zagrożonej kontynuacji działalności. Stwierdzenie utraty kontroli nastąpiło w wyniku dodatkowych analiz stanu
prawnego. Spółka zamierzała realizować inwestycję w centrum handlowe w Stargardzie Szczecińskim. W tym celu zakupiła
nieruchomości, przy czym część ceny sprzedaży miała zostać uregulowana w terminie późniejszym. Spółka planowała
pozyskanie kredytu na finansowanie budowy oraz spłatę wierzycieli. Jednak w roku 2009, w wyniku kryzysu finansowego,
otrzymanie kredytu stało się niemożliwie a podstawowi potencjalni najemcy wycofali się ze swoich wstępnych deklaracji
wynajmu powierzchni handlowej w planowanym centrum handlowym. Spółka nie była w stanie regulować swoich
zobowiązań, wobec czego zarząd złożył do właściwego sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu,
który został oddalony przez sąd w wyniku braku wystarczającego majątku na pokrycie kosztów postępowania
upadłościowego. Majątek spółki został zajęty w całości przez komornika, który przeprowadził egzekucję z majątku w celu
zaspokojenia wierzycieli rzeczowych, przy czym ich wierzytelności nie zostały zaspokojone w całości. W konsekwencji
spółka posiada wciąż ważne tytuły egzekucyjne wydane przeciwko niej, w związku z czym, w obecnym stanie Grupa
Emitenta nie jest w stanie kierować polityką finansową ani operacyjną jednostki w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych
z jej działalności. W dniu 1 października 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o rozwiązaniu
tej spółki i otwarciu jej likwidacji z dniem 1 października 2014 r.

8. ŚRODKI TRWAŁE
8.1.

ISTNIEJĄCE LUB PLANOWANE ZNACZĄCE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE, W TYM
DZIERŻAWIONE NIERUCHOMOŚCI ORAZ OBCIĄŻENIA USTANOWIONE NA TYCH AKTYWACH

Dla potrzeb niniejszego punktu Emitent za rzeczowe środki trwałe uznaje wszystkie aktywa ujęte w sprawozdaniu
finansowym w pozycjach nieruchomości, środki trwałe w budowie oraz rzeczowe aktywa trwałe. W tabeli poniżej
zaprezentowano posiadane przez Emitenta rzeczowe środki trwałe.
Tabela: Rzeczowe środki trwałe Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu
Struktura własnościowa środków trwałych

Forma władania

Nieruchomości, grunty, budynki i budowle

Z gruntem własnym lub w
użytkowaniu wieczystym

Wartość netto na dzień
zatwierdzenia Prospektu
(dane w tys. PLN)
681.816

Leasingowane

Urządzenia techniczne i maszyny

-

Razem

681.816

Własne

247

Leasingowane

Środki transportu

Inne środki trwałe

50

Razem

297

Własne

100

Leasingowane

369

Razem

469

Własne

533

Leasingowane

Środki trwałe w budowie

-

Razem

533

Własne

17 840

Leasingowane

RAZEM

-

Razem

17 840

Własne

700.536

Leasingowane
Razem

419
700.955

Źródło: Emitent
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Dominującym składnikiem rzeczowych aktywów trwałych są nieruchomości, które razem stanowią ponad 97 % rzeczowych
aktywów trwałych. Wśród najistotniejszych nieruchomości, których wartość przekracza 10% rzeczowych środków trwałych
należy wymienić:
 Galeria Piastów w Legnicy – zlokalizowana przy ul. NMPanny 9, ul. NMPanny 20A i ul. Św. Piotra 11, której wartość
rynkowa wg wyceny niezależnego rzeczoznawcy na dzień 30 czerwca 2014r. wynosi 60.100.000 EUR. Galeria Piastów
jest śródmiejską galerią handlową o łącznej powierzchni całkowitej 45.438 mkw. i powierzchni handlowej 24 041 mkw.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu stopień komercjalizacji Galerii Piastów wynosi 98%. Właścicielem budynków Galerii
Piastów oraz właścicielem i użytkownikiem wieczystym gruntów na których one się znajdują jest spółka Progress XIII Sp.
z o.o., w pełni zależna od Emitenta.
 Centrum Handlowe Brama Pomorza w Chojnicach – zlokalizowane przy ul. Podmiejskiej 2a i 2b, którego wartość
rynkowa wg wyceny niezależnego rzeczoznawcy na dzień 31 grudnia 2013r. wynosi 33.787.000 EUR. Centrum
Handlowe Brama Pomorza składa się z dwóch jednokondygnacyjnych budynków: hipermarketu typu dom i ogród „OBI”
oraz galerii handlowej. Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 28.876 mkw., natomiast powierzchnia najmu wynosi
25.589 mkw.. Na dzień zatwierdzenia Prospektu stopień komercjalizacji Centrum wynosi 84%. Właścicielem
nieruchomości Centrum Handlowego Brama Pomorza w Chojnicach jest spółka Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA, w
pełni zależna od Emitenta.
 Galeria Świdnicka w Świdnicy – zlokalizowana przy ul. Miłego Dnia 1 i ul. Westerplatte 29, której wartość rynkowa wg
wyceny niezależnego rzeczoznawcy na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 27.870.000 EUR. Galeria Świdnicka jest
śródmiejską galerią handlową o powierzchni całkowitej 40.205 mkw. i powierzchni najmu 15.524 mkw.. Na dzień
zatwierdzenia Prospektu stopień komercjalizacji Galerii Świdnickiej wynosi 90%. Właścicielem nieruchomości Galerii
Świdnickiej jest spółka Progress XI Sp. z o.o., w pełni zależna od Emitenta.
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8.1.1.

ZNACZĄCE NIERUCHOMOŚCI WŁASNE, DZIERŻAWIONE I NAJMOWANE

Znaczące nieruchomości własne
Tabela: Zestawienie znaczących nieruchomości Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu.
L.p.
Lokalizacja
Ulica
Tytuł prawny
Działki
1
Legnica
ul. Najświętszej Marii
użytkowanie
243 836/1
Panny 9
wieczyste

2

3

Legnica

Legnica

Powierzchnia [ha]
0,3033

KW
LE1L/00043810/0

0,1339

LE1L/00066547/2

własność

812
813
837

0,2497

LE1L/00063592/1

ul. Najświętszej Marii
Panny 20A,
ul. Św. Piotra 11

własność

789/1
851/3
296/1

0,5365
0,0909
0,1549

LE1L/00044733/3
LE1L/00076366/2
LE1L/00044707/2

lokal handlowy

-

0,087715

LE1L/00084298/3

lokal handlowy

-

0,151760

LE1L/00084299/0

użytkowanie
wieczyste

361

0,8601

LE1L/00043909/1

użytkowanie
wieczyste

594/5 594/6
594/7 594/8

1,0797

LE1L/00047392/1

ul. Najświętszej Marii
Panny 9

4

Legnica

ul. Najświętszej Marii
Panny 20A/1
ul. Najświętszej Marii
Panny 20A/2
ul. Witelona 6-7

5

Legnica

ul. Senatorska 21
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Wpisane zabezpieczenia
Hipoteka umowna łączna
na sumę 68 516 267,90
EUR i hipoteka umowna
łączna 1 600 000 EUR
ustanowione na rzecz
Banku Zachodniego WBK
SA.

Hipoteka umowna łączna
na sumę 68 516 267,90
EUR i hipoteka umowna
łączna 1 600 000 EUR
ustanowione na rzecz
Banku Zachodniego WBK
SA.

Hipoteka umowna łączna
na sumę 68 516 267,90
EUR i hipoteka umowna
łączna 1 600 000 EUR
ustanowione na rzecz
Banku Zachodniego WBK
SA.

Hipoteka umowna łączna na
kwotę 197 273 000 PLN na
zabezpieczenie obligacji serii
D.
Hipoteka umowna łączna na
kwotę 197 273 000 PLN na
zabezpieczenie obligacji serii
D.
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6

Legnica

ul. Złotoryjska 63

użytkowanie
wieczyste

338/1 338/2

0,1076

LE1L/00046156/8

7

Kłodzko

ul. Noworudzka 2

3/8

0,1633

SW1K/00090693/0

8

Grudziądz

ul. Konarskiego 43

użytkowanie
wieczyste
własność

3/1
3/3
4/1 3/101

1,8299

TO1U/00032286/2

9

Wrocław

ul. Białowieska 1

3/2
3/15
3/7
3/4
3/5
5/4
5/5
5/6

1,8740
3,7720
0,3118
0,1397
0,7436
2,042985

WR1K/00121781/2
WR1K/00122957/4
WR1K/00122955/0
WR1K/00122952/9
WR1K/00122953/6
WR1K/00094629/0

7
74/24 74/50
74/56 74/58
74/68 74/70

1,3610
0,4517

WR1K/00022462/6
KA1K/00039722/1

0,5959
0,0070
0,0926
0,4983

JG1Z/00040069/4

0,6285

JG1Z/00044433/5

0,9642

JG1Z/00039600/9

użytkowanie
wieczyste

ul. Białowieska 2-4,
ul. Wejherowska 2529

10

Katowice

ul. Białowieska 101
ul. Olimpijska 11

11

Zgorzelec

Łagów

użytkowanie
wieczyste

własność

12

Zgorzelec

Łagów

własność

499/10
499/11
506/6
505/15 505/16
506/5
516

13

Zgorzelec

Łagów

własność

630
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JG1Z/00040390/3
JG1Z/00039464/3

Hipoteka umowna łączna
na kwotę 197 273 000
PLN na zabezpieczenie
obligacji serii D.
Brak.
Hipoteka umowna na
kwotę 6 280 000 EUR
ustanowiona na rzecz
Pekao Bank Hipoteczny
SA.
Hipoteka umowna na
kwotę 1 200 000 PLN
ustanowiona na rzecz
Pekao SA.
Hipoteka umowna łączna
na kwotę 197 273 000
PLN na zabezpieczenie
obligacji serii D.
Hipoteka umowna łączna
na kwotę 197 273 000
PLN na zabezpieczenie
obligacji serii D
Hipoteka umowna łączna
na kwotę 197 273 000
PLN na zabezpieczenie
oblibacji serii D.
Hipoteka umowna łączna
na kwotę 197 273 000
PLN na zabezpieczenie
obligacji serii D.
Hipoteka umowna łączna
na kwotę 197 273 000
PLN na zabezpieczenie
obligacji serii D.
Hipoteka umowna łączna
na kwotę 197 273 000
PLN na zabezpieczenie
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obligacji serii D.

14

Legnica

Al. Piłsudskiego, ul.
Jaskółcza
(Osiedle Piekary)

15

Legnica

16
17

Jelenia Góra
Skarżysko - Kamienna

Al. Piłsudskiego, ul.
Jaskółcza
(Osiedle Piekary)
ul. Grodzka 7
ul. Paryska

własność

własność

użytkowanie wieczyste
własność
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631
632
154

0,8042
0,8545
1,8600

157

17/33
25/3
31/2
14
32/2
23/4
38/1
26/2
27/2
5/2
13/2
13/3
9/6
8/9
8/10
11/5
11/8
10/6
24/3
17/5
15/5
15/6
21/8
19/8
39/8
38/2
29/7
33/2
36/6
34/7

LE1L/00062833/6

0,5100

LE1L/00086607/7

Hipoteka umowna łączna
na kwotę 197 273 000
PLN na zabezpieczenie
obligacji serii D.
1 299 020 PLN

0,2984
0,1458
0,0944
0,0695
0,0931
0,4083
0,1155
0,2042
0,1038
0,1373
0,0540
0,0091
0,0634
0,0583
0,0428
0,0542
0,0709
0,0497
0,1764
0,1604
0,0571
0,0735
0,2101
0,1904
0,0186
0,3006
0,3376
0,0563
0,2422
0,1166

JG1J/00059789/0
KI1R/00005746/8

8 516 000 EUR
12 022 980 PLN
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ul. Komuny Paryskiej
ul. Krakowska
18

Opole

Opole - Gosławice

własność

19

Brzeg

własność lokalu
własność gruntu
(udział 263/2000)

20
21

Legnica
Świdnica

ul. Trzech Kotwic 11C
ul. Trzech Kotwic
11D,
ul. Trzech Kotwic 11E
Jaworzyńska
ul. Milego Dnia 1

22

Świdnica
Krosno

ul. Westerplatte 29
Miejsce Piastowe

użytkowanie wieczyste
użytkowanie wieczyste

użytkowanie wieczyste
własność
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10/11
9/9
6
43/4
37/2
37/3
35/2
35/3
44/2
40/2
18/5
26/1
27/1
606/7
592/3
590/3
607
594/3
591/3
593/3
900/3
900/4
900/24
14
1917 1918 2670
2681 2684 2687
2688 2689 2690
2692 2693 2695
2697 2705 2713
2691

0,0630
0,0923
0,2465
0,2413
0,0368
0,0280
0,1188
0,0201
0,2369
0,0739
0,1380
0,0771

KI1R/00029174/1
KI1R/00005209/2

206 170 PLN

0,2624
0,4113
0,1353
1,0217
0,3898
0,2928
0,3622
0,0727
0,0244

OP1O/00139551/5

5 906 880 PLN

OP1B/00038249/4
OP1B/00023436/4

985 590 PLN
-

0,2948
3,1402

LE1L/00043893/5
SW1S/00041344/8

27 870 000 EUR

SW1S/00051240/2
6 198 000 PLN

2014-06-30

0,0832
695
715
697
698
699/4
700/2
702
701
703/2

0,6800
0,1400
0,2000
0,0700
0,6431
0,1000
0,2300
0,1800
0,0100
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23
24

Zębowice
Chojnice

Zębowice
ul. Podmiejska 2a/2b

własność
własność

25

Olsztyn

ul. Jarocka 21
ul. Jarocka 21
ul. Jarocka 21
ul. Sikorskiego

użytkowanie wieczyste

26

Mielec

obręb Smoczka

własność

27

Mielec

obręb Smoczka

własność
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1719/10
1719/4
70/2
44/11
42/6
43/3
41/10
44/12
3/16; 3/20
3/19
3/17
2/1; 52/2
1863
1877
1862
1876
1901
1860/1
1861/2
1875
1866
1864
1878
1874
1902/7
1902/8
1860/2
1861/1
1813/4
1824/2
1827/2
1828
1829
1818
1819/2
1820/2
1821
1814/4
1830

1,7800
0,1144
0,5400
0,5305
5,8270
4,8723
2,4508
0,5595
4,1526
0,3474
2,3009
1,2056
0,3300
0,0163
0,3180
0,1900
0,0742
0,3300
0,0100
0,2387
0,4300
0,2900
0,0922
0,2800
0,0523
0,1836
0,0100
0,2267
0,0186
0,1305
0,2179
0,0173
0,0962
0,0420
0,1199
0,1335
0,0531
0,0259
0,1619

86 200 PLN
34 804 000 EUR

2014-10-13
2013-12-31

24 883 538 PLN

2014-09-08

Hipoteka umowna łączna na kwotę
15 000 000 PLN ustanowiona na
rzecz BZ WBK SA.

Hipoteka umowna łączna na kwotę
15 000 000 PLN ustanowiona na
rzecz BZ WBK SA.
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1826/2
1836
1832/2
1833/2
1837
1815/4
1816/5
1817
1857
1870
1840/2
1847
1831
1822
1823
1845
1839/2
1846
1842/2
1850
1841/2
1848
1855
1853/2
1867
1843/2
1873
1852/2
1859
1858
1872
1856
1869
1851
1868
1871
1865
1610/1
1610/2
1834/1
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0,0095
0,0733
0,0681
0,0509
0,1423
0,0493
0,1486
0,0405
0,1798
0,1756
0,0630
0,1003
0,2400
0,1286
0,0760
0,1932
0,0676
0,1033
0,0525
0,0861
0,0782
0,1300
0,2503
0,4304
0,5495
0,0746
0,3598
0,1133
0,3627
0,3400
0,3722
0,1847
0,2117
0,3695
0,3212
0,0159
0,0200
0,0653
0,0527
0,0964
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28

Oleśnica

29
Długoszyn
30
Terespol
Źródło: Emitent

Spalice
Spalice, ul. Oliwkowa 1

Długoszyn
Terespol

własność

własność
własność

1834/2
1838
1810/4
1849/2
1902/6
1902/9
1854
183/2
186
185/3
185/5
185/6

0,0064
0,1806
0,0149
0,0574
0,2935
0,0108
0,0336
0,0588
1,7231
0,1477
0,3000
0,1457

634/4
919

0,7571
0,7301

Brak.

Hipoteka umowna na kwotę 10 831
904 EUR ustanowiona na rzecz BRE
Bank Hipoteczny SA. Hipoteka
umowna na kwotę 4 500 000 PLN
oraz hipoteka umowna na kwotę 4
850 000 PLN ustanowione na rzecz
mBank SA.
Brak
Brak

W ocenie Emitenta, w związku z ustanowionymi zabezpieczeniami, ryzyko utraty aktywów trwałych jest oceniane jako niewielkie.
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Nieruchomości obce użytkowane przez Grupę Emitenta na podstawie umów najmu
Emitent na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego nie posiada nieruchomości obcych użytkowanych przez Grupę
Emitenta na podstawie umów najmu

8.1.2.

INNE ZNACZĄCE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Oprócz nieruchomości, gruntów, budynków i budowli oraz środków trwałych w budowie, wartość pozostałych rzeczowych
aktywów trwałych na dzień zatwierdzenia Prospektu wynosi 1.645 tys. PLN. Wśród urządzeń technicznych i maszyn
Emitenta należy wyszczególnić znaczące pozycje, tj. system zliczania klientów o wartości księgowej 78 tys. PLN
sfinansowany środkami własnymi oraz zestaw nagłaśniający i oświetleniowy z ekranem LED o wartości księgowej 60 tys.
PLN sfinansowane leasingiem udzielonym przez BZ WBK Leasing&Finance SA. Do czasu wykupienia przez Emitenta ww.
aktywów trwałych pozostają one własnością leasingodawcy.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu, na środki transportu Emitenta składa się 26 pojazdów. Środki transportu służą
Emitentowi jako pojazdy służbowe dla kadry kierowniczej oraz specjalistów oraz jako pojazdy pomocnicze do obsługi
galerii. Na dzień zatwierdzenia Prospektu 24 pojazdy znajdują się w leasingu i do czasu wykupienia pozostają własnością
leasingodawcy.

8.1.3.

PLANOWANE NABYCIE ZNACZĄCYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH EMITENTA

W okresie od daty zatwierdzenia Prospektu do końca 2016 roku Grupa zamierza dokonać wydatków na znaczące aktywa
trwałe w kwocie 722.070 tys. PLN, z tego 32.372 tys. PLN będzie przeznaczone na zakup gruntów. Szczegółowy plan
wydatków na znaczące aktywa trwałe został przedstawiony w tabeli poniżej.
Tabela: Nakłady na nabycie znaczących aktywów trwałych w okresie 2014-2016 (dane w tys. PLN)
Nazwa projektu
Nakłady inwestycyjne
Nakłady
(bez gruntów)
inwestycyjne na
grunty
Park Handlowy w Krośnie
13.112
Galeria Aviator w Mielcu
107.605
Hipermarket DIY w Mielcu
22.313
Galeria Srebrny Potok w Wejherowie
43.460
Centrum Handlowe w Kołobrzegu
118.222
20.625
Centrum Handlowe w Olsztynie
137.842
7.000
Centrum Handlowe w Terespolu
107.144
4.747
Zakład termicznej utylizacji odpadów w Dumfries
30.000
(Szkocja)
Zakład termicznej utylizacji odpadów w
110.000
Długoszynie
Łącznie
689.698
32.372
Źródło: Emitent

8.2.

Suma nakładów
inwestycyjnych
13.112
107.605
22.313
43.460
138.847
144.842
111.891
30.000
110.000
722.070

ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Zgodnie z wiedzą Zarządu, obecnie nie występują zagadnienia i wymogi związane z ochroną środowiska, mogące mieć
wpływ na wykorzystywane przez niego składniki rzeczowych aktywów trwałych poza zagadnieniami i wymogami
związanymi z jednostkami zależnymi Emitenta planującymi rozpoczęcie działalności w zakresie utylizacji odpadów
komunalnych i przemysłowych. Poza tymi jednostkami, , Grupa Emitenta nie jest zobowiązana do uzyskiwania pozwoleń na
korzystanie ze środowiska naturalnego, ani uiszczania istotnych opłat z tego tytułu.
Na dzień zatwierdzenia Grupa Emitenta realizuje dwa projekty z zakresu utylizacji odpadów:
 Zakład termicznej utylizacji odpadów w Dumfries (Szkocja) – Grupa musi uzyskać zgodę brytyjskich organów
administracyjnych, w szczególności SEPA (Scottish Environment Protection Agency), na prowadzenie działalności w
zakresie termicznej utylizacji odpadów.
 Zakład termicznej utylizacji odpadów w Długoszynie – Grupa uzyskała decyzję pozytywną decyzję środowiskową na
budowę zakładu w Długszenie
W przypadku realizacji kolejnych inwestycji w zakresie budowy zakładów termicznej utylizacji odpadów na terenie Polski,
Grupa jest zobowiązana, przed pozyskaniem pozwolenia na budowę, ubiegać się o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.
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9. PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ
9.1.

SYTUACJA FINANSOWA

Przegląd sytuacji finansowej Grupy Emitenta sporządzony został na podstawie zbadanych przez biegłego rewidenta
skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2013 r., 2012 r. i 2011 r., śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 r., które nie było badane przez biegłego
rewidenta, a jedynie podlegało przeglądowi biegłego rewidenta oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za okres od 01.07.2014 do 30.09.2014, które nie było badane, ani nie podlegało przeglądowi
przez biegłego rewidenta. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 r., 2012 r. i 2011 r., śródroczne skrócone
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 r. oraz śródroczne skrócone
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.07.2014 do 30.09.2014 zostały sporządzone zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta
Tabela: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta (dane tys. PLN)
01.01.2014 01.01.2013 01.01.2014
Wyszczególnienie
30.09.2014 30.09.2013 30.06.2014
Przychody netto ze sprzedaży
48.724
31.926
34.037
Zysk ze sprzedaży
9.921
2.716
5.860
Zysk na działalności operacyjnej
-24.938
-24.416
3.664
(EBIT)
Zysk na działalności operacyjnej
-25.227
2.606
-24.235
+ amortyzacja (EBITDA)
Zysk brutto
-46.376
-21.720
-38.923
Zysk netto
-42.600
-17.763
-33.783
Zysk netto na akcję (w PLN)
-0,84
-0,35
-0,91
Źródło: Emitent

01.01.2013
30.06.2013
22.607
1.121
12.411
13.133
-11.441
-10.129
-0,27

2013

2012

2011

50.147
-1.257
13.357

36.370
-8.564
13.398

168.584
32.971
156.491

14.732

14.834

157.498

-13.932
-10.969
-0,30

13.564
23.690
0,64

111.846
151.687
4,08

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta na przestrzeni lat 2011 – I pól. 2014 są bardzo zmienne. Zmiany te wynikają
ze specyfiki działalności Emitenta, gdzie duży wpływ na wyniki mają przeszacowania wynikające z aktualizacji wyceny
nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej. Grupa Emitenta osiąga jednak stabilne przychody z najmu
powierzchni handlowych. Natomiast często jedna transakcja sprzedaży nieruchomości jest w stanie znacząco wpłynąć na
osiągane wyniki, dodatkowo poziom przychodów Grupy Emitenta zależy w istotnym stopniu od obecnie prowadzonych
inwestycji, i momentu ich zakończenia, w związku z tym w poszczególnych latach może on ulegać znacznych wahaniom.
Niemiej jednak taka polityka jest zgodna z celem Emitenta, którym jest budowa i komercjalizacja obiektów handlowych, a
następnie ich sprzedaż do zewnętrznych inwestorów. Bardzo wysoki zysk netto w roku 2011 wynika z przeszacowań
nieruchomości (m.in. galerii handlowych w Kłodzku, Zamościu, Kaliszu i Świdnicy) na łączną kwotę 115.799 tys. PLN. W roku
2012 zysk netto spadł, co było spowodowane obniżeniem wyniku na nieruchomościach, który wyniósł 13.908 tys. PLN. W
roku 2013 pojawiła się strata netto spowodowana wzrastającymi kosztami finansowymi, które wyniosły 29.549 tys. PLN.
Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2014 wzrosły w porównaniu do I półrocza 2013 roku o 51%, również zysk ze sprzedaży
wzrósł w analogicznych okresach o 423%. Wzrost przychodów to efekt wyższych wpływów z czynszów najmu,
spowodowany zwiększającym się portfolio obiektów handlowych w posiadaniu Emitenta. Za wzrost ten odpowiadały
głównie przychody z najmu nowo otwartych obiektów handlowych Pasażu Wiślanego w Grudziądzu oraz Centrum
Handlowego Brama Pomorza w Chojnicach, które zostały otwarte odpowiednio w czerwcu i listopadzie 2013 roku.
Niemniej jednak wynik na działalności operacyjnej w tym czasie wyniósł -24,9 mln PLN przy 12,4 mln PLN zysku w I półrocza
2013 roku, głównie za sprawą ujemnych przeszacowań nieruchomości inwestycyjnych w łącznej kwocie 28,5 mln PLN
ujętych w pierwszej połowie 2014 roku Spółka zanotowała jednocześnie na poziomie netto 33,8 mln PLN skonsolidowanej
straty, podczas gdy po sześciu pierwszych miesiącach zeszłego roku było to 10,1 mln PLN straty.
W III kwartale 2014 roku Grupa Kapitałowa Emitenta wypracowała 14.687 tys. PLN przychodów ze sprzedaży, wobec 9.319
tys. PLN w III kwartale 2013 roku. Narastająco po trzech kwartałach przychody te wyniosły 48.724 tys. PLN, podczas gdy w
analogicznym okresie roku poprzedniego ukształtowały się na poziomie 31.926 tys PLN., co oznacza wzrost o 56,2%.
Wysoki wzrost został osiągnięty głównie poprzez zwiększone wpływy z czynszów najmu, co było efektem znacznie
zwiększonej powierzchni handlowej oferowanej przez Grupę Emitenta oraz wysokiej, przekraczającej 90 proc.,
komercjalizacji obiektów. Powierzchnia handlowa oferowana przez Grupę Emitenta na koniec III kwartału 2014 roku. Grupa
Emitenta w III kwartale 2014 poprawiła jednocześnie wynik na działalności operacyjnej, który wyniósł w trzecim kwartale 290 tys. PLN, wobec ponad 9.805 tys. PLN straty w III kw. 2013 roku. Na poziomie netto Grupa Emitenta odnotowano
8.817 tys. PLN straty, wobec 7.634 tys. PLN straty w analogicznym okresie roku poprzedniego. W ujęciu narastającym za III
kwartały 2014 roku Grupa Emitenta wypracował wynik na działalności operacyjnej na poziomie -25.227 tys. PLN wobec
2.606 tys. PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na poziomie netto Grupa Emitenta odnotowano 42.600 tys. PLN
straty wobec 17.763 tys. straty za III kwartały roku poprzedniego. Wpływ na osiągniętą stratę na poziomie zysku
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operacyjnego i zysku netto miał osiągnięty wynik na nieruchomościach, który w okresie III kwartałów 2014 roku obniżył
wynik o 31.265 tys. PLN. W analogicznym okresie roku poprzedniego wpływ wyniku na nieruchomościach na poziom zysku
operacyjnego i zysku netto był dodatni i wyniósł 2.939 tys. PLN. Główny wpływ na osiągnięty wynik na nieruchomościach
miała sprzedaż galerii handlowej w Pile. Łączny Efekt sprzedaży galerii w Pile na wynik wyniósł 15.678 tys. PLN. Sprzedaż
obiektu w Pile miała pozytywny wpływ na kondycję finansową Grupy Kapitałowej, Zarząd Emitenta szacuje, że całkowity
zysk z tej transakcji wyniesie ok. 7 mln PLN
Tabela: Wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej Emitenta
01.01.2014 01.01.2013
Wyszczególnienie
30.09.2014 30.09.2013
Rentowność sprzedaży
20,4%
8,5%
Rentowność EBITDA
-51,8%
8,2%
Rentowność EBIT
-50,1%
11,5%
Rentowność brutto
-95,2%
-68,0%
Rentowność netto
-87,4%
-55,6%
Rentowność aktywów (ROA)
-4,3%
-1,7%
Rentowność kapitałów
-10,6%
-4,0%
własnych (ROE)
Źródło: Emitent

01.01.2014
30.06.2014
17,2%
-71,2%
-73,3%
-114,4%
-99,3%
-6,6%

01.01.2013
30.06.2013
5,0%
58,1%
54,9%
-50,6%
-44,8%
-2,0%

2013

2012

2011

(2,5%)
29,4%
26,6%
(27,8%)
(21,9%)
(1,1%)

(23,5%)
40,8%
36,8%
37,5%
65,1%
2,8%

19,6%
93,4%
92,8%
66,3%
90,0%
15,7%

-16,4%

-4,5%

(2,5%)

5,2%

31,2%

Zasady wyliczania wskaźników:









rentowność sprzedaży = zysk na sprzedaży 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 = jako relacja zysku netto x „n” do aktywów ogółem (gdzie n=1 w przypadku roku, n=2 w
przypadku półrocza)
rentowność kapitałów własnych = jako relacja zysku netto x „n” do kapitałów własnych (gdzie n=1 w przypadku roku,
n=4 w przypadku półrocza)

W omawianym okresie rentowność sprzedaży spadła z 19,6% w 2011 roku do -2,5% w 2013 roku. Spadek rentowności
wynika ze spadku sprzedaży, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich kosztów stałych, co jest konsekwencją specyfiki
działalności Emitenta i przyjętego tym samym modelu biznesowego. W I połowie 2014 roku oraz w okresie III kwartałów
2014 roku rentowność sprzedaży znacząco wzrosła m.in. wyniku zwiększonych wpływów z czynszów najmu, co było
efektem znacznie zwiększonej powierzchni handlowej oferowanej przez Grupę Emitenta oraz wysokiej, przekraczającej 90
proc., komercjalizacji obiektów oraz na skutek podjętych działań organizacyjnych zmierzających do redukcji kosztów
działalności Grupy. Jednym z takich działań było wydzielenie do osobnej spółki i sprzedaż do podmiotu zewnętrznego działu
księgowości i kadr, a następnie podpisanie umowy na outsourcing tych usług.
Dodatni wynik uzyskany na nieruchomościach (114.305 tys. PLN w 2011, 13.070 tys. PLN w 2012 roku, 20.413 tys. PLN w
2013 roku) pozwolił w każdym roku osiągnąć dodatni zysk na działalności operacyjnej, co pozwoliło na osiągnięcie
dodatniej rentowności EBITDA i EBIT. Rentowności EBIT i EBIDTA pomimo tendencji spadkowej, utrzymuje się na
korzystnym wysokim poziomie. W I połowie 2014 roku oraz w okresie III kwartałów 2014 roku za sprawą ujemnych
przeszacowań nieruchomości inwestycyjnych wynoszących odpowiednio -28,5 mln PLN i -3,3 mln PLN, Grupa Emitenta
odnotowała ujemny zysk operacyjny, co przełożyło się na ujemną rentowność EBIT i EBITDA. Dodatkowo wysokie koszty
finansowe dodatkowo pogorszyły rentowność na poziomie brutto i netto.
W latach 2011-2013 istotnemu spadkowi uległa rentowność aktywów i kapitałów własnych. ROA spadł z 15,7% w 2011
roku do -1,1% w 2013, natomiast ROE spadł z 31,2% do -2,5% w tym samym okresie, co było głównie efektem osiągniętej w
roku 2013 straty netto. Dodatkowo po spadku aktywów w 2012 roku, miedzy innymi ze względu przez dokonaną na rzecz
Blackstone Real Estate sprzedaż obiektów (Centrum Handlowe w Kłodzku i Zamościu oraz Galerię handlową w Kaliszu za
łączą kwotę 486 mln PLN), istotnie, bo aż o 18,6% r/r, wzrósł poziom aktywów, w wyniku m.in. rozpoczęcia realizacji
projektu galeryjnego w Pile i Chojnicach. Pogorszenie rentowności aktywów i kapitałów własnych na koniec I połowy 2014
roku względem I półrocza 2013 roku wynikało z osiągniętej wysokiej straty półrocznej w wysokości -33.783 tys. PLN. Na
polepszenia wskaźnika zarówno rentowności aktywów jak i kapitałów własnych na koniec III kwartału 2014 roku miało
wpływ obniżenie wartości aktywów z poziomu 1.018.904 tys. PLN na koniec III kwartału 2013 do poziomu 985.017 tys. PLN
na koniec III kwartału 2014 oraz kapitałów własnych z poziomu 445.340 tys. PLN na koniec III kwartału 2013 do poziomu
402 578 tys. PLN na koniec III kwartału 2014.
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Tabela: Aktywa trwałe Grupy Kapitałowej Emitenta w latach 2011-2013 oraz w I półroczu 2014 roku (dane w tys. PLN)
Wyszczególnienie
30.06.2014
Udział 31.12.2013
Udział 31.12.2012
Udział 31.12.2011
Udział
Nieruchomości
692.833
89,9%
757.203
88,8%
622.556
89,6%
512.637
91,0%
inwestycyjne
Rzeczowe aktywa
20.554
2,7%
19.469
2,3%
5.574
0,8%
4.558
0,8%
trwałe
Wartości niematerialne
3.027
0,4%
132
0,0%
272
0,0%
349
0,1%
i prawne
Należności i inne
48.795
6,3%
27.128
3,2%
25.484
3,7%
16.186
2,9%
aktywa
Inwestycje we wspólne
4.052
0,5%
przedsięwzięcia
Aktywa z tytułu
50.122
6,5%
48.690
5,7%
40.671
5,9%
29.440
5,2%
podatku odroczonego
Aktywa trwałe razem
770.675 100,0%
852.622 100,0%
694.557 100,0%
563.170 100,0%
Źródło: Emitent
Tabela: Aktywa trwałe Grupy Kapitałowej Emitenta w III kwartale 2014 roku (dane w tys. PLN)
Wyszczególnienie
30.09.2014
Nieruchomości inwestycyjne
705.817
Rzeczowe aktywa trwałe
18.344
Wartości niematerialne i prawne
76
Należności i inne aktywa
8.629
Inwestycje we wspólne przedsięwzięcia
4.072
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
49.850
Aktywa trwałe razem
786.788
Źródło: Emitent

Udział
89,7%
2,3%
0,0%
1,1%
0,5%
6,3%
100,0%

W okresie 31.12.2011-30.06.2014 nastąpił 36,8% wzrost wartości aktywów trwałych Grupy Kapitałowej Emitenta, co
związane było z realizowanymi inwestycjami w obiekty handlowe, przy jednoczesnym braku transakcji sprzedaży już
zrealizowanych obiektów. Dominujący udział w aktywach trwałych, na poziomie rzędu ok. 90%, mają nieruchomości
inwestycyjne. W wartościach bezwzględnych wartość nieruchomości inwestycyjnych systematycznie rośnie. Na dzień
30.06.2014 r. wartość nieruchomości inwestycyjnych w Grupie Emitenta wyniosła 759.328 tys. PLN, co oznacza wzrost o
35,2% w porównaniu do 31.12.2011 r. Z uwagi na spodziewaną sprzedaż w okresie najbliższych 12 miesięcy nieruchomości
w Pile i Kłodzku o wartości 66.495 tys. PLN zostały zaprezentowane w aktywach obrotowych, a w aktywach trwałych
zaprezentowano kwotę 692.833 tys. PLN. Największą wartość w nieruchomościach inwestycyjnych stanowiły trzy obiekty:
Galeria Piastów w Legnicy (250.071 tys. PLN), Galeria Świdnicka w Świdnicy (115.964 tys. PLN) oraz Centrum Handlowe
Brama Pomorza w Chojnicach (138.845 tys. PLN). W największym stopniu za wzrost nieruchomości inwestycyjnych w
okresie 31.12.2011-30.06.2014 r. odpowiadały dwa zrealizowane obiekty: Centrum Handlowe Brama Pomorza w
Chojnicach i Pogodne Centrum w Oleśnicy. Drugą pod względem istotności pozycją aktywów trwałych są aktywa z tytułu
podatku odroczonego, których udział stanowi ok. 5-6% aktywów trwałych Grupy Emitenta, natomiast w wartościach
bezwzględnych wzrósł w okresie 31.12.2011-30.06.2014 r. o 70,3%. Na dzień 30.06.2014 r. pojawiła się również w
aktywach trwałych nowa pozycja inwestycje we wspólne przedsięwzięcia. Wynika ona ze zmian wprowadzonych w MSSF
11, gdzie jednostki konsolidowane poprzednio metodą proporcjonalną wykazuje się obecnie jako inwestycje we wspólne
przedsięwzięcia. W przypadku Grupy Emitenta składają się na tę pozycję inwestycje prowadzone we współpracy w
Wejherowie i Kielcach, w poprzednich latach wykazywane w pozycji „Należności i inne aktywa”. W okresie 31.12.201130.06.2014 r. znacząco o 328% wzrosły rzeczowe aktywa trwałe, choć ich udział w strukturze aktywów trwałych jest
niewielki i nie przekracza 3%. Wzrost wynika przede wszystkim z poczynionych inwestycji w zakup majątku zakładu
termicznej utylizacji odpadów w Dumfries w Szkocji.
Na koniec III kwartału 2014 roku aktywa trwałe Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły 786.788 tys. PLN, co oznacza spadek
o 8% względem 2013 roku roku. Główny wpływ na to miała sprzedaż galerii handlowej w Pile za cenę 57.696.000 PLN, przez
co pomniejszeniu uległa wartości nieruchomości inwestycyjnych.
Tabela: Aktywa obrotowe Grupy Kapitałowej Emitenta w latach 2011-2013 oraz w I półroczu 2014 roku (dane w tys. PLN)
Wyszczególnienie
30.06.2014
Udział
31.12.2013
Udział
31.12.2012
Udział
31.12.2011
Udział
Zapasy
111.895
45,4%
112.628
67,7%
115.072
70,9%
110.853
44,3%
Nieruchomości
66.495
27,0%
1.570
0,9%
1.570
1,0%
inwestycyjne
Należności i inne
48.795
19,8%
28.039
16,9%
34.670
21,3%
110.985
44,4%
aktywa
Krótkoterminowe
8.932
5,4%
inwestycje w
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papiery
wartościowe
Środki pieniężne
Aktywa obrotowe
razem
Źródło: Emitent

19.474

7,9%

15.164

9,1%

11.071

6,8%

28.315

11,3%

246.659

100,0%

166.333

100,0%

162.383

100,0%

250.153

100,0%

Tabela: Aktywa obrotowe Grupy Kapitałowej Emitenta w III kwartale 2014 roku (dane w tys. PLN)
Wyszczególnienie
30.09.2014
Zapasy
110.198
Nieruchomości inwestycyjne
1.570
Należności i inne aktywa
74.793
Krótkoterminowe inwestycje w papiery wartościowe
0
Środki pieniężne
11.668
Aktywa obrotowe razem
198.229
Źródło: Emitent

Udział
55,59%
0,79%
37,73%
0,00%
5,89%
100,00%

Na dzień 30.06.2014 aktywa obrotowe mają zbliżony poziom do końca roku 2011. Jednakże w międzyczasie w latach 20122013 nastąpił znaczący wynoszący około 1/3 spadek aktywów obrotowych. Istotnej zmianie uległa również struktura
aktywów obrotowych. Wysoki poziom należności na koniec 2011 roku wynikał ze zrealizowanych pod koniec tego roku
transakcji sprzedaży hipermarketu OBI w Krośnie oraz sprzedaży gruntów w Opolu. Największy udział w aktywach
obrotowych mają zapasy, których wartość bezwzględna na przestrzeni ostatnich lat nie ulega istotnym zmianom. Na zapasy
składa się głownie bank ziemi Grupy Kapitałowej Emitenta, z czego zdecydowanie największą wartość (79.046 tys. PLN)
stanowią grunty we Wrocławiu-Popowicach z przeznaczeniem pod budowę osiedla mieszkaniowego. Drugą pod względem
udziałów pozycją aktywów obrotowych są nieruchomości inwestycyjne, których udział w poprzednich latach był znikomy.
Na wartość 80.325 tys. PLN składają się nieruchomości inwestycyjne w Pile i Kłodzku, które Emitent klasyfikuje jako
krótkoterminowe, gdyż spodziewa się ich sprzedaży w okresie najbliższych 12 miesięcy. Systematycznie spada udział
należności i innych aktywów w strukturze aktywów obrotowych, wynika to z braku w ostatnim czasie transakcji sprzedaży
nieruchomości. Wartość środków pieniężnych jest najbardziej zmienną pozycją aktywów obrotowych, wynika to z faktu, iż
Emitent aktywnie wykorzystuje środki pieniężne w ramach całej Grupy. Począwszy od 2013 roku w strukturze aktywów
obrotowych pojawiły się krótkoterminowe inwestycje w papiery wartościowe. Stanowiły je w całości obligacje firmy Profes
Development Sp. z o.o. Na dzień zatwierdzenia Prospektu obligacje te zostały wykupione i Grupa Emitenta nie jest obecnie
zaangażowana w krótkoterminowe inwestycje w papiery wartościowe.
Na koniec III kwartału 2014 roku aktywa obrotowe Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły 198.299 tys. PLN, co oznacza
wzrost o 21,3% względem 2013 roku. Główny wpływ na to miała sprzedaż galerii handlowej w Pile w wyniku czego na
koniec III kwartału 2014 roku wzrosły do poziomu 74.793 tys. PLN należności Grupy Emitenta, tj. o 188,5% r/r. Sprzedaż
obiektu w Pile spowodowała wzrost należności na koniec III kwartału 2014 o 25.998 tys. PLN.

9.2.

WYNIK OPERACYJNY

9.2.1.

CZYNNIKI MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Wynik działalności operacyjnej w 2011 roku wyniósł 156.491 tys. PLN. Na wynik ten miały wpływ z jednej strony, przychody
ze sprzedaży nieruchomości w Opolu i Krośnie, z drugiej zaś wzrost pozostałych przychodów operacyjnych 60 mln PLN, do
poziomu 146 mln PLN. Największą składową w tej pozycji stanowiły przeszacowania wycen nieruchomości inwestycyjnych,
które zwiększyły wynik o 116 mln PLN. Najistotniejsze przeszacowania dotyczyły centrów handlowych w Kłodzku, Zamościu,
Legnicy, Kaliszu i Świdnicy. Zwiększenie wartości godziwej nieruchomości istniejących było spowodowane głównie
wzrostem kursu euro, natomiast wzrost wartości nieruchomości w budowie był spowodowany postępującym procesem
budowlanym. Znaczącą pozycją w pozostałych kosztach operacyjnych stanowiło także korzystne rozstrzygnięcie
postępowania upadłościowego spółki Jogra 2 Sp. z o.o., w wyniku czego Emitent otrzymał 30% udziału w nieruchomości
położonej we Wrocławiu, co zwiększyło pozostałe przychody operacyjne o niemal 20 mln PLN. Pozostałe przychody
operacyjne wzrosły o 16 mln PLN w porównaniu do 2010 roku. Składały się na nie głównie: odpisy na należności o niemal
10 mln PLN, zwiększone koszty sądowe i egzekucyjne, utworzenie rezerwy na ryzyko utraty ulgi w podatku od
nieruchomości w Legnicu oraz zwiększone koszty darowizn.
Wynik działalności operacyjnej w 2012 roku wyniósł 14.236 tys. PLN, co oznacza spadek r/r o 90%. Na spadek wyniku
wpływ miał zarówno spadek przychodów ze sprzedaży, w tym brak jednorazowych dużych transakcji sprzedaży, które
wpłynęły na wysoką wartość przychodów ze sprzedaży w roku 2011, a także niższe pozostałe przychody operacyjne. W
roku 2012 pozostałe przychody operacyjne spadły o 119 mln PLN, jednak i tak stanowiły istotną pozycję sprawozdania z
całkowitych dochodów. Największą składową stanowiły przeszacowania wycen nieruchomości inwestycyjnych, które
zwiększyły wynik o niemal 14 mln PLN. Najbardziej istotne przeszacowania dotyczyły istniejących centrów handlowych w
Legnicy i Świdnicy oraz realizowanych w Chojnicach i Pile. Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości istniejących było
spowodowane spadkiem kursu euro, natomiast wzrost wartości nieruchomości w budowie był spowodowany
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postępującym procesem budowlanym. Znaczącą pozycję w pozostałych przychodach operacyjnych stanowiło także
wykazanie zysku na utracie kontroli na jednostką zależną E.F. Progress IV Sp. z o.o. co zwiększyło pozostałe przychody
operacyjne o niemal 7 mln PLN. Pozostałe koszty operacyjne spadły o 79% w porównaniu do roku 2011 i wyniosły niecałe 5
mln PLN. Składały się na nie głównie: odpisy na należności, naliczona kara umowna i nieodpłatne przekazanie gruntu. W
roku 2012 nastąpił wyraźny wzrost przychodów finansowych o ponad 21 mln PLN, który wynikał niemal w całości dodatnich
różnic finansowych.
W 2013 roku Grupa wygenerowała zysk operacyjny na poziomie 13.357 tys. PLN, co jest poziomem podobnym do roku
2012. Pozostałe przychody operacyjne spadły w 2013 roku i wyniosły 21,6 mln PLN, z czego 95% stanowił wynik na
przeszacowaniach nieruchomości inwestycyjnych. Koszty działalności operacyjnej wzrosły o 2,1 mln PLN i wzrost ten niemal
w całości wynikał z odpisów aktualizujących wartość należności.
W I półroczu 2014 roku Grupa odnotowała stratę na działalności operacyjnej w kwocie 24.938 tys. PLN, w porównaniu do
zysku na poziomie 12.411 tys. PLN w I półroczu 2013 roku, głównie za sprawą ujemnych przeszacowań nieruchomości
inwestycyjnych w łącznej kwocie 28,5 mln PLN ujętych w pierwszej połowie 2014 roku. Największy wpływ na osiągnięty
wynik miały przeszacowania nieruchomości do wartości godziwej. Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości Emitent
poddaje cyklicznej wycenie niezależnych rzeczoznawców zarówno istniejące obiekty, jak i te, które są w fazie realizacji.
Aktualizacje te są na bieżąco rozpoznawane w zysku netto. W minionym półroczu bilans przeszacowań jest negatywny, w
związku z obniżeniem wartości działających i budowanych obiektów. To głównie efekt zmieniającej się ogólnej sytuacji
rynkowej w ubiegłym półroczu i panującej dużej presji na czynsze najmu ze strony najemców.
Narastająco po III kwartałach 2014 roku Grupa Emitenta odnotowała stratę na działalności operacyjnej w kwocie 25.227
tys. PLN, w porównaniu do zysku na poziomie 2.606 tys. PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, głównie za
sprawą ujemnych przeszacowań nieruchomości inwestycyjnych w łącznej kwocie 31,3 mln PLN. Największy wpływ na
osiągnięty wynik miały przeszacowania nieruchomości do wartości godziwej. Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości
Emitent poddaje cyklicznej wycenie niezależnych rzeczoznawców zarówno istniejące obiekty, jak i te, które są w fazie
realizacji. Aktualizacje te są na bieżąco rozpoznawane w zysku netto. W minionym III kwartałach 2014 bilans przeszacowań
jest negatywny, w związku z obniżeniem wartości działających i budowanych obiektów. Główny wpływ na osiągnięty wynik
na nieruchomościach miała sprzedaż galerii handlowej w Pile. Łączny Efekt sprzedaży galerii w Pile na wynik wyniósł 15.678
tys. PLN.

9.2.2.

PRZYCZYNY ZNACZĄCYCH ZMIAN W SPRZEDAŻY LUB PRZYCHODACH

Przychody Grupy zrealizowane w 2011 roku wyniosły 168.584 tys. PLN, na co w dużej mierze wpłynęły jednorazowe
przychody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w Opolu-Turawie za ok 39 mln PLN oraz hipermarketu OBI w Krośnie za
ok. 32 mln PLN. Przychody z najmu wyniosły w tym czasie 47.148 tys. PLN, z czego prawie połowę stanowił najem Galerii
Piastów w Legnicy.
W 2012 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 36.370 tys. PLN. Przychody w roku 2012 uległy znacznemu zmniejszeniu w
stosunku do roku 2011. Było to spowodowane brakiem jednorazowych dużych transakcji sprzedaży, które wpłynęły na
wysoką wartość przychodów ze sprzedaży w roku 2011. Ponadto o 9% spadły w tym czasie przychody z najmu. W 2012
roku przychody z najmu wyniosły 44.354 tys. PLN, które zostały obniżyły przychody ogółem o 13,6 mln PLN (jest to przede
wszystkim zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów komercjalizacji Galerii Tęcza i dofinansowania najemców).
Na koniec 2012 roku w strukturach Grupy pozostały trzy obiekty handlowo-usługowe w Legnicy, Jeleniej Górze i Świdnicy, o
łącznej powierzchni najmu 45,2 tys. mkw. Dodatkowo do dnia 8 lutego 2012 r., do momentu sprzedaży Galerii Tęcza w
Kaliszu, Grupa Kapitałowa uzyskiwała także przychody z najmu powierzchni handlowej tej nieruchomości.
W roku 2013 łączne przychody Grupy wyniosły 50.147 tys. PLN, co oznacza wzrost r/r o 38%. Niemniej jednak przychody ze
sprzedaży utrzymały się w roku 2013 na poziomie 2012 roku. Niższa wartość w 2012 roku wynikała ze zmiany stanu
produktów w kwocie -13.600 tys. PLN. W roku 2013 Grupa nie odnotowała transakcji sprzedaży obiektów handlowych.
Niemal 90% przychodów ze sprzedaży stanowiły przychody z najmu powierzchni handlowych w prowadzonych centrach
handlowych w Legnicy, Jeleniej Górze, Świdnicy, Grudziądzu i Chojnicach.
W I półroczu 2014 roku Grupa Kapitałowa Rank Progress S.A. wypracowała 30.029 tys. PLN przychodów ze sprzedaży
produktów i usług (bez uwzględnienia zmiany stanu produktów) wobec 20.341 mln PLN w analogicznym okresie roku
poprzedniego. Prawie 50-procentowy wzrost przychodów to efekt wyższych wpływów z czynszów najmu, spowodowany
zwiększającym się portfolio obiektów handlowych w posiadaniu Emitenta. Za wzrost ten odpowiadały głównie przychody z
najmu nowo otwartych obiektów handlowych Pasażu Wiślanego w Grudziądzu oraz Centrum Handlowego Brama Pomorza
w Chojnicach, które zostały otwarte odpowiednio w czerwcu i listopadzie 2013 roku. Tylko te dwa obiekty wygenerowały
8.241 tys. PLN przychodów z I półroczu 2014 roku.
Narastająco po III kwartałach 2014 roku Grupa Emitenta wypracowała 47.592 tys. PLN przychodów ze sprzedaży produktów
i usług (bez uwzględnienia zmiany stanu produktów) wobec 30.827 tys. PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Ponad 54% wzrost przychodów to efekt wyższych wpływów z czynszów najmu, spowodowany zwiększającym się portfolio
obiektów handlowych w posiadaniu Emitenta. Za wzrost ten odpowiadały głównie przychody z najmu nowo otwartych
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obiektów handlowych Pasażu Wiślanego w Grudziądzu oraz Centrum Handlowego Brama Pomorza w Chojnicach, które
zostały otwarte odpowiednio w czerwcu i listopadzie 2013 roku.

9.2.3.

INFORMACJE DOTYCZĄCE JAKICHKOLWIEK ELEMENTÓW POLITYKI RZĄDOWEJ, GOSPODARCZEJ,
FISKALNEJ, MONETARNEJ I POLITYCZNEJ ORAZ CZYNNIKÓW, KTÓRE MIAŁY ISTOTNY WPŁYW LUB
KTÓRE MOGŁYBY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ
OPERACYJNĄ EMITENTA

Informacje dotyczące jakichkolwiek elementów polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz
czynników, które miały istotny wpływ lub które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio mieć istotny wpływ, na działalność
operacyjną Emitenta zostały już przedstawione w Części II „Czynniki Ryzyka” pkt. 1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem
rynkowym Emitenta w następujących podpunktach: Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i polityczną w Polsce,
Ryzyko zmian regulacji prawnych, Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego, Ryzyko kursowe, Ryzyko
odsetkowe.

10. ZASOBY KAPITAŁOWE
Analiza zasobów kapitałowych Grupy Emitenta sporządzona została na podstawie zbadanych przez biegłego rewidenta
skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2013 r., 2012 r. i 2011 r., śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 r., które nie było badane przez biegłego
rewidenta, a jedynie podlegało przeglądowi biegłego rewidenta oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za okres od 01.07.2014 do 30.09.2014, które nie było badane, ani nie podlegało przeglądowi
przez biegłego rewidenta. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 r., 2012 r. i 2011 r., śródroczne skrócone
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 r. oraz śródroczne skrócone
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.07.2014 do 30.09.2014 zostały sporządzone zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

10.1.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ KAPITAŁU

Tabela: Źródła finansowania Grupy Emitenta w latach 2011-2013 oraz w I półroczu 2014 roku (dane w tys. PLN)
Wyszczególnienie
30.06.2014
Udział 31.12.2013
Udział 31.12.2012
Udział 31.12.2011
Kapitał własny, w
441.493
43%
445.340
44%
456.309
53%
482.975
tym:
Kapitał akcyjny
3.718
0%
3.718
0%
3.718
0%
3.715
Akcje własne
-223
0%
-223
0%
-223
0%
0
Kapitał
107.720
11%
144.138
14%
144.138
17%
198.082
zapasowy
Kapitał
50.267
5%
50.267
5%
50.267
6%
487
rezerwowy
Kapitał z
przeliczenia
-62
0%
2
0%
2
0%
-5
różnic
kursowych
Zyski
250.073
25%
247.438
24%
258.407
30%
280.696
zatrzymane
w tym zysk netto
-33.783
-3%
-10.969
-1%
23.690
3%
150.477
za okres
Zobowiązania
długoterminowe,
323.445
32%
301.725
30%
259.559
30%
368.827
w tym:
Zobowiązania
315.069
31%
291.516
29%
254.399
30%
362.835
finansowe
Rezerwa z tytułu
odroczonego
6.113
1%
10.209
1%
5.160
1%
5.992
podatku
dochodowego
Pozostałe
2.263
0%
0
0%
0
0%
0
zobowiązania
Zobowiązania
krótkoterminowe,
282.396
28%
271.890
27%
143.517
17%
111.807
w tym:
Zobowiązania
185.395
18%
216.255
21%
110.899
13%
49.749
finansowe
PROSPEKT EMISYJNY RANK PROGRESS S.A.
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Zobowiązania z
tytułu dostaw i
usług
Pozostałe
zobowiązania
Pasywa razem
Źródło: Emitent

5.485

1%

5.333

1%

4.475

1%

9.710

91.516

9%

50.302

5%

28.143

3%

52.348

1.017.334

100%

1.018.955

100%

859.385

100%

963.609

Tabela: Źródła finansowania Grupy Emitenta w III kwartale 2014 roku (dane w tys. PLN)
Wyszczególnienie
30.09.2014
Kapitał własny, w tym:
402.578
Kapitał akcyjny
3.718
Akcje własne
-223
Kapitał zapasowy
107.720
Kapitał rezerwowy
50.267
Kapitał z przeliczenia różnic kursowych
-160
Zyski zatrzymane
241.256
w tym zysk netto za okres
-42.600
Zobowiązania długoterminowe, w tym:
331.097
Zobowiązania finansowe
318.820
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
7.017
Pozostałe zobowiązania
5.260
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
251.342
Zobowiązania finansowe
186.805
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
5.282
Pozostałe zobowiązania
59.255
Pasywa razem
985.017
Źródło: Emitent

Udział
41%
0%
0%
11%
5%
0%
24%
-4%
34%
32%
1%
1%
26%
19%
1%
6%
100%

W okresie 30.09.2014-31.12.2011 r. Grupa Emitenta zanotowała tendencję spadkową kapitałów własnych. Spadek
kapitałów własnych w wymienionym okresie wyniósł 80.397 tys. PLN, co oznacza zmniejszenie się kapitałów własnych o
16,6%. Spadek kapitałów własnych wynikał z wypłaconej w roku 2012 dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 50.146
tys. PLN oraz straty netto jaka wystąpiła w roku 2013 i III kwartałach 2014 roku. W strukturze pasywów udział kapitałów
własnych w całym okresie utrzymywał się na poziomie powyżej 40%, co było bezpiecznym poziomem.
Zobowiązania długoterminowe w okresie 30.09.2014-31.12.2011 r. zmniejszyły się o 37.730 tys. PLN. W strukturze
pasywów udział zobowiązań długoterminowych zmniejszył się z poziomu 38% w roku 2011 i w ostatnich latach utrzymuje
się na stabilnym poziomie 30%. Wzrost udziału zobowiązań długoterminowych na koniec III kwartału 2014 roku do
poziomu 34% wynikał ze wzrostu zobowiązań finansowych przy jednoczesnej stracie netto, która pomniejszyła kapitały
własne Grupy Emitenta. Na zobowiązania długoterminowe składają się głównie kredyty inwestycyjne zaciągnięte pod
budowę centrów handlowych oraz wyemitowane obligacje.
Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły do poziomu 251.342 tys. PLN na 30.09.2014 r. z poziomu 111.807 tys. PLN na dzień
31.12.2011 r., co oznacza wzrost o 124,8%. Za wzrost ten odpowiada wzrost krótkoterminowych zobowiązań finansowych,
co było wynikiem przekwalifikowania kredytów inwestycyjnych zaciągniętych na finansowanie Galerii Piastów w Legnicy ze
zobowiązań długoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych, z uwagi na daty wymagalności kredytów przypadające
na dzień 31 grudnia 2014 roku. Tym samym udział zobowiązań krótkoterminowych w strukturze pasywów wzrósł do 26% z
poziomu 17%. Stosunkowo niewielki jest udział zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Na pozostałe zobowiązania
krótkoterminowe składają się głownie zobowiązania z tytułu nabytych gruntów, usług budowlanych i zatrzymanych kaucji
za usługi budowlane.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Grupa Emitenta posiada łączne zadłużenie z tytułu kredytów bankowych w kwocie
371.633 tys. PLN, w tym 190.241 tys. PLN długoterminowych oraz 181.392 tys. PLN krótkoterminowych. Kredytodawcami
są następujące banki: BZ WBK S.A., PKO BP S.A., mBank S.A., PEKAO Bank Hipoteczny S.A., mBank Hipoteczny S.A.
Tabela: Specyfikacja kredytów na dzień zatwierdzenia Prospektu.
Kwota pozostała do spłaty
Bank
Kredyt wg umowy
(z odsetkami)
w tys. EUR w tys. PLN w tys. EUR
w tys. PLN
BZ WBK S.A
20.000
16.508
69.405
BZ WBK S.A

29.317

-

24.052

101.122

PKO BP S.A.

6.779

-

5.755

24.196

PROSPEKT EMISYJNY RANK PROGRESS S.A.

Warunki
oprocentowania

Termin
spłaty

EURIBOR 1M +
marża
EURIBOR 1M +
marża
EURIBOR 3M +

2014-12-31
2014-12-31
2032-02-01
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mBank S.A.

18.709

-

17.102

71.902

PEKAO Bank Hipoteczny S.A.

5.762

-

2.439

10.254

mBank S.A.

15.949

-

15.660

65.839

mBank S.A.

-

7.500

-

-

mBank Hipoteczny S.A.

5.416

-

5.391

22.665

mBank S.A.

-

3.000

-

159

mBank Hipoteczny SA

3.300

-

1.306

5.491

mBank SA

-

2.000

-

600

Razem
Źródło: Emitent

105.232

12.500

88.213

371.633

marża
EURIBOR 1M
marża
EURIBOR 1M
marża
EURIBOR 1M
marża
WIBOR 1M
marża
EURIBOR 1M
marża
WIBOR 1M
marża
EURIBOR 3M
marża
WIBOR 1M
marża

+

2027-06-30

+

2018-11-29

+

2023-12-20

+

2014-11-30

+

2029-09-20

+

2015-02-28

+

2030-05-20

+

2015-07-23

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Grupa Emitenta posiada łączne zadłużenie z tytułu pożyczek w kwocie 15.785 tys. PLN, w
tym 13.627 tys. PLN długoterminowych oraz 2.158 tys. PLN krótkoterminowych. Pożyczkodawcami są spółki Alternative
Energy Sp. z o.o., MJM Group SA oraz Elsoria Trading Limited.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Grupa Emitenta posiada 130.445 tys. PLN zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji
serii D i E. Obligatariuszami są osoby fizyczne i prawne.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Grupa Emitenta posiada łączne zadłużenie z tytułu leasingu w kwocie 10.074 tys. PLN.
Leasingodawcą jest Raiffeisen Leasing S.A. oraz BZ WBK finanse & leasing S.A.
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10.2.

WYJAŚNIENIE ŹRÓDEŁ I KWOT ORAZ OPIS PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Tabela: Przepływy środków pieniężnych Grupy Emitenta (w tys. PLN)
Wyszczególnienie
Przepływy
pieniężne z
działalności
operacyjnej
Zysk brutto
Korekty, w tym:
Zysk/strata z
wyceny
nieruchomości
inwestycyjnych
Amortyzacja
Różnice kursowe
Odsetki
Zysk (strata) z
działalności
inwestycyjnej
Zmiana stanu
rezerw
Zmiana stanu
zapasów
Zmiana stanu
należności
Zmiana stanu
zobowiązań
krótkoterminowyc
h
Zmiana stanu
rozliczeń
międzyokresowyc
h
Podatek
dochodowy
Zysk (strata) z
tytułu kontraktów

01.0130.06.2014

01.0130.06.2013

01.0131.12.2013

01.0131.12.2012

01.0131.12.2011

14954

-5451

-8.333

25.724

-95.972

-38923
53.877

-11.441
5.990

-13.932
5.599

13.564
12.160

110.352
-206.324

26.510

-13821

-19.753

-15.343

-113.907

703
997
10834

722
15121
9143

1.375
3.165
22.983

1.436
-19.766
18.803

1.007
18.713
22.568

19

98

-408

2.413

-25.969

1523

-140

-27

-1.321

5.025

528

386

1.888

-1.649

-19.350

8756

-2465

4.259

63.703

-72.057

1916

779

621

-28.125

4.743

-1243

-3323

-4.736

8.692

-31.707

58

-934

-938

-696

-6.861

-3

-383

0

0

0
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terminowych
Odpis
aktualizujący
nieruchomości
inwestycyjnych
Aktualizacja
wartości zapasów
Koszty emisji
obligacji
Utrata kontroli
nad jednostką
zależną
Inne korekty
Przepływy netto z
działalności
inwestycyjnej
Wpływy, w tym:

Zbycie
nieruchomości
inwestycyjnej

Zbycie rzeczowych
aktywów trwałych
i wartości
niematerialnych

Udzielone
pożyczki – spłata

931

1633

1.634

0

0

0

0

0

-2.378

1.346

0

0

-1.872

0

0

0

0

0

-6.744

0

2348

-826

-2.592

-6.865

10.125

9430

-44059

-95.510

54.829

166.880

65331

10555

11.061

168.478

371.985

głównie wpływ
gotówki za
sprzedaż galerii
w Kaliszu
(151,8 mln)
oraz części
165.083
gotówki za
sprzedaż w
2011 roku
Galerii w
Zamościu (10,7
mln)

wpływ ze zbycia
Galerii Twierdza w
Kłodzku (98,1 mln)
oraz Parku
321.702 handlowego GT II
(48 mln), Galerii
Twierdza w
Zamościu (175,6
mln)

56000

110

500

wpływ zaliczki z
tyt. sprzedaży Piły

5,5 mln dotyczy wpływu
5905 z tytułu sprzedaży
restauracji w Kłodzku

2
głównie to spłata
pożyczek przez Cinema
3D (1,8 mln), przez Jana
4615
Mroczkę (2 mln), przez
MB Progress Capital Ltd.
(0,7 mln)
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5,5 mln dotyczy wpływu
6.033 z tytułu sprzedaży
restauracji w Kłodzku

5
głównie to spłata
pożyczek przez Cinema
3D (1,8 mln), przez Jana
4.985
Mroczkę (2 mln), przez
MB Progress Capital Ltd.
(0,7 mln)
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51

889

1.373
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Z innych aktywów
finansowych
Wydatki, w tym:
Nabycie
rzeczowych
aktywów trwałych
i wartości
niematerialnych

Na inwestycje w
nieruchomości

Udzielone
pożyczki –

wpływ z wykupu
obligacji serii A
8721
przez Profes
Development
55901

2666

głównie to wydatki
na budowę Galerii
lub/i zakup
gruntów pod
53178 galerię, głównie w
Pile (30,3 mln)
Chojnicach
(8,3mln) i Oleśnicy
(11 mln)

57

33

38

2.503

48.859

54614

106.571

113.649

205.105

4131

5.895

854

461

głównie to wydatki na
budowę Galerii lub/i
zakup gruntów pod
galerię,, głównie w
45759 Grudziądzu (12,2 mln)
Chojnicach (22,6 mln),
Oleśnicy (4,6 mln) Mielcu
(2,5 mln), restauracji w
Kłodzku (2,5 mln)

4658

PROSPEKT EMISYJNY RANK PROGRESS S.A.

wydatki na budowę
Galerii lub/i zakup
gruntów pod galerię,
głównie w Grudziądzu
(14,6 mln) Chojnicach
(54,2 mln), Oleśnicy
99.715
(15,3 mln), zakup
gruntów i inne nakłady w
Mielcu (3,5 mln),
nakłady na restaurację w
Kłodzku (2,6 mln),
wydatek na GP (3,1 mln)

896

głównie to
wydatki na
budowę Galerii
lub/i zakup
gruntów pod
galerię,,
głównie w
Świdnicy (26,3
mln), Kaliszu
(7,7 mln),
Chojnicach (8,2
mln), zakup
gruntów i inne
84.796 nakłady w
Olsztynie (15,7
mln), zakup
gruntów i inne
nakłady w
Mielcu (14,2
mln), zakup
gruntów i inne
nakłady w Pile
(4,1 mln),
nakłady na
restaurację w
Kłodzku (1,8
mln)
8.431
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głównie to sprzedaż
spółki PVI (48,7 mln)

głównie to wydatki
na budowę Galerii
lub/i zakup gruntów
pod budowe galerii,
głównie w Świdnicy
198.087 (50,6 mln), Kaliszu
(64,9 mln),
Chojnicach (9,8
mln), Zamościu
(55,1 mln), Kłodzko
II (4,1 mln)

1.640
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wypłata

Na inne aktywa
finansowe

Przepływy
pieniężne netto z
działalności
finansowej
Wpływy, w tym:
Wpływy z tytułu
emisji akcji

Kredyty bankowe i
pożyczki

Emisja dłużnych
papierów
wartościowych
Inne
Wydatki, w tym:
Dywidendy i inne
wypłaty na rzecz
właścicieli
Nabycie akcji
własnych
Spłata kredytów i
pożyczek

głównie to
zakup spółki
Gemar-Umech
19.568 Sp. z o.o. (17,5
mln), zakup KJ
oraz Kullar
Gobi (2 mln)

0

66

65

-19229

49513

107.936

-97.797

-71.227

101126

116323

241.990

28.585

133.744

0

0

0

4

0

kredyty finansujące
budowę galerii w
Chojnicach (83,2
mln), Olesnicy (15
101126
mln) oraz pożyczki
od MJM dla
jednostek z Grupy
(2,9 mln)

pożyczki od Elsoria i
Clarriford (34,2 mln),
kredyt zaciągnięty na
budowę galerii w
48723
Grudziądzu (9,5 mln),
kredytu zaciągnięty
przez RPSA w Nordea (5
mln)

0

67600

0
120355

0
66810

obligacje serii D gotówka
otrzymana

pożyczki od Elsoria i
Clarriford (59,5 mln),
kredyt zaciągnięty na
budowę galerii w
Grudziądzu (13,9 mln),
174.150 kredyt zaciągnięty galerii
w Chojnicach (57,8 mln),
kredyt zaciągnięty galerii
w Olesnicy (10,9 mln),
transza B do kredytu na
Świdnicę (19 mln)
67.600
240
134.054

0

0

0

0

0

0

107903

głównie to spłata
kredytu

12216

obligacje serii D gotówka
otrzymana

spłata całego kredytu
zaciągniętego przez
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25.736

głównie to
kredyt
zaciągnięty na
28.581 sfinansowanie
budowy galerii
w Świdnicy
(28,4 mln)

0

0
126.382

251
204.971

223
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głównie to kredyt
zaciągnięty na
sfinansowanie
budowy galerii w
Świdnicy (41,5 mln),
133.493
Zamościu (50,3
mln), OBI (22 mln),
zaciągnięcie kredytu
w Nordea przez
RPSA (17 mln)

0

dywidenda
wypłacona
50.146
przez RPSA za
2011 rok

spłata całego kredytu
zaciągniętego przez

4.917

54.862

dywidenda
11.144 wypłacona przez
RPSA za 2010 rok
0

spłata całego
kredytu

168.561

spłata całego
kredytu
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budowlanego dot.
inwestycji w
Chojnicach (71,4
mln), spłata rat
kredytu w Olesnicy
(3,5 mln) oraz
Galerii Piastów (3,5
mln), spłata
pożyczki od Elsoria
(25 mln)

Płatności z tytułu
umów leasingu
finansowego

Odsetki

Wykup dłużnych
papierów
wartościowych

455
głównie to odsetki
od obligacji D i E
(5,2 mln), odsetki
od kredytu na GP
(3,6 mln), kredytu
11997 na Chojnice (1,2
mln) kredytu na
Świdnicę (1 mln),
reszta dotyczy
pozostałych
kredytów

0

RPSA w Nordea (5 mln)
oraz spłaty rat kredytów
na GP (3,8 mln),
Grudziądz (1,4 mln),
Świdnica (1,3 mln) i inne
kredyty

512

głównie to odsetki od
obligacji C (4,7 mln),
9082 odsetki od kredytu na GP
(3 mln) i pozostałych
kredytów

wykup obligacji serii C
45000
gotówka wydana
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RPSA w Nordea (5 mln),
spłaty rat kredytów na
GP (6,7 mln), Grudziądz
(2,3 mln), Świdnica (2,8
mln) i inne kredyty oraz
spłata pożyczki
zaciągniętej przez RPSA
od INDOS (5 mln)

996

zaciągniętego
przez RPSA w
Nordea (17
mln), spłaty rat
kredytów na
GP (7 mln),
Świdnica (7
mln) i inne
kredyty oraz
spłata całych
kredytów
zaciągniętych
przez Miejsce
Piastowe w
Nordea
zaciągniętych
na
finansowanie
budowy OBI
(22 mln)
1.041

głównie to odsetki od
obligacji C (12,2 mln),
23.091 odsetki od kredytu na GP
(6,4 mln) i pozostałych
kredytów

(61,3 mln) wykup
obligacji serii C gotówka
83.583
wydana, (22,3 mln)
zakup części obligacji
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głównie to
odsetki od
obligacji C
(10,1 mln),
odsetki od
kredytu na GP
20.110
(6,2 mln), od
kredyu na
Świdnicę (1,9
mln) i
pozostałych
kredytów
0

zaciągniętego na
budowę galerii w
Zamościu (50,3
mln), Kłodzku I (61,1
mln), Kłodzku II
(22,9 mln), spłata
całego kredytu
zaciągniętego przez
RPSA w DB (13,5
mln), spłaty rat GP
(9,1 mln), Świdnica
(6,3 mln) i inne
kredyty

936
głównie to odsetki
od obligacji C (9,4
mln), reszta to
spłata odsetek od
kredytów w tym:
23.328 Pasaz Grodzki (2,2
mln), GP (7,5 mln),
Zamość (2 mln),
Kłodzko I (1 mln),
Kłodzko II (0,6 mln) i
inne

1.000
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własnych serii D
Na inne
zobowiązania
finansowe
Przepływy
pieniężne netto
razem
Środki pieniężne
na początek
okresu
Środki pieniężne
na koniec okresu

0

0

648

0

2

5155

4

4.093

-17.244

-319

14319

10976

11.071

28.315

28.436

19474

10980

15.164

11.071

28.315

Źródło: Emitent
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Tabela: Przepływy środków pieniężnych Grupy Emitenta za III kwartały 2014(w tys. PLN)
01.0101.01Wyszczególnienie
30.09.2014
30.09.2013
Przepływy pieniężne z
18.051
-2.667
działalności operacyjnej
Zysk brutto
-46.376
-21.720
Korekty, w tym:
64.427
19.053
Zysk/strata z wyceny
nieruchomości
26.810
-3.167
inwestycyjnych
Amortyzacja
811
1.058
Różnice kursowe
1.957
7.994
Odsetki
15.604
15.517
Zysk (strata) z działalności
2.378
157
inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
2.712
-170
Zmiana stanu zapasów
-2.290
270
Zmiana stanu należności
2.232
-40
Zmiana stanu zobowiązań
10.312
98
krótkoterminowych
Zmiana stanu rozliczeń
-899
-2.041
międzyokresowych
Podatek dochodowy
62
-929
Zysk (strata) z tytułu
-190
-493
kontraktów terminowych
Odpis aktualizujący
nieruchomości
931
1633
inwestycyjnych
Aktualizacja wartości
1.474
0
zapasów
Koszty emisji obligacji
0
0
Utrata kontroli nad
0
0
jednostką zależną
Inne korekty
2.523
-834
Przepływy netto z
-642
-65.609
działalności inwestycyjnej
Wpływy, w tym:
67.028
10.680
Zbycie nieruchomości
5,5 mln dotyczy wpływu z tytułu
57.696 wpływ z tyt. sprzedaży Piły
6.026
inwestycyjnej
sprzedaży restauracji w Kłodzku
Zbycie rzeczowych
aktywów trwałych i
111
3
wartości niematerialnych
głównie to spłata pożyczek przez
Udzielone pożyczki –
Cinema 3D (1,8 mln), przez Jana
500
4.615
spłata
Mroczkę (2 mln), przez MB
Progress Capital Ltd. (0,7 mln)
Z innych aktywów
wpływ z wykupu obligacji serii
8.721
36
finansowych
A przez Profes Development
Wydatki, w tym:
67.670
76.289
Nabycie rzeczowych
5,8 mln dotyczy wydatków na
aktywów trwałych i
6.138 instalację utylizacji odpadów:
4.163
wartości niematerialnych
zapłata ceny i nakłady
głównie to wydatki na budowę
głównie to wydatki na budowę
Galerii lub/i zakup gruntów
Na inwestycje w
Galerii lub/i zakup gruntów pod
61.475 pod galerię, głównie w Pile
66.879
nieruchomości
galerię, głównie w Grudziądzu
(30,7 mln) Chojnicach (11,5
(14,7 mln) Chojnicach (44,2 mln)
mln) i Oleśnicy (12,3 mln)
Udzielone pożyczki –
57
5.181
wypłata
Na inne aktywa finansowe
0
66
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Przepływy pieniężne
netto z działalności
finansowej
Wpływy, w tym:
Wpływy z tytułu emisji
akcji

Kredyty bankowe i
pożyczki

Emisja dłużnych papierów
wartościowych
Inne
Wydatki, w tym:
Dywidendy i inne wypłaty
na rzecz właścicieli
Nabycie akcji własnych

Spłata kredytów i pożyczek

Płatności z tytułu umów
leasingu finansowego

Odsetki

Wykup dłużnych papierów
wartościowych
Na inne zobowiązania
finansowe
Przepływy pieniężne
netto razem
Środki pieniężne na
początek okresu
Środki pieniężne na
koniec okresu
Źródło: Emitent

-20.060

66.214

108.151

139.233

0

0

kredyty finansujące budowę
galerii w Chojnicach (83,8
mln), Oleśnicy (16,9 mln),
108.151
Miejscu Piastowym (3,3 mln)
oraz pożyczki od MJM dla
jednostek z Grupy (4,2 mln)
0
0
128.211

pożyczki od Elsoria i Clarriford
(34,9 mln), transza B do kredytu
w Świdnicy (19 mln) kredyt
71.633 zaciągnięty na budowę galerii w
Grudziądzu (12,7 mln), kredytu
zaciągnięty przez RPSA w Nordea
(5 mln)
obligacje serii D gotówka
67.600
otrzymana
0
73.019

0

0

0

0

głównie to spłata kredytu
budowlanego dot. inwestycji w
Chojnicach (72 mln), spłata rat
111.686 kredytu w Oleśnicy (4,6 mln)
oraz Galerii Piastów (5,1 mln),
spłata pożyczki od Elsoria (25
mln)
640
głównie to odsetki od obligacji
D i E (5,2 mln), odsetki od
kredytu na GP (5,2 mln),
15.852 kredytu na Chojnice (1,7 mln)
kredytu na Świdnicę (1,5 mln),
reszta dotyczy pozostałych
kredytów

spłata całego kredytu
zaciągniętego przez RPSA w
Nordea (5 mln) oraz spłaty rat
15.601
kredytów na GP (5,2 mln),
Grudziądz (2,3 mln), Świdnica (2
mln), Jelenia Góra (1,1 mn)
512

głównie to odsetki od obligacji C
(4,7 mln), odsetki od kredytu na
11.659
GP (4,6 mln) i pozostałych
kredytów

33

45.000

0

0

-2.651

-2.062

14.319

10.977

11.668

8.915

wykup obligacji serii C gotówka
wydana

Przepływy z działalności operacyjnej były ujemne w 2011 roku i wyniosły -95.972 tys. PLN, dodatnie w 2012 roku na
poziomie 25.724 tys. PLN, ponownie ujemne w 2013 roku na poziomie -8.857 tys. PLN, dodatnie w I półroczu 2014 roku i
narastająco za III kwartały 2014 roku, odpowiednio w kwocie 14.954 tys. PLN oraz 18.051 tys. PLN. W 2011 roku największy
dodatni wpływ na przepływy operacyjne miał zysk brutto w kwocie 110.352 tys. PLN oraz odsetki od kredytów, zaś na
obniżenie przepływów wpłynęła korekta z tytułu zysku z wyceny nieruchomości inwestycyjnych w kwocie -113.907 tys.
PLN, najistotniejsze przeszacowania dotyczyły centrów handlowych w Kłodzku, Zamościu, Legnicy, Kaliszu i Świdnicy oraz
zmiana stanu należności w kwocie -72.057 tys. PLN, na które składały się należności z tytułu sprzedaży hipermarketu OBI w
Krośnie w kwocie 35 mln PLN, należność dotycząca rozliczenia transakcji sprzedaży centrum handlowego w Zamościu w
kwocie 13 mln PLN, należności z tytułu sprzedaży gruntu w Opolu Malince w kwocie 8 mln PLN.
W 2012 roku zysk brutto w kwocie 13.564 tys. PLN został powiększony o korekty na poziomie 12.160 tys. PLN, w tym
największa to zmiana stanu należności w kwocie 63.703 tys. PLN. W 2013 roku Grupa odnotowała stratę brutto w kwocie
13.932 tys. PLN, skorygowaną m.in. o 22.983 tys. PLN odsetek oraz -19.753 z tytułu zysku z wyceny nieruchomości
inwestycyjnych. Za III kwartały 2014 roku strata brutto wyniosła 46.376 tys. PLN została skorygowana o 64.427 tys. PLN
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korekt, m.in. z tytułu odsetek, zmiany stanu należności, zobowiązań krótkoterminowych oraz rozliczeń międzyokresowych.
Dodatnie przypływ operacyjne w 2014 roku są w dużej mierze efektem znacznie zwiększonej powierzchni handlowej
oferowanej przez Grupę Emitenta.
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej były dodatnie w latach 2011-2012 i I półroczu 2014 roku, zaś ujemne w
2013 roku i za III kwartały 2014 roku. W roku 2011 wyniosły 166.880 tys. PLN, w 2012 roku 54.829 tys. PLN, w 2013 roku 95.510 tys. PLN, w I półroczu 2014 roku 9.430 tys. PLN, a za III kwartały 2014 roku -642 tys. PLN. Wpływy pochodziły przede
wszystkim ze zbycia nieruchomości inwestycyjnych: Galerii Twierdza w Kłodzku, Parku Handlowego Twierdza II, Galerii
Twierdza w Zamościu w 2011 roku oraz nieruchomości w Miejscu Piastowym koło Krosna, Galerii Tęcza w Kaliszu w 2012
roku oraz Galerii Piła w 2014 roku.
Przepływy pieniężne z działalności finansowej były ujemne w latach 2011-2012, I półroczu 2014 roku i za III kwartały 2014
roku, zaś w 2013 roku były dodatnie. W roku 2011 wyniosły -71.227 tys. PLN, w 2012 roku -97.797 tys. PLN, w 2013 roku
107.936 tys. PLN, w I półroczu 2014 roku -19.229 tys. PLN, a za III kwartały 2014 roku -20.060 tys. PLN. Wpływy z
działalności finansowej pochodziły głównie z kredytów i pożyczek zaciąganych w celu finansowania nabywania
nieruchomości inwestycyjnych, w 2013 roku także z emisji trzyletnich obligacji serii D i E. Wydatki ponoszone były na
wypłatę dywidendy w 2011 i 2012 roku, na spłaty kredytów i pożyczek oraz obsługę długu, a także na wykup obligacji serii C
w 2013 roku.
Środki pieniężne na koniec 2011 roku wyniosły 28.315 tys. PLN, rok później spadły do poziomu 11.071 tys. PLN. W 2013
roku wzrosły o 37% do poziomu 15.164 tys. PLN, na koniec I półrocza 2014 roku wyniosły 19.474 tys. PLN, a na koniec III
kwartału 2014 wzrosły do poziomu 11.668 głównie w wyniku sprzedaży Galerii w Pile.

10.3.

POTRZEBY KREDYTOWE ORAZ STRUKTURA FINANSOWANIA

Poniżej zaprezentowano wskaźniki zadłużenia Grupy Emitenta.
Tabela: Struktura finansowania i wskaźniki zadłużenia Grupy Emitenta (w tys. PLN)
Wyszczególnienie
30.09.2014
30.06.2014
31.12.2013
Zobowiązania długoterminowe
331.097
331.097
323.445
Zobowiązania krótkoterminowe
251.342
251.342
282.396
Kapitały własne
402.578
402.578
411.493
Wskaźniki:
Wskaźnik zadłużenia
0,59
0,59
0,60
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych
1,45
1,45
1,47
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego
0,82
0,82
0,79
Źródło: Emitent

31.12.2012
259.559
143.517
456.309

31.12.2011
368.827
111.807
482.975

0,47
0,88
0,57

0,50
1,00
0,76

Zasady wyliczania wskaźników:





wskaźnik zadłużenia = zobowiązania / aktywa
wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych = zobowiązania / kapitały własne
wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe / kapitały własne

Wskaźnik zadłużenia spadł w 2012 roku do poziomu 0,47, aby następnie wzrosnąć do poziomu 0,6 na koniec 2013 roku.
Spadek wskaźnika zadłużenia w 2012 roku był efektem większej dynamiki spadku zobowiązań, niż spadku wartości
aktywów ogółem. Zobowiązania w 2012 roku spadły do poziomu 403.067 tys. PLN, tj. o 16% r/r, głównie w wyniku spadku
zobowiązań długoterminowych w efekcie spłaty kredytów inwestycyjnych zaciągniętych na budowę nieruchomości
sprzedanych do funduszu Blackstone Real Estate. Sprzedaż nieruchomości do funduszu Blackstone Real Estate (ujętych na
koniec 2011 roku w pozycji aktywa trwałe przeznaczone do zbycia w wysokości 154.233 tys. PLN) wpłynęła również na
spadek o 10,8% aktywów Spółki. Wzrost wskaźnika ogólnego zadłużenia do poziomu 0,56 na koniec 2013 roku, wynikał z
istotnego, bo aż o 42%, wzrostu poziomu zadłużenia Grupy Kapitałowej, przy jednoczesnym niższym wzroście, bo o 18,6%
aktywów Spółki. Wzrost zadłużenia był efektem zaciągnięcia kredytów inwestycyjnych na realizację projektów Centrum
Handlowego w Chojnicach, Minigalerii Handlowej w Oleśnicy, Parku Handlowego w Grudziądzu oraz głównie w wyniku
emisji obligacji serii D i E (emisja serii D i E zwiększyły zadłużenie o 149.750 tys. PLN, niemniej jednak Spółka dokonała
wykupu obligacji serii C w wysokości 100.000 tys. PLN). Wzrost aktywów na koniec 2013 roku, był w dużej mierze efektem
wzrostu wartości nieruchomości inwestycyjnych, które wzrosły do poziomu 757.203 tys. PLN, tj. o 21,6% r/r, co wynikało z
przeszacowania wartości rozpoczętych inwestycji (Emitent wpierw zaciąga kredyt na realizację danej inwestycji (co od razu
podnosi zobowiązania), a przeszacowanie do wartości godziwej inwestycji następuje dopiero po realizacji danych etapów
inwestycji, czyli zawsze z opóźnieniem w stosunku do wzrostu zadłużenia). Na koniec I półrocza 2014 roku i III kwartału
2014 roku wskaźnik wzrósł odpowiednio do poziomu 0,60 i 0,59, co wynikało z jednej strony ze spadku kapitałów własnych
w wyniku poniesionej straty, z drugiej zaś ze wzrostu zobowiązań.
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego, cechował się podobną tendencją jak wskaźnik ogólnego zadłużenia. Na koniec
2011 roku wynosił on 0,76, następnie spadł do poziomu 0,57 na koniec 2012 roku, aby wzrosnąć do poziomu 0,68 na
koniec 2013 roku i 0,79 pod koniec I półrocza 2014 roku. Na koniec III kwartału 2014 roku wskaźnik ten wzrósł do poziomu
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0,82, głównie wyniku spadku kapitałów własnych co było konsekwencją poniesionej w tym okresie straty netto. Istotny
wpływ na poziom zobowiązań długoterminowych na koniec, tym samym wskaźnika zadłużenia długoterminowego:
 na koniec 2012 roku miała miejsce zmiana ujęcia wyemitowanych trzyletnich obligacji serii C z długoterminowych na
krótkoterminowe (ich wykup przypadał na grudzień 2013).

na koniec 2013 roku miała miejsce zmiana zakwalifikowania kredytów posiadanych przez spółkę zależną Progress XIII
Sp. z o.o. na kwotę 175,6 mln PLN w całości do zobowiązań krótkoterminowych.
Pomimo wzrostu wskaźnika zadłużenia i wskaźnika zadłużenia długoterminowego na koniec III kwartału 2014 roku, to nadal
wskaźniki ten znajdują się na bezpiecznym poziomie.
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych spadł z poziomu 1,0 na koniec 2011 do poziomu 0,88 na koniec 2012, aby
wzrosnąć do poziomu 1,29 na koniec 2013 i 1,47 na koniec I półrocza 2014 roku. Na koniec III kwartału 2014 roku wskaźnik
ten spadł do poziomu 1,45. Na zmianę tego wskaźnika miała wpływ zmiana struktury finansowania Emitenta. Udział
kapitału własnego w finansowaniu aktywów spadł z 50% na koniec 2011 roku do poziomu 41% na koniec III kwartału 2014
roku.
Potrzeby kredytowe Grupy
W najbliższej przyszłości Grupa Kapitałowa planuje realizację centrów handlowych, do których m.in. należą: Park Handlowy
w Krośnie, Galeria Handlowa w Wejherowie, Galeria Handlowa w Mielcu, Centrum Handlowe w Olsztynie, Centrum
Handlowe w Terespolu, Centrum Handlowe w Kielcach, Centrum Handlowe w Kołobrzegu i Centrum Handlowe w
Duchnowie pod Warszawą. Wszystkie te obiekty będą wymagały ok. 1,2 mld PLN nakładów inwestycyjnych, z czego
sfinansowane kredytami zostanie ok. 872 mln PLN. Pozostała kwota, wymagana jako wkład własny Grupy to ok. 286 mln
PLN, który Grupa zamierza sfinansować głównie poprzez sprzedaż istniejących jak i przyszłych centrów handlowych.
Analiza płynności
Tabela: Wskaźniki płynności Emitenta
Wyszczególnienie
Wskaźnik płynności bieżącej
Wskaźnik płynności szybkiej
Wskaźnik podwyższonej płynności
Źródło: Emitent

30.09.2014
0,8
0,4
0,1

30.06.2014
0,9
0,5
0,3

31.12.2013
0,6
0,2
0,1

31.12.2012
1,1
0,3
0,1

31.12.2011
2,2
1,2
0,3

Zasady wyliczania wskaźników:





Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik podwyższonej płynności = (aktywa obrotowe - zapasy – należności) / zobowiązania krótkoterminowe

W omawianym okresie wskaźnik bieżącej płynności finansowej spadł z poziomu 2,2 w 2011 roku do poziomu 0,6 na koniec
2013 roku. Największy spadek nastąpił w 2012 roku (o prawie 50% r/r), na co wpływ miał m.in. wpływ należności w wyniku
wpłaty dokonanej przez fundusz Blackstone Real Estate (należności spadły z poziomu 102.402 tys. PLN do poziomu 34.670
tys. PLN na koniec 2012 roku) oraz wypłata rekordowej dywidendy z zysku za 2011 rok w wysokości 50.146 tys. PLN (co
wpłynęło na spadek środków pieniężnych). Dodatkowo istotnie zmieniła się struktura finansowania Grupy Emitenta, ze
względu na zmianę ujęcia wyemitowanych trzyletnich obligacji serii C z długoterminowych na krótkoterminowe (ich wykup
przypadał na grudzień 2013). W 2013 dalsze pogorszenie wskaźnika bieżącej płynności finansowej wynikało ze wzrostu
zobowiązań krótkoterminowych z poziomu 143.517 tys. PLN na koniec 2012 roku do poziomu 271.890 tys. PLN na koniec
2013 roku. Wzrost ten był spowodowany przez zakwalifikowanie kredytów posiadanych przez spółkę zależną Progress XIII
Sp. z o.o. na kwotę 175,6 mln PLN w całości do zobowiązań krótkoterminowych z uwagi na zapadalność w roku 2014. W
2012 i 2013 roku wskaźnik ten mieścił w bezpiecznym poziomie powyżej 1,0, w 2013 roku spadł poniżej 1,0 co mogło by
zgodnie z przyjęta praktyką wskazywać na kłopoty Emitenta w regulowaniu zobowiązań w terminie, niemniej jednak
zmiana ta wynikała z zakwalifikowania kredytów posiadanych przez spółkę zależną Progress XIII Sp. z o.o. na kwotę 175,6
mln PLN w całości do zobowiązań krótkoterminowych, co w przypadku refinansowania tych kredytów w 2014 powinno
umożliwić powrót tego wskaźnika powyżej poziomu 1,0, niemiej jednak w przypadku braku refinansowania tego kredytu,
lub istotnej sprzedaży jednego z posiadanych obiektów galeryjnych Emitent nie będzie miał problemu w 2014 roku w
regulowaniu zobowiązań w terminie. Na koniec I półrocza 2014 roku wskaźnik uległ poprawie i wyniósł 0,9, co wynikało ze
wzrostu wartości nieruchomości inwestycyjnych do poziomu 66.495 tys. PLN oraz wzrostu środków pieniężnych. Na koniec
III kwartału 2014 roku wskaźnik uległ względem I półrocza 2014 pogorszeniu i spadł do poziomu 0,8, co było efektem
spadku aktywów obrotowych z poziomu 246.659 tys. PLN do poziomu 198.229 tys. PLN, co było konsekwencją spadku
wartości nieruchomości inwestycyjnych wyniku sprzedaży Galerii w Pile.
Wskaźnik podwyższonej płynności finansowej wyniósł odpowiednio 1,2 na koniec 2011 roku, 0,3 na koniec 2012 roku, 0,1
na koniec 2013 roku, oraz 0,3 na koniec I półrocza 2014 roku. Na spadek tego wskaźnika w 2012 i 2013 roku miały wpływ
takie same czynniki jak wymienione powyżej, ponieważ poziom zapasów w omawianym okresie uległ niewielkim zmianom
(w omawianym okresie zapasy wzrosły o 1,5%). Warto podkreślić, że zgodnie z zasadami rachunkowości gruntu (tzw. banki
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ziemi) ujmowane są w zapasach. W I półroczu 2014 roku wskaźnik wzrósł do poziomu 0,5 w wyniku wzrostu wartości
nieruchomości inwestycyjnych, aby wyniku sprzedaży Galerii w Pile spaść na koniec III kwartału 2014 do poziomu 0,4.
Spadek wskaźnika płynności środków pieniężnych nastąpił w 2012 roku, wówczas wskaźnik ten spadł z poziomu 0,3 na
koniec 2011 roku do poziomu 0,1 na koniec 2012. Było to efektem spadku środków pieniężnych spowodowanym głównie
wypłatą dywidendy z zysku za 2011 rok w wysokości 50.146 tys. PLN. W 2013 roku wskaźnik ten nie uległ zmianie w
stosunku do roku poprzedniego, pomimo wzrostu środków pieniężnych o 37% r/r. W I półroczu 2014 roku wskaźnik wzrósł
do poziomu 0,3. W wyniku sprzedaży Galerii w Pile na koniec III kwartału 2014 wskaźnik ten spadł do poziomu 0,1. W całym
okresie wskaźnik ten miesił się w bezpiecznym przedziale 0,1-0,4.
Tabela: Wskaźniki rotacji Emitenta (w dniach)
Wyszczególnienie
Cykl rotacji należności z tytułu dostaw i usług
Cykl rotacji zapasów
Cykl rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług
Źródło: Emitent.

30.09.2014
282
624
30

30.06.2014
198
594
29

31.12.2013
225
817
35

31.12.2012
663
1.118
70

31.12.2011
135
239
13

Zasady wyliczania wskaźników:





Cykl rotacji zapasów = średni stan zapasów/przychody w okresie x liczba dni w okresie
Cykl rotacji należności = średni stan zapasów należności z tytułu dostaw i usług/
przychody w okresie x liczba dni w okresie
Cykl rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług = średni stan zobowiązania z tytułu dostaw i usług/
przychody w okresie w okresie x liczba dni w okresie

Wskaźnik cyklu należności w analizowanym okresie wzrósł z 135 dni do 663 dni z 2012 roku, by następnie spaść w 2013
roku do poziomu 225 dni oraz 198 dni w I półroczu 2014 roku. Na koniec III kwartału 2014 roku wskaźnik ten wzrósł do
poziomu 282. Duża zmienność wskaźnika wynikała z wysokiego poziomu należności w 2011 roku oraz dużych wahań w
poziomie osiąganych przychodów ze sprzedaży.
Głównym składnikiem zapasów są grunty inwestycyjne posiadane przez Spółkę. W związku z brakiem istotnych inwestycji w
tzw. bank ziemi oraz brakiem realizacji istotnych krótkoterminowych projektów inwestycyjnych, przeciętny stan zapasów
wzrósł w analizowanym okresie o 1,5%, tym samym na wskaźnik cyklu zapasów główny wpływ miał poziom przychodów ze
sprzedaży, które spadły w latach 2011-2013 o ponad 70% (szczególnie w 2012 roku, gdy r/r spadek poziomu sprzedaży
wyniósł ponad 78%). Transakcje dotyczące nabytych gruntów mogą trwać od kilkunastu miesięcy do kilku lat, co zawsze
będzie przekładać się na wysoki wskaźnik cyklu zapasów, dodatkowo w okresach dekoniunktury, gdy spółki z tej branży
powinny budować swoje banki ziemi, może bardzo istotnie wzrastać cykl zapasów, tym bardziej że najczęściej występuje
wtedy istotny spadek przychodów, tym samym można się zastanowić, czy w analizie spółek z tej branży warto w ogóle
uwzględniać ten wskaźnik.
Wskaźnik cyklu zobowiązań istotnie wzrósł w 2012 roku, z poziomu 13 dni w roku 2011 do poziomu 70 dni. Niska wartość
wskaźnika w roku 2011 wynikała ze spłaty części zobowiązań bieżących ze względu na sprzedaż trzech obiektów na rzecz
funduszu Blackstone Real Estate. Wzrost cyklu zobowiązań w dniach w 2012 był efektem zmiany ujęcia w bilansie
wyemitowanych trzyletnich obligacji serii C z długoterminowych na krótkoterminowe. W 2013 roku wskaźnik spadł do
poziomu 35 dni, zaś w I półroczu 2014 roku do poziomu 29 dni, co wynikało ze wzrostu przychodów ze sprzedaży. Na
koniec III kwartału 2014 roku wskaźnik ten uległ niewielkiej zmiennie i wzrósł do 30 dni.

10.4.

JAKIEKOLWIEK OGRANICZENIA W WYKORZYSTYWANIU ZASOBÓW KAPITAŁOWYCH, KTÓRE
MIAŁY LUB KTÓRE MOGŁYBY MIEĆ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ISTOTNY WPŁYW NA
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ EMITENTA

Grupa Emitenta jest stroną umów kredytowych, które zostały opisane w pkt 22.1. Części III Prospektu. Przedmiotowe
umowy w precyzyjny sposób regulują prawa i obowiązki Spółki wobec banków, które są stronami tych umów. Umowy
kredytowe zawierają szereg uwarunkowań, w tym również związane z osiąganiem przez finansowane spółki celowe
określonych wskaźników ekonomicznych oraz wypłatą środków z nich środków pieniężnych. Niemniej jednak w opinii
Zarządu Emitenta umowy kredytowe nie odbiegały i nie odbiegają od standardów rynkowych oraz nie ograniczają
działalności operacyjnej Grupy Emitenta, przy czym jednocześnie wpływają na wysokość ponoszonych przez Grupę
Emitenta kosztów finansowych.
W opinii Zarządu Grupa Emitenta posiada zdolność do dalszego pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania
zewnętrznego

10.5.

PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FUNDUSZY POTRZEBNYCH DO ZREALIZOWANIA ZOBOWIĄZAŃ
PRZEDSTAWIONYCH W PKT 5.2.3. I 8.1. CZĘŚCI III

Inwestycje, o których mowa w pkt 5.2.3. i 8.1. Części III, Emitent sfinansuje ze środków własnych oraz kredytów.
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Tabela: Zestawienie projektów inwestycyjnych na lata 2014-2016 wraz z planowaną strukturą finansowania
Struktura finansowania
Lokalizacja / nazwa
Rodzaj obiektu
projektu
Środki własne
Kredyt
Park Handlowy w Krośnie
park handlowy
30%
70%
Galeria Srebrny Potok w
śródmiejska galeria
30%
70%
Wejherowie
handlowa
śródmiejska galeria
30%
70%
Galeria Aviator w Mielcu
handlowa
hipermarket typu dom i
30%
70%
DIY w Mielcu
ogród
Centrum Handlowe w
centrum handlowe
30%
70%
Kołobrzegu
Centrum Handlowe w
centrum handlowe
30%
70%
Terespolu
Zakład termicznej utylizacji
Zakład termicznej utylizacji
30%
70%
odpadów w Dumfries
odpadów
(Szkocja)
Zakład termicznej utylizacji
Zakład termicznej utylizacji
30%
70%
odpadów w Długoszynie
odpadów
Źródło: Emitent

11. BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE
11.1.

OPIS STRATEGII BADAWCZO-ROZWOJOWEJ EMITENTA ZA OKRES OBJĘTY HISTORYCZNYMI
INFORMACJAMI FINANSOWYMI

Ze względu na charakter prowadzonej działalności Grupa Emitenta nie posiada strategii badawczo-rozwojowej i nie
prowadzi żadnych prac badawczo-rozwojowych w okresie objętymi historycznymi informacjami finansowymi.

11.2.

PATENTY I LICENCJE

Grupa Emitent nie jest właścicielem żadnego patentu w rozumieniu ustawy z 30 czerwca 2000 r. o Prawie własności
przemysłowej.
Grupa Emitent posiada licencje na używanie programów komputerowych, takich jak systemy operacyjne MS Windows,
oprogramowanie biurowe MS Office oraz specjalistyczne programy projektowe.
Grupa Emitent posiada prawo do 97 domen internetowych.

11.3.

ZNAKI TOWAROWE

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Grupa Emitenta jest właścicielem następujących znaków słowno-graficznych:
 „Brama Pomorza” prawo ochronne nr 258178
 „Miejsce Piastowe Park Handlowy” prawo ochronne nr 249519 i nr 249517
 „Galeria Południowa Centrum Handlowe” prawo ochronne nr 249140
 „Twierdza Zamojska” prawo ochronne nr 242268
 „Galeria Twierdza” prawo ochronne nr 237085
 „Centrum Handlowe Galeria Twierdza” prawo ochronne nr 237041
 „Twierdza Kłodzko Centrum Handlowe w Kłodzku” prawo ochronne nr 229560 i nr 229561
 „Galeria Świdnicka shopping and entertainment centre” prawo ochronne nr 236245
 „Galeria Świdnicka” prawo ochronne nr 229564
 „Świdnicka Galeria” prawo ochronne nr 235458
 „Galeria Piastów” prawo ochronne nr 229558 i nr 229559
 „Pasaż Grodzki” prawo ochronne nr 229562 i nr 229563
 „Galeria Tęcza” prawo ochronne nr 232732 i nr 232733
 „Rank Progress SA” prawo ochronne nr 229566
 „ Rank Progress” prawo ochronne nr 229565
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Grupa Emitenta zgłosiła do ochrony patentowej następujące znaki słowno-graficzne:
 „Jaroty Centrum” nr zgłoszenia Z-407278

„Pogodne Centrum” zgłoszony pod nr Z.409712
 „Galeria Piła” zgłoszony pod nr Z.409718
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12. INFORMACJE O TENDENCJACH
12.1.

NAJISTOTNIEJSZE OSTATNIO WYSTĘPUJĄCE TENDENCJE W PRODUKCJI, SPRZEDAŻY I
ZAPASACH ORAZ KOSZTACH I CENACH SPRZEDAŻY ZA OKRES OD DATY ZAKOŃCZENIA
OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO DO DATY DOKUMENTU REJESTRACYJNEGO

Sprzedaż
W opinii Zarządu Emitenta od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do dnia zatwierdzenia Prospektu nie wystąpiły
żadne istotne tendencje w przychodach z tytułu najmu powierzchni handlowych oraz sprzedaży nieruchomości.
Zapasy
W opinii Zarządu Emitenta od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do dnia zatwierdzenia Prospektu nie wystąpiły
żadne istotne tendencje w zapasach.
Koszty
W opinii Zarządu Emitenta od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do dnia zatwierdzenia Prospektu nie wystąpiły
żadne istotne tendencje w kosztach.
Ceny sprzedaży
W opinii Zarządu Emitenta od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do dnia zatwierdzenia Prospektu nie wystąpiły
żadne istotne tendencje w cenach sprzedaży.

12.2.

INFORMACJE NA TEMAT JAKICHKOLWIEK ZNANYCH TENDENCJI, NIEPEWNYCH
ELEMENTÓW, ŻĄDAŃ, ZOBOWIĄZAŃ LUB ZDARZEŃ, KTÓRE WEDLE WSZELKIEGO
PRAWDOPODOBIEŃSTWA MOGĄ MIEĆ ZNACZĄCY WPŁYW NA PERSPEKTYWY EMITENTA

W opinii Zarządu Emitenta, wśród najistotniejszych czynników, które mogą mieć wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta
oraz jego sytuację finansową w perspektywie do końca 2014 roku należy wymienić następujące czynniki:
1. Sytuacja makroekonomiczna w Polsce
Całość przychodów Spółki jest związana z działalnością na rynku krajowym i z tego też względu jest uzależniona pośrednio
od czynników związanych z ogólną sytuacją makroekonomiczną Polski, między innymi takich jak, tempo wzrostu
gospodarczego, poziom inflacji i stóp procentowych czy poziom bezrobocia.
Wykres: Wybrane wskaźniki makroekonomiczne oraz składowe PKB

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz NBP
Wstępne szacunki GUS dotyczące produktu krajowego brutto w pierwszym kwartale 2014 r. wskazują, że PKB wyrównany
sezonowo był wyższy realnie o 3,5% niż przed rokiem. Natomiast PKB niewyrównany sezonowo wzrósł realnie o 3,4% w
porównaniu z I kwartałem 2013 r. Szacunki te wskazują na dalsze umacnianie się tempa wzrostu gospodarczego.
Odnotowany poziom wzrostu PKB był najwyższy od I kwartału 2012 r. (wówczas wzrost produktu krajowego brutto wyniósł
3,7%). Do przyspieszenia wzrostu gospodarczego przyczynił się wzrost dynamiki inwestycji oraz niewielkie przyspieszenie
popytu konsumpcyjnego. Ożywienie gospodarcze stopniowo przekłada się na sytuację na rynku pracy, niemniej jednak
utrzymuje się wciąż na podwyższonym poziomie, co powoduje ograniczoną presję płacową w gospodarce.
W ocenie Zarządu Emitenta, obecną sytuację makroekonomiczną tj. przyspieszenie tempa wzrostu PKB, niski poziom
inflacji (na koniec marca inflacja wyniosła 0,3% wobec celu inflacyjnego NBP na poziomie 2,5%), a co za tym idzie – niski
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poziom stóp procentowych (najniższy w historii polskiej gospodarki. Na dzień zatwierdzenia prospektu, referencyjna stopa
procentowa wynosi 2,5%) należy pozytywnie ocenić, ponieważ są to czynniki sprzyjające działalności prowadzonej przez
Grupę Emitenta na krajowym rynku.
2. Sytuacja w budownictwie
Od początku 2013 r. notuje się poprawę wskaźników ogólnego klimatu w budownictwie. Według raportu „Informacja o
sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I kwartale 2014 r.” publikowanego przez GUS, w kwietniu 2014 r. ogólny klimat
koniunktury w budownictwie jest nadal negatywny, ale najlepszy od października 2011 r. Poprawiły się optymistyczne
przewidywania dotyczące portfela zamówień na rynku krajowym i zagranicznym. Firmy budowlane przewidują ograniczenie
skali spadku cen realizacji robót budowlano-montażowych.
Wykres: Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie (%)

Źródło: GUS, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I kwartale 2014 r.
Wykorzystanie mocy produkcyjnych w budownictwie szacowane jest w kwietniu 2014 r. na 72% (tj. na poziomie wyższym
od zgłaszanego przed rokiem). Największe wykorzystanie mocy produkcyjnych (83%) obserwuje się w przedsiębiorstwach o
liczbie pracujących powyżej 250 i więcej osób. Zwiększenie mocy produkcyjnych w skali roku odnotowano we wszystkich
działach budownictwa. Jako główne bariery w prowadzeniu działalności budowlanej przedsiębiorcy nadal wskazują koszty
zatrudnienia oraz konkurencję na rynku. W porównaniu z kwietniem ub. roku wzrosło znaczenie m.in. niejasnych i
niespójnych przepisów prawnych oraz kosztów zatrudnienia; zmniejszyła się natomiast dotkliwość utrudnień związanych
m.in. z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej i niedostatecznym popytem.
W okresie styczeń–marzec br. we wszystkich działach budownictwa obserwowano wzrost sprzedaży w porównaniu z
analogicznym okresem ub. roku: w robotach budowlanych specjalistycznych – o 18,1%, w robotach związanych z budową
obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 10,5% oraz w budowie budynków – o 5,5% (w tym w jednostkach specjalizujących
się w robotach budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – o 4,7%).
W I kwartale br. w strukturze produkcji budowlano-montażowej ogółem zwiększył się w skali roku udział budynków (w tym
budynków niemieszkalnych, przy spadku udziału budynków mieszkalnych). Zmniejszył się natomiast udział obiektów
inżynierii lądowej i wodnej, w tym m.in. autostrad, dróg ekspresowych, ulic i dróg pozostałych.
W marcu 2014 r. wzrost produkcji budowlano-montażowej w skali roku był szybszy niż w poprzednim miesiącu i wyniósł
17,4% (wobec wzrostu 14,4% w lutym br. i spadku o 18,5% w marcu ub. roku). Po wyeliminowaniu wpływu czynników o
charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ogółem była wyższa niż przed rokiem (o 15,5%) i przed
miesiącem (o 0,4%).
Wzrost produkcji w skali roku notowano we wszystkich działach budownictwa: w jednostkach specjalizujących się w
robotach związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 48,6%, przedsiębiorstwach zajmujących się
głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 21,7% oraz budową budynków – o 11,7%. Obserwowano wzrost
robót zarówno o charakterze remontowym, jak i inwestycyjnym (odpowiednio o 20,3% i 16,0%)
W opinii Zarządu Emitenta, kierunek i dynamika rozwoju rynków, na których działa Grupa Emitenta, przynajmniej do końca
2014 r. powinien być korzystny dla prowadzonej działalności.
3. Regulacje prawne
Na działalność Grupy Emitenta istotny wpływ mogą również mieć przepisów prawa polskiego. Przynajmniej do końca 2014
roku Emitent nie przewiduje znaczących zmian przepisów prawa, mogących mieć wpływ na działalność Grupy Emitenta
poza przepisami dotyczącymi zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, które to zmiany mają
zastosowanie od 1 stycznia 2014 r. i dotyczą opodatkowania m.in. spółek komandytowo-akcyjnych. Zmiany te, w przypadku
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braku sprzedaży obiektów handlowych w Pile, Chojnicach, Oleśnicy oraz Grudziądzu w terminie do 30 listopada 2014 r.
spowodują konieczność ujęcia rezerwy na podatek odroczony od skumulowanych kwot przeszacowań do wartości godziwej
tych obiektów, co w efekcie wpłynie negatywnie na wynik netto Grupy za rok 2014.
4. Konkurencja ze strony innych podmiotów
Perspektywy rozwoju Grupy Emitenta uzależnione są od nasilenia działań konkurencyjnych firm krajowych i zagranicznych
obecnych na polskim rynku. Przynajmniej do końca 2014 r. działania konkurencji nie powinny znacząco wpływać na
działalność Grupy Emitenta. Niemniej jednak obserwuje się tendencję do dywersyfikacji inwestycji firm deweloperskich,
które rozpoczęły budowanie galerii i centr handlowych w miastach o średniej wielkości (do 100 tys. mieszkańców).
5. Zmiana kursów walutowych
Działalność Grupy Emitenta podlega wpływowi wahań kursów walutowych, a w szczególności kursu euro. Zgodnie z wiedzą
Emitenta przynajmniej do końca 2014 r. przewidywana zmiana kursów walut nie powinna znacząco wpłynąć na działalność
Grupy Emitenta.

13. PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE
13.1.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGNOZ LUB SZACUNKÓW EMITENTA

Emitent nie publikował prognoz ani szacunków finansowych.

13.2.

RAPORT NIEZALEŻNYCH KSIĘGOWYCH LUB BIEGŁYCH REWIDENTÓW NA TEMAT
PRAWIDŁOWOŚCI SPORZĄDZENIA PROGNOZ FINANSOWYCH

Emitent nie publikował prognoz ani szacunków finansowych.

13.3.

PROGNOZA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH

Emitent nie publikował prognoz ani szacunków finansowych.

13.4.

PORÓWNYWALNOŚĆ
FINANSOWYMI

PROGNOZY

WYNIKÓW

Z

HISTORYCZNYMI

INFORMACJAMI

Emitent nie publikował prognoz ani szacunków finansowych.
Emitent publikował wcześniej w prospekcie emisyjnym z 17.05.2010 roku szacunek na 2009 rok oraz prognozę na lata
2010-2012.

14. ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE
ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA
14.1.

I

NADZORCZE

ORAZ

OSOBY

DANE NA TEMAT CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ OSÓB
ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA, KTÓRE MAJĄ ZNACZENIE DLA STWIERDZENIA, ŻE
EMITENT POSIADA STOSOWNĄ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZARZĄDZANIA SWOJĄ
DZIAŁALNOŚCIĄ

W opinii Emitenta, poza członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej brak jest osób zarządzających wyższego szczebla.

14.1.1. ZARZĄD
W skład Zarządu wchodzą:
 Jan Mroczka - Prezes Zarządu,
 Dariusz Domszy - Wiceprezes Zarządu,
 Mariusz Kaczmarek - Członek Zarządu.
Wszyscy członkowie zarządu wykonują pracę w siedzibie Emitenta w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 63.
Jan Mroczka
Funkcja w ramach Emitenta:
Prezes Zarządu
Szczegółowy opis wiedzy i doświadczeń:
Wykształcenie:
Średnie
Przebieg pracy zawodowej:
2007 – obecnie
Rank Progress S.A., Prezes Zarządu, akcjonariusz
1997 – 2007
Spółka „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Sp. j., wspólnik
Jan Mroczka nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Rank Progress S.A., która miałaby istotne znaczenie
dla Emitenta. Spółki, w których Jan Mroczka jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub
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wspólnikiem nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie ma powiązań rodzinnych z innymi
członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla (o
których mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809).
Wedle złożonego oświadczenia Jan Mroczka w ciągu ostatnich pięciu lat:
 jest akcjonariuszem i Prezesem Zarządu Emitenta, pełni funkcję w spółkach zależnych Emitenta, tj. Prezesa Zarządu
E.F. Progress I Sp. z o.o., E.F. Progress III Sp. z o.o., E.F. Progress V Sp. z o.o., E.F. Progress VII Sp. z o.o., E.F. Progress XI
Sp. z o.o., Progress III Sp. z o.o., Progress V Sp. z o.o., Progress VII Sp. z o.o., Progress IX Sp. z o.o., Progress XI Sp. z
o.o., Progress XV Sp. z o.o., Progress XVII Sp. z o.o., Progress XIX Sp. z o.o., Progress XXI Sp. z o.o., Progress XXIII Sp. z
o.o., Progress XXV Sp. z o.o., Progress XXVII Sp. z o.o., Progress XXIX Sp. z o.o., Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o.,
Rank Prosper Skarżysko Kamienna Sp. z o.o., Rank Recycling Energy Sp. z o.o., Rank Recycling Długoszyn Sp. z o.o.,
Gemar-Umech Sp. z o.o., Kullar Gobi Sp. z o.o., wiceprezesa zarządu E.F. Progress II Sp. z o.o., E.F. Progress IV Sp. z
o.o., E.F. Progress VI Sp. z o.o., E.F. Progress X Sp. z o.o., E.F. Progress XII Sp. z o.o., Progress II Sp. z o.o., Progress VIII
Sp. z o.o., Progress X Sp. z o.o., Progress XII Sp. z o.o., Progress XIV Sp. z o.o., Progress XVI Sp. z o.o., Progress XVIII Sp.
z o.o., Progress XXII Sp. z o.o., Progress XXIV Sp. z o.o., Progress XXVI Sp. z o.o., NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z
o.o., ponadto jest wiceprezesem MB Progress 1 Sp. z o.o., Efez Polska Sp. z o.o., Broaster Polska Sp. z o.o., Choice Sp. z
o.o., Mind Progress Sp. z o.o., PR Progress Sp. z o.o., Developing Minds Sp. z o.o., pełni również funkcje dyrektora w
spółce Clarriford Limited, Rank Recycling Scotland Limited, Colin Holdings Limited, MB Progress Capital Limited,
przewodniczącego rady nadzorczej MJM Group SA.,
 był Prezesem Zarządu Progress XIII Sp. z o.o.,
 ponadto nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub wspólnikiem w żadnych
innych spółkach prawa handlowego,
 jest właścicielem 1.054.514 akcji serii A spółki Rank Progress S.A., a nadto posiada 100% udziałów w spółce Clarriford
Limited, która posiada 8.746.103 akcji serii A Rank Progress S.A. oraz 100% udziałów w spółce Colin Holdings Limited,
która posiada 2.124.426 akcji serii A Rank Progress S.A., jest także właścicielem 50% udziałów w spółce MJM Group
S.A., 100% udziałów w spółce MB Progress 1 Sp. z o.o., 50% udziałów spółce MB Progress Capital Limited,
 ponadto był właścicielem 40% udziałów w Cinema3D S.A., 30% udziałów w Mind Progress Sp. z o.o., 50% udziałów w
Development Mind Progress Sp. z o.o., 33% udziałów w Efez Polska Sp. z o.o., 33% udziałów w Choice Sp. z o.o., 33%
udziałów w Broaster Polska Sp. z o.o.,
 nie został skazany za przestępstwo oszustwa,
 nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej
wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w
okresie ostatnich pięciu lat, w tym w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były
kierowane przez zarząd komisaryczny, poza spółkami KMM Sp. z o.o. w likwidacji (likwidator) oraz E.F. Progress IV Sp.
z o.o., która w dniu 14 sierpnia 2009 r. złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
(Wiceprezes Zarządu), zaś dnia 1 października 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników E.F. Progress IV sp. z
o.o. podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu, z dniem 1 października 2014 r., jej likwidacji.
Upadłość E.F. Progress IV Sp. z o.o. W dniu 14 sierpnia 2009 roku spółka z Grupy Emitenta – E.F. Progress IV Sp. z o.o.,
a której to Wiceprezesem Zarządu jest Jan Mroczka, złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością ogłoszenia
układu. Postępowanie w tej sprawie toczyło się przed Sądem Rejonowym w Legnicy, Wydział Gospodarczy (sygn. akt V
GU 41/09). W dniu zgłoszenia wniosku o upadłość łączna suma zobowiązań spółki wobec wierzycieli wynosiła
14.769.315,32 PLN, w tym wymagalne było 6.676.521,32 PLN, natomiast kwota 8.092.794 PLN stanowiła zobowiązanie
warunkowe tj. niewymagalne, a które wynikało z zawartej przedwstępnej umowy sprzedaży gruntu ze stroną trzecią.
W dniu 16.12.2009 r. strona trzecia odstąpiła od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży gruntu, wobec czego
zobowiązanie warunkowe z umowy przedwstępnej wygasło. W złożonym wniosku E.F. Progress IV Sp. z o.o. wnosiło o
podział wierzycieli na dwie kategorie, przy czym w pierwszej kategorii wnioskuje o redukcję zobowiązań (należności
głównych, odsetek i ewentualnych kosztów) o 25% i spłatę tak zredukowanych zobowiązań w 10 równych kwartalnych
ratach, płatnych z końcem każdego kolejnego kwartału, przy czym pierwsza rata płatna z upływem 12 miesięcy od
uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu, zaś w kategorii drugiej - o redukcję zobowiązań w
zakresie należności głównej o 40%, umorzenie w całości odsetek i ewentualnych kosztów i spłatę tak zredukowanych
zobowiązań w 12 równych kwartalnych ratach, płatnych z końcem każdego kolejnego kwartału, przy czym pierwsza
rata płatna z upływem 12 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu. Zgodnie z
wnioskiem E.F. Progress IV Sp. z o.o. sfinansowanie układu miało nastąpić ma z zysku osiąganego przez Spółkę w
wyniku realizacji planów inwestycyjnych (budowa centrum handlowego), albo ze sprzedaży nieruchomości należących
do spółki. Dnia 16 sierpnia 2010 r. Sąd Rejonowy oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek
dłużnika nie wystarczył na zaspokojenie kosztów postępowania.
Likwidacja E.F. Progress IV Sp. z o.o. Dnia 1 października 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników E.F.
Progress IV sp. z o.o. podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu, z dniem 1 października 2014 r., jej likwidacji.
Likwidatorem E.F. Progress IV sp. z o.o. został ustanowiony Pan Dariusz Domszy. Otwarcie likwidacji zostało zgłoszone
do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
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Sądowego. Emitent jest jedynym wspólnikiem E.F. Progress IV Sp. z o.o. i posiada 100% udziałów w kapitale
zakładowym oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników likwidowanej Spółki. Likwidacja Spółki jest wynikiem
realizowanej przez Emitenta restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Emitenta polegającej na uproszczeniu struktury
Grupy.
nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym uznanych organizacji zawodowych), poza poniżej wymienionymi:
Wspólnik poprzednika prawnego Emitenta, spółki „EF Rank Progress” spółka jawna Andrzej Bartnicki, Jan Mroczka, w
2009 roku był oskarżony przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu o popełnienie następujących
przestępstw skarbowych:



przestępstwa skarbowego z art. 56 §1 w zw. z art. 37 § 1 pkt j) k.k.s. polegającego na podaniu nieprawdy w
zeznaniu podatkowym PIT – 36 za 2002 rok, skutkujące zaniżeniem podstawy opodatkowania, i co za tym idzie
zaniżeniem wysokości zadeklarowanego podatku PIT;



działając w warunkach czynu ciągłego, przestępstwa skarbowego z art. 56 § 2 w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. polegającego
na podaniu nieprawdy w deklaracjach VAT-7 w okresie od 19 lipca 2002 roku do 27 stycznia 2003 roku,
skutkujące uszczupleniem podatku VAT należnego wynikającego z komentowanych deklaracji VAT.

W komentowanym postępowaniu wniesiony został przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu akt
oskarżenia. W dniu 12 marca 2010 roku Sąd Rejonowy w Legnicy umorzył przedmiotowe postępowanie z uwagi na
przedawnienie karalności.
Prezes Zarządu spółki zależnej EF Progress III Sp. z o.o., w 2013 roku był oskarżony przez Naczelnika Dolnośląskiego
Urzędu Skarbowego we Wrocławiu o popełnienie przestępstwa skarbowego z art. 62 § 2 w zw. z art 61 § 1 w zw. z art.
76 § 2 w zw. z art. 7 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 186 z
późn. zm.; dalej – „k.k.s.”) polegającego na podaniu nieprawdy w deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec 2010 roku,
skutkujące zawyżeniem kwoty podatku VAT naliczonego do zwrotu.
W komentowanym postępowaniu Prezes Zarządu spółki zależnej wnioskował o dobrowolne poddanie się
odpowiedzialności na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego, na co Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu wyraził zgodę.
Dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie Prezesa Zarządu spółki zależnej został wydany wyrok (sygn. akt XII K 894/13)
zezwalający Prezesowi Zarządu spółki zależnej na dobrowolne poddanie się dobrowolnej odpowiedzialności na
podstawie art. 17 § 1 i art. 18 k.k.s. i została zasądzona kara grzywny w wysokości 4.000 PLN. Ww. wyrok jest
prawomocny.
Skutkiem wyrażenia zgody przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu na zastosowanie, wobec Prezesa Zarządu spółki
zależnej, instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności jest brak wpisania prawomocnego wyroku do
Krajowego Rejestru Karnego. Powyższe oznacza, że Prezes Zarządu spółki zależnej nie figuruje, jako osoba
prawomocnie skazana, w Krajowym Rejestrze Karnym.



Jan Mroczka nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych jakiegokolwiek Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek
Emitenta.

Dariusz Domszy
Funkcja w ramach Emitenta:

Wiceprezes Zarządu

Szczegółowy opis wiedzy i doświadczeń:
Wykształcenie:

Średnie

Przebieg pracy zawodowej:
2007 – obecnie

Rank Progress S.A., Wiceprezes Zarządu

2005 – 2007

Spółka „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Sp. j., dyrektor ds. ekspansji

1996 – 2005

Własna działalność gospodarcza – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

1991 – 1995

TGG Polska Sp. z o.o. Legnica, wiceprezes zarządu

1990 – 1991

TGG GmbH Bruck/Leitha, Austria, przedstawiciel, pełnomocnik zarządu

Dariusz Domszy nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza Rank Progress S.A. Dariusz Domszy nie jest członkiem
organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub wspólnikiem innych spółek. Nie ma powiązań rodzinnych z
innymi członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osobami zarządzającymi wyższego
szczebla (o których mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809).
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Wedle złożonego oświadczenia Dariusz Domszy w ciągu ostatnich pięciu lat:
 jest Wiceprezesem Zarządu Emitenta, E.F. Progress I Sp. z o.o., E.F. Progress III Sp. z o.o., E.F. Progress VII Sp. z o.o.,
E.F. Progress XI Sp. z o.o., Progress III Sp. z o.o., Progress V Sp. z o.o., Progress VII Sp. z o.o., Progress IX Sp. z o.o.,
Progress XI Sp. z o.o., Progress XIII Sp. z o.o., Progress XV Sp. z o.o., Progress XIX Sp. z o.o., Progress XXI Sp. z o.o.,
Progress XXIII Sp. z o.o., Progress XXV Sp. z o.o., Progress XXVII Sp. z o.o., Rank Prosper Skarżysko Kamienna Sp. z o.o.,
Rank Recycling Energy Sp. z o. o., Rank Recycling Długoszyn Sp. z o. o., GEMAR-UMECH Sp. z o.o., jest prezesem E.F.
Progress II Sp. z o.o., E.F. Progress IV Sp. z o.o., E.F. Progress VI Sp. z o.o., E.F. Progress X Sp. z o.o., E.F. Progress XII Sp.
z o.o., Progress II Sp. z o.o., Progress IV Sp. z o.o., Progress VIII Sp. z o.o., Progress X Sp. z o.o., Progress XII Sp. z o.o.,
Progress XIV Sp. z o.o., Progress XVI Sp. z o.o., Progress XVIII Sp. z o.o., Progress XXII Sp. z o.o., Progress XXIV Sp. z o.o.,
Progress XXVI Sp. z o.o. oraz Milton Sp. z o.o., jest członkiem zarządu E.F. Progress V Sp. z o.o., Rank Müller Jelenia
Góra Sp. z o.o.,
 pełnił funkcję prezesa zarządu E.F. Progress II Sp. z o.o., oraz wiceprezesa zarządu E.F. Progress I Sp. z o.o., E.F.
Progress V Sp. z o.o., HIT Zarząd Majątkiem Legnica 1 Sp. z o.o., Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. oraz Cinema 3D
S.A.,
 posiada bezpośrednio 5.000 akcji Emitenta (0,01% kapitału zakładowego) oraz pośrednio 259.840 akcji Emitenta (0,7%
kapitału zakładowego) należących do DERMSTEN TRADE LTD, której Dariusz Domszy jest 100% właścicielem, posiada
100% udziałów Milton Sp. z o.o. oraz bezpośrednio (99%) i bezpośrednio (1%) 100% udziałów (jako komandytariusz) w
spółce Milton Sp. z o.o. Sp. kom.,
 poza tym nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub wspólnikiem w żadnych
innych spółkach prawa handlowego,
 nie został skazany za przestępstwo oszustwa,
 nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej
wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w
okresie ostatnich pięciu lat, w tym w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były
kierowane przez zarząd komisaryczny, poza spółką E.F. Progress IV Sp. z o.o., która w dniu 14 sierpnia 2009 r. złożyła
wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu (Prezes Zarządu),
Upadłość E.F. Progress IV Sp. z o.o. W dniu 14 sierpnia 2009 r. spółka z Grupy Emitenta – E.F. Progress IV Sp. z o.o., a
której to Prezesem Zarządu jest Dariusz Domszy, złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością ogłoszenia
układu. Postępowanie w tej sprawie toczy się przed Sądem Rejonowym w Legnicy, Wydział Gospodarczy (sygn. akt V
GU 41/09). W dniu zgłoszenia wniosku o upadłość łączna suma zobowiązań spółki wobec wierzycieli wynosiła
14.769.315,32 PLN, w tym wymagalne było 6.676.521,32 PLN, natomiast kwota 8 092 794 PLN stanowiła zobowiązanie
warunkowe tj. niewymagalne, a które wynikało z zawartej przedwstępnej umowy sprzedaży gruntu ze stroną trzecią.
W dniu 16.12.2009 r. strona trzecia odstąpiła od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży gruntu, wobec czego
zobowiązanie warunkowe z umowy przedwstępnej wygasło. W złożonym wniosku E.F. Progress IV Sp. z o.o. wnosiło o
podział wierzycieli na dwie kategorie, przy czym w pierwszej kategorii wnioskuje o redukcję zobowiązań (należności
głównych, odsetek i ewentualnych kosztów) o 25% i spłatę tak zredukowanych zobowiązań w 10 równych kwartalnych
ratach, płatnych z końcem każdego kolejnego kwartału, przy czym pierwsza rata płatna z upływem 12 miesięcy od
uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu, zaś w kategorii drugiej - o redukcję zobowiązań w
zakresie należności głównej o 40%, umorzenie w całości odsetek i ewentualnych kosztów i spłatę tak zredukowanych
zobowiązań w 12 równych kwartalnych ratach, płatnych z końcem każdego kolejnego kwartału, przy czym pierwsza
rata płatna z upływem 12 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu. Zgodnie z
wnioskiem E.F. Progress IV Sp. z o.o. sfinansowanie układu miało nastąpić ma z zysku osiąganego przez Spółkę w
wyniku realizacji planów inwestycyjnych (budowa centrum handlowego), albo ze sprzedaży nieruchomości należących
do spółki. Dnia 16 sierpnia 2010 r. Sąd Rejonowy oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek
dłużnika nie wystarczył na zaspokojenie kosztów postępowania.
Likwidacja E.F. Progress IV Sp. z o.o. Dnia 1 października 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników E.F.
Progress IV sp. z o.o. podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu, z dniem 1 października 2014 r., jej likwidacji.
Likwidatorem E.F. Progress IV sp. z o.o. został ustanowiony Pan Dariusz Domszy. Otwarcie likwidacji zostało zgłoszone
do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego. Emitent jest jedynym wspólnikiem E.F. Progress IV Sp. z o.o. i posiada 100% udziałów w kapitale
zakładowym oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników likwidowanej Spółki. Likwidacja Spółki jest wynikiem
realizowanej przez Emitenta restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Emitenta polegającej na uproszczeniu struktury
Grupy.





nie posiada on ani obecnie, ani w okresie ostatnich pięciu lat udziałów w jakichkolwiek spółkach,
nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym uznanych organizacji zawodowych),
nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
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Mariusz Kaczmarek
Funkcja w ramach Emitenta:
Członek Zarządu
Szczegółowy opis wiedzy i doświadczeń:
Wykształcenie:
Wyższe
Absolwent Politechniki Wrocławskiej wydziału informatyki i zarządzania, kierunku system
informacji naukowo-technicznej
Przebieg pracy zawodowej:
2014 – obecnie
Amperidoor Sp. z o.o., wiceprezes zarządu, udziałowiec
2013 – 2014
Cinema 3D S.A., członek rady nadzorczej
2011 – obecnie
MJM Group S.A., członek rady nadzorczej
2008 – obecnie
Rank Progress S.A., Członek Zarządu
2007 – 2008
KPMG Audyt Sp. z o.o., starszy menadżer
1995 – 2007
Ernst & Young Audit Sp. z o.o., starszy menadżer
Mariusz Kaczmarek nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza Rank Progress S.A. Mariusz Kaczmarek nie jest
członkiem organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub wspólnikiem innych spółek. Nie ma powiązań
rodzinnych z innymi członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osobami zarządzającymi
wyższego szczebla (o których mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809).
Wedle złożonego oświadczenia Mariusz Kaczmarek w ciągu ostatnich pięciu lat:
 jest Członkiem Zarządu Emitenta, jest wiceprezesem zarządu Amperidoor Sp. z o.o., jest członkiem rady nadzorczej
MJM Group S.A.,
 był członkiem rady nadzorczej Cinema 3D S.A.
 posiada 2.500 akcji (0,01% kapitału zakładowego) Rank Progress S.A., wraz z żoną posiada 100% udziałów w spółce
Amperidoor Sp. z o.o.,
 nie posiada on ani obecnie, ani w okresie ostatnich pięciu lat udziałów w jakichkolwiek innych spółkach,
 nie został skazany za przestępstwo oszustwa,
 nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej
wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w
okresie ostatnich pięciu lat, w tym w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były
kierowane przez zarząd komisaryczny,
 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym uznanych organizacji zawodowych),
 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

14.1.2. RADA NADZORCZA
W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
 Marcin Gutowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 Tomasz Janicki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 Paweł Puterko – Członek Rady Nadzorczej,
 Piotr Kowalski – Członek Rady Nadzorczej,
 Andrzej Chełchowski – Członek Rady Nadzorczej,
 Leszek Stypułkowski – Członek Rady Nadzorczej,
 Mariusz Sawoniecki – Członek Rady Nadzorczej.
Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba Emitenta w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 63 oraz oddział Emitenta w
Warszawie przy ul. Konopnickiej 3/5a.
Marcin Gutowski
Funkcja w ramach Emitenta:
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Szczegółowy opis wiedzy i doświadczeń:
Wykształcenie:
Wyższe
Absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kierunek zarządzania finansami i
rachunkowości
Przebieg pracy zawodowej:
2013 – obecnie
MJM Group S.A., wiceprzewodniczący rady nadzorczej
2013 – obecnie
Rank Progress S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej
2013 – 2013
Rank Progress S.A., kontroler finansowy, doradca Zarządu
2011 – 2013
KPMG Advisory Sp. z o.o., starszy konsultant
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2010 – 2011
2010 – 2011
2005 – 2010

Axon Tax Sp. z o.o., doradca ds. funduszy unijnych
Axon Doradztwo Sp. z o.o., prezes zarządu
KPMG Tax M.Michna sp. k., doradca w zespole cen transferowych

Marcin Gutowski nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Rank Progress S.A., która miałaby istotne
znaczenie dla Emitenta. Nie ma powiązań rodzinnych z innymi członkami organów administracyjnych, zarządzających i
nadzorczych oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla (o których mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do
Rozporządzenia 809).
Wedle złożonego oświadczenia Marcin Gutowski w ciągu ostatnich pięciu lat:
 jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta,
 był prezesem zarządu w Axon Doradztwo Sp. z o.o.,
 posiada 32% udziałów Axon Doradztwo Sp. z o.o., nie posiada on ani obecnie, ani w okresie ostatnich pięciu lat
udziałów w jakichkolwiek innych spółkach,
 nie został skazany za przestępstwo oszustwa,
 nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej
wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w
okresie ostatnich pięciu lat, w tym w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były
kierowane przez zarząd komisaryczny,
 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym uznanych organizacji zawodowych),
 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
Tomasz Janicki
Funkcja w ramach Emitenta:
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Szczegółowy opis wiedzy i doświadczeń:
Wykształcenie:
Wyższe
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Kierunek finanse i bankowość
Przebieg pracy zawodowej:
2014 – obecnie
MJM Group S.A., członek rady nadzorczej
2013 – obecnie
Rank Progress S.A., Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
2009 – 2014 (IV)
Axon Tax Sp. z o. o., prezes zarządu
2009 – obecnie
Axon Tax Sp. z o. o., udziałowiec
2009 – obecnie
Własna działalność gospodarcza Tomasz Janicki Doradca podatkowy
2004 – 2009
KPMG Tax M. Michna Sp. k., menedżer
2003 – 2004
Ministerstwo Skarbu Państwa, referent w Departamencie Integracji Europejskiej i Współpracy z
Zagranicą
Tomasz Janicki nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Rank Progress S.A., która miałaby istotne
znaczenie dla Emitenta. Nie ma powiązań rodzinnych z innymi członkami organów administracyjnych, zarządzających i
nadzorczych oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla (o których mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do
Rozporządzenia 809).
Wedle złożonego oświadczenia Tomasz Janicki w ciągu ostatnich pięciu lat:
 jest Członkiem Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. oraz MJM Group S.A., jest członkiem zarządu Lokafop 444 Sp. z
o.o.,
 był prezesem zarządu Axon Tax Sp. z o.o., członkiem zarządu Lokafop 222 Sp. z o.o. oraz członkiem zarządu Lokafop
888 Sp. z o.o.,
 nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub wspólnikiem w żadnych innych
spółkach prawa handlowego,
 posiada 90% udziałów Draf 111 Sp. z o.o., 90% udziałów Argentis Sp. z o.o., 34% Axon Doradztwo Sp. z o.o. oraz 75%
Axon Tax Sp. z o.o.,
 posiadał udziały w Draf 333 Sp. z o. o. (100% udziałów w okresie IX 2012-II 2013, 90% udziałów w okresie II 2013-XII
2013), udziały w Draf 444 Sp. z o. o. (100% udziałów w okresie IX 2012-II 2013, 90% udziałów w okresie II 2013-XII
2013), 100% udziałów w Lokafop 111 Sp. z o. o., 100% udziałów w Lokafop 333 sp., 100% udziałów Lokafop 777 Sp. z
o. o.,
 nie posiada on ani obecnie, ani w okresie ostatnich pięciu lat udziałów w jakichkolwiek innych spółkach,
 nie został skazany za przestępstwo oszustwa,
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nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej
wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w
okresie ostatnich pięciu lat, w tym w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były
kierowane przez zarząd komisaryczny,
nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym uznanych organizacji zawodowych),
nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Paweł Puterko
Funkcja w ramach Emitenta:
Członek Rady Nadzorczej
Szczegółowy opis wiedzy i doświadczeń:
Wykształcenie:
Wyższe, Uniwersytet Warszawski/University of Illinois, program Executive MBA
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji
Przebieg pracy zawodowej:
2013 – obecnie
„Progress XVIII” Sp. z o.o., prezes zarządu
2011 – 2014
SMS Kredyt Holding S.A., członek rady nadzorczej
2010 – obecnie
Valor Sp. z o.o., prezes zarządu
2010 – 2011
ATON-HT S.A., członek rady nadzorczej
2009 – 2012
Microtech S.A., członek rady nadzorczej
2009 – dziś
Abak Sp. z o.o., prezes zarządu
2009 – dziś
Rank Progress S.A., członek Rady Nadzorczej
2007 – 2009
Rank Progress S.A., wiceprzewodniczący rady nadzorczej
2007 – 2009
Internet Media Services S.A., członek rady nadzorczej
2007 – 2009
Kopahaus S.A., przewodniczący rady nadzorczej
2005 – obecnie
PROFES DEVELOPMENT Sp. z o.o., członek rady nadzorczej
2005
Lo – Ka Sp. z o. o., prezes zarządu
2005
PPM Polesie Sp. z o. o., członek rady nadzorczej
2003
JTT Computer S.A., prezes zarządu
2002 – 2003
MCI Management S.A., członek rady nadzorczej
2002 – 2003
Wielton S.A., prezes zarządu
2001 – 2002
Internet Designers S.A., wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy
2000
Getin Service Provider S.A., dyrektor finansowy
1999 – dziś
PROFESCAPITAL Sp. z o.o., prezes zarządu, udziałowiec
1995 – 2000
Grupa Banku Zachodniego S.A., stażysta, inspektor, specjalista Departamentu Skarbu, doradca
prezesa zarządu banku, członek zarządu dyrektor ds. operacji kapitałowych Dom Maklerski BZ S.A.
Paweł Puterko nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Rank Progress S.A., która miałaby istotne
znaczenie dla Emitenta. Spółki, w których Paweł Puterko jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających,
nadzorczych lub wspólnikiem nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie ma powiązań
rodzinnych z innymi członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osobami zarządzającymi
wyższego szczebla (o których mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809).
Wedle złożonego oświadczenia Paweł Puterko w ciągu ostatnich pięciu lat:
 jest prezesem zarządu i udziałowcem spółki PROFESCAPITAL Sp. z o.o., jest prezesem zarządu Abak Sp. z o.o., jest
prezesem zarządu Valor Sp. z o.o., jest prezesem zarządu „Progress XVIII” Sp. z o.o., jest Członkiem Rady Nadzorczej
Rank Progress S.A. oraz członkiem rady nadzorczej PROFES DEVELOPMENT Sp. z o.o.,
 był członkiem rady nadzorczej Internet Media Services S.A., członkiem rady nadzorczej Microtech S.A., członkiem rady
nadzorczej ATON-HT S.A. oraz członkiem rady nadzorczej SMS Kredyt Holding S.A. Poza tym nie był członkiem organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub wspólnikiem w żadnych innych spółkach,
 jest właścicielem 40 udziałów w Spółce PROFESCAPITAL Sp. z o.o., ponadto nie posiada on ani obecnie, ani w okresie
ostatnich pięciu lat udziałów w innych podmiotach,
 nie został skazany za przestępstwo oszustwa,
 nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej
wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w
okresie ostatnich pięciu lat, w tym w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były
kierowane przez zarząd komisaryczny,
 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym uznanych organizacji zawodowych),
 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
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Piotr Kowalski
Funkcja w ramach Emitenta:
Członek Rady Nadzorczej
Szczegółowy opis wiedzy i doświadczeń:
Wykształcenie:
Wyższe
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, Architektura Wnętrz
Przebieg pracy zawodowej:
2007 – obecnie
Rank Progress S.A., Członek Rady Nadzorczej
1997 – obecnie
Własna działalności gospodarcza ,,Brand Piotr Kowalski”
Piotr Kowalski nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Rank Progress S.A., która miałaby istotne
znaczenie dla Emitenta. Nie ma powiązań rodzinnych z innymi członkami organów administracyjnych, zarządzających i
nadzorczych oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla (o których mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do
Rozporządzenia 809).
Wedle złożonego oświadczenia Piotr Kowalski w ciągu ostatnich pięciu lat:
 jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta,
 nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub wspólnikiem w żadnych innych
spółkach prawa handlowego,
 posiada 3.000 akcji Emitenta (0,01% udziału w kapitale zakładowym),
 nie posiada on ani obecnie, ani w okresie ostatnich pięciu lat udziałów w jakichkolwiek innych spółkach,
 nie został skazany za przestępstwo oszustwa,
 nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej
wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w
okresie ostatnich pięciu lat, w tym w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były
kierowane przez zarząd komisaryczny,
 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym uznanych organizacji zawodowych),
 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
Andrzej Chełchowski
Funkcja w ramach Emitenta:
Członek Rady Nadzorczej
Szczegółowy opis wiedzy i doświadczeń:
Wykształcenie:
Wyższe
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji (tytuł doktora)
Przebieg pracy zawodowej:
2013 – obecnie
Rank Progress S.A., Członek Rady Nadzorczej
2011 – obecnie
White Stork Capital Sp. z o.o., członek zarządu
1993 – obecnie
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Miller, Canfield, W. Babicki, A. Chełchowski i
Wspólnicy Sp.k, radca prawny
Andrzej Chełchowski nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Rank Progress S.A., która miałaby istotne
znaczenie dla Emitenta. Nie ma powiązań rodzinnych z innymi członkami organów administracyjnych, zarządzających i
nadzorczych oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla (o których mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do
Rozporządzenia 809).
Wedle złożonego oświadczenia Andrzej Chełchowski w ciągu ostatnich pięciu lat:
 jest Członkiem Rady Nadzorczej Rank Progress S.A., jest członkiem zarządu White Stork Capital Sp. z o.o.,
 nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w żadnych innych spółkach prawa
handlowego,
 posiada 50% udziałów White Stork Capital Sp. z o.o., oraz jest komplementariuszem w spółce Kancelaria Adwokatów i
Radców Prawnych Miller, Canfield, W. Babicki, A. Chełchowski i Wspólnicy Sp.k,
 posiadał 51% udziałów GI Smart 3 Sp. z o.o.
 nie posiada on ani obecnie, ani w okresie ostatnich pięciu lat udziałów w jakichkolwiek innych spółkach,
 nie został skazany za przestępstwo oszustwa,
 nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej
wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w
okresie ostatnich pięciu lat, w tym w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były
kierowane przez zarząd komisaryczny,
 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym uznanych organizacji zawodowych),
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nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Leszek Stypułkowski
Funkcja w ramach Emitenta:
Członek Rady Nadzorczej
Szczegółowy opis wiedzy i doświadczeń:
Wykształcenie:
Wyższe
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Zarządzanie i Marketing
Przebieg pracy zawodowej:
2014 – obecnie
Rank Progress S.A., członek Rady Nadzorczej
2013 – obecnie
Kino Polska TV S.A., członek Rady Nadzorczej
2012 – obecnie
Index Copernicus Sp. z o.o., prezes zarządu, udziałowiec
2012 – 2013
Platforma Mediowa Point Group S.A., dyrektor operacyjny (interim management)
2007 – 2010
WILBO S.A., prezes zarządu, dyrektor generalny
2004 – 2007
VTS Group HQ (Polska), dyrektor pionu sprzedaży i marketingu
2003 – 2004
VTS Group EMEA, (Zjednoczone Emiraty Arabskie), zastępca dyrektora zarządzającego
2001 – 2003
Perspektywy Press, dyrektor ds. rozwoju
Leszek Stypułkowski nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Rank Progress S.A., która miałaby istotne
znaczenie dla Emitenta. Nie ma powiązań rodzinnych z innymi członkami organów administracyjnych, zarządzających i
nadzorczych oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla (o których mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do
Rozporządzenia 809).
Wedle złożonego oświadczenia Leszek Stypułkowski w ciągu ostatnich pięciu lat:
 jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta,
 jest prezesem zarządu Index Copernicus Sp. z o.o.,
 był prezesem zarządu WILBO S.A.,
 posiada 80% udziałów Index Copernicus Sp. z o.o.,
 nie posiada on ani obecnie, ani w okresie ostatnich pięciu lat, udziałów przekraczających 5% kapitału zakładowego w
jakichkolwiek innych spółkach,
 nie został skazany za przestępstwo oszustwa,
 nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej
wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w
okresie ostatnich pięciu lat, w tym w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były
kierowane przez zarząd komisaryczny, z wyjątkiem spółki:
 Wilbo S.A.
Jako Prezes Zarządu przez cała kadencję (2007-2010) Leszek Stypułkowski przeprowadził restrukturyzację Wilbo
S.A., podmiotu borykającego się z licznymi problemami, w tym finansowymi. W trakcie trwania kadencji Pana
Stypułkowskiego na stanowisku Prezesa Zarządu Wilbo S.A. odnotowało znacząca poprawę wyników – w tym
szczególności wypracowało zysk netto w każdym z kolejnych trzech lat. Również w 2009 roku, który był rokiem
kryzysu walutowego. Pan Stypułkowski nie zdecydował się kandydować na kolejną kadencję z powodów
zdrowotnych. Kadencja zakończyła się w 26 czerwca 2010 roku. Od tego czasu firmą targały różne perturbacje,
częste zmiany zarządów oraz nieudane połączenie z SEKO S.A. Dwa lata później, 20 lipca 2012 roku Zarząd Wilbo
S.A. wystąpił z wnioskiem o upadłość układową, która jest obecnie realizowana.
 Alumast S.A.
Spółka była w upadłości układowej od października 2009 roku. Leszek Stypułkowski został zaproszony do Rady
Nadzorczej jaki przedstawiciel mniejszościowego udziałowca – inwestora kapitałowego. Po zapoznaniu się z
sytuacją spółki, która kilka lat wcześniej debiutowała na rynku New Connect, Pan Stypułkowski zarekomendował
Zarządowi proces naprawczy w postaci upadłości układowej.
 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym uznanych organizacji zawodowych),
 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
Mariusz Sawoniewski
Funkcja w ramach Emitenta:
Członek Rady Nadzorczej
Szczegółowy opis wiedzy i doświadczeń:
Wykształcenie:
Wyższe
Absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Ekonomiczny oraz Podyplomowego
Studium Menedżerskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Przebieg pracy zawodowej:
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2014 – obecnie
2013 – obecnie
2013 – obecnie
2012 – 2013
2009 – 2010
2006 – 2013
2002 – 2006
2001 – 2006
1999 – 2006
1997 – 1998

Rank Progress S.A., Członek Rady Nadzorczej
Vectis Konsulting Sp. z o.o., prezes zarządu, udziałowiec
Ritaco, właściciel
Unidevelopment S.A., prezes zarządu
UNIBEP S.A., dyrektor finansowy, członek zarządu, wiceprezes zarządu
EVIS Sp. z o.o., dyrektor zarządzający
PFK Sp. z o.o., analityk finansowy
PFP Sp. z o.o., analityk finansowy
FWR “Biruna” S.A., specjalista ds. controllingu

Mariusz Sawoniewski nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Rank Progress S.A., która miałaby istotne
znaczenie dla Emitenta. Nie ma powiązań rodzinnych z innymi członkami organów administracyjnych, zarządzających i
nadzorczych oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla (o których mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do
Rozporządzenia 809).
Wedle złożonego oświadczenia Mariusz Sawoniecki w ciągu ostatnich pięciu lat:
 jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta,
 jest prezesem zarządu Vectis Konsulting Sp. z o.o.,
 był prezesem zarządu Unidevelopment S.A., członkiem zarządu i wiceprezesem zarządu Unibep S.A.,
 był członkiem rady nadzorczej Makbud Sp. z o.o.,
 posiada 99 % udziałów Vectis Konsulting Sp. z o.o., oraz 10 % udziałów Unidevelopment S.A.,
 nie posiada on ani obecnie, ani w okresie ostatnich pięciu lat, udziałów w jakichkolwiek innych spółkach,
 nie został skazany za przestępstwo oszustwa,
 nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub osoby zarządzającej
wyższego szczebla (o której mowa w ust. 14.1 lit. d Załącznika I do Rozporządzenia 809) w podmiotach, które w
okresie ostatnich pięciu lat, w tym w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były
kierowane przez zarząd komisaryczny,
 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym uznanych organizacji zawodowych),
 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
jakiegokolwiek emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

14.2.

KONFLIKT INTERESÓW W ORGANACH ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I
NADZORCZYCH ORAZ WŚRÓD OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA

Według wiedzy Emitenta wśród członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej nie występują potencjalne konflikty
interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta a ich prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami, z wyjątkiem
możliwości zaistnienia potencjalnego konfliktu interesów w związku z następującymi okolicznościami:
 Pan Paweł Puterko członek Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie:







Prezesem Zarządu i udziałowcem PROFESCAPITAL Sp. z o.o. pełniącego funkcję Doradcy Finansowego Emitenta,
Prezesem Zarządu i akcjonariuszem (poprzez PROFESCAPITAL) Abak S.A. Abak S.A. posiada 100% udziałów
Progress XXVIII Sp. z o.o., w której Pan Paweł Puterko pełni funkcję Prezesa Zarządu. Spółka została nabyta przez
Abak S.A. w grudniu 2013 roku i świadczy, na warunkach rynkowych, na rzecz Grupy Emitenta usługi księgowokadrowe.
jednakże w ocenie Emitenta Paweł Puterko nie prowadzi interesów prywatnych ani nie wykonuje innych obowiązków,
które pozostawałyby w konflikcie z interesami Emitenta.
Pan Tomasz Janicki wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta posiada jednocześnie 75% udziałów w spółce Axon
Tax Sp. z o.o., która na rzecz Grupy Emitenta świadczy, na warunkach rynkowych, usługi doradztwa podatkowego.
Pan Andrzej Chełchowski członek Rady Nadzorczej Emitenta jest komplementariuszem w spółce Kancelaria
Adwokatów i Radców Prawnych Miller, Canfield, W. Babicki, A. Chełchowski i Wspólnicy Sp.k, która na rzecz Grupy
Emitenta świadczyła, na warunkach rynkowych, usługi doradztwa prawno-podatkowego.

Według wiedzy Emitenta, nie występują żadne umowy ani porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami,
dostawcami lub innymi osobami, na mocy których osoby wskazane w pkt. 14 Części III Prospektu zostały wybrane na
członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
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15. WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA
15.1.

WYNAGRODZENIA DLA OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH,
ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA

Zarząd
Wszyscy członkowie Zarządu pełnią funkcję na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wynagrodzenie wypłacane członkom
Zarządu nie zależy planu premii lub podziału zysków. Wszyscy członkowie Zarządu objęci są ubezpieczeniem od
odpowiedzialności cywilnej dla członków zarządu spółek kapitałowych. Dodatkowo członkom Zarządu nie przyznano innych
świadczeń w naturze.
Tabela: Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2013 roku (w tys. PLN)
Wyszczególnienie
Jan Mroczka
Dariusz Domszy
Mariusz Kaczmarek
Źródło: Emitent

Emitent
780
383
318

Wynagrodzenie
Jednostki zależne
305
266
-

Łącznie
1.085
649
318

Rada Nadzorcza
Wynagrodzenie wypłacane członkom Rady Nadzorczej nie zależy od planu premii lub podziału zysków. Nie jest również
wypłacane w formie opcji na akcje. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej objęci są ubezpieczeniem od odpowiedzialności
cywilnej dla członków rady nadzorczej spółek kapitałowych. Dodatkowo członkom Rady Nadzorczej nie przyznano innych
świadczeń w naturze .
Informacje odnoszące się do wartości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej prezentuje poniższa tabela.
Tabela: Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w 2013 roku (w tys. PLN)
Wyszczególnienie
Wynagrodzenie
Marcin Gutowski
86
Tomasz Janicki
29
Paweł Puterko
42
Piotr Kowalski
42
Andrzej Chełchowski
23
Mariusz Sawoniewski*
Leszek Stypułkowski *
*)Pan Mariusz Sawoniewski i Pan Leszek Stypułkowski pełnią funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 9 maja
2014 (zostali powołani uchwałą ZWZA w dniu 9 maja 2014)
Źródło: Emitent

15.2.

OGÓLNA KWOTA WYDZIELONA LUB ZGROMADZONA PRZEZ EMITENTA LUB JEGO
PODMIOTY ZALEŻNE NA ŚWIADCZENIA RENTOWE, EMERYTALNE LUB PODOBNE
ŚWIADCZENIA

Emitent nie tworzy rezerw na świadczenia emerytalno-rentowe, odprawy pośmiertne lub świadczenia podobnego typu.

16. PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO
16.1.

DATA ZAKOŃCZENIA OBECNEJ KADENCJI CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH,
ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ OKRES, PRZEZ JAKI OSOBA TA SPRAWOWAŁA
SWOJĄ FUNKCJĘ

Zarząd
Zarząd Emitenta składa się obecnie z 3 członków:
 Jan Mroczka został powołany do Zarządu w dniu 12 czerwca 2013 roku na trzyletnią kadencję Prezesa Zarządu. Jego
kadencja rozpoczęła się 14 czerwca 2013 roku i upływa z dniem 14 czerwca 2016 roku. Jego mandat wygasa najpóźniej
z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
kończący się dnia 31 grudnia 2015 r.
 Dariusz Domszy został powołany do Zarządu w dniu 12 czerwca 2013 roku na trzyletnią kadencję Wiceprezesa
Zarządu. Jego kadencja rozpoczęła się 14 czerwca 2013 roku i upływa z dniem 14 czerwca 2016 roku. Jego mandat
wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok
obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 r.
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Mariusz Kaczmarek został powołany do Zarządu w dniu 12 czerwca 2013 roku na trzyletnią kadencję Członka Zarządu.
Jego kadencja rozpoczęła się 14 czerwca 2013 roku i upływa z dniem 14 czerwca 2016 roku. Jego mandat wygasa
najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok
obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 r.

Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza Emitenta składa się obecnie z 7 członków:
 Marcin Gutowski został powołany na Członka Rady Nadzorczej, pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z
dniem 8 lipca 2013 r.,
 Tomasz Janicki został powołany na Członka Rady Nadzorczej z dniem 8 lipca 2013 r.,
 Paweł Puterko został powołany na Członka Rady Nadzorczej z dniem 8 lipca 2013 r.,
 Piotr Kowalski został powołany na Członka Rady Nadzorczej z dniem 8 lipca 2013 r.,
 Andrzej Chełchowski został powołany na Członka Rady Nadzorczej z dniem 8 lipca 2013 r.
 Leszek Stypułkowski został powołany na Członka Rady Nadzorczej z dniem 8 maja 2014 r.
 Mariusz Sawoniecki został powołany na Członka Rady Nadzorczej z dniem 8 maja 2014 r.
Kadencja wszystkich ww. członków Rady Nadzorczej trwa do dnia 8 lipca 2016 r.

16.2.

UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH,
ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH Z EMITENTEM LUB Z JEGO PODMIOTEM ZALEŻNYM
OKREŚLAJĄCE ŚWIADCZENIA WYPŁACANE W CHWILI ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY

Nie istnieją żadne umowy o świadczenia usług organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych z Emitentem
określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy.

16.3.

KOMITET AUDYTU I KOMITET WYNAGRODZEŃ EMITENTA

Rada Nadzorcza w dniu 1 sierpnia 2013 roku powołała trzyosobowy Komitet Audytu, którego przewodniczącym został Pan
Marcin Gutowski.
Pan Marcin Gutowski, jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta i spełnia kryteria niezależności, posiada również
odpowiednie kwalifikacje w zakresie rachunkowości o których mowa 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. Posiadane kompetencje w zakresie rachunkowości nabył studiując na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w
Toruniu, na kierunku zarządzania finansami i rachunkowości. Z uwagi na powyższe w ocenie Emitenta kompetencje Pana
Marcina Gutowskiego wypełniają wymagania 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.
Ponadto Pan Marcin Gutowski spełnia kryteria niezależnego dyrektora niewykonawczego lub dyrektora będącego
członkiem rady nadzorczej określone w załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., do
których odnoszą się Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW.
Dodatkowo w skład komitetu Audytu wchodzą Pan Tomasz Janicki oraz Pan Paweł Puterko.

16.4.

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO

Na dzień sporządzenia Prospektu emisyjnego Emitent stosuje wszystkie zasady wyrażone w uchwale GPW „Dobre Praktyki
Spółek Notowanych na GPW” obowiązującego od dnia 1 stycznia 2013 roku, którego pełna treść znajduje się na stronie
internetowej dedykowanej zagadnieniom ładu korporacyjnego pod adresem: http://www.corp-gov.gpw.pl, z wyjątkiem
następujących: I.5, I.9, I.10, I.11, I.12, II.1 pkt 2a, II.1 pkt 7, II.1 pkt 9a, II.1 pkt 14, III.1 pkt 3, III.3, IV.10 pkt 1, IV.10 pkt 2.
Poniżej Emitent wskazuje uzasadnienie do nieprzestrzegania ww. zasad.
Zasada nr I.5: „Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w
szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy
określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie
zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów
spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), ·uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).”
Wynagrodzenie Zarządu ustala Rada Nadzorcza, natomiast wynagrodzenie Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
Wynagrodzenia członków organów Emitenta ustalane są na podstawie zakresu zadań i odpowiedzialności wynikającej z
pełnionych funkcji i wynikają z wielkości Emitenta oraz uzyskiwanych wyników ekonomicznych.
Zasada nr I.9: „GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział
kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność
i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.”
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Emitent nie prowadzi polityki kadrowej opartej na uprzywilejowaniu płci i nie ogranicza udziału przedstawicieli żadnej płci
w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru. Decyzja w zakresie obsady organów Emitenta należy do akcjonariuszy i Rady
Nadzorczej Emitenta, którzy dokonując zmian w składzie tych organów kierują się kompetencjami, doświadczeniem i
umiejętnościami kandydatów, nie zaś ich płcią.
Zasada nr I.10: „Jeżeli spółka wspiera rożne formy ekspresji artystycznej i kulturalnej, działalność sportową albo działalność
w zakresie edukacji lub nauki i postrzega swoją aktywność w tym zakresie jako element swojej misji biznesowej i strategii
rozwoju, mający wpływ na innowacyjność przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność, dobrą praktyką jest publikowanie, w
sposób przyjęty przez spółkę, zasad prowadzenia przez nią działalności w tym zakresie.”
Emitent wspiera incydentalnie działalność w wymienionym zakresie, niemniej jednak nie uznaje, aby stanowiła ona
element misji biznesowej i strategii rozwoju mający wpływ na innowacyjność przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność.
Zasada nr I.11: „Przejawem dbałości spółki giełdowej o należytą, jakość ładu informacyjnego jest zajmowanie przez nią, w
formie komunikatu zamieszczanego na swojej stronie internetowej, stanowiska – chyba że spółka uzna inne działanie za
bardziej właściwe - w sytuacji, gdy dotyczące spółki: - publicznie przekazane informacje są od początku nieprawdziwe,
częściowo nieprawdziwe, albo stały się takimi później, - publicznie wygłoszone opinie są od początku, albo w wyniku
późniejszych okoliczności, nieoparte na istotnych przesłankach o obiektywnym charakterze. Zasada ta odnosi się do opinii
lub informacji wypowiedzianych publicznie przez przedstawicieli spółki w szerokim sensie lub przez inną osobę, której
wypowiedzi mogą mieć skutek opiniotwórczy, i niezależnie od tego, czy te informacje lub opinie zawierają sugestie
korzystne dla spółki, czy też sugestie niekorzystne.”
Rank Progress S.A. uznaje, iż najbardziej wiarygodnym źródłem informacji nt. Emitenta są przede wszystkim: strona
internetowa www.rankprogress.pl, informacje publikowane za pośrednictwem systemu ESPI i EBI, informacje i artykuły
prasowe przygotowane na zlecenie Emitenta oraz informacje udzielane w odpowiedziach na zapytania inwestorów.
Emitent nie odpowiada za informacje przez niego nieautoryzowane. Jednakże Zarząd każdorazowo poddaje publikowane o
spółce informacje analizie i w przypadku, gdyby miały okazać się nieprawdziwe i/lub wyrządzić spółce lub jej
akcjonariuszom istotną szkodę, Zarząd nie wyklucza odpowiedniej reakcji na stronie internetowej. Do chwili obecnej Zarząd
nie stwierdził tego typu konieczności.
Zasada nr I.12: „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika
prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.”
Biorąc pod uwagę koszty i ryzyka oraz małe doświadczenie rynku w tym zakresie, Emitent nie zdecydował się na chwilę
obecną na zapewnienie akcjonariuszom możliwości udziału w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej. W miarę upowszechniania się stosowania tego rozwiązania technicznego oraz zapewnienia
odpowiedniego bezpieczeństwa jego stosowania, Zarząd Emitenta rozważy wprowadzenie go w życie.
Zasada nr II.1 pkt 2a: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: (…) Corocznie, w czwartym
kwartale – informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki w okresie ostatnich
dwóch lat”.
Skład Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta jest na bieżąco aktualizowany za pośrednictwem raportowania bieżącego
oraz strony internetowej www.rankprogress.pl. Informacje odnośnie historycznego składu organów zarządzających i
nadzorujących Emitenta znajdują się w raportach okresowych.
Zasada nr II.1 pkt 6: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: (…) Roczne sprawozdania z
działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy
rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.”
Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów oraz oceny systemu kontroli
wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Emitenta, bowiem w ramach działalności Rady Nadzorczej nie
istnieją komitety za wyjątkiem Komitetu Audytu.
Zasada nr II.1 pkt 7: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: (…) Pytania akcjonariuszy
dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na
zadawane pytania.”
Zasada ta nie będzie stosowana, gdyż w opinii Rank Progress
akcjonariuszy.

S.A. publikacja pytań mogłaby naruszyć interesy

Zasada nr II.1 pkt 9a: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: (…) Zapis przebiegu obrad
walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.”
Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia wielu czynności techniczno-organizacyjnych Emitent nie zdecydował się na
chwilę obecną na zapis obrad walnego zgromadzenia, ani w formie audio, ani wideo. Ponadto treść podejmowanych
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uchwał Emitent przekazuje w formie raportów bieżących, wszyscy akcjonariusze mają więc możliwość zapoznania się ze
sprawami poruszanymi na walnym zgromadzeniu.
Zasada nr II.1 pkt 14: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: (…) Informację o treści
obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub
informację o braku takiej reguły.”
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego jak i zmiana takiego podmiotu należy do
kompetencji Rady Nadzorczej Emitenta, która w swoich decyzjach nie stosuje stałej reguły dotyczącej zasad wyboru i
zmiany ww. podmiotu.
Zasada nr III.1 pkt 3: „Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna: (…) rozpatrywać i
opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.”
Regulamin działania Rady Nadzorczej nie przewiduje obowiązku opiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał
Walnego Zgromadzenia.
Zasada nr III.3: „Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie
umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.”
W opinii Rank Progress S.A. obecność wszystkich członków Rady Nadzorczej nie jest obligatoryjna, ponieważ na pytania
akcjonariuszy w sposób kompetentny odpowiada każdy z członków Zarządu i Rady Nadzorczej z osobna. Jednocześnie
Zarząd Emitenta oświadcza, iż w obradach walnego zgromadzenia uczestniczą zawsze Przewodniczący lub
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
Zasada nr III.10 pkt 1 i 2: „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) Transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie
rzeczywistym, 2) Dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach, której akcjonariusze mogą wypowiadać się w
toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.”
Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia wielu czynności techniczno – organizacyjnych i związane z nimi koszty i
ryzyka oraz małe doświadczenie rynku w tym zakresie, Emitent nie zdecydował się na chwilę obecną na transmisję obrad
walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz na zapewnienie akcjonariuszom możliwości udziału w walnych
zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W miarę upowszechniania się stosowania tego
rozwiązania technicznego oraz zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa jego stosowania, Zarząd Emitenta rozważy
wprowadzenie go w życie.

17. PRACOWNICY
17.1.

OGÓLNA LICZBA PRACOWNIKÓW EMITENTA I W PODZIALE NA FORMĘ ZATRUDNIENIA I
WYKONYWANE FUNKCJE

Emitent
Na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Emitent zatrudnia 52 osoby, z tego większość, bo 34 zatrudnia na umowę o
pracę.
Liczba osób zatrudnionych w latach 2011-2013 i do dnia zatwierdzenia Prospektu emisyjnego kształtowała się w
następujący sposób:
Tabela: Zatrudnienie Emitenta wg form świadczenia pracy
Na dzień:
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
Na dzień zatwierdzenia Prospektu
Źródło: Emitent

Liczba osób
71
79
41
52

w tym:
umowa o pracę
64
72
36
34

Tabela: Zatrudnienie według pełnionych funkcji w Spółce
Na dzień:
Zarząd i Dyrekcja
31.12.2011
4
31.12.2012
4
31.12.2013
3
Na dzień zatwierdzenia Prospektu
3
Źródło: Emitent
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umowa zlecenia
7
7
5
18

Administracja
56
64
29
29

umowa o dzieło
0
0
0
0

Pozostali pracownicy
8
8
7
5
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Grupa Emitenta
Na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Grupa Emitenta zatrudnia 111 osób, z tego większość, bo 66 zatrudnia na
umowę o pracę.
Liczba osób zatrudnionych w latach 2011-2013 i do dnia zatwierdzenia Prospektu emisyjnego kształtowała się w
następujący sposób:
Tabela: Zatrudnienie Grupy Emitenta wg form świadczenia pracy
w tym:
Na dzień:
Liczba osób
umowa o pracę
31.12.2011
82
71
31.12.2012
103
90
31.12.2013
74
60
Na dzień zatwierdzenia Prospektu
111
66
Źródło: Emitent
Tabela: Zatrudnienie według pełnionych funkcji w Spółce
Na dzień:
Zarząd i Dyrekcja
31.12.2011
4
31.12.2012
6
31.12.2013
6
Na dzień zatwierdzenia Prospektu
5
Źródło: Emitent

umowa zlecenia
11
13
14
45

Administracja
63
76
46
57

umowa o dzieło
0
0
0
0

Pozostali pracownicy
8
14
14
13

Emitent nie zatrudnia pracowników czasowych (sezonowych). Miejscem świadczenia pracy Zarządu jest Legnica.

17.2.

POSIADANE AKCJE LUB OPCJE NA AKCJE PRZEZ OSOBY WCHODZĄCE W SKŁAD ORGANÓW
ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH

Następujący członkowie organów, o których mowa w punkcie 14.1 Części III Prospektu posiadają akcji Emitenta:
 Pan Jan Mroczka, pełniący funkcję Prezesa Zarządu
 Pan Dariusza Domszy, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu
 Pan Mariusza Kaczmarka pełniący funkcję Członka Zarządu
Tabela: Akcje posiadane przez osoby wchodzące w skład organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych
%w
Liczba głosów na
% udział w liczbie
Wyszczególnienie
Liczba akcji
kapitale
WZA
głosów
Jan Mroczka z Colin Holdings Ltd.
z siedzibą w Nikozji (Cypr) i
11.925.043
32,07%
20.350.086
40,75%
Clarriford Ltd. z siedzibą
w Nikozji (Cypr)
Dariusz Domszy wraz z
Dermsten Trade Ltd. z siedzibą
264.840
0,71%
264.840
0,53%
w Nikozji (Cypr)
Mariusz Kaczmarek
2.500
0,01%
2.500
0,01%
Źródło: Emitent
Pan Jan Mroczka, który pełni funkcję Prezesa Zarządu posiada bezpośrednio 1.054.514 akcji Emitenta i pośrednio:
 8.746.103 akcji Emitenta poprzez Clarriford Limited, w którym Pan Jan Mroczka posiada 100% udziałów
 2.124.426 akcji Emitenta poprzez Colin Holdings Limited, w którym Pan Jan Mroczka posiada 100% udziałów
Pan Dariusz Domszy, który pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu posiada bezpośrednio 5.000 akcji Emitenta i pośrednio
259.840 akcji Emitenta poprzez Dermsten Trade Ltd, w którym Pan Dariusz Domszy posiada 100% udziałów
Na dzień zatwierdzenia Prospektu, żaden z członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, o których
mowa w punkcie 14.1 Części III Prospektu "Dokument rejestracyjny" nie posiada opcji na akcje Emitenta.

17.3.

OPIS WSZELKICH USTALEŃ DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW W KAPITALE
EMITENTA

Na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego, Emitent w ramach realizowanych Programów Motywacyjnych przyznał
łącznie 39 pracownikom i współpracownikom Emitenta i spółek zależnych 28.500 sztuk akcji.
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18. ZNACZNI AKCJONARIUSZE
18.1.

INFORMACJE
NA
TEMAT
OSÓB
INNYCH
NIŻ
CZŁONKOWIE
ORGANÓW
ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH, KTÓRE W SPOSÓB
BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI MAJĄ UDZIAŁY W KAPITALE EMITENTA LUB PRAWA GŁOSU
PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO EMITENTA

Poniżej w tabeli przedstawiono osoby inne niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, które
w sposób bezpośredni lub pośredni posiadają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy
prawa krajowego Emitenta.
Tabela: Akcje posiadane przez osoby inne niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych
%w
Liczba głosów na
% udział w liczbie
Wyszczególnienie
Liczba akcji
kapitale
WZA
głosów
Elsoria Trading Limited z siedzibą
1.526.354
4,10%
1.526.354
3,06%
w Nikozji (Cypr)
Noble Funds TFI S.A.
2.932.434
7,89%
2.932.434
5,87%
Silver Coast Investment Sp. z o.o.
2.799.563
7,53%
2.799.563
5,61%
S.K.A. z siedzibą w Warszawie
Pioneer PKO
2.753.005
7,40%
2.753.005
5,51%
Investment Management S.A.
Źródło: Emitent

18.2.

INFORMACJE O INNYCH PRAWACH GŁOSU W ODNIESIENIU DO EMITENTA

Akcjonariusze Emitenta nie posiadają żadnych innych praw głosu niż prawa związane z posiadanymi akcjami Emitenta.
Akcje imienne serii A1 i A2 są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypadają
dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
Emitent w dniu 13 października złożył do Sądu rejestrowego wniosek w sprawie zarejestrowania zmiany Akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A2 na Akcje zwykłe na okaziciela serii A2. Po rejestracji przez Sąd zmian w Statucie Emitenta Akcje
serii A2 staną sią akcjami zwykłymi na okaziciela.

18.3.

WSKAZANIE PODMIOTU DOMINUJĄCEGO
SPRAWUJĄCEGO KONTROLĘ NAD EMITENTEM

WOBEC

EMITENTA

LUB

PODMIOTU

Nie istnieje podmiot dominujący wobec Emitenta ani podmiot sprawujący kontrolę nad Emitentem. W razie pojawienia się
podmiotu dominującego, Statut Emitenta nie przewiduje mechanizmów zapobiegających nadużywaniu kontroli. Takie
mechanizmy zawierają przepisy prawa, m.in. Kodeks spółek handlowych oraz ustawa o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyznając
akcjonariuszom określone uprawnienia. W szczególności: art. 6 KSH (prawo żądania informacji o powstaniu stosunku
dominacji), art. 20 KSH (obowiązek równego traktowania akcjonariuszy), art. 385 § 3 KSH (prawo złożenia wniosku o wybór
członków Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami), art. 422 § 1 KSH (prawo wniesienia powództwa o uchylenie uchwały
WZA), art. 20 Ustawy o Ofercie Publicznej (obowiązek równego traktowania akcjonariuszy), art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie
Publicznej (prawo złożenia wniosku o dokonanie wyboru rewidenta do spraw szczególnych).

18.4.

OPIS WSZELKICH ZNANYCH EMITENTOWI USTALEŃ, KTÓRYCH REALIZACJA W PRZYSZŁOŚCI
MOŻE SPOWODOWAĆ ZMIANY W SPOSOBIE KONTROLI EMITENTA

Emitentowi nie są znane jakiekolwiek ustalenia, w wyniku których w przyszłości mogą nastąpić zmiany w sposobie kontroli
Emitenta.

19. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
W okresie objętymi historycznymi informacjami finansowymi, Emitent był stroną transakcji z podmiotami powiązanymi
według definicji podanej w MSR 24 przyjętym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002. W świetle definicji
wynikających z MSR 24 następujące podmioty powinny być uważane za powiązane z Emitentem:
 Osoby wchodzące w skład Zarządu oraz bliscy członkowie ich rodzin,
 Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej oraz bliscy członkowie ich rodzin,
 Jednostki mające znaczący wpływ na Grupę,
 Jednostki, z którymi Emitent prowadzi wspólne przedsięwzięcia,
 Jednostki zależne (współzależne) od kluczowego personelu kierowniczego lub członków ich bliskiej rodziny,
 Kluczowy personel kierowniczy oraz ich bliska rodzina.
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19.1.

OKRES OD 01.01.2014 DO DNIA ZATWIERDZENIA PROSPEKTU

Poniżej przedstawiono transakcje z podmiotami powiązanymi oraz wzajemne obroty wraz z nierozliczonymi wzajemnymi
saldami należności i zobowiązań w okresie od 01.01.2014 do dnia zatwierdzenia Prospektu.
Rodzaj
powiązania

Kluczowy
personel
kierowniczy

Strona powiązana

Transakcja

Zakup usługi
Udzielona pożyczka
Odsetki od udzielonej
Jednostki
pożyczki
mające
znaczący
Clarriford Limited
Odsetki od otrzymanych
wpływ na
pożyczek
Grupę
Emisja obligacji serii D
Odsetki od obligacji serii D
Emisja obligacji serii E
Odsetki od obligacji serii E
Sprzedaż - refaktura
Wynajem lokalu
NCT Inwestycje
Świętokrzyskie I
Udzielone pożyczki
Sp. z o.o.
Odsetki od udzielonych
pożyczek
Wspólne
Zakup usług najmu tablicy
przedsięwzięcia
reklamowej
Wynajem lokalu
Progress XVII
Sp. z o.o.
Udzielone pożyczki
Odsetki od udzielonych
pożyczek
Colin Holdings Limited Inne usługi - sprzedaż
Zakup udziałów
MB Progress 1
Sp. z o. o.
Wynajem lokalu
Jan Mroczka MB Progress Capital Sprzeda z - pozostałe
Limited Development
"MB Progress 1"
Wynajem lokalu
Sp. z o.o.
Wynajem lokalu
Małgorzata
Klub Con Cuore
Zakup usług
Mroczka
Małgorzata Mroczka
gastronomicznych
Zakup usług komercjalizacji
Jednostki
obiektów
zależne
Piotr
"BRAND" Piotr
Wynajem samochodu
(współzależne)
Kowalski
Kowalski
Zwrot kosztów udziału w
od kluczowego
targach nieruchomości personelu
sprzedaż
kierowniczego
lub członków
Wynajem lokalu
ich bliskiej
Czynsz najmu w obiektach
Choice Sp. z o. o.
rodziny
handlowych
Zakupy - pozostałe
Wynajem lokalu
Czynsz najmu w obiektach
Broaster Sp. z o. o.
handlowych
Małgorzata
Mroczka,
Zakupy - napoje,
Jan Mroczka
konsumpcja
Wynajem lokalu
Sprzedaż środków trwałych
Czynsz najmu w obiektach
EFEZ Polska Sp. z o. o.
handlowych
Zakup usług
gastronomicznych
PROSPEKT EMISYJNY RANK PROGRESS S.A.

Saldo na dzień
zatwierdzenia Prospektu
(tys. PLN)
Należności Zobowiązania
5
5
75
-

Obroty
(tys.
PLN)

3

10

-

-

-

26

292
148
8
1
-

8
1
24.927

1.635
4
5.200
157
-

958

4.670

-

1

-

-

1
-

3.549

-

160

286

-

334
1
1

20
-

2.834
-

1

-

-

13

7

-

50

-

4

191

1

-

22

7

-

-

4

-

1

-

-

182

11

-

4
1

-

-

118

6

-

12

-

-

1
1

-

-

314

18

-

35

-

1
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MJM Group S.A.

Mind Progress
Sp. z. o. o.
Mateusz
Mroczka

Developing Minds
Sp. z o.o.

Zakupy - pozostałe
Wynajem lokalu
Wynajem samochodu sprzedaż
Sprzedaż - pozostałe
Zakup wyposażenia
Najem samochodu - zakup
Czynsz najmu w obiektach
handlowych
Otrzymane pożyczki
Odsetki od otrzymanych
pożyczek
Wynajem lokalu
Zakup usług graficznych,
marketingowych
Wynajem lokalu

Wynajem lokalu
PR Progress Sp. z o.o. Zakup usług
marketingowych
Małgorzata
Puterko,
Paweł
Puterko

Profescapital Sp. z o.o. Zakup usług

Argentis Sp. z o.o.

Tomasz
Janicki

Axon Tax Sp. z o.o.

Małgorzata
Puterko,
Paweł
Puterko

Progress XXVIII
Sp. z o.o.

Małgorzata Mroczka i Jan Mroczka
Kluczowy
personel
kierowniczy
oraz ich bliska
rodzina

Jan Mroczka

Dariusz Domszy
Marcin Gutowski

Pozostałe
jednostki
powiązane

Jan Mroczka
- do lutego
2014 r.

Cinema 3D S.A. (*)

Zakup usług doradztwa
prawnego
Zakup usług doradztwa
podatkowego
Zakup usługi księgowej
Wynajem lokalu
Otrzymana pożyczka
Odsetki od otrzymanej
pożyczki
Udzielona pożyczka
Odsetki od udzielonej
pożyczki
Refaktura za media
Sprzedaż spółki Colin
Holdings Limited
Zakup Osiedle Ptasie /
Legnica
Sprzedaż lokalu
mieszkalnego
Najem mieszkania - zakup
Czynsz najmu w obiektach
handlowych
Sprzedaż samochodu
Zakupy - pozostałe

11
17

3

-

3

1

-

1
111
209

-

-

328

11

-

4.232

-

4.026

151

-

105

1

-

-

1.290

18

11

1

1

-

1

-

-

134

10

9

71

-

-

134

-

14

376

-

29

2.284
41
-

-

232
40

2

-

2

-

40

-

2

2

-

1

2

-

-

4

-

-

-

365

-

277

-

23

3

-

124

-

-

207
2

-

-

*) Jednostka powiązana do lutego 2014 roku
Tabela: Wynagrodzenie Członków Zarządu od 01.01.2014 do dnia złożenia Prospektu (w tys. PLN)
Wynagrodzenie
Wyszczególnienie
Emitent
Jednostki zależne
Jan Mroczka
919
246
Dariusz Domszy
271
178
Mariusz Kaczmarek
229
Źródło: Emitent

Łącznie
1 165
449
229

Rada Nadzorcza
Wynagrodzenie wypłacane członkom Rady Nadzorczej nie zależy od planu premii lub podziału zysków. Nie jest również
wypłacane w formie opcji na akcje. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej objęci są ubezpieczeniem od odpowiedzialności
PROSPEKT EMISYJNY RANK PROGRESS S.A.
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cywilnej dla członków rady nadzorczej spółek kapitałowych. Dodatkowo członkom Rady Nadzorczej nie przyznano innych
świadczeń w naturze .
Informacje odnoszące się do wartości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej prezentuje poniższa tabela.
Tabela: Wynagrodzenie Rady Nadzorczej od 01.01.2014 do dnia złożenia Prospektu (w tys. PLN)
Wyszczególnienie
Wynagrodzenie
Marcin Gutowski
149
Tomasz Janicki
45
Paweł Puterko
36
Piotr Kowalski
36
Andrzej Chełchowski
36
Mariusz Sawoniewski*
19
Leszek Stypułkowski *
19
*)Pan Mariusz Sawoniewski i Pan Leszek Stypułkowski pełnią funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 9 maja
2014 (zostali powołani uchwałą ZWZA w dniu 9 maja 2014)
Tabela: Pożyczki zaciągnięte od jednostek zależnych
Data otrzymania
Wartość pożyczki
Pożyczkodawca
pożyczki
(PLN)
2014-01-27
97.423,24
E.F. Progress VI Sp. z o.o.
2014-01-28
78.554,46
E.F. Progress VI Sp. z o.o.
2014-01-29
9.423,69
E.F. Progress VI Sp. z o.o.
2014-02-11
92.946,04
Progress IX Sp. z o.o.
2014-02-13
204.503,44
Progress IX Sp. z o.o.
2014-02-14
134.501,30
Progress IX Sp. z o.o.
2014-02-18
158.247,56
Progress IX Sp. z o.o.
2014-02-20
92.742,57
Progress IX Sp. z o.o.
2014-02-27
196.500,00
Progress IX Sp. z o.o.
2014-03-05
172.084,13
Progress XIX Sp. z o.o. SKA
2014-03-07
139.356,74
Progress XIX Sp. z o.o. SKA
2014-03-27
107.795,56
Progress XIX Sp. z o.o. SKA
2014-04-29
220.400,35
Progress IX Sp. z o.o.
2014-04-30
193.586,68
Progress IX Sp. z o.o.
2014-05-05
42.453,52
Progress IX Sp. z o.o.
2014-05-06
149.441,06
Progress IX Sp. z o.o.
2014-05-13
15.083,02
Progress IX Sp. z o.o.
2014-05-14
82.737,50
Progress IX Sp. z o.o.
2014-05-16
114.309,14
Progress IX Sp. z o.o.
2014-05-19
21.456,63
Progress IX Sp. z o.o.
2014-05-20
68.992,82
Progress IX Sp. z o.o.
2014-05-21
68.855,52
Progress IX Sp. z o.o.
2014-05-23
19.953,39
Progress IX Sp. z o.o.
2014-05-26
15.710,62
Progress IX Sp. z o.o.
2014-05-27
117.001,71
Progress IX Sp. z o.o.
2014-05-28
15.530,93
Progress IX Sp. z o.o.
2014-05-29
64.798,52
Progress IX Sp. z o.o.
2014-05-30
10.672,12
Progress IX Sp. z o.o.
2014-06-03
246.994,85
Progress IX Sp. z o.o.
2014-06-04
363.011,27
Progress II Sp. z o.o.
2014-06-04
270.340,00
Progress IX Sp. z o.o.
2014-06-04
466.146,00
Progress XIX Sp. z o.o. SKA
2014-06-09
380.000,00
Progress IX Sp. z o.o.
2014-06-09
136.118,62
Progress IX Sp. z o.o.
2014-06-09
10.325,56
Rank Recycling Energy Sp. z o.o.
2014-06-10
47.055,58
Progress IX Sp. z o.o.
2014-06-10
24.966.785,49
Progress XIX Sp. z o.o. SKA
2014-06-11
59.296,88
Progress IX Sp. z o.o.
2014-06-13
41.815,21
Progress IX Sp. z o.o.
2014-06-16
1.336.267,50
Progress IX Sp. z o.o.
2014-06-16
4.000.000,00
Progress XIX Sp. z o.o. SKA
2014-06-16
135.116,53
Progress XIX Sp. z o.o. SKA
2014-06-18
57.988,01
Progress XIX Sp. z o.o. SKA
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Data wymagalności
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2017-01-01
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
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2014-06-20
2014-06-23
2014-06-24
2014-06-25
2014-06-26
2014-06-27
2014-07-01
2014-07-07
2014-07-08
2014-07-09
2014-07-10
2014-07-14
2014-07-15
2014-07-17
2014-07-21
2014-07-22
2014-07-31
2014-08-01
2014-08-04
2014-08-07
2014-08-08
2014-08-11
2014-08-12
2014-08-18
2014-08-29
2014-09-29
2014-09-29
2014-10-02
2014-10-08
2014-10-09
Źródło: Emitent

27.698,26
105.773,22
22.706,18
24.996,04
5.500,00
12.000,00
66.927,54
693.239,57
276.700,26
85.026,09
64.575,50
90.000,00
19.086,67
141.462,71
21.798,00
350.000,00
100.000,00
158.111,20
247.201,81
150.000,00
92.000,00
56.750,40
34.802,28
250.000,00
1.000.000,00
75.000,00
400.000,00
70.000,00
220.000,00
500.000,00

Progress XIX Sp. z o.o. SKA
Progress XIX Sp. z o.o. SKA
Progress XIX Sp. z o.o. SKA
Progress XIX Sp. z o.o. SKA
Progress XIX Sp. z o.o. SKA
Progress XIX Sp. z o.o. SKA
Progress XIX Sp. z o.o. SKA
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA
Progress IX Sp. z o.o.
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA
Progress XIX Sp. z o.o. SKA
Progress IX Sp. z o.o.
Progress IX Sp. z o.o.
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA
E.F. Progress VI Sp. z o.o.
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA
Progress IX Sp. z o.o.
Progress II Sp. z o.o.
Progress II Sp. z o.o.

Tabela: Pożyczki udzielone do jednostek zależnych
Data udzielenia
Wartość pożyczki
Pożyczkobiorca
pożyczki
(PLN)
2014-01-29
100.000,00
Rank Recycling Scotland Ltd.
2014-03-11
230.416,67
Rank Recycling Scotland Ltd.
2014-04-08
40.000,00
Rank Recycling Długoszyn Sp. z o.o.
2014-04-08
40.000,00
Progress XXIX Sp. z o.o.
2014-04-16
40.000,00
Rank Recycling Scotland Ltd.
2014-04-24
48.000,00
Rank Recycling Scotland Ltd.
2014-07-03
200.000,00
Progress VIII Sp. z o.o.
2014-07-08
100.000,00
Rank Recycling Scotland Ltd.
2014-07-15
10.000,00
Progress XIV Sp. z o.o. SKA
2014-07-15
10.000,00
Progress VIII Sp. z o.o.
2014-07-15
10.000,00
Rank Prosper Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o.
2014-07-22
350.000,00
Progress XIX Sp. z o.o. SKA
2014-07-28
20.000,00
Progress XXIX Sp. z o.o.
2014-07-31
100.000,00
Rank Recycling Scotland Ltd.
2014-08-01
158.111,20
Progress XIII Sp. z o.o.
2014-08-07
50.000,00
Rank Recycling Energy Sp. z o.o.
2014-09-01
50.000,00
Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o.
2014-09-03
40.000,00
Rank Recycling Scotland Ltd.
2014-09-12
70.000,00
Progress V Sp. z o.o.
2014-09-23
100.000,00
Rank Recycling Scotland Ltd.
2014-09-30
300.000,00
Progress XIII Sp. z o.o.
2014-10-01
30.000,00
Progress V Sp. z o.o.
2014-10-10
10.000,00
Progress XXVI Sp. z o.o.
2014-10-10
30.000,00
Progress XXVII Sp. z o.o.
2014-10-13
10.000,00
Progress VIII Sp. z o.o.
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2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31

Data wymagalności
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
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19.2.

OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

Poniżej przedstawiono transakcje z podmiotami powiązanymi oraz wzajemne obroty wraz z nierozliczonymi wzajemnymi
saldami należności i zobowiązań w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013.
Rodzaj powiązania

Strona powiązana

Jednostki mające znaczący
wpływ na Grupę

Colin Holdings Limited
Clarriford Limited

Transakcja

Inne usługi - sprzedaż

20

-

Udzielona pożyczka

-

75

-

Odsetki od udzielonej
pożyczki
Otrzymane pożyczki

3

6

-

12.500

-

-

143

-

26

11.900

-

9.638

452

-

36

Odsetki od obligacji
serii D
Strona powiązana

Wspólne przedsięwzięcie
(części transakcji
niewyeliminowanych w
skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym
- dotyczące drugiego
udziałowca)

NCT Inwestycje
Świętokrzyskie I Sp. z o
.o.

Progress XVII Sp. z o. o.

Transakcja

Saldo na 31.12.2013
(tys. PLN)
Należności Zobowiązania

8

-

-

10

2

-

Udzielone pożyczki

393

12.464

-

Odsetki od
udzielonych pożyczek
Usługa księgowa i
najmu

682

1.856

-

7

-

-

Strona powiązana

Transakcja

Jednostki zależne
(współzależne) od
kluczowego personelu
kierowniczego lub
członków ich bliskiej
rodziny

Cinema 3D S.A.

Sprzedaż usług
księgowych i usług
najmu
Czynsz najmu w
obiektach handlowych
Sprzedaż samochodu

Obroty

Saldo na 31.12.2013
(tys. PLN)
Należności Zobowiązania

110

-

-

752

7

-

-

-

-

6

-

-

Sprzedaż
wynagrodzenie za
poręczenie leasingu
Sprzedaż -pozostałe

41

41

-

6

-

-

Zakupy - pozostałe

3

-

-

Odsetki od udzieloych
pożyczek
Zakup udziałów

28

-

-

-

-

2.500

Usługa księgowa i
najmu
Udzielona pożyczka

15

-

-

-

-

-

Wynajem samochodu

MB Progress Capital Limited

Obroty

Usługa księgowa i
usługa najmu
Sprzedaż - refaktury

Rodzaj powiązania

MB Progress I Sp. z o. o.

Saldo na 31.12.2013
(tys. PLN)
Należności Zobowiązania

-

Odsetki od
otrzymanych pożyczek
Emisja obligacji serii D

Rodzaj powiązania

Obroty
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Development MB Progress 1
Sp. z o. o. SKA
Klub Con Cuore Małgorzata
Mroczka
"BRAND" Piotr Kowalski

Choice Sp. z o. o.

Broaster Sp. z o. o.

EFEZ Polska Sp. z o. o.

MJM Group S.A.

Odsetki od udzielonej
pożyczki
Usługa księgowa i
najmu
Wynajem lokalu

12

-

-

15

-

-

18

1

-

Zakup usług
gastronomicznych
Zakup usług
komercjalizacji
obiektów
Wynajem samochodu

218

5

-

241

-

-

30

5

-

-

4

-

110

21

-

253

55

-

Zwrot kosztów udziału
w targach
nieruchomości sprzedaż
Usługa księgowa i
najmu
Czynsz najmu w
obiektach handlowych
Zakupy - pozostałe

8

-

1

92

16

-

169

34

-

246

-

Zakupy - pozostałe

5

-

2

Sprzedaż - pozostałe

6

-

-

76

13

-

327

88

-

38

-

2

2

-

2

29

3

-

68

-

26

Wynajem samochodu

23

3

-

Sprzedaz samochodu

503

-

-

Wynajem lokalu

67

41

-

Dofinansowanie

2.583

-

-

Otrzymana pożyczka

2.600

-

116

19

-

-

Usługa księgowa i
najmu
Czynsz najmu w
obiektach handlowych
Zakup usług

Usługa księgowa i
najmu
Czynsz najmu w
obiektach handlowych
Zakup usług
gastronomicznych
Zakupy - pozostałe
Usługa księgowa i
najmu
Zakup usług i towarów

Odsetki od otrzymanej
pożyczki
Rodzaj powiązania

Strona powiązana

Jednostki zależne
(współzależne) od
kluczowego personelu
kierowniczego lub
członków ich bliskiej
rodziny

Mind Progress Sp. z. o. o.

Developing Minds Sp. z
o.o.
PR Progress Sp. z o.o.

Transakcja

Obroty

Saldo na 31.12.2013
(tys. PLN)
Należności Zobowiązania

Usługa księgowa i najmu

15

1

-

Zakup usług graficznych,
marketingowych
Usługa księgowa i najmu

1.550

37

41

14

11

-

Usługa księgowa i najmu

14

4

-
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Profescapital Sp. z o.o.
Profes Development Sp.
z o.o.

Zakup usług
marketingowych
Zakup usług

1.095

5

99

718

-

-

Obligacje serii A

15.000

8.900

-

402

32

-

15.000

-

8.897

Naliczone odsetki od
obligacji serii D
Zakup usług doradztwa

403

-

33

11

-

-

Zakup usług doradztwa
podatkowego
Zakup usług doradztwa
prawnego

256

-

53

88

-

-

5

5

-

100

-

224

5

-

-

52

-

-

1

1

-

Odsetki od obligacji serii A
Obligacje serii D

Axon Tax Sp. z o.o.
Miller, Canfield,
W.Babicki, A.
Chełchowski i Wspólnicy
S.k.
ABAK S.A.
Progress XXVIII Sp. z o.o.
(***)

Sprzedaż jednostki zależnej
Zakup usługi księgowej
Usługa najmu
Sprzedaż środków trwałych
Sprzedaż - pozostałe

(***) Jednostka była jednostką zależną do 20 grudnia 2013 roku
Rodzaj powiązania

Strona powiązana

Kluczowy personel
kierowniczy oraz ich
bliska rodzina

Małgorzata Mroczka, Jan
Mroczka
Jan Mroczka

Dariusz Domszy

Rodzaj powiązania

Strona powiązana

Pozostałe jednostki
powiązane

Elsoria Trading Limited
(****)
Elsoria Polska I Sp. z o.o.
(****)

PATI Mariola Bartnicka (*)
3 Naj Sp. z o. o. w upadłości
likwidacyjnej (*)

Transakcja

Sprzedaż lokalów
mieszkalnych
Refaktura za media
Sprzedaż spółki Colin
Holdings Limited
Zakup Osiedle Ptasie /
Legnica
Odsetki od udzielonych
pożyczek
Sprzedaż lokalu
mieszkalnego
Transakcja

Otrzymane pożyczki

Obroty

Saldo na 31.12.2013
(tys. PLN)
Należności Zobowiązania

634

1

-

-

0

-

4

4

-

2.000

-

365

18

-

-

-

277

-

Obroty

Saldo na 31.12.2013
(tys. PLN)
Należności Zobowiązania

29.000

-

-

119

-

-

18.000

-

-

194

-

-

22.250

-

-

Wynajem lokalu

24

-

-

Usługa księgowa i
najmu
Czynsz najmu w
obiektach handlowych

45

-

-

85

-

-

Odsetki od otrzymanej
pożyczki
Otrzymana pożyczka
Odsetki od otrzymanej
pożyczki
Emisja obligacji serii D
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Condizione Sp. z o. o. (*)

Sicilliano Sp. z o. o. (*)

United Labs Sp. z o. o. (*)
Kancelaria Adwokacka
Łukasz Kurdyś (*)
Kancelaria Adwokacka Jakub
Górski (*)
KMG Lawyers & Advisors
Łukasz Kurdyś, Michał
Miłoń, Jakub Górski s.c. (*)
KJ Investment Progress II Sp.
z o.o. Sp. J, (**)
Kullar Gobi Sp. z o .o. (**)

Inne usługi - sprzedaż

38

-

-

Usługa
gastronomiczna zakup
Usługa księgowa i
najmu
Czynsz najmu w
obiektach handlowych
Wynajem samochodu

22

-

-

38

-

-

684

-

-

9

-

-

Zakup usług

28

-

-

Usługa księgowa i
najmu
Czynsz najmu w
obiektach handlowych
Zakup towarów i usług

43

-

-

102

-

-

7

-

-

8

-

-

Usługa księgowa i
najmu
Zakup usług
doradztwa prawnego
Zakup usług
doradztwa prawnego
Zakup usług
doradztwa prawnego
Wynajem samochodu

7

-

-

178

-

-

119

-

-

15

-

-

Otrzymana pożyczka

400

-

-

2

-

-

17

-

-

Odsetki od otrzymanej
pożyczki
Odsetki od
udzielonych pożyczek

(*) Jednostki były powiązane do 8 lipca 2013 roku
(**) Jednostki były powiązane do 24 maja 2013 roku
(***) Jednostka była jednostką zależną do 20 grudnia 2013 roku
(****) Jednostki były powiązane do 13 grudnia 2013 roku
Tabela: Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2013 roku (w tys. PLN)
Wynagrodzenie
Wyszczególnienie
Emitent
Jednostki zależne
Jan Mroczka
780
305
Dariusz Domszy
383
266
Mariusz Kaczmarek
318
Źródło: Emitent

Łącznie
1.085
649

318

Rada Nadzorcza
Informacje odnoszące się do wartości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej prezentuje poniższa tabela.
Tabela: Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w 2013 roku w tys. PLN)
Wyszczególnienie
Andrzej Bartnicki
Jakub Górski
Piotr Kowalski
Łukasz Kurdyś
Paweł Puterko
Marcin Gutowski
Tomasz Janicki
Andrzej Chełchowski

Emitent
407
25
42
19
42
86
29
23

Wynagrodzenie
Jednostki zależne
144
-

PROSPEKT EMISYJNY RANK PROGRESS S.A.

Łącznie
551
25
42
19
42
86
29
23
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Tabela: Pożyczki zaciągnięte od jednostek zależnych
Data udzielenia
Wartość pożyczki
Pożyczkodawca
pożyczki
(PLN)
2013-01-04
1 100 000,00
Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o.
2013-01-16
25 000,00
E.F. Progress II Sp. z o.o.
2013-01-16
45 000,00
E.F. Progress V Sp. z o.o.
2013-01-16
125 000,00
E.F. Progress VI Sp. z o.o.
2013-01-16
25 000,00
E.F. Progress XI Sp. z o.o. SKA
2013-01-16
45 000,00
E.F. Progress XII Sp. z o.o.
2013-01-16
40 000,00
Rank Prosper Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o.
2013-01-16
40 000,00
Gemar Umech Sp. z o.o.
2013-01-16
360 000,00
Progress XII Sp. z o.o.
2013-01-16
210 000,00
Progress XIV Sp. z o.o. Miejsce Piastowe SKA
2013-01-16
40 000,00
Progress XIV Sp. z o.o. Galeria SKA
2013-01-16
120 000,00
Progress XV Sp. z o.o.
2013-01-16
40 000,00
Progress XV Sp. z o.o. SKA
2013-01-16
30 000,00
Progress XVI Sp. z o.o.
2013-01-16
65 000,00
Progress XVIII Sp. z o.o.
2013-01-16
40 000,00
Progress XVIII Sp. z o.o. SKA
2013-01-16
60 000,00
Progress XIX Sp. z o.o.
2013-01-16
35 000,00
Progress XIX Sp. z o.o. SKA
2013-01-18
80 000,00
Progress III Sp. z o.o.
2013-01-17
1 230 000,00
Progress V Sp. z o.o.
2013-01-21
700 000,00
Progress XX Sp. z o.o.
2013-01-22
160 000,00
Progress VIII Sp. z o.o.
2013-02-08
2 480 000,00
Progress XVI Sp. z o.o.
2013-02-08
2 195 000,00
Progress XXI Sp. z o.o. Grudziądz SKA
2013-02-11
500 000,00
Progress XVI Sp. z o.o.
2013-02-18
1 280 000,00
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA
2013-03-04
168 000,00
Progress II Sp. z o.o.
2013-03-11
60 000,00
E.F. Progress XI Sp. z o.o.
2013-03-14
35 000,00
Progress XIV Sp. z o.o.
2013-03-14
80 000,00
Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o.
2013-03-15
1 000 000,00
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA
2013-04-03
720 000,00
Progress XIV Sp. z o.o. SKA
2013-04-04
540 000,00
Progress II Sp. z o.o.
2013-04-04
210 000,00
Progress III Sp. z o.o.
2013-04-10
133 789,73
Progress IX Sp. z o.o.
2013-05-09
1 750 000,00
Progress II Sp. z o.o.
2013-05-10
240 000,00
Progress V Sp. z o.o.
2013-07-24
80 000,00
Progress XIV Sp. z o.o. Miejsce Piastowe SKA
2013-08-02
10 000,00
Progress XXII Sp. z o.o.
2013-08-02
10 000,00
Progress XXIV Sp. z o.o.
2013-08-19
1 140 000,00
Progress XIX Sp. z o.o. SKA
2013-08-23
18 990 000,00
Progress XI Sp. z o.o.
2013-10-01
70 000,00
Progress II Sp. z o.o.
2013-10-01
70 000,00
Progress XIX Sp. z o.o. SKA
2013-10-01
20 000,00
Rank Recycling Długoszyn Sp. z o.o.
2013-10-01
45 000,00
Progress XXIII Sp. z o.o.
2013-10-15
500 000,00
E.F. Progress XI Sp. z o.o. SKA
2013-12-09
50 000,00
Progress XIV Sp. z o.o. SKA
2013-12-18
1 073 000,00
Progress XXI Sp. z o.o. Grudziądz SKA
2013-12-30
50 000,00
Progress IX Sp. z o.o.
2013-12-30
20 000,00
Progress IX Sp. z o.o.
Źródło: Emitent
Tabela: Pożyczki udzielone do jednostek zależnych
Data udzielenia
Wartość pożyczki
Pożyczkobiorca
pożyczki
(PLN)
2013-01-18
500 000 PLN
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA
2013-01-25
2 100 000 PLN
Progress XXI Sp. z o.o. Grudziądz SKA
2013-01-28
20 000 PLN
Progress XXI Sp. z o.o. Grudziądz SKA
PROSPEKT EMISYJNY RANK PROGRESS S.A.

Data wymagalności
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
2016-12-31
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
2016-12-31
pożyczka spłacona
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
pożyczka spłacona
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
2016-12-31
pożyczka spłacona
2016-12-31
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
2016-12-31
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
2016-12-31
2016-12-31
pożyczka spłacona
2016-12-31
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
2016-12-31
2016-12-31
pożyczka spłacona
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31

Data wymagalności
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
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2013-03-05
2013-03-12
2013-03-28
2013-04-03
2013-04-11
2013-04-26
2013-04-29
2013-05-07
2013-05-28
2013-05-29
2013-06-13
2013-06-18
2013-06-20
2013-06-21
2013-06-24
2013-07-02
2013-07-12
2013-07-12
2013-07-16
2013-07-17
2013-07-24
2013-08-20
2013-08-26
2013-08-29
2013-09-26
2013-09-26
2013-09-27
2013-09-30
2013-10-02
2013-10-03
2013-10-04
2013-10-09
2013-10-15
2013-10-15
2013-10-16
2013-10-21
2013-10-28
2013-10-29
2013-10-30
2013-10-31
2013-11-05
2013-11-08
2013-11-15
2013-11-20
2013-11-22
2013-11-27
2013-11-28
2013-12-05
2013-12-05
2013-12-10
2013-12-10
2013-12-10
2013-12-11
2013-12-11
2013-12-17
2013-12-16
2013-12-20
2013-12-20
2013-12-20
2013-12-24
2013-12-27
2013-12-30

130 000 PLN
15 000 PLN
1 800 000 PLN
40 000 PLN
200 000 PLN
220 000 PLN
400 000 PLN
30 000 PLN
110 000 PLN
700 000 PLN
10 000 PLN
400 000 PLN
7 000 000 PLN
500 000 PLN
25 000 PLN
130 000 PLN
900 000 PLN
10 000 PLN
50 000 PLN
10 000 PLN
30 000 PLN
45 000 PLN
8 800 000 PLN
400 000 PLN
400 000 PLN
10 000 PLN
1 923 GBP
1 500 000 PLN
5 000 PLN
100 000 GBP
20 000 PLN
10 000 PLN
30 000 PLN
20 000 PLN
10 000 PLN
3 000 000 PLN
250 000 PLN
200 000 PLN
500 000 PLN
250 000 PLN
100 000 PLN
650 000 PLN
10 000 PLN
20 000 PLN
10 000 PLN
120 000 PLN
100 000 PLN
50 000 PLN
100 000 PLN
100 000 PLN
50 000 PLN
100 000 PLN
200 000 PLN
40 000 PLN
500 000 PLN
30 000 PLN
400 000 PLN
40 000 PLN
200 000 PLN
1 000 000 PLN
150 000 PLN
283 000 PLN

Progress XIII Sp. z o.o.
Rank Recycling Energy Sp. z o.o.
Progress XIII Sp. z o.o.
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA
Progress XIV Sp. z o.o. SKA
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA
E.F. Progress XI Sp. z o.o. SKA
Progress XIII Sp. z o.o.
E.F. Progress XI Sp. z o.o. SKA
Progress XX Sp. z o.o.
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA
E.F. Progress X Sp. z o.o.
Progress V Sp. z o.o.
Progress XIV Sp. z o.o. SKA
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA
Rank Recycling Energy Sp. z o.o.
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA
Rank Recycling Energy Sp. z o.o.
Progress XIV Sp. z o.o. SKA
Rank Recycling Długoszyn Sp. z o.o.
E.F. Progress II Sp. z o.o.
Progress XIII Sp. z o.o.
Rank Recycling Długoszyn Sp. z o.o.
Progress XXIX Sp. z o.o.
Rank Recycling Scotland Ltd.
Progress XIII Sp. z o.o.
Progress XIV Sp. z o.o. SKA
Rank Recycling Scotland Ltd.
Rank Recycling Energy Sp. z o.o.
Progress XXIX Sp. z o.o.
Rank Recycling Długoszyn Sp. z o.o.
Progress XXIX Sp. z o.o.
Progress XXVI Sp. z o.o.
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice SKA
Progress XIII Sp. z o.o.
Rank Recycling Scotland Ltd.
Rank Recycling Scotland Ltd.
Rank Recycling Scotland Ltd.
E.F. Progress X Sp. z o.o.
Rank Recycling Energy Sp. z o.o.
Progress XXVI Sp. z o.o.
Progress XXI Sp. z o.o. Grudziądz SKA
Rank Recycling Scotland Ltd.
Rank Recycling Energy Sp. z o.o.
Progress XIII Sp. z o.o.
Rank Recycling Scotland Ltd.
Progress XXIX Sp. z o.o.
Progress V Sp. z o.o.
Rank Recycling Scotland Ltd.
Progress XXIX Sp. z o.o.
Progress XIX Sp. z o.o. SKA
Rank Recycling Scotland Ltd.
Progress XIII Sp. z o.o.
Progress XXVIII Sp. z o.o.
Rank Recycling Scotland Ltd.
Progress XIII Sp. z o.o.
Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o.
Progress XIII Sp. z o.o.
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pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
2016-12-31
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
2016-12-31
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
2016-12-31
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
2016-12-31
2016-12-31
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
pożyczka spłacona
2016-12-31
2016-12-31
pożyczka spłacona
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
2016-12-31
pożyczka spłacona
2016-12-31
pożyczka spłacona
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
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19.3.

OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

Poniżej przedstawiono transakcje z podmiotami powiązanymi oraz wzajemne obroty wraz z nierozliczonymi wzajemnymi
saldami należności i zobowiązań w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Rodzaj powiązania

Strona powiązana

Transakcja

Jednostki mająca
znaczący wpływ na
Grupę

Elsoria Trading Limited

Udzielona pożyczka
Odsetki od
udzielonej pożyczki
Udzielona pożyczka
Odsetki od
udzielonej pożyczki
Udzielona pożyczka
Odsetki od
udzielonej pożyczki

Clarriford Limited

MB Progress Capital Ltd.

Rodzaj powiązania

Strona powiązana

Transakcja

Wspólne przedsiewzięcie
(części transakcji
niewyeliminowanych w
skonsolidowanym
sprawozdaniu
finansowym - dotyczące
drugiego udziałowca)

E.F. Progress XII Sp. z o. o.
NCT Inwestycje
Świętokrzyskie I sp. z o. o.

Usługa księgowa
Usługi księgowe,
usługi najmu
Sprzedaż usług refaktury
Udzielone pozyczki
Odsetki od
udzielonych
pozyczek
Usługi księgowe,
usługi najmu

Progress XVII Sp. z o. o.

Rodzaj powiązania

Strona powiązana

Jednotski, w których
Grupa posiada 50%owy udział, stanowiące
inwestycję

KJ Investment S. Kullar i
Wspólnicy Sp. J.
Kullar Gobi Sp. z o. o.

Transakcja

Obroty

75
3
75
3

75
3

-

700
2

700
2

-

Obroty

10
8

-

-

2.090
801

12.071
1.174

-

7

-

-

Obroty

431

Udzielone pożyczki
Odsetki od
udzielonych
pożyczek

402
5

Strona powiązana

Transakcja

Jednostki zależne od
kluczowego personelu
kierowniczego lub
członków ich bliskiej
rodziny

Cinema 3D S.A.

Sprzedaż usług refaktury
Usługi księgowe,
usługi najmu
Czynsz najmu w
obiektach
handlowych
Sprzedaż samochodu
Poręczenia z tyt.
umów leasingu,
wynajem
samochodu

PROSPEKT EMISYJNY RANK PROGRESS S.A.

Saldo na 31.12.2012
(tys. PLN)
Należności Zobowiązania
1
-

5

Zakup gruntu

Rodzaj powiązania

Saldo na 31.12.2012
(tys. PLN)
Należności Zobowiązania
75
3
-

Obroty

3

Saldo na 31.12.2012
(tys. PLN)
Należności Zobowiązania
400
402
5

-

Saldo na 31.12.2012
(tys. PLN)
Należności Zobowiązania
-

102

24

-

777

61

-

19

27
-

-
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MB Progress I Sp. z o.o.

Development Progress I
Sp. z o. o.
Rank Recycling Energy Sp.
z o. o.

Klub Con Cuore
Małgorzata Mroczka
PATI Mariola Bartnicka
"BRAND" Piotr Kowalski

Rodzaj powiązania

Strona powiązana

Jednostki zależne od
kluczowego personelu
kierowniczego lub
członków ich bliskiej
rodziny

Kancelaria Adwokacka
Jakub Górski
Kancelaria Adwokacka
Łukasz Kurdyś
KMG Lawyers & Advisors
Łukasz Kurdyś, Michał
Miłoń, Jakub Górski s.c.

3 Naj Sp. z o. o.

Condizione Sp. z o. o.

Zakupy -pozostałe
Udzielone pożyczki
Odsetki od
udzielonych
pożyczek
Usługi księgowe,
usługi najmu
Zakup udziałów
Usługi księgowe,
usługi najmu
Usługi księgowe,
usługi najmu
Udzielone pożyczki
Odsetki od
udzielonych
pożyczek
Wynajem lokalu
Zakup usług
gastronomicznych
Wynajem lokalu
Zakup usług
komercjalizacji
Wynajem
samochodu
Inne usługi -zakup
Zwrot kosztów
udziału w targach
nieruchomości sprzedaż
Transakcja

Zakup usług
doradztwa
prawnego
Zakup usług
doradztwa
prawnego
Zakup usług
doradztwa
prawnego
Wynajem
samochodu
Usługi księgowe,
usługi najmu
Czynsz najmu w
obiektach
handlowych
Inne usługi sprzedaż
Usługa
gastronomiczna zakup
Dofinansowanie
najemcy
Usługi księgowe,
usługi najmu
Czynsz najmu w
obiektach
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3
2.000
55

1.706
62

-

16

1

-

2500
16

24

2.500
-

13

-

-

316
3

-

-

18
126

9
-

13

53
186

1
7

-

30

12

-

15
-

4

-

Obroty

818

Saldo na 31.12.2012
(tys. PLN)
Należności Zobowiązania
-

2

-

-

280

3

6

30

-

-

116

10

-

351

34

-

12

-

-

154

2

3

861

-

-

73

6

-

1.128

8

32
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Choice Sp. z o. o.

Broaster Sp. z o. o.

Siciliano Sp. z o. o.

Efez Polska sp. z o. o.

MJM Group S.A.

Mind Progress Sp. z o. o.

United Labs Sp. z o. o.
Profescapital Sp. z o.o.

handlowych
Wynajem
samochodu
Zakup usług
Usługi księgowe,
usługi najmu
Czynsz najmu w
obiektach
handlowych
Zakupy - pozostałe
Dofinansowanie
najemcy
Usługi księgowe,
usługi najmu
Czynsz najmu w
obiektach
handlowych
Wynajem
samochodu
Dofinansowanie
najemcy
Usługi księgowe,
usługi najmu
Czynsz najmu w
obiektach
handlowych
Zakup towarów i
usług
Dofinansowanie
najemcy
Usługi księgowe,
usługi najmu
Czynsz najmu w
obiektach
handlowych
Usługi księgowe,
usługi najmu
Czynsz najmu w
obiektach
handlowych
Wynajem
samochodu
Usługi księgowe,
usługi najmu
Zakup usług
graficznych,
marketingowych i
innych
Usługi księgowe,
usługi najmu
Zakup usług

Rodzaj powiązania

Strona powiązana

Transakcja

Kluczowy personel
kierowniczy oraz ich
bliska rodzina

Małgorzata Mroczka, Jan
Mroczka

Sprzedaż lokalów
mieszkalnych
Refaktura za media
Sprzedaż lokalu
mieszkalnego

Patrycja Mariola Bartnicka
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14

2

-

68
92

10

-

277

7

-

5
1.476

-

-

89

16

-

177

8

-

8

-

-

861

-

-

82

22

-

229

20

-

8

-

-

861

-

-

88

8

-

467

14

-

25

5

-

3

-

-

11

5

-

12

3

-

327

7

22

9

3

-

118

-

-

Obroty

1.002
1
260

Saldo na 31.12.2012
(tys. PLN)
Należności Zobowiązania
1.002
1
-

-
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Malwina Bartnicka
Dariusz Domszy

Sprzedaż lokalu
mieszkalnego
Sprzedaż lokali
mieszkalnych

266

-

-

369

369

-

Tabela: Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2012 roku (w tys. PLN)
Wynagrodzenie
Wyszczególnienie
Emitent
Jednostki zależne
Jan Mroczka
787
584
Dariusz Domszy
388
684
Mariusz Kaczmarek
313
Źródło: Emitent

Łącznie
1.371
1.072
313

Rada Nadzorcza
Informacje odnoszące się do wartości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej prezentuje poniższa tabela.
Tabela: Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w 2012 roku w tys. PLN)
Wyszczególnienie
Andrzej Bartnicki
Jakub Górski
Piotr Kowalski
Łukasz Kurdyś
Paweł Puterko

Emitent
787
55
43
43
43

Wynagrodzenie
Jednostki zależne
408
-

Tabela: Pożyczki zaciągnięte od jednostek zależnych
Data udzielenia
Wartość pożyczki (PLN) Pożyczkodawca
pożyczki
2012-02-17
10 000 000,00
Progress X Sp. z o.o.
2012-02-17
7 000 000,00
E.F. Progress VII Sp. z o.o.
2012-02-29
32 000 000,00
E.F. Progress III Sp. z o.o.
2012-03-22
21 000 000,00
E.F. Progress V Sp. z o.o.
2012-03-22
29 000 000,00
E.F. Progress VI Sp. z o.o.
2012-03-26
4 100 000,00
Progress X Sp. z o.o.
2012-04-02
10 500 000,00
Progress X Sp. z o.o.
2012-04-13
1 500 000,00
Progress X Sp. z o.o.
2012-04-20
1 500 000,00
E.F. Progress VI Sp. z o.o.
2012-04-25
1 000 000,00
E.F. Progress I Sp. z o.o.
2012-05-17
10 000 000,00
Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o.
2012-06-18
500 000,00
Rank Prosper Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o.
2012-06-18
700 000,00
Progress IX Sp. z o.o.
2012-08-31
1 000 000,00
Progress X Sp. z o.o.
2012-09-24
4 340 000,00
Progress VIII Sp. z o.o.
2012-09-24
6 020 000,00
Progress X Sp. z o.o.
2012-09-26
500 000,00
E.F. Progress II Sp. z o.o.
2012-09-26
500 000,00
Progress IX Sp. z o.o.
2012-09-26
1 000 000,00
Progress XIV Sp. z o.o. Miejsce Piastowe SKA
2012-09-28
3 500 000,00
Progress IX Sp. z o.o.
2012-10-10
4 000 000,00
Progress X Sp. z o.o.
2012-10-29
7 000 000,00
Progress X Sp. z o.o.
2012-11-06
500 000,00
Progress XIV Sp. z o.o. Miejsce Piastowe SKA
2012-11-19
1 300 000,00
Progress IX Sp. z o.o.
2012-11-28
8 800 000,00
Progress IX Sp. z o.o.
2012-11-29
900 000,00
Progress IX Sp. z o.o.
2012-11-29
1 300 000,00
Progress X Sp. z o.o.
2012-11-29
4 750 000,00
Progress V Sp. z o.o.
2012-12-04
5 500 000,00
E.F. Progress I Sp. z o.o.
2012-12-06
60 000,00
Progress VII Sp. z o.o.
2012-12-06
5 500 000,00
E.F. Progress III Sp. z o.o.
2012-12-07
1 500 000,00
E.F. Progress III Sp. z o.o.
2012-12-07
6 100 000,00
Progress X Sp. z o.o.
PROSPEKT EMISYJNY RANK PROGRESS S.A.

Łącznie
1.195
55
43
43
43

Data wymagalności
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
2016-12-31
2016-12-31
pożyczka spłacona
2016-12-31
2016-12-31
pożyczka spłacona
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
pożyczka spłacona
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
120 | S t r o n a

CZĘŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY

2012-12-07
2012-12-07
Źródło: Emitent

1 700 000,00
1 350 000,00

E.F. Progress VI Sp. z o.o.
E.F. Progress VII Sp. z o.o.

Tabela: Pożyczki udzielone do jednostek zależnych
Data udzielenia
Wartość pożyczki (PLN)
pożyczki
2012-01-05
200 000,00
2012-01-16
3 500 000,00
2012-01-25
900 000,00
2012-01-26
2 500 000,00
2012-04-16
5 000,00
2012-04-18
300 000,00
2012-05-21
20 000,00
2012-06-21
60 000,00 GBP
2012-07-25
100 000,00
2012-09-27
210 000,00
2012-10-22
150 000,00
2012-10-30
1 400 000,00
2012-11-14
50 000,00
2012-12-07
2 600 000,00
2012-12-13
3 110 000,00
2012-12-13
210 000,00
2012-12-17
120 000,00
2012-12-20
50 000,00
2012-12-28
400 000,00
Źródło: Emitent

19.4.

2016-12-31
2016-12-31

Pożyczkobiorca

Data wymagalności

Progress IV Sp. z o.o.
Progress X Sp. z o.o.
Progress IV Sp. z o.o.
Progress X Sp. z o.o.
E.F. Progress XI Sp. z o.o.
Progress VIII Sp. z o.o.
Progress V Sp. z o.o.
Rank Recycling Energy Sp. z o.o.
E.F. Progress IX Sp. z o.o.
Progress II Sp. z o.o.
Progress XIV Sp. z o.o. SKA
Progress XIV Sp. z o.o. Chojnice SKA
Progress XIV Sp. z o.o. Chojnice SKA
Progress XIII Sp. z o.o.
Progress XIV Sp. z o. Chojnice SKA
Progress XIV Sp. z o.o. Grudziądz SKA
Progress IV Sp. z o.o.
Progress XIV Sp. z o. Grudziądz SKA
Progress XIII Sp. z o.o.

2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
2016-12-31
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
2016-12-31
pożyczka spłacona
2016-12-31
2016-12-31
pożyczka spłacona
2016-12-31

OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.2011

Poniżej przedstawiono transakcje z podmiotami powiązanymi oraz wzajemne obroty wraz z nierozliczonymi wzajemnymi
saldami należności i zobowiązań w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011.
Rodzaj powiązania

Strona powiązana

Transakcja

Jednostka mająca
znaczący wpływ na
Grupę (35% udziałów w
jednostce dominującej)

MB Progress Capital
Ltd.

Otrzymana pożyczka
Odsetki od
otrzymanej pożyczki
Zakup gruntu

Rodzaj powiązania

Strona powiązana

Wspólne przedsięwzięcie
(części transakcji
niewyeliminowanych w
skonsolidowanym
sprawozdaniu
finansowym - dotyczące
drugiego udziałowca)

Rank Müller Jelenia
Góra Sp. z o.o.
Rank Pellene Sp. z o. o.
NCT Inwestycje
Świętokrzyskie I Sp. z o
.o.

Progress XVII

Rodzaj powiązania

Strona powiązana

Transakcja

Obroty

2.000
6
1.281
Obroty

Saldo na 31.12.2011
(tys. PLN)
Należności Zobowiązania
-

-

Saldo na 31.12.2011
(tys. PLN)
Należności Zobowiązania
-

Sprzedaż kamienia
Sprzedaż reklam refaktury
Usługa księgowa
Usługa księgowa i
usług najmu

82
2
9
7

9
2

-

Udzielone pożyczki
Odsetki od
udzielonych
pożyczek
Usługa księgowa i
najmu

9.981
373

9.981
373

-

2

2

-

Transakcja

PROSPEKT EMISYJNY RANK PROGRESS S.A.

Obroty

Saldo na 31.12.2011
(tys. PLN)
Należności Zobowiązania
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Jednostki zależne od
kluczowego personelu
kierowniczego lub
członków ich bliskiej
rodziny

Cinema 3D S.A.

Udzielona pożyczka
Odsetki od udzielonej
pożyczki
Dofinansowanie
najemcy
Refaktura usług zakup
Sprzedaż usług refaktury
Sprzedaż usług
księgowych i usług
najmu
Czynsz najmu w
obiektach
handlowych
Usługa poręczenia
Sprzedaż samochodu

Rodzaj powiązania

Strona powiązana

Transakcja

Jednostki zależne od
kluczowego personelu
kierowniczego lub
członków ich bliskiej
rodziny

MB Progress I Sp. z o. o.

Sprzedaż
nieruchomości
Usługa księgowa i
najmu
Usługa księgowa i
najmu
Udzielona pożyczka
Odsetki od
udzielonej pożyczki
Sprzedaż usług
księgowych i najmu
Wynajem lokalu
Zakup usług
gastronomicznych
Wynajem lokalu
Zakup usług nadzoru
inwestorskiego
Wynajem
samochodu
Wyjazdy służbowe zakup
Zwrot kosztów
udziału w targach
nieruchomości sprzedaż
Zakup usług
doradztwa prawnego
Zakup usług
doradztwa prawnego
Wynajem
samochodu
Usługa księgowa i
najmu
Usługa
gastronomiczna
Czynsz najmu w
obiektach
handlowych
Refaktury usług

Development Progress 1
Sp. z o. o.
Progress I Sp. z o. o.

Klub Con Cuore
Małgorzata Mroczka
PATI Mariola Bartnicka
"BRAND" Piotr Kowalski

Kancelaria Adwokacka
Łukasz Kurdyś
KMG Lawyers & Advisors
Łukasz Kurdyś, Michał
Miłoń, Jakub Górski s.c.
3 Naj Sp. z o. o.

PROSPEKT EMISYJNY RANK PROGRESS S.A.

1.570
13

200
13

-

11.070

-

302

-

-

-

126

-

-

75

6

-

230

-

-

8
54

8
54

-

Obroty

9.471

Saldo na 31.12.2011
(tys. PLN)
Należności Zobowiązania
9.471
-

11

1

-

11

8

-

70
4

70
4

-

15

9

-

18
172

1
-

18

47
138

1
-

9

30

5

-

14

-

-

-

11

-

26

-

3

1.905

-

4

30

-

-

31

6

-

26

-

-

196

9

-

2

-
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Condizione Sp. z o. o.

Choice Sp. z o. o.

Broaster Sp. z o. o.

Sicilliano Sp. z o. o.

EFEZ Polska Sp. z o. o.

Profescapital Sp. z o.o.
MJM Group S.A.

Dofinansowanie
najemcy
Usługa księgowa i
najmu
Czynsz najmu w
obiektach
handlowych
Dofinansowanie
najemcy
Usługa księgowa i
najmu
Czynsz najmu w
obiektach
handlowych
Zakup towarów
Dofinansowanie
najemcy
Usługa księgowa i
najmu
Czynsz najmu w
obiektach
handlowych
Dofinansowanie
najemcy
Usługa księgowa i
najmu
Czynsz najmu w
obiektach
handlowych
Refkatury usług
Zakup towarów i
usług
Dofinansowanie
najemcy
Usługa księgowa i
najmu
Czynsz najmu w
obiektach
handlowych
Dofinansowanie
najemcy
Zakup usług
Usługa księgowa i
najmu

2.583

-

-

22

5

-

248

33

-

4.797

-

-

12

3

-

11

-

-

2
2.583

-

2
-

11

2

-

8

-

-

2.583

-

-

13

3

-

18

4

-

2
76

-

3

2.583

-

-

21

5

-

116

-

-

2.583

-

-

118
7

1

0

Tabela: Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2011 roku (w tys. PLN)
Wyszczególnienie
Jan Mroczka
Dariusz Domszy
Mariusz Kaczmarek
Źródło: Emitent

Emitent
703
388
317

Wynagrodzenie
Jednostki zależne
194
194
-

Łącznie
897
582
317

Rada Nadzorcza
Informacje odnoszące się do wartości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej prezentuje poniższa tabela.
Tabela: Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w 2011 roku w tys. PLN)
Wyszczególnienie
Andrzej Bartnicki
Jakub Górski
Piotr Kowalski
Łukasz Kurdyś
PROSPEKT EMISYJNY RANK PROGRESS S.A.

Wynagrodzenie
982
55
43
43
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Paweł Puterko
Tabela: Pożyczki zaciągnięte od jednostek zależnych
Data udzielenia
Wartość pożyczki (PLN)
pożyczki
2011-01-25
1 439 600,00
2011-03-18
500 000,00
2011-03-29
500 000,00
2011-04-06
500 000,00
2011-04-06
400 000,00
2011-04-22
800 000,00
2011-05-18
34 000 000,00
2011-05-30
8 000 000,00
2011-06-17
8 000 000,00
2011-06-22
2 000 000,00
2011-06-24
3 300 000,00
2011-06-27
10 900 000,00
2011-07-28
330 000,00
2011-07-28
490 000,00
2011-09-05
170 000,00
2011-09-08
72 000 000,00
2011-09-21
3 000 000,00
2011-09-23
10 000 000,00
2011-09-30
1 328 790,00
2011-10-10
4 000 000,00
2011-10-26
4 378 700,00
2011-10-27
1 800 000,00
2011-11-02
1 000 000,00
2011-11-02
3 000 000,00
2011-11-08
100 000,00
2011-11-08
2 400 000,00
2011-11-08
140 000,00
2011-11-24
2 000 000,00
2011-11-25
3 500 000,00
2011-11-28
3 000 000,00
2011-11-29
3 000 000,00
2011-11-30
3 000 000,00
2011-12-01
3 000 000,00
2011-12-08
5 000 000,00
2011-12-19
2 000 000,00
2011-12-21
1 500 000,00
2011-12-21
5 000 000,00
2011-12-21
4 800 000,00
2011-12-21
3 200 000,00
2011-12-21
1 100 000,00
2011-12-23
3 400 000,00
2011-12-23
1 300 000,00
Źródło: Emitent
Tabela: Pożyczki udzielone do jednostek zależnych
Data udzielenia
Wartość pożyczki (PLN)
pożyczki
2011-03-23
70 000,00
2011-03-30
590 000,00
2011-04-18
42 000,00
2011-04-29
20 000,00
2011-05-20
6 000 000,00
2011-05-27
500 000,00
2011-05-30
2 000 000,00
2011-06-22
3 300 000,00
2011-08-05
50 000,00
2011-08-26
1 700 000,00
2011-09-15
100 000,00

43

Pożyczkodawca

Data wymagalności

E.F. Progress VI Sp. z o.o.
Progress II Sp. z o.o.
E.F. Progress VI Sp. z o.o.
Progress II Sp. z o.o.
E.F. Progress VII Sp. z o.o.
Progress III Sp. z o.o.
Progress II Sp. z o.o.
Progress III Sp. z o.o.
Progress III Sp. z o.o.
E.F. Progress I Sp. z o.o.
Progress II Sp. z o.o.
Progress III Sp. z o.o.
Progress II Sp. z o.o.
Progress III Sp. z o.o.
Progress III Sp. z o.o.
Progress IX Sp. z o.o.
Progress IX Sp. z o.o.
Progress IX Sp. z o.o.
Progress IX Sp. z o.o.
Progress IX Sp. z o.o.
Progress IX Sp. z o.o.
E.F. Progress III Sp. z o.o.
E.F. Progress V Sp. z o.o.
Progress IX Sp. z o.o.
E.F. Progress V Sp. z o.o.
E.F. Progress I Sp. z o.o.
E.F. Progress VII Sp. z o.o.
E.F. Progress III Sp. z o.o.
E.F. Progress I Sp. z o.o.
E.F. Progress I Sp. z o.o.
E.F. Progress I Sp. z o.o.
E.F. Progress I Sp. z o.o.
E.F. Progress I Sp. z o.o.
Progress IX Sp. z o.o.
E.F. Progress I Sp. z o.o.
Progress II Sp. z o.o.
E.F. Progress I Sp. z o.o.
E.F. Progress VII Sp. z o.o.
E.F. Progress VIII Sp. z o.o.
Progress VIII Sp. z o.o.
E.F. Progress VI Sp. z o.o.
E.F. Progress III Sp. z o.o.

pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
pożyczka spłacona
2016-12-31
2016-12-31
pożyczka spłacona
2016-12-31
pożyczka spłacona
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
pożyczka spłacona
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
2016-12-31
pożyczka spłacona

Pożyczkobiorca

Data wymagalności

Progress I Sp. z o.o.
Progress IV Sp. z o.o.
Progress IV Sp. z o.o.
Progress IV Sp. z o.o.
Progress IV Sp. z o.o.
Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o.
Progress VII Sp. z o.o.
Progress IV Sp. z o.o.
Progress IX Sp. z o.o.
Progress IV Sp. z o.o.
Rank Prosper Sp. z o.o.

pożyczka spłacona
2014-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
2016-12-31
pożyczka spłacona
2016-12-31
pożyczka spłacona
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2011-09-28
2011-10-05
2011-10-18
2011-10-20
2011-10-27
2011-10-28
2011-11-04
2011-11-28
2011-12-02
2011-12-06
2011-12-06
2011-12-09
2011-12-13
2011-12-29
2011-12-29
2011-12-29
Źródło: Emitent

2 550 000,00
4 600 000,00
100 000,00
5 400 000,00
300 000,00
100 000,00
3 500 000,00
200 000,00
100 000,00
200 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
5 000 000,00
100 000,00
150 000,00
300 000,00

Progress IV Sp. z o.o.
Progress X Sp. z o.o.
Progress X Sp. z o.o.
Progress X Sp. z o.o.
Progress IV Sp. z o.o.
Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o.
Progress X Sp. z o.o.
Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o.
E.F. Progress VI Sp. z o.o.
E.F. Progress IX Sp. z o.o.
Progress X Sp. z o.o.
Progress X Sp. z o.o.
Progress X Sp. z o.o.
E.F. Progress IX Sp. z o.o.
E.F. Progress IX Sp. z o.o.
Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o.

2016-12-31
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
2016-12-31
2016-12-31
pożyczka spłacona
2016-12-31
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona
pożyczka spłacona

20. DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI
FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT
20.1.

HISTORYCZNE DANE FINANSOWE

Emitent jako spółka publiczna notowana na rynku regulowanym ma obowiązek podawać do publicznej wiadomości raporty
kwartalne, półroczne oraz roczne. Spółka wypełnia te obowiązki.
Na podstawie art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 28 Rozporządzenia 809/2004 o
Prospekcie, informacje można włączać do Prospektu przez odniesienie. Korzystając z tego uprawnienia Emitent informuje,
że ze sporządzonymi w formie raportów okresowych oraz zamieszczonych w niniejszym Prospekcie Emisyjnym można
zapoznać się na stronie internetowej Emitenta - www.rankrogress.pl.
Emitent przez odniesienie włączył do Prospektu następujące sprawozdania finansowe:

zbadane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 2011 – 31 grudnia 2011, opublikowane w
skonsolidowanym raporcie rocznym za 2011 r. przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 14 marca 2012 r. Opinia
i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok zostały zamieszczone w powyższym
raporcie rocznym;

zbadane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 2012 – 31 grudnia 2012, opublikowane w
skonsolidowanym raporcie rocznym za 2012 r. przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 21 marca 2013 r. Opinia
i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok zostały zamieszczone w powyższym
raporcie rocznym;

zbadane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 2013 – 31 grudnia 2013, opublikowane w
skonsolidowanym raporcie rocznym za 2013 r. przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 21 marca 2014 r. Opinia
i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok zostały zamieszczone w powyższym
raporcie rocznym;

śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 r., które nie
było badane przez biegłego rewidenta, a jedynie podlegało przeglądowi biegłego rewidenta, opublikowane w raporcie
okresowym przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 1 września 2014 r.

niezbadane przez biegłego rewidenta śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 r.,
opublikowane w raporcie okresowym przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 14 listopada 2014 r.
Sprawozdanie za III kwartał 2014 r. nie podlegało przeglądowi przez biegłego rewidenta.
Historyczne informacje finansowe za lata 2011 – 2013 oraz śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostały
sporządzone zgodnie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości (MSR).
Opinie biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Emitenta za 2011, 2012 oraz 2013 r. nie zawierały
zastrzeżeń.

20.2.

INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA

Po upływie okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi nie nastąpiła w Grupie Kapitałowej żadna zmiana,
która miałaby cechy znaczącej zmiany brutto w rozumieniu Rozporządzenia 809/2004.
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Emitent nie jest także emitentem o złożonej historii finansowej ani emitentem, który poczynił znaczące zobowiązania
finansowe w rozumieniu Rozporządzenia 211/2007.
W związku z powyższym Emitent nie jest zobowiązany do zamieszczenia w Prospekcie Emisyjnym informacji finansowych
pro forma.

20.3.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Na podstawie art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 28 Rozporządzenia 809/2004 o
Prospekcie, informacje można włączać do Prospektu przez odniesienie. Emitent korzystając z takiego uprawnienia zamieścił
przez odniesienie sprawozdania finansowe wyszczególnione w pkt. 20.1 części rejestracyjnej Prospektu.

20.4.

BADANIE HISTORYCZNYCH ROCZNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH

20.4.1. OŚWIADCZENIE O ZBADANIU HISTORYCZNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH PRZEZ BIEGŁEGO
REWIDENTA
Historyczne informacje finansowe za lata 2011 – 2013, zamieszczone w Prospekcie przez odesłanie w pkt. 20.1 części
rejestracyjnej Prospektu, zostały zbadane przez biegłego rewidenta.
Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 r. została zawarta w
skonsolidowanym raporcie rocznym za 2011 r. przekazanym do publicznej wiadomości w trybie raportu okresowego w dniu
14 marca 2012 r. Powyższy raport został również zamieszczony na stronie internetowej Emitenta - www.rankprogress.pl.
Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 r. została zawarta w
skonsolidowanym raporcie rocznym za 2012 r. przekazanym do publicznej wiadomości w trybie raportu okresowego w dniu
21 marca 2013 r. Powyższy raport został również zamieszczony na stronie internetowej - www.rankprogress.pl.
Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 r. została zawarta w
skonsolidowanym raporcie rocznym za 2013 r. przekazanym do publicznej wiadomości w trybie raportu okresowego w dniu
21 marca 2014 r. Powyższy raport został również zamieszczony na stronie internetowej - www.rankprogress.pl.
Biegli rewidenci nie wyrazili negatywnych opinii o badanych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, jak również
opinie te nie zawierają zastrzeżeń. Biegli rewidenci nie odmówili wydania opinii na temat historycznych informacji
finansowych.

20.4.2. WSKAZANIE INNYCH INFORMACJI W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM, KTÓRE ZOSTAŁY ZBADANE
PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW
W niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym, poza historycznymi informacjami finansowymi, nie zostały zaprezentowane
inne informacje, które zostały zaprezentowane przez biegłego rewidenta.

20.4.3. W PRZYPADKU, GDY DANE FINANSOWE W PROSPEKCIE NIE POCHODZĄ ZE SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH EMITENTA ZBADANYCH PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA, NALEŻY PODAĆ ŹRÓDŁO
DANYCH ORAZ WSKAZAĆ, ŻE NIE ZOSTAŁY ONE ZBADANE PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA
Informacje finansowe zamieszczone w niniejszym Prospekcie w przeważającej części pochodzą ze sprawozdań finansowych
zbadanych przez niezależnego biegłego rewidenta. W przypadku wykorzystania przez Emitenta innych informacji
finansowych Emitent w sposób wyraźny określa te dane wraz z definicjami terminów użytych w takich informacjach oraz
podstawami ich sporządzenia.

20.5.

DATA NAJNOWSZYCH INFORMACJI FINANSOWYCH

Ostatnie opublikowane informacje finansowe obejmują skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał
2014 r. które zostało włączone do niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego przez odniesienie na podstawie art. 22 ust. 2
Ustawy o ofercie i art. 28 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji
zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych,
oraz rozpowszechniania reklam.

20.6.

ŚRÓDROCZNE INFORMACJE FINANSOWE

Po dacie swoich ostatnich sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta (rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za 2013 r.), Emitent, raportem bieżącym z dnia 14 listopada 2014 r., opublikował
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 r.., które nie zostało zbadane ani przeglądnięte przez biegłego
rewidenta.
Powyższe śródroczne sprawozdanie finansowe dostępne jest na stronie internetowej Emitenta - www.rankprogress.pl.
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20.7.

POLITYKA DYWIDENDY

20.7.1. OPIS POLITYKI EMITENTA ODNOŚNIE DO WYPŁATY DYWIDENDY ORAZ WSZELKICH OGRANICZEŃ W
TYM ZAKRESIE
Organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zgodnie z art. 395 KSH, winno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego
roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki akcyjnej ustala wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do
dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 KSH). Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są
akcjonariusze, którzy posiadają na swoim rachunku akcje w dniu, który Walne Zgromadzenie określi w swojej uchwale, jako
dzień ustalenia prawa do dywidendy.
Statut Emitenta przewiduje możliwości wypłaty zaliczki na dywidendę. Wypłaty zaliczek na poczet dywidendy dokonuje
Zarząd spółki. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy może nastąpić, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej i jest możliwa, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki za
poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca
poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta,
powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd oraz
pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. O planowanej wypłacie zaliczek zarząd musi ogłosić na co najmniej na
cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe,
wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten
powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.
Warunki i sposób przekazania dywidendy ogłaszane są przez Spółkę w formie raportów bieżących zgodnie z §38 ust. 1 pkt.
11) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych. Warunki i termin przekazania
dywidendy, w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie decyzje o jej wypłacie, ustalane będą zgodnie z zasadami
przyjętymi dla spółek publicznych. Zgodnie z §106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych, Emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do
dywidendy (określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz terminie wypłaty
dywidendy. Zgodnie z §106 ust. 2. Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy a
dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 9 dni. Ponadto zgodnie z § 127 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu
Giełdowego w systemie UTP, Emitent jest obowiązany bezzwłocznie powiadomić GPW o podjęciu uchwały o przeznaczeniu
zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu
wypłaty dywidendy. Wypłata dywidendy będzie następować za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata
dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej zgodnie z §112
Szczegółowych Zasad Działania KDPW, następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na
realizacje prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie
rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je
na poszczególne rachunki akcjonariuszy.
Jednym z priorytetowych celów Emitenta jest zapewnienie swoim Akcjonariuszom możliwości budowania ich majątku w
aspekcie wzrostu cen akcji poprzez realizację programu inwestycyjnego oraz czytelnej, długofalowej i stabilnej polityki
dywidendowej Nadwyżka wolnych środków, w zależności od interesów Spółki i oceny zamierzeń i perspektyw oraz
stosownych zasobów Spółki dokonanych przez organy nadzorujące i zarządzające Spółki, będzie mogła być wypłacana w
formie pieniężnej w postaci dywidendy dla akcjonariuszy. Zasadą polityki Zarządu odnośnie do dywidendy jest realizowanie
wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości Spółki. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące
możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia Spółce płynności finansowej oraz kapitału
niezbędnego do rozwoju działalności. Celem Emitenta jak wypracowywanie takiej nadwyżki wolnych środków aby Zarząd
mógł rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokość o 10% do 20% rocznego skonsolidowanego
zysku netto.
Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii D wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu z dnia 15 kwietnia 2013 roku
Obligatariusze mogą żądać wcześniejszego wykupu obligacji jeżeli po dniu emisji Walne Zgromadzenie Emitenta podejmie
uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy lub Emitent dokona wypłaty dywidendy lub zostanie podjęta uchwała przez
właściwy organ Emitenta o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy lub taka zaliczka zostanie wypłacona.
Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii E wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu z dnia 4 grudnia 2013 roku
Obligatariusze mogą żądać wcześniejszego wykupu obligacji jeżeli po dniu emisji Walne Zgromadzenie Emitenta podejmie
uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy lub Emitent dokona wypłaty dywidendy lub zostanie podjęta uchwała przez
właściwy organ Emitenta o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy lub taka zaliczka zostanie wypłacona.
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20.7.2. WARTOŚĆ DYWIDENDY NA AKCJĘ ZA KAŻDY ROK OBROTOWY OKRESU OBJĘTEGO HISTORYCZNYMI
INFORMACJAMI FINANSOWYMI SKORYGOWANA W PRZYPADKU ZMIANY LICZBY AKCJI EMITENTA,
W CELU UMOŻLIWIENIA DOKONANIA PORÓWNANIA
2010 rok
W dniu 20 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. postanowiło, w wyniku podziału zysku
Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 5.398.778,38 PLN, powiększony o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części,
która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości 5.744.736,62 PLN, przeznaczyć na wypłatę dywidendy w
wysokości 0,30 PLN brutto na jedną akcję. W dniu 12 grudnia 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki uchwaliła, iż terminem wypłaty
dywidendy będzie dzień 30 grudnia 2011 r.
2011 rok
W dniu 28 grudnia 2011 roku Zarząd podjął warunkową uchwałę w sprawie wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na
poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2011 w kwocie 1,35 PLN za jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą
wyniosła 37.145.050 sztuk. Uprawnionymi do zaliczki byli akcjonariusze Spółki posiadający jej akcje na dzień 24 marca 2012
roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki), a rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpiło w dniu 31 marca 2012 roku (dzień wypłaty
zaliczki).
Dnia 7 maja 2012 roku uchwałą nr 8/05/2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. postanowiło uchwalić
dywidendę za rok 2011 w wysokości 1,35 PLN na jedną akcję. Jednocześnie mając na względzie fakt, że na podstawie
uchwały Zarządu Spółki z dnia 28 grudnia 2011 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom łączną kwotę 50.145.817,50 PLN w
ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy tj. w kwocie 1,35 PLN na jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom
pozostała kwota 0,00 złotych na jedną akcję.
2012 rok
Za rok 2012 Emitent nie wypłacał dywidendy.
2013 rok
Za rok 2013 Emitent nie wypłacał dywidendy.

20.8.

POSTĘPOWANIA PRZED ORGANAMI RZĄDOWYMI, POSTĘPOWANIA SĄDOWE LUB
ARBITRAŻOWE (ŁĄCZNIE ZE WSZELKIMI POSTĘPOWANIAMI W TOKU LUB KTÓRE WEDŁUG
WIEDZY EMITENTA MOGĄ WYSTĄPIĆ) ZA OKRES OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ OSTATNIE 12
MIESIĘCY, KTÓRE TO POSTĘPOWANIA MOGŁY MIEĆ LUB MIAŁY W NIEDAWNEJ
PRZESZŁOŚCI ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ LUB RENTOWNOŚĆ EMITENTA

Na dzień zatwierdzenia Prospektu nie toczą się i w okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się żadne postępowania przed
organami rządowymi ani inne postępowania sądowe lub arbitrażowe, które mogłyby mieć lub miały w niedawnej
przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta poza postępowaniem w sprawie pozwolenia na
budowę obiektu handlowego w Chojnicach:
W dniu 8 sierpnia 2012 r. spółka zależna od Emitenta Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice S.K.A. (dawniej E.F. Progress VIII Sp. z
o.o.) otrzymała decyzję pozwolenia na budowę Centrum Handlowego Brama Pomorza na przedmieściach Chojnic. W dniu
21 sierpnia 2012 r. następujące podmioty (nie będące stronami postępowania w przedmiocie wydania pozwolenia na
budowę), powołując się na przepis art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wniosły odwołania od
decyzji o pozwoleniu na budowę, w ramach których żądały uznania ich za strony tego postępowania: Burmistrz miasta
Chojnice, Związek Kupiectwa Polskiego w Chojnicach, Bór Tuchola Spółka z o. o. S.K.A, Hurtownia Artykułów Spożywczych
Bogumiła i Jerzy Ryduchowscy spółka jawna w Lipienicach, Hubert Harsz zam. w Chojnicach oraz Pan Tadeusz Szypryt.
Postępowania wywołane odwołaniami ww. podmiotów zakończyły decyzje Wojewody Pomorskiego o ich umorzeniu, które
potwierdziły prawidłowość postępowania przeprowadzonego przez Starostę Chojnickiego w przedmiocie pozwolenia na
budowę. W jednym przypadku, Prokurator Prokuratury Okręgowej w Słupsku wstąpił do postępowania odwoławczego
dotyczącego decyzji Wojewody Pomorskiego, którego efektem było nie uznanie Hurtowni Artykułów Spożywczych
Bogumiła i Jerzy Ryduchowscy spółka jawna w Lipienicach za stronę postępowania w przedmiocie ww. pozwolenia na
budowę. Na skutek skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Słupsku, wyrokiem z dnia 6 lutego 2013 r. Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2012 r. w przedmiocie
umorzenia postępowania odwoławczego. Wyrok ten nie był prawomocny i inwestor pismem z dnia 28 marca 2013 r złożył
skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponadto pismem z dnia 4 lutego 2013 r. Starosta Chojnicki powiadomił
Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, iż decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i
udzielająca pozwolenia na budowę znajduje się w obiegu prawnym, a ponadto na wniosek inwestora przekazał
zaświadczenie datowane 22 kwietnia 2013 r., iż decyzja udzielająca pozwolenie na budowę Centrum Handlowego Brama
Pomorza stała się ostateczna i podlega wykonaniu. Zarząd uważał, iż dysponował ostatecznym pozwoleniem na budowę i
kontynuował budowę obiektu handlowego. Na tę okoliczność została sporządzona Ekspertyza prawna nt. ostateczności i
tym samym wykonalności decyzji Starosty Chojnickiego z dnia 8 sierpnia 2012 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego
oraz o udzieleniu pozwolenia na budowę centrum handlowo-usługowego w miejscowości Pawłówko gm. Chojnice przez
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Pana Marka Szewczyka prof. UAM w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2013 r. Zarząd pomyślnie zakończył budowę pod koniec
orku 2013 i otrzymał pozwolenie na użytkowanie obiektu z klauzulą ostateczności. Wszystkie wymienione powyżej
postępowania zakończyły się również pomyślnie dla inwestora w roku 2014 decyzją wojewody umarzającą postępowanie i
wyrokiem NSA uchylającym zaskarżony wyrok i oddalającym skargę.
Dodatkowo w dniu 20 marca 2014 roku do Sądu Rejonowego w Legnicy wpłynął wniosek wierzyciela Przedsiębiorstwa
Produkcyjno-Usługowo-Handlowego FABIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o ogłoszenie upadłości spółki zależnej
Emitenta Progress XXI Sp. z o.o. Grudziądz Sp. k-a z siedzibą w Legnicy. W opinii Zarządu Emitenta wniosek jest bezzasadny.

20.9.

ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ LUB HANDLOWEJ EMITENTA

W opinii Zarządu do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego nie wystąpiły żadne znaczące zmiany w sytuacji finansowej i
ekonomicznej Emitenta, poza sprzedażą na rzecz Spółki należącej do Grupy Immofinanz - Klio Real Sp. z o.o., w dniu 26
sierpnia 2014 roku, Galerii Piła położonej w Pile przy ul. 14 lutego za cenę 57.696.000 PLN.

21. INFORMACJE DODATKOWE
21.1.

KAPITAŁ AKCYJNY

21.1.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA
Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego, kapitał zakładowy Emitenta wynosi 3.718.355 PLN i dzieli się
na 37.183.550 akcji, w tym:
 12.750.960 akcji imiennych serii A1 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną
przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu,
 3.500.000 akcji imiennych serii A2 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną
przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu,
 16.250.960 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 4.643.130 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 38.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
Emitent w dniu 13 października złożył do Sądu rejestrowego wniosek w sprawie zarejestrowania zmiany Akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A2 na Akcje zwykłe na okaziciela serii A2.
Wartość nominalna akcji Emitenta wynosi 0,10 PLN każda.
Wszystkie akcje zostały opłacone.
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie miało miejsce pokrycie podwyższonego kapitału
zakładowego aktywami innymi niż gotówka.
Emitent nie emitował akcji w ramach kapitału docelowego.
Na dzień 1 stycznia 2011 roku, 20.894.090 akcji Emitenta, na które składało się 16.250.960 akcji serii B oraz 4.643.130 akcji
zwykłych C było przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. W dniu 25 w dniu 25 marca 2013 r. 38.500 akcji serii D zostały wprowadzone do obrotu na rynku
regulowanym.
Na dzień 31 grudnia 2013 r., 20.932.590 akcji Emitenta, tj. 16.250.960 akcji serii B, 4.643.130 akcji serii C, 38.500 akcji serii
D było przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego 20.932.590 akcji Emitenta, tj. 16.250.960 akcji serii B, 4.643.130 akcji serii C,
38.500 akcji serii D jest przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
Program skupu akcji własnych
10 kwietnia 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. podjęło uchwałę nr 4/2012. Na mocy tej
uchwały przyjęto program skupu akcji własnych, którego przedmiotem jest nabycie przez Spółkę akcji własnych za kwotę
nie większą niż 50.000.000 PLN w okresie od 6 czerwca 2012 roku do 10 kwietnia 2015 roku, jednak nie później niż do
wyczerpania kwoty utworzonego kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych w kwocie 50.000.000 PLN, powstałego w
wyniku przelania ten kapitał z kapitału zapasowego Spółki kwoty 50.000.000 PLN. Zarząd Spółki może zakończyć skup akcji
własnych przed 10 kwietnia 2015 roku, przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na nabycie, zrezygnować z
realizacji lub wstrzymać program skupu w okresie jego trwania.
Celem skupu akcji własnych Emitenta jest:
a. finansowanie transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku, lub
b. umorzenie akcji własnych,
c. inne cele wg uznania Zarządu Spółki, w tym dalsza odsprzedaż akcji własnych Spółki, po uzyskaniu stosownej zgody
Rady Nadzorczej Spółki.
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W ramach Programu nie można nabyć Akcji Własnych w liczbie przekraczającej 10% ogólnej liczby akcji Spółki, co
odpowiadać powinno nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki.
Zgodnie ze szczegółowymi zasadami programu skupu akcji własnych, nabywanie akcji własnych Spółki będzie następować
za cenę nie niższą 1,00 PLN i nie wyższą niż 40,00 PLN złotych za jedną akcję.
Emitent nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności,
które zmierzają do zachowania tych praw.
Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii D Spółki, w przypadku dokonania przez Spółkę skupu akcji Emitenta po dacie
emisji (t. 14 czerwca 2013), obligatariuszom posiadającym obligacji serii D będzie przysługiwało prawo wcześniejszego
wykupu posiadanych obligacji. W związku z tym od dnia 14 czerwca 2014 Spółka nie dokonuje skupu akcji własnych. Na
dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Spółka posiada łącznie 25.432 szt. akcji.

21.1.2. AKCJE, KTÓRE NIE REPREZENTUJĄ KAPITAŁU
Emitent nie emitował akcji, które nie reprezentują kapitału zakładowego.

21.1.3. LICZBA, WARTOŚĆ NOMINALNA AKCJI EMITENTA W POSIADANIU EMITENTA, INNYCH OSÓB W
IMIENIU EMITENTA LUB PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE EMITENTA
Na dzień 31 grudnia 2013 r. Emitent posiadał 25.432 akcji własnych zakupionych ze środków własnych. Akcje własne
stanowią 0,0684% kapitału zakładowego Emitenta i dają prawo do wykonania 25.432 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co
stanowi 0,0476% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień zatwierdzenia Prospektu stan
posiadania akcji własnych przez Emitenta nie uległ zmianie.

21.1.4. ZAMIENNE PAPIERY WARTOŚCIOWE, WYMIENNE PAPIERY WARTOŚCIOWYCH LUB PAPIERY
WARTOŚCIOWE Z WARRANTAMI
W związku z przyjęciem Programu Motywacyjnego wdrożonego w Grupie Rank Progress, obejmującego 2011 rok,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 20 czerwca 2011 roku uchwałę nr 18/2011, na mocy której
kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 8.000 PLN, poprzez emisję 80.000 akcji zwykłych na
okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.
Na podstawie uchwały nr 18/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 czerwca 2011 roku
wyemitowano 80.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A. Emisja akcji serii D miała na celu przyznanie praw do
ich objęcia posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A. Zgodnie z treścią podjętej uchwały. jeden warrant
subskrypcyjny uprawniał do objęcia jednej akcji serii D po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej wynoszącej 0,10 PLN.
Zgodnie z treścią uchwały nr 17/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 czerwca 2011 roku,
warunkami dającymi prawo do objęcia warrantów było zrealizowanie przez Grupę Kapitałową Rank Progress zysku netto za
rok obrotowy 2011 w kwocie nie mniejszej niż 100.000.000 PLN oraz pozostawanie przez daną osobę pracownikiem lub
współpracownikiem Spółki. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii D na podstawie warrantów serii A upłynął w dniu
31 grudnia 2012 roku.
W związku z realizacją Programu Motywacyjnego podwyższono kapitał zakładowy Emitenta o kwotę 3.850 PLN.
Podwyższenie kapitału zakładowego doszło do skutku w dniu 15 listopada 2012 r. w wyniku objęcia 38.500 akcji serii D
przez osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta
zostało zarejestrowane w dniu 11 grudnia 2012 r.

21.1.5. INFORMACJE DOTYCZĄCE KAPITAŁU DOCELOWEGO
Statut nie zawiera upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

21.1.6. KAPITAŁ DOWOLNEGO CZŁONKA GRUPY, KTÓRY JEST PRZEDMIOTEM OPCJI LUB WOBEC KTÓREGO
ZOSTAŁY UZGODNIONE WARUNKOWO LUB BEZWARUNKOWO, ŻE STANIE SIĘ ON PRZEDMIOTEM
OPCJI
Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego nie istnieje kapitał spółki z Grupy
Kapitałowej Emitenta, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo,
że stanie się on przedmiotem opcji.

21.1.7. DANE HISTORYCZNE NA TEMAT KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZA OKRES OBJĘTY HISTORYCZNYMI
INFORMACJAMI FINANSOWYMI
W okresie objętym historycznymi danymi finansowymi Emitent dokonywał podwyższenia kapitału zakładowego.
Na dzień 1 stycznia 2011 roku, kapitał zakładowy Emitenta wynosił 3.714.505 PLN i dzielił się na 37.145.050 akcji, w tym:
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16.250.960 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przywilejowaną
przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu,
16.250.960 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
4.643.130 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

W dniu 10 sierpnia 2011 roku, w związku z warunkową emisją akcji serii D na mocy Uchwały nr 18/2011 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2011 roku wskutek emisji warrantów subskrypcyjnych serii A w celu realizacji
Programu Motywacyjnego przyjętego Uchwałą nr 17/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2011
roku, zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu warunkowe podwyższenie
kapitału zakładowego o kwotę 8.000 PLN.
Podwyższenie kapitału zakładowego doszło do skutku w dniu 15 listopada 2012 r. w wyniku objęcia przez osoby
uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 38.500 akcji serii D, wyemitowanych w ramach warunkowego
podwyższenia kapitału. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 3.850 PLN zostało zarejestrowane w dniu 11
grudnia 2012 r.
Na dzień 31 grudnia 2013 r., kapitał zakładowy Emitenta wynosił 3.718.355 PLN i dzielił się na 37.183.550 akcji, w tym:
 16.250.960 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przywilejowaną
przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu,
 16.250.960 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 4.643.130 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 38.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

21.2.

STATUT

21.2.1. OPIS PRZEDMIOTU I CELU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
Zgodnie z § 2 Statutu Emitenta:
1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
2.1
Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
2.1.1
02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem,
2.1.2
41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
2.1.3
41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
2.1.4
42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,
2.1.5
42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
2.1.6
42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli,
2.1.7
42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
2.1.8
42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
2.1.9
42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
2.1.10 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
2.1.11 43.12.Z – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
2.1.12 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
2.1.13 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
2.1.14 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
2.1.15 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
2.1.16 43.31.Z - Tynkowanie,
2.1.17 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej,
2.1.18 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
2.1.19 43.34.Z – Malowanie i szklenie,
2.1.20 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
2.1.21 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
2.1.22 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
2.1.23 46. - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi,
2.1.24 47. - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
2.1.25 49 - Transport lądowy,
2.1.26 49.32.Z – Działalność taksówek osobowych,
2.1.27 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
2.1.28 55.10.Z- Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
2.1.29 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
2.1.30 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
2.1.31 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
2.1.32 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,
2.1.33 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
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2.1.34 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
2.1.35 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
2.1.36 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
2.1.37 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
2.1.38 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
2.1.39 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
2.1.40 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
2.1.41 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
2.1.42 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
2.1.43 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
2.1.44 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
2.1.45 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
2.1.46 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
2.1.47 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
2.1.48 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
2.1.49 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
2.1.50 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
2.1.51 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem
autorskim,
2.1.52 80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
2.1.53 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
2.1.54 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
2.1.55 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
2.1.56 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,
2.1.57 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
2.1.58 96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,
2.1.59 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.
2. W przypadku, gdy prowadzenie któregokolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych w ust. 1 wymaga
odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie tę działalność po uzyskania takiego zezwolenia lub koncesji.
Statut Emitenta nie określa celu działalności Emitenta.

21.2.2. PODSUMOWANIE WSZYSTKICH POSTANOWIEŃ UMOWY SPÓŁKI, STATUTU LUB REGULAMINÓW
EMITENTA ODNOSZĄCYCH SIĘ DO CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH
I NADZORCZYCH
Zarząd
Zasady funkcjonowania, obowiązki i uprawnienia Zarządu określa § 5. Statut Spółki.
Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Nadzorczą bezwzględną
większością głosów. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną
trzyletnią kadencję. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje. Członek Zarządu, który złożył
rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą. Na dzień zatwierdzenia Prospektu, Zarząd
Emitenta jest trzyosobowy i składa się z Prezesa, Wiceprezesa oraz Członka Zarządu.
Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu, w tym nabycie i zbycie nieruchomości,
użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym. Zarząd Spółki zarządza Spółką i
reprezentuje ją na zewnątrz.
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki upoważnieni są członkowie Zarządu samodzielnie.
W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo
pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Rada Nadzorcza
Zasady funkcjonowania, obowiązki i uprawnienia Rady Nadzorczej określa §6 Statut Spółki oraz Regulamin Rady
Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej jest zamieszczony na stronie internetowej Spółki: www.rankprogress.pl.
Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych przez
Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej
niż raz w roku obrotowym. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady
Nadzorczej także na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu
2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy
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wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na
posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większości głosów. Jeżeli
głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku
albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej
oceny,

reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,

zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków
Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich
czynności,

zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

podejmowanie uchwał, o których mowa w § 5.8.4 Statutu,

wyrażanie zgody na zawarcie umowy lub większej ilości powiązanych ze sobą umów powodujących przyjęcie przez
Spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych),

wyrażanie zgody na nabycie oraz na zbycie składników majątku trwałego tj.; wartości niematerialnych i prawnych, o
wartości przekraczającej 5.000.000 PLN (słownie: pięć miliony złotych),

nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o wartości powyżej
5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych),

wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,

wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki,

wyrażanie zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia,

wyrażanie zgody na zawarcie przez członka Zarządu jakiejkolwiek umowy lub uzyskanie jakiegokolwiek świadczenia
od Spółki i jakiekolwiek podmiotu powiązanego ze Spółką,

wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, której wartość przekracza
5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych) oraz wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę umowy z członkiem
Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi, której wartość przekracza 2.000.000 PLN
(słownie: dwa miliony złotych), przy czym podmiotem powiązanym jest jednostka powiązana w rozumieniu art. 3 ust.
1 pkt 43 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.)".

wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umów o subemisję akcji,

wyrażenie zgody na powołanie przez Zarząd prokurenta,

ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,

wyrażanie zgody na zatrudnianie osób pełniących funkcje kierownicze,

wyrażenie zgody na wyemitowanie przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych.

21.2.3. OPIS PRAW, PRZYWILEJÓW I OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z AKCJAMI EMITENTA
Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta są określone w przepisach KSH, Statucie oraz w innych przepisach prawa.
Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać z porady osób uprawnionych do świadczenia pomocy
prawnej.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego, zgodnie z § 3 ust 3.2.1 Statutu, akcje serii A1 i A2 są akcjami imiennymi
uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypadają
dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Emitent w dniu 13 października złożył do Sądu rejestrowego wniosek w sprawie
zarejestrowania zmiany Akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 na Akcje zwykłe na okaziciela serii A2. Akcje zwykłe na
okaziciela serii B, C, D dają prawo jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
Prawa majątkowe związane z papierami wartościowymi spółki
Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:
1. Prawo do dywidendy - to jest prawo udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym
przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 KSH). Zysk
rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza,
że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy są osoby posiadające
akcje Emitenta w dniu dywidendy, określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki.
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
wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczyć na wypłatę
dywidendy. Zgodnie z art. 395 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po
upływie roku obrotowego, w przypadku Emitenta do końca czerwca.
Zgodnie z art. 348 § 1 KSH, kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za
ostatni rok obrotowy, powiększonego: (i) o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz (ii) o kwoty przeniesione z
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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.
Warunki odbioru dywidendy przez akcjonariuszy będą odpowiadać zasadom przyjętym dla spółek publicznych.
Stosownie do art. 348 § 3 KSH, w przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, uchwała powinna wskazywać
datę ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Z zastrzeżeniem postanowień
Regulaminu KDPW dzień dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy od podjęcia takiej
uchwały. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu
określonym przez Radę Nadzorczą (348 § 4 KSH).
Zgodnie z § 127 Oddział 4 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Emitent jest
obowiązany bezzwłocznie zawiadomić GPW o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla
akcjonariuszy oraz o wysokości dywidendy, liczbie akcji, z których przysługuje prawo do dywidendy, wartości
dywidendy przypadającej na jedną akcję, dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach KSH jako
„dzień dywidendy”), dniu wypłaty dywidendy.
Ponadto § 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW nakłada na Emitenta obowiązek o przekazaniu do KDPW
informacji o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o dniu ustalenia prawa do dywidendy, a także o
dniu wypłaty dywidendy. Dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy.
Wypłata dywidendy następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. KDPW przekazuje środki z tytułu
dywidendy na rachunki uczestników KDPW, którzy następnie przekazują otrzymane środki pieniężne na rachunki
gotówkowe akcjonariuszy prowadzone przez poszczególne domy maklerskie.
Termin wypłaty dywidendy powinien być ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie podatku
dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych. Należny podatek od dochodu uzyskanego z tytułu dywidendy
przez osoby prawne potrącany jest przez Spółkę, jako płatnika tego podatku. W przypadku osób fizycznych płatnikiem
ww. podatku jest podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych takiej osoby. Roszczenie o wypłatę
dywidendy przysługuje akcjonariuszowi w terminie dziesięciu lat począwszy od dnia podjęcia przez Walne
Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu całości lub części zysku Spółki do wypłaty akcjonariuszom. Po upływie tego
terminu roszczenie o wypłatę dywidendy nie wygasa natomiast przedawnia się przekształcając się w tzw.
zobowiązanie niezupełne (naturalne).
Emitent zwraca uwagę, że dochody z dywidendy uzyskiwanej przez akcjonariuszy będących nierezydentami podlegają
opodatkowaniu według zasad ogólnych. W przypadku podatników, którzy nie mają na terytorium RP siedziby lub
zarządu, co do których, co do których powstaje obowiązek podatkowy od przychodów z dywidend, mają zastosowanie
stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczpospolitą Polską umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu
opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową w przypadku dochodów z dywidend jest możliwe
wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego
tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację podatkową. Obowiązek dostarczenia certyfikatu
ciąży na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł polskich odpowiednie dochody. Certyfikat rezydencji ma
służyć przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie
międzynarodowej, czy też ze względu na istniejące wątpliwości potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. W
tym ostatnim przypadku, 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. Poza tym nie istnieją inne ograniczenia ani szczególne procedury związane z dywidendami w przypadku
akcjonariuszy będących nierezydentami.
Z akcjami Spółki nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Spółki, w szczególności Statut nie przewiduje
przyznania uczestnictwa w zyskach Spółki w postaci wydania imiennych świadectw założycielskich w celu
wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu Spółki lub świadectw użytkowych wydanych w zamian za akcje
umorzone. Z akcjami Spółki nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Spółki, w szczególności Statut nie
przewiduje przyznania uczestnictwa w zyskach Spółki w postaci wydania imiennych świadectw założycielskich w celu
wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu Spółki lub świadectw użytkowych wydanych w zamian za akcje
umorzone. Statut nie przewiduje upoważnienia Zarządu Emitenta do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.
2.

Prawo poboru - to jest prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji przy
zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH, Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części
lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej czterech
piątych głosów; przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o
podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, 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 oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez
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subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich
oferowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to
zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia.
3.

Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej
likwidacji. Zgodnie z art. 474 § 2 KSH majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się
między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Statut Emitenta nie
przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.

4.

Prawo do zbywania posiadanych akcji. Statut Emitenta nie przewiduje żadnych ograniczeń w tym zakresie.

5.

Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na
których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu
maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje
akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).

6.

Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie
dobrowolne).Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Uchwała Walnego
Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i
sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną
umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane
akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może zostać przeznaczona do podziału, Walne
Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której:
a. wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia;
b. przeznacza, w granicach określonych przez art. 348 § 1 KSH, określoną część zysku Spółki na finansowanie nabycia
akcji własnych w celu umorzenia;
c. określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia;
d. określa maksymalny okres, w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu
umorzenia.
e. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia
przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

7.

Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być
dokonana na żądanie akcjonariusza. (art. 334 KSH). Zgodnie z § 3 ust. 3.2.4 Statutu Emitenta, zamiana akcji imiennych
na okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Zarządu. Akcji na okaziciela nie można zamieniać na akcje imienne.
Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę uprzywilejowania.

Prawa korporacyjne związane z papierami wartościowymi spółki
Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce:
1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu
(art. 411 § 1 KSH). Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące
akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym
przysługuje prawo głosu, maja prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do
księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać
dokumentu, dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną
złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed
zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza,
w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego
stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.
W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, iż dokumenty akcji nie będą wydane przed
upływem dnia rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po
ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji
uczestnictwa po walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawiera:
a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
b. liczbę akcji;
c. rodzaj i kod akcji;
d. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
e. wartość nominalną akcji;
f. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji;
g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji;
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h.
i.
j.

cel wystawienia zaświadczenia;
datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
podpis osoby uprawnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zgodnie z brzmieniem art. 340 § 3 KSH – w okresie, kiedy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub
użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez uprawniony podmiot, prawo
głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.
Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa
ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Zgodnie z zasadą swobodnego
głosowania akcjonariusza, akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik może
reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz
spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić
oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym rachunku. Pełnomocnictwo do
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub
w postaci elektronicznej. Członek zarządu i pracownik spółki nie może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu,
przy czym ograniczenie to nie dotyczy spółki publicznej.
2.

Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w
porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie
zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia
oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym
żądaniem (art. 400 § 3 KSH).

3.

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przyznane
akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 401 § 1 KSH). Żądanie
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

4.

Prawo do zgłaszania na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad, przyznane Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki (art. 401 § 4 KSH).

5.

Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 KSH. Uchwała walnego
zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu
pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie
uchwały.

6.

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje:
e. zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,
f. akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu;
wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej,
g. akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu,
h. akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania
walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o
uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.
Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie
nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały
walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie
później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały.

7.

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek akcjonariuszy,
reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany
przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

8.

Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia związanego z utworzeniem
spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych); uchwałę w tym przedmiocie
podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej). Akcjonariusze mogą w tym celu
żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w
porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z
treścią wniosku albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 ustawy, wnioskodawcy mogą wystąpić o
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wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni
od dnia podjęcia uchwały.
9.

Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie z
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, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił
sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji
(art. 429 KSH).

10. Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (art. 328 § 6 KSH).
Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot prowadzący ten rachunek wystawia mu na piśmie,
oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe.
Świadectwo potwierdza 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 wyjątkiem prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Świadectwo zawiera:
a. firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa,
b. liczbę papierów wartościowych,
c. rodzaj i kod papieru wartościowego,
d. firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta,
e. wartość nominalną papieru wartościowego,
f. imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów wartościowych,
g. informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o ustanowionych na nich
obciążeniach,
h. datę i miejsce wystawienia świadectwa,
i. cel wystawienia świadectwa,
j. termin ważności świadectwa,
k. w przypadku gdy poprzednio wystawione świadectwo, dotyczące tych samych papierów wartościowych, było
nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed upływem terminu swojej ważności – wskazanie, że jest to
nowy dokument świadectwa,
l. podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwa, opatrzony pieczęcią
wystawiającego.
11. 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).
12. Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed
Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH).
13. Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). Lista akcjonariuszy uprawnionych
do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy)
uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów,
powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego zgromadzenia.
Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres,
na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 1.1 KSH).
14. Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu
komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału
zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka
komisji (art. 410 § 2 KSH).
15. Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art.
421 § 3 KSH). Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami
udzielonymi przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów. W protokole należy stwierdzić prawidłowość
zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów
oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami
uczestników walnego zgromadzenia. Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd powinien dołączyć do księgi
protokołów.
16. Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 KSH,
jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu
wyrządzającego szkodę.
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17. Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7
KSH).
18. 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).

21.2.4. OPIS DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH DO ZMIANY PRAW POSIADACZY AKCJI, ZE WSKAZANIEM TYCH ZASAD,
KTÓRE MAJĄ BARDZIEJ ZNACZĄCY ZAKRES NIŻ JEST TO WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA
Statut Emitenta w zakresie działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji nie przewiduje zasad, które mają bardziej
znaczący zakres, niż jest to wymagane przepisami prawa.
Statut Emitenta w kolejnych emisjach akcji dopuszcza możliwość emisji akcji imiennych lub na okaziciela.
Akcje Emitenta mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 §
5 KSH) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne).
Zgodnie z przepisami KSH Emitent może wydać akcje o szczególnych uprawnieniach, a także przyznać indywidualnie
oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia, które wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje
być akcjonariuszem Emitenta.
Akcje uprzywilejowane, z wyjątkiem akcji niemych, powinny być imienne, a uprzywilejowanie, o którym mowa, może
dotyczyć m.in. prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. Uprzywilejowanie w
zakresie prawa głosu nie może dotyczyć spółki publicznej, a ponadto jednej akcji nie można przyznać więcej niż 2 głosy i w
przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela lub w razie jej zbycia wbrew zastrzeżonym warunkom,
uprzywilejowanie to wygasa. Zgodnie z art. 334 § 2 KSH zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie
może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. Zgodnie z § 3 ust. 3.2.4 Statutu
Emitenta, zamiana akcji imiennych na okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Zarządu. Akcji na okaziciela nie
można zamieniać na akcje imienne. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę uprzywilejowania.
Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy mogą przyznawać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej
niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych (nie dotyczy
to akcji niemych oraz zaliczek na poczet dywidendy) i nie korzystają one z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi
akcjami (nie dotyczy akcji niemych).
Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje nieme), a nadto
akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wypłacono w pełni albo częściowo dywidendy w danym roku
obrotowym, można przyznać prawo do wyrównania z zysku w następnych latach, nie później jednak niż w ciągu kolejnych
trzech lat obrotowych.
Przyznanie szczególnych uprawnień można uzależnić od spełnienia dodatkowych oświadczeń na rzecz spółki, upływu
terminu lub ziszczenia się warunku. Akcjonariusz może wykonywać przyznane mu szczególne uprawnienia związane z akcją
uprzywilejowaną po zakończeniu roku obrotowego, w którym wniósł w pełni swój wkład na pokrycie kapitału zakładowego.
Osobiste uprawnienia, jak wskazano wyżej, mogą być przyznane jedynie indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi i
dotyczyć mogą m.in. prawa powoływania lub odwoływania członków Zarządu, rady nadzorczej lub prawa do otrzymywania
oznaczonych oświadczeń od spółki. Przyznanie osobistego uprawnienia można uzależnić od dokonania oznaczonych
oświadczeń, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. Do uprawnień przyznanych akcjonariuszowi osobiście należy
stosować odpowiednio ograniczenia dotyczące zakresu i wykonywania uprawnień wynikających z akcji uprzywilejowanych.
Opisane zmiany praw posiadaczy akcji, tj. wydanie akcji o szczególnych uprawnieniach oraz przyznanie indywidualnie
oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień, muszą zostać zawarte w Statucie Spółki i w związku z tym wymagana
jest zmiana Statutu w takim zakresie. Zgodnie z art. 430 § 1 KSH, zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i
wpisu do rejestru. Uchwała zmieniająca statut powinna zawierać wskazanie akcji uprzywilejowanych lub odpowiednio
oznaczenie podmiotu, któremu przyznawane są osobiste uprawnienia, rodzaj uprzywilejowania akcji lub odpowiednio
rodzaj osobistego uprawnienia oraz ewentualnie dodatkowe warunki, od których spełnienia uzależnione jest przyznanie
uprzywilejowania akcji lub odpowiednio osobistego uprawnienia. Uchwała dotycząca zmiany statutu zapada większością
trzech czwartych głosów, przy czym uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca oświadczenia akcjonariuszy lub
uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 KSH, wymaga zgody wszystkich
akcjonariuszy, których dotyczy (art. 415 KSH).
Statut Emitenta nie ustanawia surowszych warunków podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu. Jeżeli zmiana Statutu nie
jest związana z podwyższeniem kapitału zakładowego po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd ma 3
miesiące na zgłoszenie do sądu rejestrowego zmiany statutu (art. 430 § 2 KSH).
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21.2.5. OPIS ZASAD OKREŚLAJĄCYCH SPOSÓB ZWOŁYWANIA ZWYCZAJNYCH WALNYCH ZGROMADZEŃ
AKCJONARIUSZY ORAZ NADZWYCZAJNYCH WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY, WŁĄCZNIE Z
ZASADAMI UCZESTNICTWA W NICH
Sposób zwoływania walnych Zgromadzeń oraz zasady uczestnictwa w nich określają odpowiednie postanowienia Statutu
oraz Kodeksu Spółek Handlowych i innych przepisów prawa.
Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w
terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 395 § 1 KSH). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
zwołuje się w przypadkach określonych w KSH, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych
Zgromadzeń uznają to za wskazane (art. 398 KSH).
Zgodnie z art. 399 KSH Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach, oraz Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni
od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorcza (art. 395 § 2 KSH). Zgodnie z § 7 ust. 7.2.3 i 7.2.4 Statutu
Walne Zgromadzenia są zwoływane przez Zarząd lub inne organy spółki, według zasad i w terminach określonych w
Kodeksie Spółek Handlowych.
Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce
mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
Ponadto zgodnie z art. 400 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, żądanie takie należy złożyć na piśmie lub w
postaci elektronicznej do zarządu.
Zgodnie z art. 401 KSH Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie
takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem
Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (wysłane na adres Spółki) lub jako dokument elektroniczny. Zarząd
jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście (18) dni przed wyznaczonym terminem Walnego
Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed
terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie, wysłane na adres Spółki, lub jako dokument elektroniczny,
projekty uchwał dotyczące spraw które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza
projekty uchwał na stronie internetowej. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić
wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ w celu identyfikacji ich jako
akcjonariuszy Spółki.
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie spółki publicznej może odbyć się także w
miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu (art. 403 KSH).
Przygotowanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia należy do Zarządu. Obowiązek ten obejmuje wszystkie wynikające
z przepisów prawa powinności Zarządu, jak również wszelkie inne przedsięwzięcia organizacyjne niezbędne do zwołania i
sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 4021 KSH Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie
internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o
Ofercie. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć (26) dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 4022 KSH ogłoszenie o walnym Zgromadzeniu spółki publicznej powinno zawierać co najmniej:
1. datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
2.

precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w
szczególności informacje o:
a. prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
b. prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego
Zgromadzenia,
c. prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad
podczas Walnego Zgromadzenia,
d. sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych
podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
e. możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
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elektronicznej,
f. sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej,
g. sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej,
3.

dzień rejestracji uczestnictwa w walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 KSH,

4.

informację, że prawo uczestniczenia w walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu
rejestracji uczestnictwa w walnym Zgromadzeniu,

5.

wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny
tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie
przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed
terminem Walnego Zgromadzenia,

6.

wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
Spółka publiczna prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia:

7.

ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,

8.

informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych
rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,

9.

dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,

10. projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki,
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
11. formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są
one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.
Jeżeli formularze, o których mowa powyżej w pkt 5), z przyczyn technicznych nie mogą zostać udostępnione na stronie
internetowej, spółka publiczna wskazuje na tej stronie sposób i miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku
spółka publiczna wysyła formularze nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie.
Formularze takie powinny zawierać proponowaną treść uchwały Walnego Zgromadzenia i umożliwiać:
1. identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu
przez pełnomocnika,
2. oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9) KSH,
3. złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
4. zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować
ma pełnomocnik.
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na
szesnaście (16) 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
(4061 KSH). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje
prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w
dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. (4062 KSH). Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają
prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie
później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.
Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie
inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu
wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki
publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu
powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (4063 KSH).
W Walnym Zgromadzeniu maja prawo uczestniczyć z prawem głosowania:
1. akcjonariusze będący właścicielami akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przez
terminem Walnego Zgromadzenia,
2. akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, jeżeli złoża Zarządowi Spółki akcje przynajmniej na tydzień
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3.

przed odbyciem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą ich do zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zamiast akcji mogą
być złożone zaświadczenia o zdeponowaniu akcji (u notariusza, w biurze maklerskim itp.) zawierające wymienione
liczby akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia,
pełnomocnicy akcjonariuszy, pod warunkiem uprzedniego złożenia pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnikami na
Walnym Zgromadzeniu nie może być Członek Zarządu ani pracownik Spółki. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu
przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela (art. 412 KSH).

Ponadto w Walnym Zgromadzeniu maja prawo uczestniczyć:
1. członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
2. zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie doradcy i specjaliści,
3. notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska
i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę
przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy (3) dni powszednie przed odbyciem
Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może
przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz
ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym
Zgromadzeniem (art. 407 KSH).
Osoby wyznaczone przez Zarząd, na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
sporządzają listę obecności, która zostaje wyłożona przy wejściu do sali obrad. Akcjonariusze przybywający na Walne
Zgromadzenie potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności i odbierają karty do głosowania. Pełnomocnicy
podpisują się swoim imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy z zaznaczeniem, że działają jako pełnomocnicy.
Informacje na temat daty, godziny i miejsca Walnego Zgromadzenia spółki publicznej wraz z jego szczegółowym
porządkiem obrad oraz datą i godziną, do której należy składać imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o
złożeniu akcji do depozytu, wraz ze wskazaniem miejsca, w którym należy je złożyć, a w przypadku zamierzonej zmiany
statutu – ze wskazaniem dotychczas obowiązujących jego postanowień i treści proponowanych zmian albo projektu
nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem jego nowych lub zmienionych postanowień, powinny zostać podane
do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, co najmniej na dwadzieścia sześć (26) dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia.

21.2.6. OPIS POSTANOWIEŃ UMOWY SPÓŁKI, STATUTU LUB REGULAMINÓW EMITENTA, KTÓRE MOGŁYBY
SPOWODOWAĆ OPÓŹNIENIE, ODROCZENIE LUB UNIEMOŻLIWIENIE ZMIANY KONTROLI NAD
EMITENTEM
Statut i regulaminy Emitenta nie zawierają postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub
uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem.

21.2.7. WSKAZANIE POSTANOWIEŃ UMOWY SPÓŁKI, STATUTU LUB REGULAMINÓW, JEŚLI TAKIE ISTNIEJĄ,
REGULUJĄCYCH PROGOWĄ WIELKOŚĆ POSIADANYCH AKCJI, PO PRZEKROCZENIU KTÓREJ
KONIECZNE JEST PODANIE STANU POSIADANIA AKCJI PRZEZ AKCJONARIUSZA
Statut Spółki oraz regulaminy obowiązujące w Spółce nie zawierają postanowień regulujących progową wielkość
posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. Jednakże
obowiązki takie wynikają z Ustawy o Ofercie Publicznej.

21.2.8. OPIS WARUNKÓW NAŁOŻONYCH ZAPISAMI UMOWY SPÓŁKI I STATUTU, JEJ REGULAMINAMI
KTÓRYM PODLEGAJĄ ZMIANY KAPITAŁU, JEŻELI ZASADY TE SĄ BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE NIŻ
OKREŚLONE WYMOGAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.
Statut Spółki ani regulaminy w niej obowiązujące nie zawierają postanowień odnośnie do zmian w kapitale, które są
bardziej rygorystyczne, niż te określone wymogami Kodeksu Spółek Handlowych.

22. ISTOTNE UMOWY
Poniżej zamieszczono podsumowanie wszystkich istotnych umów, innych niż umowy zawarte w normalnym toku
działalności, których stroną jest Emitent. Za umowę istotną, Emitent przyjął umowę, której wartość stanowi co najmniej
10% kapitałów własnych Emitenta.
22.1.

UMOWY KREDYTOWE

1. Umowa o dewizowy kredyt inwestycyjny z dnia 5 grudnia 2005 roku z BZ WBK S.A. wraz z aneksami
Na mocy umowy z dnia 5 grudnia 2005 roku wraz z aneksami nr 1 – 20, Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu udzielił
Emitentowi dewizowego kredytu inwestycyjnego w wysokości do kwoty 20.000 tys. EUR.
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Emitent zobowiązał się dokonać spłaty wykorzystanego kredytu do dnia 31 sierpnia 2014 roku z zastrzeżeniem, że
ostateczny termin spłaty kredytu może zostać wydłużony do 31 sierpnia 2016 roku po spełnieniu przez Emitenta
dodatkowych warunków.
Strony uzgodniły przy tym, iż Bank udzielił przedmiotowego kredytu, na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz
na sfinansowanie działalności gospodarczej Emitenta.
Wykorzystana kwota kredytu zaewidencjonowana na Rachunku Kredytowym oprocentowana jest według zmiennej stawki
EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w euro powiększonej o marżę Banku w wysokości 4,00
punktów procentowych (Marża). Jednocześnie Strony postanowiły, iż od pierwszego dnia okresu odsetkowego
następującego po dacie zawarcia transakcji IRS (transakcji zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej) marża zostanie
obniżona do poziomu 3,50 punktu procentowego.
Odsetki i raty kapitałowe od kredytu są płatne na koniec każdego miesiąca, przy czym raty kapitałowe są równe i płatne w
wysokości odzwierciedlającej 1,5% roczną amortyzację kredytu. Dodatkowo BZ WBK ma prawo do pobierania 80%
nadwyżki zdefiniowanej jako przychód z najmu netto pomniejszony o roczną całkowitą ratę kredytową i o aktualnie
obowiązującą stawkę podatkową podatku dochodowego od osób prawnych na spłatę ostatniej raty kapitałowej.
Emitent w związku z udzielonym kredytem, w celu zabezpieczenia roszczeń Banku, udzielił prawnego zabezpieczenia w
postaci:
 hipoteki zwykłej łącznej w kwocie 20 000 tys. EUR na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. NMP 6
w Legnicy (KW nr 66547), na udziale wynoszącym 3097/10000 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości przy
ul. NMP 9 w Legnicy (KW nr 43810), na nieruchomościach stanowiących osiem lokali użytkowych położonych w
Legnicy przy ul. NMP 3, 4, 5, 6, 10 12, 1.2 oraz 9 (KW 64222, 64223, 64224, 64225, 65948, 65949, 65950, 70428) oraz
na nieruchomości stanowiącej niezabudowany grunt położony przy ul. Grodzkiej w Legnicy (KW 44733), wraz z cesją
praw z polisy ubezpieczeniowej,
 hipoteki kaucyjnej łącznej do kwoty 1 000 tys. EUR na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. NMP 6
w Legnicy (KW nr 66547), na udziale wynoszącym 9968/10000 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości przy
ul. NMP 9 w Legnicy (KW nr 43810), na nieruchomościach stanowiących osiem lokali użytkowych położonych w
Legnicy przy ul. NMP 3, 4, 5, 6, 10 12, 1.2 oraz 9 (KW 64222, 64223, 64224, 64225, 65948, 65949, 65950, 70428) oraz
na nieruchomości stanowiącej niezabudowany grunt położony przy ul. Grodzkiej w Legnicy (KW 44733), wraz z cesją
praw z polisy ubezpieczeniowej,
 cesji wierzytelności z całości umów najmu powierzchni w „Galerii Piastów” przy ul. NMP 9 w Legnicy,
 zestawu finansowego na rachunku wydzielonym wraz z blokadą środków do kwoty 700 tys. PLN; w przypadku
obniżenia wskaźnika DSCR poniżej kwoty 1,2, kwota blokady środków na rachunku wydzielonym zostanie
podwyższona przez Bank do kwoty 1 700 tys. PLN.
Emitent zobowiązał się także m.in. do utrzymywania wskaźników finansowych na poziomie:
 LTV (loan to value – stosunek udzielonego kredytu do wartości rynkowej zabezpieczenia) nie wyższym niż 75%,
 DSCR (debt service coverage ratio – wskaźnik pokrycia płatności wynikających z kredytów bieżącymi wpływami
finansowymi) nie niższym niż 1,2 mierzonym kwartalnie, począwszy od danych za 12.2006 roku, na bazie przychodów z
umów najmu powierzchni w „Galerii Piastów” oraz kosztów eksploatacyjnych tego obiektu.
W zakresie roszczeń Banku wynikających z tytułu udzielenia kredytu Emitent poddał się egzekucji na podstawie bankowego
tytułu egzekucyjnego. Po ewentualnym wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego wierzytelność Banku
oprocentowana jest wg stawki zmiennej odpowiadającej dwukrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego NBP.
2. Umowa o kredyt inwestycyjny z BZ WBK S.A. we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2008 roku wraz z aneksami
W dniu 5 czerwca 2008 roku Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu podpisał z Emitentem wraz z aneksami nr 1 – 11,
umowę o kredyt inwestycyjny do wysokości 98.530 tys. PLN przeznaczonego na budowę galerii handlowo-usługowej
(„Galeria Piastów II”), obiektu kinowego oraz obiektu handlowo-usługowo-mieszkaniowego położonego w Legnicy przy ul.
Grodzkiej, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr LEIL/00044733/3, i przy ul. Najświętszej Marii Panny 18a, dla
której prowadzona jest księga wieczysta KW nr LEIL/00044707/2 (rozbudowa „Galerii Piastów”), oraz na finansowanie
odsetek do dnia zakończenia budowy inwestycji, finansowanie prowizji przygotowawczej i całkowitą spłatę kredytu
udzielonego na podstawie umowy o kredyt inwestycyjny na uwolnienie kapitału ze zrealizowanej inwestycji (tzw. Equity
Release) nr K0005116 z dnia 4 kwietnia 2008 roku.
Emitent zobowiązał się dokonać spłaty wykorzystanego kredytu do dnia 31 grudnia 2014 roku.
Wykorzystana kwota kredytu zaewidencjonowana na rachunku kredytowym w euro oprocentowana jest według zmiennej
stawki EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w euro powiększonej o marżę Banku w wysokości
4,00 punktów procentowych. Jednocześnie Strony postanowiły, iż od pierwszego dnia okresu odsetkowego następującego
po dacie zawarcia transakcji IRS (transakcji zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej) marża zostanie obniżona do poziomu
3,50 punktu procentowego, przy czym transakcja IRS winna być zawarta do 31 grudnia 2009 roku.
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Wykorzystana kwota kredytu zaewidencjonowana na Rachunku kredytowym w złotówkach oprocentowana jest według
zmiennej stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN powiększonej o marżę Banku
w wysokości 4,00 punktów procentowych. Od pierwszego dnia okresu odsetkowego następującego po dacie zawarcia ww.
Transakcji IRS marża zostanie obniżona do poziomu 3,50 punktu procentowego.
Odsetki i raty kapitałowe od kredytu są płatne na koniec każdego miesiąca, przy czym raty kapitałowe są równe i płatne w
wysokości odzwierciedlającej 1,5% roczną amortyzację kredytu. Dodatkowo BZ WBK ma prawo do pobierania 80%
nadwyżki zdefiniowanej jako przychód z najmu netto pomniejszony o roczną całkowitą ratę kredytową i o aktualnie
obowiązującą stawkę podatkową podatku dochodowego od osób prawnych na spłatę ostatniej raty kapitałowej.
Emitent w związku z udzielonym kredytem, w celu zabezpieczenia roszczeń Banku, udzielił prawnego zabezpieczenia w
postaci:
1. Hipoteki zwykłej łącznej w kwocie 27.852.145,79 EUR na zabezpieczenie kapitału i hipoteki kaucyjnej łącznej do kwoty
13.926.072,89 EUR na zabezpieczenie odsetek od kwoty kredytu wyrażonej w EUR i zaewidencjonowanej na
Walutowym Rachunku Kredytu, na:
 udziale w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem 243 oraz 836/1 o obszarze 0,3033
ha wynoszącym 3097/10000 części i własności budynku – pawilonu handlowego z wyłączeniem lokalu
użytkowego nr 2 oraz części wspólnych budynku, położonych w Legnicy, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9,
wpisanych w księdze wieczystej KW nr LE1L/00043810/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział
Ksiąg Wieczystych, przypadającym Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
 nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej
lokal użytkowy oznaczony numerem 3, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00064222/4 prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka
Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
 nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej
lokal użytkowy oznaczony numerem 4, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00064223/1 prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka
Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
 nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej
lokal użytkowy oznaczony numerem 5, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00064224/8 prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka
Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
 nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej
lokal użytkowy oznaczony numerem 6, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00064225/5 prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka
Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
 nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej
lokal użytkowy oznaczony numerem 10, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00065948/6 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka
Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
 nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej
lokal użytkowy oznaczony numerem 12, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00065949/3 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka
Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
 nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej
lokal użytkowy oznaczony numerem 1.2, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00065950/3 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka
Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
 nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej
lokal użytkowy oznaczony numerem 9, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00070428/3 prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka
Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
 prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, obejmującej działki gruntu oznaczone numerami 812 oraz 813 o
łącznej powierzchni 0,1339 ha, położonej w Legnicy, przy ul. Najświętszej Marii Panny 6, wpisanej w księdze
wieczystej KW nr LE1L/00066547/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych,
przypadające Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
 nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę gruntu oznaczoną numerem 789/1, o powierzchni 0,5365 ha,
położonej w Legnicy, przy ul. Grodzkiej, wpisanej w KW nr LE1L/00044733/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w
Legnicy, Wydział Ksiąg Wieczystych,
 nieruchomości położonej w Legnicy przy ulicy Grodzkiej, działka nr 837, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem LE1L/00063592/1,
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nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Najświętszej Marii Panny nr 18A, działka nr 296/1, dla której Sąd
Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem LE1L/00044707/2,
 nieruchomości położonej w Łagowie, gmina Zgorzelec, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem JG1Z/00039600/9,
 nieruchomości położonej w Łagowie, gmina Zgorzelec, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem JG1Z/00044433/5,
Hipoteki zwykłej łącznej w kwocie 6.148.289,91 PLN na zabezpieczenie kapitału i hipoteki kaucyjnej łącznej do kwoty
3.074.144,96 PLN na zabezpieczenie odsetek od kwoty kredytu wyrażonej w PLN i zaewidencjonowanej na Rachunku
Kredytu, na:
 udziale w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem 243 oraz 836/1 o obszarze 0,3033
ha wynoszącym 3097/10000 części i własności budynku – pawilonu handlowego z wyłączeniem lokalu
użytkowego nr 2 oraz części wspólnych budynku, położonych w Legnicy, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9,
wpisanych w księdze wieczystej KW nr LE1L/00043810/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział
Ksiąg Wieczystych, przypadającym Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
 nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej
lokal użytkowy oznaczony numerem 3, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00064222/4 prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka
Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
 nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej
lokal użytkowy oznaczony numerem 4, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00064223/1 prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka
Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
 nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej
lokal użytkowy oznaczony numerem 5, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00064224/8 prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka
Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
 nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej
lokal użytkowy oznaczony numerem 6, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00064225/5 prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka
Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
 nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej
lokal użytkowy oznaczony numerem 10, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00065948/6 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka
Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
 nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej
lokal użytkowy oznaczony numerem 12, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00065949/3 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka
Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
 nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej
lokal użytkowy oznaczony numerem 1.2, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00065950/3 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka
Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
 nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej
lokal użytkowy oznaczony numerem 9, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00070428/3 prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka
Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
 prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, obejmującej działki gruntu oznaczone numerami 812 oraz 813 o
łącznej powierzchni 0,1339 ha, położonej w Legnicy, przy ul. Najświętszej Marii Panny 6, wpisanej w księdze
wieczystej KW nr LE1L/00066547/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych,
przypadające Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
 nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę gruntu oznaczoną numerem 789/1, o powierzchni 0,5365 ha,
położonej w Legnicy, przy ul. Grodzkiej, wpisanej w KW nr LE1L/00044733/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w
Legnicy, Wydział Ksiąg Wieczystych,
 nieruchomości położonej w Legnicy przy ulicy Grodzkiej, działka nr 837, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem LE1L/00063592/1,
 nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Najświętszej Marii Panny nr 18A, działka nr 296/1, dla której Sąd
Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem LE1L/00044707/2,
 nieruchomości położonej w Łagowie, gmina Zgorzelec, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem JG1Z/00039600/9,
 nieruchomości położonej w Łagowie, gmina Zgorzelec, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem JG1Z/00044433/5.
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Cesji praw z polisy ubezpieczeniowej od ryzyk budowlanych Inwestycji, a po jej zakończeniu cesji praw z polisy
ubezpieczeniowej „Galerii Piastów II”, w terminie do 14 dni od Dnia zakończenia budowy „Galerii Piastów II”.
Cesji wierzytelności z obecnych i przyszłych umów najmu powierzchni „Galerii Piastów II”.
Umowy blokady środków na Rachunku pomocniczym.
Dodatkowego zabezpieczenia w postaci podporządkowania spłacie niniejszego kredytu, pożyczki udzielonej
Kredytobiorcy przez firmę HIT Zarząd Majątkiem Polska Legnica 1 Sp. z o.o.
Podporządkowania spłacie niniejszego kredytu pożyczki udzielonej Kredytobiorcy przez spółkę KMM Sp. z o.o. z
siedzibą w Zamościu ul. Kiepury 6/8.

Ponadto Emitent w związku z ww. Umową o IRS, w szczególności w związku z:
 wierzytelnością z tytułu odsetek, do których zapłaty Klient zobowiązany będzie w wysokości i na zasadach określonych
w Umowie IRS, w tym również odsetek umownych za opóźnienie,
 wierzytelnościami wynikających z kosztów, które Bank poniesie w przypadku rozwiązania umowy IRS przed okresem
jej obowiązywania z powodu okoliczności, które na podstawie Umowy ramowej uprawniają Bank do rozwiązania
Umowy IRS, w tym kosztów wynikających z zawarcia przez Bank na rynku pieniężnym transakcji o treści
odpowiadającej pierwotnemu zobowiązaniu Klienta wobec Banku, tak aby zapewnić spełnienie świadczenia Banku w
stosunku do osób trzecich, wynikającego z transakcji zawartych w następstwie zawarcia Umowy IRS,
 wierzytelnościami z tytułu roszczeń odszkodowawczych za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania
przez Klienta, jeżeli wysokość faktycznie poniesionej przez Bank szkody przewyższa wysokość odsetek umownych za
opóźnienie i innych wpłaconych przez Klienta kwot,
ustanowi hipotekę kaucyjną łączną do kwoty 4.036.960,62 EUR na:
 udziale w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem 243 oraz 836/1 o obszarze 0,3033 ha
wynoszącym 3097/10000 części i własności budynku – pawilonu handlowego z wyłączeniem lokalu użytkowego nr 2
oraz części wspólnych budynku, położonych w Legnicy, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, wpisanych w księdze
wieczystej KW nr LE1L/00043810/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
przypadającym Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
 nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal
użytkowy oznaczony numerem 3, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00064222/4 prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z
siedzibą w Legnicy,
 nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal
użytkowy oznaczony numerem 4, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00064223/1 prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z
siedzibą w Legnicy,
 nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal
użytkowy oznaczony numerem 5, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00064224/8 prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z
siedzibą w Legnicy,
 nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal
użytkowy oznaczony numerem 6, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00064225/5 prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z
siedzibą w Legnicy,
 nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal
użytkowy oznaczony numerem 10, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00065948/6 prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z
siedzibą w Legnicy,
 nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal
użytkowy oznaczony numerem 12, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00065949/3 prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z
siedzibą w Legnicy,
 nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal
użytkowy oznaczony numerem 1.2, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00065950/3 prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z
siedzibą w Legnicy,
 nieruchomości lokalowej położonej w Legnicy, woj. dolnośląskie, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9, stanowiącej lokal
użytkowy oznaczony numerem 9, wpisanej w księdze wieczystej KW nr LE1L/00070428/3 prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem nieruchomości jest Rank Progress Spółka Akcyjna z
siedzibą w Legnicy,
 prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, obejmującej działki gruntu oznaczone numerami 812 oraz 813 o
łącznej powierzchni 0,1339 ha, położonej w Legnicy, przy ul. Najświętszej Marii Panny 6, wpisanej w księdze wieczystej
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KW nr LE1L/00066547/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych, przypadające Rank
Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy,
nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę gruntu oznaczoną numerem 789/1, o powierzchni 0,5365 ha, położonej
w Legnicy, przy ul. Grodzkiej, wpisanej w KW nr LE1L/00044733/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy,
Wydział Ksiąg Wieczystych,
nieruchomości położonej w Legnicy przy ulicy Grodzkiej, działka nr 837, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem LE1L/00063592/1,
nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Najświętszej Marii Panny nr 18A, działka nr 296/1, dla której Sąd
Rejonowy w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem LE1L/00044707/2.

Emitent zobowiązał się także m.in. do utrzymywania wskaźników finansowych na poziomie:
 LTV (loan to value – stosunek udzielonego kredytu do wartości rynkowej zabezpieczenia) nie wyższym niż 70%,
 DSCR (debt service coverage ratio – wskaźnik pokrycia płatności wynikających z kredytów bieżącymi wpływami
finansowymi) wyliczany wyłącznie na bazie przychodów z umów najmu powierzchni „Galerii Piastów II” oraz kosztów
eksploatacyjnych „Galerii Piastów II” na poziomie nie niższym niż 1,05 w III i IV kwartale 2009 roku oraz I i II 2010 roku
oraz 1,10 w późniejszych okresach.
W zakresie roszczeń Banku wynikających z tytułu udzielenia kredytu Emitent poddał się egzekucji na podstawie bankowego
tytułu egzekucyjnego. Po ewentualnym wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego wierzytelność Banku
oprocentowana jest wg stawki zmiennej odpowiadającej dwukrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego NBP.
Emitent zobowiązał się także do pisemnego informowania Banku o działaniach dotyczących emisji obligacji zamiennych,
przejmowania innych podmiotów lub fuzji z innymi podmiotami oraz zmian statutu, które byłyby niezgodne z umową.
W ocenie Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent na bieżąco wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z
umowy, a zatem nie istnieje ryzyko wypowiedzenia umowy z winy Emitenta.
W dniu 5 kwietnia 2012 Spółka zależna Progress XIII Sp. z o.o. i Rank Progress S.A. zawarły z Bankiem Zachodnim WBK S.A.
umowę zmieniającą do umów z dnia 5 grudnia 2005 roku i 5 czerwca 2008 roku w zakresie finansowania Galerii Piastów w
Legnicy. Zgodnie z tą umową Emitent nie może w całym okresie kredytowania zejść poniżej 100% głosów w spółce Rank
Progress XIII Sp. z o.o.
W ocenie Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent na bieżąco wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z
umowy, a zatem nie istnieje ryzyko wypowiedzenia umowy z winy Emitenta.
3. Umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 24 lutego 2010 roku z PKO BP S.A.
Na mocy umowy z dnia 24 lutego 2010 roku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie udzielił spółce zależnej Emitenta Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. kredytu inwestycyjnego wraz z aneksami nr
1 – 5 w wysokości do kwoty 28.500.000 PLN.
Spółka zależna Emitenta zobowiązała się dokonać spłaty wykorzystanego kredytu do dnia 1 lutego 2032 roku. Spłata
kredytu następowała będzie w okresach miesięcznych począwszy od maja 2011 roku.
Strony uzgodniły przy tym, iż Bank udzielił przedmiotowego kredytu, na finansowanie kosztów związanych z budową galerii
handlowej pod nazwą „Pasaż Grodzki” w Jeleniej Górze przy ul. Grodzkiej – Jasnej.
Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana jest według zmiennej stawki WIBOR dla międzybankowych depozytów 3miesięcznych w PLN powiększonej o marżę Banku w wysokości 3,75 punktów procentowych.
Odsetki od wykorzystanego kredytu obliczane są na bieżąco w okresach obrachunkowych i płatne w dniu zakończenia
każdego okresu obrachunkowego.
Spłata kredytu jest zabezpieczona w następujący sposób:
 hipoteką umowną zwykłą w kwocie 28.500.000,00 PLN zabezpieczająca kredyt w zakresie należności głównej (kapitał)
oraz umowną kaucyjną do kwoty 5.700.000,00 PLN zabezpieczającą świadczenia uboczne, tj. odsetki, opłaty oraz
koszty na wieczystym użytkowaniu gruntu, na którym realizowana jest inwestycja – Galeria „Pasaż Grodzki”, a
położona w Jeleniej Górze przy ul. Grodzkiej – Jasnej, dla którego Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę
wieczystą KW nr JG1J/00059789/0,
 przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia (odnawialnej w całym okresie kredytowania)
nieruchomości - przedmiotu inwestycji,
 przelewem wierzytelności pieniężnych z aktualnych umów najmu powierzchni w Galerii „Pasaż Grodzki” w Jeleniej
Górze (odnawianych w całym okresie kredytowania),
 klauzulą potrącenia wierzytelności Banku z rachunku bieżącego prowadzonego w PKO BP S.A. oraz innych rachunków
Kredytobiorcy prowadzonych w PKO BP S.A.,
 wekslem in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
 poręczeniem weksla kredytobiorcy przez Emitenta,
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przelewem wierzytelności pieniężnych z przyszłych umów najmu powierzchni w Galerii „Pasaż Grodzki” w Jeleniej
Górze (odnawianych w całym okresie kredytowania), niezwłocznie po ich zawarciu,
zastawem rejestrowym na udziałach „Rank Müller Jelenia Góra” Sp. z o.o. należących do: E.F. Progress II Spółka z o..o
oraz Pawła Müllera z zastrzeżeniem, że w okresie kredytowania zastawem rejestrowym będzie objęte 100% udziałów.

W zakresie roszczeń Banku wynikających z tytułu udzielenia kredytu spółce zależnej Emitenta poddała się ona egzekucji na
podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.
W ocenie Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu spółka zależna Emitenta na bieżąco wywiązuje się ze zobowiązań
wynikających z umowy, a zatem nie istnieje ryzyko wypowiedzenia umowy z winy spółki zależnej Emitenta.
4. Umowa o kredyt inwestycyjny z dnia 22 września 2010 roku z Pekao S.A.
Dnia 22 września 2010 roku, spółka zależna Emitenta, E.F. Progress VII sp. z o.o. zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
umowę kredytu o charakterze budowlanym (w tym transza na VAT) w łącznej wysokości 23.179.000 PLN oraz o charakterze
Inwestycyjnym w wysokości 5.545.000 EUR. Kredyt budowlany oraz Kredyt Inwestycyjny zostanie udzielony na
sfinansowanie realizacji projektu budowy centrum handlowego Park Handlowy Twierdza II (Budynek) w Kłodzku
wybudowanego na nieruchomości, o łącznej powierzchni 10.890 mkw.
Oprocentowanie Kredytu budowlanego oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR powiększoną o marżę w wysokości
3,0%, zaś Kredytu Inwestycyjnego o zmienną stopę procentową EURIBOR powiększoną o marżę w wysokości 3,5%.
Spłata transzy budowlanej nastąpiła dnia 29 kwietnia 2011 roku. Spłata ostatniej części kredytu z transzy VAT nastąpiła 05
kwietnia 2011 roku. Termin spłaty Kredytu inwestycyjnego upływa po 60 miesiącach od dnia ciągnienia kredytu
inwestycyjnego, jednak nie później niż 30 kwietnia 2016 roku. Całkowita spłata kredytu w transzy inwestycyjnej nastąpiła w
dniu 16 maja 2011 roku.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu były:
 hipoteka kaucyjna do kwoty 46.358.000,00 PLN oraz do kwoty 11.090.000,00 EUR ustanowiona na nieruchomości
Parku Handlowego Twierdza II w Kłodzku
 zastaw rejestrowy na udziałach Kredytobiorcy
 zastaw rejestrowy na prawach z rachunków bankowych
 blokada rachunków bankowych na wypadek wystąpienia przypadku naruszenia
 nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych
 przelew na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości i projektu
 przelew na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu kontraktu budowlanego oraz innych istotnych umów związanych z
realizacją projektu
 przelew na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umów najmu, gwarancji umów najmu i innych przychodów
generowanych przez nieruchomość
 gwarancja bankowa lub depozyt złożony w Banku w przypadku przekroczenia kosztów budowy
 umowa podporządkowania płatności udziałowca i pożyczkodawców
 oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 ust. 1 i ust. 2 Prawo bankowe
5.

Umowa o kredyt na finansowanie VAT oraz na finansowanie inwestycji z dnia 19 maja 2011 roku z Nordea Bank S.A.
wraz z aneksami
Na mocy umowy z dnia 19 maja 2011 roku z Nordea Bank S.A. z siedzibą w Gdyni udzielił spółce zależnej Emitenta
E.F. Progress IX sp. z o.o. kredytu na finansowanie inwestycji w kwocie 18.000.000 PLN oraz kredytu na finansowanie VAT w
kwocie 4.000.000 PLN.
Oprocentowanie kredytu na finansowanie inwestycji i kredytu na VAT oparte było o zmienną stopę procentową WIBOR 1M
powiększoną o marżę w wysokości 1,5%.
Umowy przewidywały ustanowienie zabezpieczeń w postaci hipoteki łącznej na budowanej nieruchomości do kwoty
27.000.000 PLN, cesji praw z umowy ubezpieczenia inwestycji od ryzyk w trakcie budowy, umowa poręczenia udzielonego
przez Rank Progress SA, pełnomocnictwo do wszystkich rachunków Kredytobiorcy prowadzonych przez bank.
Kredyt na finansowanie inwestycji został spłacony 17 stycznia 2012 roku, natomiast ostatnia część kredytu na VAT została
spłacona 27 kwietnia 2012 roku.
6.

Umowa kredytu o charakterze budowlanym, o charakterze inwestycyjnym oraz kredytu na finansowanie VAT z dnia
29 czerwca 2011 roku z BRE Bank S.A. wraz z aneksami
Na mocy umowy z dnia 29 czerwca 2011 roku wraz z aneksami 1 – 6, spółka zależna Emitenta Progress XI Sp. z o.o. zawarła
z BRE Bank S.A. z Warszawy umowę kredytu o charakterze budowlanym w wysokości 62.176.000 PLN (jednak nie więcej niż
71% kosztów projektu) oraz o charakterze inwestycyjnym w wysokości 20.044.000 EUR (jednak nie więcej niż 70% wartości
rynkowej nieruchomości) i w ramach kredytu na VAT w wysokości 8.512.500 PLN.
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Na mocy aneksu nr 6 z dnia 21 sierpnia 2013 roku do umowy kredytowej z dnia 29 czerwca 2011, zwiększono wartość
kredytu inwestycyjne o kwotę transzy B w wysokości 4.500.000,00 EUR z terminem spłaty transzy B do dnia 21 sierpnia
2018 roku.
Progress XI Sp. z o.o. zobowiązała się do spłaty środków uzyskanych z kredytu inwestycyjnego do 31 marca 2028 roku.
Kredyt z transzy budowlanej i z transzy VAT został spłacony 29 czerwca 2012 roku.
Oprocentowanie kredytu budowlanego i kredytu na VAT oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR 1M powiększoną
o marżę 2,5%, zaś kredytu inwestycyjnego o zmienną stopę procentową EURIBOR 1M powiększoną o marżę 2,5%, a w
przypadku transzy B marżę 2,7%.
Umowa z aneksami przewiduje ustanowienie zabezpieczeń w postaci:
 zastaw rejestrowy i finansowy na całości udziałów spółki Progress XI Sp. z o.o. do kwoty 30.066.000 EUR,
 zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw Progress XI Sp. z o.o. do kwoty 30.066.000 EUR,
 zastaw rejestrowy i finansowy na rachunkach Progress XI Sp. z o.o. do kwoty 30.066.000 EUR,
 oświadczenia o poddaniu się egzekucji Progress XI Sp. z o.o. do maksymalnej kwoty 93.264.000 PLN,
 z tytułu udzielonego kredytu budowlanego oraz do maksymalnej kwoty 23.316.000 EUR z tytułu kredytu
inwestycyjnego, oraz do maksymalnej kwoty 12.768.750 PLN z tytułu Kredytu VAT,
 oświadczenia o poddaniu się egzekucji E.F. Progress VI Sp. z o.o. do maksymalnej kwoty 93.264.000 PLN z tytułu
udzielonego kredytu budowlanego oraz do maksymalnej kwoty 30.066.000 EUR z tytułu kredytu inwestycyjnego, oraz
do maksymalnej kwoty 12.768.750 PLN z tytułu Kredytu VAT,
 poręczenia Rank Progress S.A. do maksymalnej kwoty 93.264.000 PLN z tytułu udzielonego kredytu budowlanego oraz
do maksymalnej kwoty 30.066.000 EUR z tytułu kredytu inwestycyjnego, oraz do maksymalnej kwoty 12.768.750 PLN z
tytułu kredytu VAT,
 zastaw rejestrowy i finansowy na wszystkich udziałach w spółce E.F. Progress VI Sp. z o.o.
Na warunkach Aneksu nr 1 z dnia 29 listopada 2011 roku, Progress XI Sp. z o.o. zobowiązała się ze skutkiem od chwili jego
podpisania przystąpić do Umowy Kredytowej w odniesieniu do wszystkich zobowiązań spółki E.F. Progress VI Sp. z o.o.
wobec BRE Bank S.A. Od dnia uzyskania i dostarczenia do Banku wszystkich zabezpieczeń, o których mowa poniżej, obie
spółki Progress XI Sp. z o.o i E.F. Progress IV Sp. z o.o. są solidarnie odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań wynikających
z umowy kredytu oraz zabezpieczeń, przy czym E.F. Progress IV Sp. z o.o. pozostaje solidarnie zobowiązana wobec Banku,
łącznie z Progress XI Sp. z o.o., aż do dnia zawiadomienia przez Bank o jego zwolnieniu z tej odpowiedzialności.
Aneks przewidywał ustanowienie m.in. następujących zabezpieczeń:
1. zastaw rejestrowy i finansowy na całości udziałów spółki Progress XI Sp. z o.o.
2. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw Progress XI Sp. z o.o.
3. zastaw rejestrowy i finansowy na rachunkach Progress XI Sp. z o.o.
4. oświadczenia o poddaniu się egzekucji Progress XI Sp. z o.o.do maksymalnej kwoty 93.264.000 PLN z tytułu udzielonego
kredytu budowlanego oraz do maksymalnej kwoty 23.316.000 EUR z tytułu Kredytu Inwestycyjnego, oraz do
maksymalnej kwoty 12.768.750 PLN z tytułu Kredytu VAT.
5. oświadczenia o poddaniu się egzekucji E.F. Progress VI Sp. z o.o. do maksymalnej kwoty 93.264.000 PLN z tytułu
udzielonego Kredytu Budowlanego oraz do maksymalnej kwoty 23.316.000 EUR z tytułu Kredytu Inwestycyjnego, oraz
do maksymalnej kwoty 12.768.750 PLN z tytułu Kredytu VAT.
6. poręczenia Rank Progress S.A. do maksymalnej kwoty 93.264.000 PLN z tytułu udzielonego Kredytu Budowlanego oraz
do maksymalnej kwoty 23.316.000 EUR z tytułu Kredytu Inwestycyjnego, oraz do maksymalnej kwoty 12.768.750 PLN
z tytułu Kredytu VAT. (Szczegółowe informacje dotyczące udzielonego poręczenia, opisane zostaną w odrębnym
raporcie bieżącym Emitenta).
7. zastaw rejestrowy i finansowy na wszystkich udziałach w spółce E.F. Progress VI Sp. z o.o.
Na warunkach Aneksu nr 6 z dnia 21 sierpnia 2013 roku BRE Bank S.A. zobowiązał się do udostępnienia Progress XI Sp. z
o.o., na warunkach określonych w Umowie Kredytu, nowej transzy kredytu inwestycyjnego w kwocie 4.500.000 EUR,
podwyższając tym samym maksymalną kwotę kredytu inwestycyjnego do 20.044.000 EUR.
7.

Umowa z dnia 9 listopada 2011 roku z BZ WBK S.A. zmieniająca umowy z dnia 5 grudnia 2005 roku i 5 czerwca 2008
roku
Spółka zależna Progress XII Sp. z o.o. i Rank Progress S.A. dnia 9 listopada 2011 roku zawarły z Bankiem Zachodnim WBK
S.A. umowę zmieniającą do umów z dnia 5 grudnia 2005 roku i 5 czerwca 2008 roku w zakresie finansowania Galerii
Piastów w Legnicy (opisane powyżej).
Na warunkach umowy zmieniającej Progress XII Sp. z o.o. zobowiązała się ze skutkiem od chwili jej podpisania przystąpić,
jako dłużnik solidarny do umów kredytowych. Od dnia uzyskania i dostarczenia do BZ WBK wszystkich zabezpieczeń, o
których mowa poniżej, jedynym zobowiązanym kredytobiorcą stał się Progress XII Sp. z o.o. w ten sposób, że Rank Progress
S.A. została zwolniona ze wszystkich jej zobowiązań i zabezpieczeń wynikających z umów kredytowych i nie będzie już ich
stroną, za wyjątkiem udzielonego przez Rank Progress S.A. poręczenia i ustanowionego zastawu na udziałach Progress XII
Sp. z o.o.
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Umowa przewidywała ustanowienie m.in. następujących zabezpieczeń:
 hipoteki łącznej na nieruchomościach przynależnych do Centrum Handlowego Galerii Piastów w Legnicy do kwoty
68.516.267,90 EUR, (KW nr LE1L/00043810/0 i LE1L/00066547/2 będących w użytkowaniu wieczystym oraz
LE1L/00063592/1, LE1L/00044733/1, LE1L/00076366/2, LE1L/00044707/2, LE1L/00084298/3, LE1L/00084299/0,
których właścicielem jest Progress XIII Sp. z o.o. o łącznej powierzchni 1,45 ha)
 zastawu na udziałach w spółce Progress XII Sp. z o.o.,
 zastawu na rachunkach bankowych Progress XII Sp. z o.o.,
 oświadczenia o poddaniu się egzekucji Progress XII Sp. z o.o.
 przelewu praw z umów ubezpieczenia nieruchomości i z umów najmu.
 poręczenia Rank Progress S.A. do kwoty 68.516.267,90 EUR.
Spłata nastąpi w terminie do 30 września 2014 roku Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową
EURIBOR 1M powiększoną o marżę banku w wysokości 2,6%.
8.

Umowa z dnia 5 kwietnia 2012 roku z BZ WBK S.A. zmieniająca umowy z dnia 5 grudnia 2005 roku i 5 czerwca 2008
roku
Rank Progress S.A. oraz spółki zależne Emitenta Progress XII Sp. z o.o. i Progress XIII Sp. z o.o. dnia 5 kwietnia 2012 zawarły
z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę zmieniającą (Umowa Zmieniająca) do umów z dnia 5 grudnia 2005 roku i 5 czerwca
2008 roku w zakresie finansowania Galerii Piastów w Legnicy (opisane powyżej).
Na warunkach Umowy Zmieniającej Progress XIII Sp. z o.o. zobowiązała się ze skutkiem od chwili jej podpisania przystąpić,
jako dłużnik solidarny do Umów Kredytowych. Od dnia uzyskania i dostarczenia do BZ WBK wszystkich zabezpieczeń, o
których mowa poniżej, jedynym zobowiązanym kredytobiorcą stanie się Progress XIII Sp. z o.o. w ten sposób, że Progress
XII Sp. z o.o. zostanie zwolniony ze wszystkich jej zobowiązań i zabezpieczeń wynikających z Umów Kredytowych i nie
będzie już ich stroną.
Spłata nastąpi w terminie do 31 grudnia 2014 roku.
Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową EURIBOR 1M powiększoną o marżę w wysokości 2,60%.
Umowa przewidywała ustanowienie m.in. następujących zabezpieczeń:
 hipoteki łącznej na nieruchomościach przynależnych do Centrum Handlowego Galerii Piastów w Legnicy do kwoty
68.516.267,90 EUR,
 zastawu na udziałach w spółce Progress XIII Sp. z o.o.,
 zastawu na rachunkach bankowych Progress XIII Sp. z o.o.,
 oświadczenia o poddaniu się egzekucji Progress XIII Sp. z o.o., oraz Rank Progress S.A.
 przelewu praw z umów ubezpieczenia nieruchomości i z umów najmu,
 poręczenia Rank Progress S.A. do kwoty 68.516.267,90 EUR.
9. Umowa z dnia 14 czerwca 2013 roku z BRE Bank S.A. wraz z aneksami nr 1 - 5
Na mocy umowy z dnia 14 czerwca 2013 roku wraz z aneksami nr 1 – 5 BRE Bank S.A. z Warszawy udzielił spółce zależnej
Emitenta Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice S.K.A. kredytu o charakterze budowlanym w wysokości 71.500.000 PLN (jednak
nie więcej niż 70,1% kosztów projektu), kredytu o charakterze inwestycyjnym w wysokości 18.500.000 EUR (jednak nie
więcej niż 65% wartości rynkowej nieruchomości) oraz o kredytu na finansowanie VAT inwestycyjnego w wysokości
7.500.000 PLN.
Kredyty zostały udzielone na sfinansowanie obecnie realizowanego projektu budowy centrum handlowo-usługowego
"Brama Pomorza" w Chojnicach o powierzchni najmu ok. 25,4 tys. mkw. wraz z parkingiem na ok. 860 miejsc
parkingowych.
Uruchomienie kredytu budowlanego i VAT nastąpiło w dniu 4 listopada 2013 roku. Kredyt budowlany został spłacony dnia
28 stycznia 2014 roku. Kredyt na VAT został spłacony 02 maja 2014 roku. Termin spłaty kredytu inwestycyjnego upływa po
10 latach od dnia wypłaty, nie później jednak niż 20 grudnia 2023 roku.
Oprocentowanie kredytu budowlanego oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR 1M powiększoną o marżę banku w
wysokości 2,5 pp., oprocentowanie kredytu na VAT oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR 1M powiększoną o
marżę banku w wysokości 2,25 pp., zaś kredytu inwestycyjnego - o zmienną stopę procentową EURIBOR 1M powiększoną o
marżę banku w wysokości 2,9 pp.
Zabezpieczeniem kredytów są hipoteka umowna łączna z najwyższym stopniem zabezpieczenia do kwoty 158.000.000 PLN
oraz hipoteka umowna łączna o najwyższej kwocie zabezpieczenia do 36.640.000 PLN na:
 nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pawłówko, o łącznej powierzchni 5.305 mkw., dla której Sąd
prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1C/00046019/4,
 nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pawłówko, o łącznej powierzchni 48.723 mkw., dla której Sąd
prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1C/00046020/4,
 nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lipienice, o łącznej powierzchni 5.595 mkw., dla której Sąd
prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1C/00046021/1,
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nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chojnice, o łącznej powierzchni 24.508 mkw., dla której Sąd
prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1C/00046022/8,
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chojnice, o łącznej powierzchni 58.270 mkw., dla której Sąd
prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1C/00046038/3.

Ponadto zabezpieczeniem kredytów jest:
 zastaw rejestrowy i zastaw finansowy na wszystkich akcjach Kredytobiorcy
 zastaw rejestrowy na wierzytelnościach Komplementariusza
 zastaw rejestrowy i zastaw finansowy na wszystkich udziałach Komplementariusza
 zastaw rejestrowy na zbiorze praw i rzeczy Kredytobiorcy
 zastaw rejestrowy i zastaw finansowy na rachunkach Kredytobiorcy
 umowa cesji praw i korzyści w ramach przyszłych i istniejących polis ubezpieczeniowych, gwarancji budowlanych,
umów o roboty budowlane, w szczególności gwarancja dobrego wykonania, usunięcia wad i usterek oraz innych
istotnych umów związanych z projektem oraz każdej z umów najmu odnoszących się do Nieruchomości oraz
zabezpieczeń ustanowionych w wykonaniu umów najmu
 oświadczenie kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie artykułu 97 Prawa Bankowego
 umowa podporządkowania w formie i treści satysfakcjonująca Kredytodawcę
 umowa poręczenia przez Rank Progress SA spłaty wszelkich zobowiązań Kredytobiorcy do wysokości 150%
Zobowiązania oraz gwarancji pokrycia przekroczenia kosztów do maksymalnej wysokości 25.000.000 PLN
Kredytobiorca zobowiązał się do zapewnia, że jego kondycja finansowa będzie następująca:
a.

b.
c.

d.

w każdym czasie w trakcie okresu kredytowania kredytu budowlanego wskaźnik LTC (stosunek kwoty udzielonego
kredytu budowlanego, niespłaconej w danym czasie do kosztów projektu faktycznie poniesionych do tego czasu przez
kredytobiorcę oraz potwierdzonych przez doradcę technicznego) będzie na poziomie nie wyższym niż 70,1%;
w każdym czasie w trakcie okresu kredytowania kredytu budowlanego oraz okresu kredytowania kredytu
inwestycyjnego kapitały własne kredytobiorcy będą miały wartość dodatnią;
w każdym czasie w trakcie okresu Kredytowania kredytu inwestycyjnego wskaźnik LTV (stosunek kwoty udzielonego
kredytu budowlanego lub inwestycyjnego, niespłaconej w danym czasie do wartości rynkowej nieruchomości
wskazanej w najbardziej aktualnej wycenie) będzie na poziomie nie wyższym niż 70%; oraz
w każdym czasie w trakcie okresu kredytowania kredytu inwestycyjnego wskaźnik DSCR oraz wskaźnik historycznego
DSCR w odniesieniu do każdego okresu obliczeniowego będzie wynosił co najmniej 125%.

Po spełnieniu przez Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice S.K.A. wymaganych warunków dnia 4 listopada 2013 roku
uruchomiony został kredyt budowlany i VAT.
10. Umowa z dnia 25 listopada 2013 roku z BRE Bank S.A.
Na mocy umowy z dnia 25 listopada 2013 roku BRE Bankiem Hipotecznym Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie udzielił
"E.F. PROGRESS XI" Sp. z o.o. S.K.A. kredytu o charakterze budowlano – hipotecznym do kwoty 5.415.952 EUR.
Kredyt został udzielony na sfinansowanie realizacji projektu budowy centrum handlowo-usługowego w Oleśnicy o
powierzchni najmu ok. 7,7 tys. mkw., które ma zostać wybudowane wraz z parkingiem na ok 280 miejsc parkingowych.
Kredyt został udzielony także na finansowanie ujemnych rozliczeń z zawartych z BRE Bankiem S.A. transakcji typu forward
zabezpieczających ryzyko walutowe poszczególnych transz Kredytu.
Okres karencji w którym Kredytobiorca nie będzie zobowiązany do spłaty kapitału kredytu obejmuje okres od dnia
podpisania umowy kredytu do dnia 22 września 2014 roku. Termin całkowitej spłaty kredytu to 20 września 2029 roku.
Uruchomienie kredytu nastąpiło dnia 20 grudnia 2013 roku.
Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową EURIBOR 3M powiększoną o marżę 3,25 pp. w fazie
deweloperskiej oraz 2,9 pp. w fazie inwestycyjnej.
Zabezpieczeniem kredytu jest:
 hipoteka umowna do kwoty 10.831.904 EUR na nieruchomości położonej w miejscowości Spalice, gmina Oleśnica, ul.
Oliwkowa 1, obejmująca działki oznaczone w ewidencji gruntu numerami: 186, 185/3, 185/5 i 185/6, dla których w
Sądzie Rejonowym IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta: WR1E/00078761/3, będąca
własnością ”E.F. PROGRESS XI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna oraz położony
na niej budynek,
 przelew na rzecz banku praw z polisy ubezpieczeniowej inwestycji od ryzyk budowlanych w fazie deweloperskiej na
kwotę nie niższą niż 15.500.000 PLN wystawionej przez ubezpieczyciela zaakceptowanego przez bank,
 przelew na rzecz banku praw z polisy ubezpieczeniowej budynku od ognia i innych zdarzeń losowych w fazie
inwestycyjnej wystawionej na kwotę nie niższą niż 6.692.000 EUR przez ubezpieczyciela zaakceptowanego przez bank,
 przelew na rzecz banku wierzytelności z tytułu umów najmu dotyczących powierzchni w budynku,
 zastaw rejestrowy na wszystkich akcjach w ”E.F. PROGRESS XI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
Komandytowo - Akcyjna ustanowiony przez ich właścicieli na rzecz banku,
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zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach w spółce Komplementariusza ”E.F. PROGRESS XI” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna ustanowiony przez ich właścicieli na rzecz banku,
umowa wsparcia Projektu przez wspólników wraz z podporządkowaniem wszelkich zobowiązań i płatności
kredytobiorcy na rzecz wspólnika w stosunku do płatności wynikających z kredytu zgodnie z umową, wraz z
notarialnym poddaniem się egzekucji do wysokości 5% kontraktu z wykonawcą na podstawie §777 kpc., co do
wypełnienia tego obowiązku,
rezerwa obsługi długu w wysokości stanowiącej równowartość dwóch rat kapitałowo-odsetkowych, zgromadzona na
rachunku rezerwy obsługi długu,
pełnomocnictwa dla banku do dysponowania wszystkimi rachunkami bankowymi kredytobiorcy,
oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 Prawa Bankowego, do kwoty
zadłużenia wynoszącej 10.831.904 EUR, z prawem banku do wystąpienia o nadanie bankowemu tytułowi
egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 20 września 2032 roku,
poręczenie wspólników ”E.F. PROGRESS XI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna
wraz z oświadczeniem wspólników o dobrowolnym poddaniu się egzekucji stanowiące zabezpieczenie przejściowe do
czasu łącznego spełnienia warunków wynikających z umowy,
spełnienia wszystkich warunków Konwersji Kredytu,
gwarancja cost-overrun na wypadek przekroczenia kosztów budowy w wysokości 258.340,44 EUR, doliczona do kwoty
kredytu,
przelew na rzecz banku praw z umowy zawartej z generalnym wykonawcą inwestycji wraz z zabezpieczeniem tej
umowy – w fazie deweloperskiej.

11. Umowa z dnia 24 lipca 2014 roku z mBank Hipoteczny S.A.
Na mocy umowy z dnia 24 lipca 2014 roku mBank Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie "Progress XXIV" Sp. z
o.o. Miejsce Piastowe S.K.A. kredytu o charakterze budowlano – hipotecznym do kwoty 3.330.000 EUR.
Kredyt zostanie udzielony na sfinansowanie budowy parku handlowego w Miejscu Piastowym koło Krosna o powierzchni
najmu ok. 4,7 tys. mkw., który ma zostać wybudowany wraz z parkingiem na ok. 234 miejsc parkingowych. Kredyt zostanie
udzielony także na finansowanie ewentualnych ujemnych rozliczeń wynikających z zawieranych z mBankiem S.A. transakcji
typu forward zabezpieczających ryzyko walutowe poszczególnych transz kredytu.
Okres karencji wynosi od dnia podpisania umowy kredytu do dnia 20 maja 2015 roku. Termin całkowitej spłaty Kredytu to
20 maja 2030 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową EURIBOR 3M powiększoną o marżę
w wysokości 3,00%.
Zabezpieczeniem kredytu jest:
 hipoteka umowna do kwoty 4.995.000,00 EUR (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy euro)
na Zabezpieczenie Kwoty Kredytu, kwoty odsetek, prowizji i innych należności wynikających z Umowy Kredytu
ustanowiona na Nieruchomości wpisana w księdze wieczystej na pierwszym miejscu,

przelew na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej Inwestycji od wszelkich ryzyk budowlanych w Fazie
Deweloperskiej na kwotę nie niższą niż wartość kontraktu z Generalnym Wykonawcą wystawioną przez
ubezpieczyciela zaakceptowanego przez Bank,

przelew na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej Budynku od ognia i innych zdarzeń losowych w Fazie
Inwestycyjnej wystawionej na kwotę nie niższą niż wartość kontraktu z Generalnym Wykonawcą wystawiona przez
ubezpieczyciela zaakceptowanego przez Bank,

przelew na rzecz Banku wierzytelności z tytułu Umów Najmu dotyczących powierzchni w Budynku

przelew na rzecz Banku wierzytelności z umowy z Generalnym Wykonawcą

zastaw rejestrowy na wszystkich akcjach w spółce Kredytobiorcy ustanowiony przez ich właścicieli na rzecz Banku,
wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji z akcji

zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach w spółce Komplementariusza ustanowiony przez ich właścicieli na rzecz
Banku, wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji z udziałów

Rezerwa Obsługi Długu w wysokości stanowiącej równowartość trzech rat kapitałowo-odsetkowych zgromadzona na
Rachunku Rezerwy Obsługi Długu

zastaw rejestrowy wraz z pełnomocnictwem dla Banku do dysponowania wszystkimi rachunkami bankowymi
Kredytobiorcy, za wyjątkiem rachunku zwrotów VAT prowadzonym w mBanku SA

oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty zadłużenia wynoszącej 6.660.000,00
EUR (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy euro), z prawem Banku do wystąpienia o nadanie bankowemu tytułowi
egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 20 maja 2033 roku

umowa podporządkowania wszelkich płatności nie związanych z realizacją Projektu i zgodnych z budżetem Projektu na
rzecz innych Kredytodawców płatnościom z tytułu Kredytu, przy czym Bank wyraża zgodę na spłatę pożyczek
podporządkowanych, odsetek i prowizji od pożyczek podporządkowanych

umowa podporządkowania wszelkich płatności nie związanych z realizacją Projektu i zgodnych z budżetem Projektu na
rzecz Wspólników płatnościom z tytułu Kredytu, przy czym Bank wyraża zgodę na spłatę pożyczek
podporządkowanych, odsetek i prowizji od pożyczek podporządkowanych
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umowa wsparcia projektu przez Wspólników
weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę, poręczony przez Wspólników wraz z deklaracją wekslową, jako
zabezpieczenie przejściowe do czasu spełnienia łącznie następujących warunków: przedłożenia w Banku odpisu z
księgi wieczystej potwierdzających wpisanie w dziale IV hipoteki na rzecz Banku oraz przedłożenia potwierdzenia
ustanowienia zastawu rejestrowego.

22.2.

INNE ISTOTNE UMOWY

Poniżej przedstawione są inne istotne umowy finansowe.
1. Emisja obligacji serii C.
Na podstawie uchwały Zarządu z dnia 7 grudnia 2010 roku Emitent wyemitował 100.000 obligacji zwykłych na okaziciela
serii C o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej do 100 mln PLN. 100.000
obligacji zostało przydzielonych na podstawie uchwały Zarządu z dnia 9 grudnia 2010 roku.
Obligacje były zdematerializowane i notowane na rynku Catalyst. Oprocentowanie obligacji było zmienne tj. równe stawce
WIBOR 6M powiększone o marżę. Wykup obligacji nastąpił w dniu 9 grudnia 2013 roku.
Zabezpieczeniem obligacji było ustanowienie hipotek kaucyjnych na użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowych i
zabudowanych, oraz na prawie własności nieruchomości gruntowej, gdzie użytkownikiem wieczystym lub właścicielem jest
Rank Progress S.A. Wysokość hipotek wyniosła 120% wartości objętych obligacji.
Podstawowa charakterystyka aktywów, na których ustanowiono hipotekę:
1. Użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach, Bogucice – Zawodzie, przy ul. Olimpijskiej,
obejmującej działki 74/22, 74/24, 74/29, 74/30, 74/40, 92/11 i 74/43 o łącznej powierzchni 0,8420 ha, oznaczonej
księgą wieczystą nr KA1K/00039722/1. Wartość aktywa zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi 23.910.000 PLN,
2. Użytkowanie wieczyste nieruchomości zbudowanej budynkami przemysłowymi, położonej w Legnicy przy ul.
Senatorskiej, obejmującej działki 594/5, 594/6, 594/7 i 594/8 o łącznej powierzchni 1,0797 ha oznaczonej księgą
wieczystą nr LE1L/00047392/1. Wartość aktywa zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi 9.126.000 PLN,
3. Użytkowanie wieczyste nieruchomości zbudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Wieltona, obejmującej działkę o nr
361 o powierzchni 0,8601 ha, oznaczonej księgą wieczystą nr LE1L/00043909/1. Wartość aktywa zgodnie z wyceną
rzeczoznawcy wynosi 8.260.000 PLN,
4. Użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej, obejmującej działki:
3/2 o powierzchni 1,8740 ha oznaczonej księgą wieczystą nr WR1K/00121781/2, 3/7 o powierzchni 0,3118 ha
oznaczonej księgą wieczystą nr WR1K/00122955/0, 3/4 o powierzchni 0,1397 ha oznaczonej księgą wieczystą nr
WR1K/00122952/9, 3/5 o powierzchni 0,7436 ha oznaczonej księgą wieczystą nr WR1K/00122953/6. Wartość aktywa
zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi 31.851.000 PLN,
5. Prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Zgorzelcu Łagów, obejmującej działki: 630, 631 i 632 o łącznej
powierzchni 2,6229 ha oznaczonych księgą wieczystą nr JG1Z/00039600/9. Wartość aktywa zgodnie z wyceną
rzeczoznawcy wynosi 4.301.000 PLN,
6. Prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Zgorzelcu Łagów, obejmującej działki: 499/10 i 499/11 o
łącznej powierzchni 0,6029 ha oznaczonych księgą wieczystą nr JG1Z/00040069/4, 506/6 o powierzchni 0,0926 ha
oznaczonej księgą wieczystą nr JG1Z/00040390/3, 505/15, 505/16 i 506/5 o łącznej powierzchni 0,4983 ha
oznaczonych księgą wieczystą nr JG1Z/00039464/3, 516 o powierzchni 0,6285 ha oznaczonej księgą wieczystą nr
JG1Z/00044433/5. Wartość aktywa zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi 5.259.000 PLN.
2. Kontrakt terminowy z BRE Bank S.A.
Dnia 14 września 2011 roku, spółka zależna Emitenta, Progress XI Sp. z o.o., zawarła z BRE Bank S.A. pięć kontraktów
terminowych typu forward na sprzedaż euro na łączną kwotę 8.703.317 EUR. Umową o największej wartości był kontrakt
terminowy typu forward na sprzedaż EUR na kwotę 3.234.569 EUR podpisany dnia 14 września 2011 roku pierwotnie
pomiędzy spółką E.F. Progress VI Sp. z o.o., a BRE Bank S.A. Cztery kontrakty zawarte zostały przez spółkę zależną E.F.
Progress VI Sp. z o.o., która w dniu 29 listopada 2011 roku nabyła 100% udziałów w spółce Progress XI Sp. z o.o.
Kontrakty terminowe zostały zawarte do dnia 29 czerwca 2012 roku i powiązane są z zamianą kredytu budowlanego na
kredyt inwestycyjny w związku z umową kredytową z dnia 29 czerwca 2011 roku.
3. Emisja Obligacji serii D
Na podstawie uchwały Zarządu nr 2/05/2013 z dnia 8 maja 2013 roku Emitent wyemitował 150.000 obligacji zwykłych na
okaziciela serii D o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej do 150 mln PLN.
Celem emisji był wykup obligacji serii C, dokończenie inwestycji w obecnie budowane galerie handlowe oraz jako wkład
własny w galerie, których budowa jest planowana w przyszłości, a także wkład własny w inwestycję polegającą na budowie
zakładów termicznego przekształcania odpadów.
131.500 obligacji zostało przydzielonych 11 czerwca 2013 roku na podstawie uchwały Zarządu nr 1/06/2013.
Oprocentowanie obligacji jest zmienne, równe stawce WIBOR 6M powiększone o marżę 5,50 pp. Odsetki wypłacane są w
okresach 6-miesięcznych. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 14 czerwca 2017 roku.
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Zabezpieczeniem obligacji są ustanowione hipoteki do kwoty 197.273.000 PLN na:

użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach, Bogucice – Zawodzie, przy ul.
Olimpijskiej, obejmującej działki 74/24, 74/50, 74/58, 74/56, 74/70 i 74/68 o łącznej powierzchni 4.517 m2, oznaczone
księgą wieczystą nr KA1K/00039722/1, prowadzoną przez XI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego KatowiceWschód w Katowicach, której właścicielem jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym do 5 grudnia 2089 roku
jest Emitent,

użytkowaniu wieczystym nieruchomości zabudowanej budynkami przemysłowymi, położonej w Legnicy, przy ul.
Senatorskiej, obejmującej działki 594/5, 594/6, 594/7 i 594/8 o łącznej powierzchni 1,0797 ha, oznaczone księgą
wieczystą nr LE1L/00047392/1, prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy, której
właścicielem jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym do 5 grudnia 2089 roku jest Emitent,

użytkowaniu wieczystym nieruchomości zabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Witelona, obejmującej działkę o nr
361 o powierzchni 0,8601 ha, oznaczoną księgą wieczystą nr LE1L/00043909/1, prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy, której właścicielem jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym do 5
grudnia 2089 roku jest Emitent,

użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu, przy ul. Białowieskiej, obejmującej
działki: 3/2 o powierzchni 1,8740 ha, oznaczoną księgą wieczystą nr WR1K/00121781/2, prowadzoną przez IV Wydział
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, 3/7 o powierzchni 0,3118 ha, oznaczoną
księgą wieczystą nr WR1K/00122955/0, prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla
Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, 3/4 o powierzchni 0,1397 ha, oznaczoną księgą wieczystą nr WR1K/00122952/9,
prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, 3/5 o
powierzchni 0,7436 ha, oznaczoną księgą wieczystą nr WR1K/00122953/6, prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, 3/15 o powierzchni 3,7720 ha, oznaczoną
księgą wieczystą nr WR1K/00122957/4, prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla
Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, których właścicielem jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym do 5
grudnia 2089 roku jest Emitent,

prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w Zgorzelcu Łagów, obejmującej działki: 630, 631 i 632 o
łącznej powierzchni 2,6229 ha, oznaczone księgą wieczystą nr JG1Z/00039600/9, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu,

prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w Zgorzelcu Łagów, obejmującej działki: 499/10 i 499/11 o
łącznej powierzchni 0,6029 ha, oznaczone księgą wieczystą nr JG1Z/00040069/4, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu, 506/6 o powierzchni 0,0926 ha, oznaczoną księgą wieczystą nr
JG1Z/00040390/3, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu, 505/15, 505/16 i
506/5 o łącznej powierzchni 0,4983 ha, oznaczone księgą wieczystą nr JG1Z/00039464/3, prowadzoną przez V Wydział
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu, 516 o powierzchni 0,6285 ha, oznaczoną księgą wieczystą nr
JG1Z/00044433/5, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu,

użytkowaniu wieczystym nieruchomości zbudowanej budynkiem usługowym, położonej w Legnicy, przy ul.
Złotoryjskiej, obejmującej działki nr 338/1 i 338/2 o łącznej powierzchni 0,1076 ha, oznaczone księgą wieczystą nr
LE1L/00046156/8, prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy, której właścicielem
jest Gmina Legnica, a użytkownikiem wieczystym do 13 stycznia 2097 roku jest Emitent,

użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu, przy ul. Białowieskiej, obejmującej
działki: 5/4, 5/6, 5/5, o powierzchni 5,8371 ha, oznaczone księgą wieczystą nr WR1K/00094629/0, prowadzoną przez
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, 7, o powierzchni 1,3610 ha,
oznaczoną księgą wieczystą nr WR1K/00022462/6, prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, których właścicielem jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym do 5
grudnia 2089 roku jest Emitent,

prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w Skarżysku – Kamiennej, przy ul. Paryskiej, obejmującej
działki: 25/3, 31/2, 14, 32/2, 23/4, 38/1, 26/2, 27/2, 5/2, 13/2, 13/3, 9/6, 8/9, 8/10, 11/5, 11/8, 10/6, 24/3, 17/5, 15/5,
15/6, 21/8, 19/8, 39/8, 38/2, 29/7, 33/2, 36/6, 34/7, 10/11, 9/9, 6, 43/4, 37/2, 37/3, 35/2, 35/3, 44/2, 40/2 o łącznej
powierzchni 4,8717 ha, oznaczone księgą wieczystą nr KI1R/00005746/8, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej, 18/5 o powierzchni 0,1380 ha, oznaczoną księgą wieczystą
nr KI1R/00029174/1 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej,

prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w Opolu, przy ulicy Zapłocie, obejmującej działki: 592/3, 590/3,
607, 594/3, 591/3, 593/3, 606/7 o łącznej powierzchni 2,8755 ha, oznaczone księgą wieczystą nr OP1O/00139551/5,
prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu,

prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w Legnicy, przy ulicy Jaskółczej, obejmującej działkę 157 o
powierzchni 0,5100 ha, oznaczoną księgą wieczystą nr LE1L/00086607/7, prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy,

prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w Legnicy, przy ulicy Jaskółczej, obejmującej działkę 154 o
powierzchni 1,8600 ha, oznaczoną księgą wieczystą nr LE1L/00062833/6, prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy,

użytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Olsztynie, obejmującej działki: 3/16, 3/20 o łącznej powierzchni
4,1526 ha, oznaczone księgą wieczystą nr OL1O/00065162/9, prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu
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Rejonowego w Olsztynie, której właścicielem jest Gmina Olsztyn, a użytkownikiem wieczystym do 10 maja 2094 roku
jest „PROGRESS VIII” sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, 3/19 o powierzchni 3474,00 m 2 oznaczoną księgą wieczystą nr
OL1O/00073479/3, prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie, której
właścicielem jest Gmina Olsztyn, a użytkownikiem wieczystym do 10 maja 2094 roku jest „PROGRESS VIII” sp. z o.o. z
siedzibą w Legnicy, 3/17 o powierzchni 2,3009 ha, oznaczoną księgą wieczystą nr OL1O/00074677/8, prowadzoną
przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie, której właścicielem jest Gmina Olsztyn, gadzie
użytkownikiem wieczystym do 10 maja 2094 roku jest „PROGRESS VIII” sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, 52/2, 2/1 o
łącznej powierzchni 12056,00 m2, oznaczone księgą wieczystą nr OL1O/00073514/1, prowadzoną przez VI Wydział
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie, której właścicielem jest Gmina Olsztyn, a użytkownikiem wieczystym
do 9 grudnia 2097 roku jest „PROGRESS VIII” sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy.
4.

Porozumienie z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie sprzedaży obligacji, rozwiązania umowy przedwstępnej,
wzajemnego rozliczenia oraz ustanowienia zabezpieczeń
Dnia 23 sierpnia 2013 roku Emitent oraz podmioty zależne od Emitenta: Progress XI Sp. z o.o., Progress XXIII Sp. z o.o.
Chojnice SKA, Gemar-Umech Sp. z o.o., Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. oraz Progress XX Sp. z o.o. podpisały z Elsoria
Polska I Sp. z o.o. porozumienie w sprawie sprzedaży obligacji, rozwiązania umowy przedwstępnej, wzajemnego rozliczenia
oraz ustanowienia zabezpieczeń.
Zgodnie z zawartym Porozumieniem, Elsoria Polska I Sp. z o.o. oraz Progress XI Sp. z o.o., przy udziale Emitenta rozwiązały
zawartą w dniu 27 marca 2013 roku przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości objętych księgami wieczystymi KW nr
SW1S/00041344/8, SW1S/00074026/3, SW1S/00051240/2 o łącznej powierzchni 3,22 ha wraz z własnością budynków i
budowli na nich usytuowanych, w szczególności zabudowanej budynkami Centrum Handlowego "Galeria Świdnicka" w
Świdnicy. Zgodnie z zawartą przedwstępną umową Progress XI Sp. z o.o. zobowiązał się sprzedać Elsoria Polska I Sp. z o.o.,
a Elsoria Polska I Sp. z o.o. zobowiązała się kupić od Progress XI Sp. z o.o. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości za
kwotę 25.000.000 EUR.
Ponadto Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. w ramach umowy nabyła od Elsoria Polska I Sp. z o.o. 2.250 obligacje serii D
wyemitowanych przez Emitenta, o łącznej wartości nominalnej 22.250.000 PLN za cenę 22.898.082,20 PLN, które to
obligacje Elsoria Polska I Sp. zo o.o. nabyła dnia 12 czerwca 2013 roku. Nabyte przez Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o.
obligacje zostały przewłaszczone na zabezpieczenie roszczenia Elsorii z tytułu zapłaty ceny za obligacje. Po zwrotnym
przeniesieniu własności Obligacji, Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. zamierza je odsprzedać inwestorom spoza Grupy
Kapitałowej Emitenta.
Dla zabezpieczenia roszczenia, Elsoria Polska I Sp. z o.o. otrzymała następujące zabezpieczenia:
 Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. dokonała przewłaszczenia Obligacji na rzecz Elsorii (przewłaszczenie na
zabezpieczenie);
 Rank Progress S.A. dokonała przewłaszczenia 120 szt. obligacji spółki External Way Sp. z o.o. oraz 120 szt. obligacji
spółki Profes Development Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 24.000.000 PLN na rzecz Elsoria Polska I Sp. z o.o.
(przewłaszczenie na zabezpieczenie);
 Rank Progress S.A., Gemar-Umech Sp. z o.o. oraz Progress XX Sp. z o.o. poręczyły zapłatę przez Rank Müller Jelenia
Góra Sp. z o.o. ceny obligacji wraz z odsetkami przy czym Emitent poddał się dobrowolnej egzekucji;
 Gemar-Umech Sp. z o.o. oraz Progress XX Sp. z o.o. ustanowiły na nieruchomościach położonych w Pile, dla których
prowadzone są księgi wieczyste o nr PO1I/00006774/5 oraz PO1I/00009771/5 hipotekę umowną łączną do kwoty
24.000.000 PLN.
5. Kontrakt terminowy z dnia 5 listopada 2013 roku z BRE Bank S.A.
Dnia 5 listopada 2013 roku spółka zależna Emitenta PROGESS XXIII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Chojnice
spółka komandytowo-akcyjna zawarła z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie walutową transakcję terminową typu
forward na sprzedaż euro na kwotę 9.072.879 EUR (37.929.170 PLN).
Rozliczenie kontraktu terminowego nastąpiło dnia 28 stycznia 2014 roku.
6. Umowa pożyczki z dnia 3 grudnia 2013 roku
Dnia 3 grudnia 2013 roku Emitent podpisał porozumienie ze spółką Elsoria Trading Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze
oraz spółką Clarriford Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, będącą spółką kontrolowaną przez pana Jana Mroczka –
Prezesa Zarządu Emitenta, dotyczącego pożyczki oraz akcji Emitenta, w ramach którego uzgodniono m.in. warunki pożyczki
udzielonej Emitentowi przez Elsoria (Pożyczkodawca).
Pożyczkodawca udzielił Emitentowi pożyczki w kwocie 25.000.000 PLN.
Zabezpieczeniem pożyczki są:
 zastaw rejestrowy na obligacjach serii "D" wyemitowanych przez Emitenta i posiadanych przez spółkę zależną Emitenta
– Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy oraz przez spółkę Clarriford Limited,
 poręczenia do kwoty 35.000.000 PLN udzielone przez spółki zależne Emitenta – Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o.,
Gemar – Umech Spółka z o.o. z siedzibą w Legnicy oraz Progress XX Spółka z o.o. z siedzibą w Legnicy oraz hipotek,
zabezpieczających zobowiązania tychże spółek z tytułu poręczenia, na ich nieruchomościach położonych w Pile: KW nr
PO1I/00006774/5 oraz PO1I/00009771/5 należących do Gemar – Umech Spółka z o.o. oraz Progress XX Spółka z o.o.,
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oświadczenia o poddaniu się egzekucji złożone przez Gemar-Umech Sp. z o.o., Progress XX Sp. z o.o. oraz Rank Progress
SA w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c
hipoteka umowna do kwoty 35.000.000 PLN na posiadanej przez Gemar-Umech Sp. z o.o. nieruchomości w Pile, KW nr
PO1I/00006774/5
hipoteka umowna do kwoty 35.000.000 PLN na posiadanej przez Progress XX Sp. z o.o. nieruchomości w Pile, KW nr
PO1I/00009771/5

Pożyczka jest oprocentowana 10% w skali rocznej, przy czym płatność odsetek nastąpiła w dniu zwrotu należności
wyczerpującej całość należności głównej, stosownie do terminu dokonania zwrotu i proporcjonalnie do zwracanych
kwot. Pożyczka została wypłacona Emitentowi 4 grudnia 2013 roku. Na podstawie aneksu z dnia 13 grudnia 2013 roku
termin spłaty pożyczki wraz ze stosownymi odsetkami został wydłużony do dnia 30 listopada 2014 roku.

23. INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O
JAKIMKOLWIEK ZAANGAŻOWANIU
Poza informacjami pochodzącymi z źródeł:

Główny Urząd Statystyczny:
 informacja na temat infrastruktury komunalnej w 2013 roku, została wykorzystana w pkt 6.2 Części III Prospektu,
 informacja na temat wstępnego szacunku produktu krajowego brutto w I kwartale 2014 roku, została
wykorzystana w pkt 12.2 Części III Prospektu,
 informacja na temat sytuacji społeczno-gospodarczej w I kwartale 2014 roku, została wykorzystana w pkt 12.2
Części III Prospektu,
 Narodowy Bank Polski, informacja na temat inflacji bazowej, została wykorzystana w pkt 12.2 Części III Prospektu,

Raporty Jones Lang LaSalle:
 „Rynek handlowy w Polsce – IV kw. 2013”, informacje wykorzystane w pkt 6.2 Częsci III Prospektu,
 „Warszawski Rynek Biurowy – IV kw. 2013 r.”, informacje wykorzystane w pkt 6.2 Częsci III Prospektu,
 „Największe rynki biurowe poza Warszawą – IV kw. 2013 r.”, informacje wykorzystane w pkt 6.2 Częsci III
Prospektu,
 „Rynek gruntów inwestycyjnych w Polsce – Podsumowanie 2013”, informacje wykorzystane w pkt 6.2 Częsci III
Prospektu,
 Raport DTZ - Property Times „Polska IV kw. 2013 roku / Silny popyt”, informacje wykorzystane w pkt 6.2 Częsci III
Prospektu,
 Raport REAS „Rynek mieszkaniowy w Polsce IV kwartał 2013 r.”, informacje wykorzystane w pkt 6.2 Częsci III
Prospektu,
 Raport redNet consulting „Rynek Mieszkaniowy 12/2013”, informacje wykorzystane w pkt 6.2 Częsci III Prospektu,
 Raport Cushman&Wakefield „Marketbeat Raport o rynku nieruchomości w Polsce – Jesień 2013”, informacje
wykorzystane w pkt 6.2 Częsci III Prospektu.
W Prospekcie emisyjnym nie zamieszczono informacji osób trzecich ani oświadczeń ekspertów.
Przy sporządzaniu Prospektu korzystano z wyżej wymienionych informacji i informacje takie były przytaczane w dokładny
sposób. W stopniu, w jakim Emitent jest świadom oraz w stopniu, w jakim jest on w stanie ocenić, to nie zostały pominięte
żadne fakty, wskutek których przytoczone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzające w błąd.

24. DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU
Emitent informuje, że w okresie ważności niniejszego Prospektu poniższe dokumenty:

Prospekt Emisyjny,

Statut Emitenta,

Regulaminy Zarządu, Rady Nadzorczej,

Śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30
czerwca 2014 r.

Śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 r.

Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2013, 2012 i 2011 rok

Jednostkowe sprawozdania finansowe jednostek zależnych za III kwartały 2014 roku, za okres 6 miesięcy zakończony
30 czerwca 2014 r. oraz za 2013, 2012 i 2011 rok
będą dostępne w siedzibie Emitenta oraz będą udostępnione w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki pod
adresem: www.rankprogress.pl

25. INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH
Poniżej w tabeli zaprezentowano posiadane przez Emitenta udziały w innych przedsiębiorstwach.
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Tabela: Wykaz podmiotów zależnych Emitenta
Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

E.F. Progress I Sp. z o.o.
E.F. Progress II Sp. z o.o.
E.F. Progress III Sp. z o.o.*
E.F. Progress V Sp. z o.o.*
E.F. Progress VI Sp. z o.o.*
E.F. Progress VII Sp. z o.o.*
E.F. Progress X Sp. z o.o.
E.F. Progress XI Sp. z o.o.
E.F. Progress XII Sp. z o.o.
Progress II Sp. z o.o.*
Progress III Sp. z o.o.*
Progress IV Sp. z o.o.
Progress V Sp. z o.o.
Progress VII Sp. z o.o.
Progress VIII Sp. z o.o.
Progress IX Sp. z o.o.*
Progress X Sp. z o.o.*
Progress XI Sp. z o.o.*
Progress XII Sp. z o.o.
Progress XIII Sp. z o.o.*
Progress XIV Sp. z o.o.
Progress XV Sp. z o.o.
Progress XVI Sp. z o.o.
Progress XVIII Sp. z o.o.
Progress XIX Sp. z o.o.
Progress XXI Sp. z o.o.
Progress XXII Sp. z o.o.
Progress XXIII Sp. z o.o.
Progress XXIV Sp. z o.o.
Progress XXV Sp. z o.o.
Progress XXVI Sp. z o.o.
Progress XXVII Sp. z o.o.
Progress XXIX Sp. z o.o.
Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o.*
Rank Prosper Skarżysko Kamienna Sp. z o.o.
Gemar Umech Sp. z o.o.
Rank Recycling Energy Sp. z o.o.
Rank Recycling Długoszyn Sp. z o.o.
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Rank Recycling Scotland Limited

40
41
42
43
44
45
46
47
48

E.F. Progress XI Sp. z o.o. – S.K.A.*
Progress XIV Sp. z o.o. – S.K.A.*
Progress XV Sp. z o.o. – S.K.A.*
Progress XVIII Sp. z o.o. – S.K.A.
Progress XIX Sp. z o.o. – S.K.A.*
Progress XIV Sp. z o.o. Galeria S.K.A.*
Progress XXI Sp. z o.o. Grudziądz S.K.A.*
Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice S.K.A.*
Progress XIV Sp. z o.o. Miejsce Piastowe S.K.A.*
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Progress XVII Sp. z o.o.*

Legnica

50

NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o.

Legnica

Warszawa
Legnica
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Warszawa
Legnica
Warszawa
Legnica
Legnica
Legnica
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Edinburgh,
Szkocja
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Legnica
Legnica
Legnica
Legnica
Warszawa
Warszawa

Metoda
konsolidacji
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna

%
udziałów
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

%
głosów
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

pełna

100%

100%

pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
praw
własności
praw
własności

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

50%

50%

50%

50%

*)Udział bezpośredni i pośredni
Źródło: Emitent
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Dodatkowo Rank Progress posiada 100% udziałów w spółce E.F. Progress IV Sp. z o.o., nad którą nie posiada kontroli.
Emitent ostatecznie stwierdził utratę kontroli nad jednostką E.F. Progress IV Sp. z o.o. w roku 2012, która wcześniej była
spółką o zagrożonej kontynuacji działalności. Stwierdzenie utraty kontroli nastąpiło w wyniku dodatkowych analiz stanu
prawnego. Spółka zamierzała realizować inwestycję w centrum handlowe w Stargardzie Szczecińskim. W tym celu zakupiła
nieruchomości, przy czym część ceny sprzedaży miała zostać uregulowana w terminie późniejszym. Spółka planowała
pozyskanie kredytu na finansowanie budowy oraz spłatę wierzycieli. Jednak w roku 2009, w wyniku kryzysu finansowego,
otrzymanie kredytu stało się niemożliwie a podstawowi potencjalni najemcy wycofali się ze swoich wstępnych deklaracji
wynajmu powierzchni handlowej w planowanym centrum handlowym. Spółka nie była w stanie regulować swoich
zobowiązań, wobec czego zarząd złożył do właściwego sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu,
który został oddalony przez sąd w wyniku braku wystarczającego majątku na pokrycie kosztów postępowania
upadłościowego. Majątek spółki został zajęty w całości przez komornika, który przeprowadził egzekucję z majątku w celu
zaspokojenia wierzycieli rzeczowych, przy czym ich wierzytelności nie zostały zaspokojone w całości. W konsekwencji
spółka posiada wciąż ważne tytuły egzekucyjne wydane przeciwko niej, w związku z czym, w obecnym stanie Grupa
Emitenta nie jest w stanie kierować polityką finansową ani operacyjną jednostki w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych
z jej działalności. W dniu 1 października 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o rozwiązaniu
tej spółki i otwarciu jej likwidacji z dniem 1 października 2014 r.
1.

E.F. Progress I Sp. z o.o.

Emitent posiada łącznie 100% udziałów w E.F. Progress I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
przy ul. Marii Konopnickiej 3/5A. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę,
wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji
budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
wynajem nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 13 listopada 2006 roku, sporządzonym w Legnicy, poprzednik prawny Emitenta zawiązał spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 1 grudnia 2006 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 104.000 PLN.
Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy wypracowała zysk netto w wysokości 1.280.113,08 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy.
Na dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 29.124.950,21 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności
z tytułu dostaw i usług wynosi 27.000.123 PLN.
2.

E.F. Progress II Sp. z o.o.

Emitent posiada łącznie 100% udziałów w E.F. Progress II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy
przy ul. Złotoryjska 63. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie
kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem
nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 13 listopada 2006 roku, sporządzonym w Legnicy, poprzednik prawny Emitenta zawiązał spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 7 grudnia 2006 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.190.000
PLN. Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 866.841,00 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 0 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z tytułu dostaw i
usług wynosi 7.123.169,36 PLN.
3.

E.F. Progress III Sp. z o.o.

Emitent posiada łącznie 100% (Emitent posiada bezpośrednio 99,93% akcji, 0,07% akcji pośrednio poprzez Progress X Sp. z
o.o.) udziałów w E.F. Progress III spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii
Konopnickiej 3/5A. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie
kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem
nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 13 listopada 2006 roku, sporządzonym w Legnicy, poprzednik prawny Emitenta zawiązał spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 23 listopada 2006 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 13.910.000 PLN.
Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
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Spółka za poprzedni rok obrotowy wypracowała zysk netto w wysokości 1.680.447,43 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy.
Na dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 42.599.981,63 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności
z tytułu dostaw i usług wynosi 39.500.222,93 PLN.
4.

E.F. Progress V Sp. z o.o.

Emitent posiada łącznie 100% (Emitent posiada bezpośrednio 98,78% akcji, 1,22% akcji pośrednio poprzez Progress X Sp. z
o.o.) udziałów w E.F. Progress V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii
Konopnickiej 3/5A. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie
kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem
nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 13 listopada 2006 roku, sporządzonym w Legnicy, poprzednik prawny Emitenta zawiązał spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 27 grudnia 2006 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 8.179.750 PLN.
Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy wypracowała zysk netto w wysokości 1.294.446,20 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy.
Na dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 33.574.723,15 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności
z tytułu dostaw i usług wynosi 123,00 PLN.
5.

E.F. Progress VI Sp. z o.o.

Emitent posiada łącznie 100% (Emitent posiada bezpośrednio 48,45% akcji, 51,55% akcji pośrednio poprzez Progress X Sp.
z o.o.) udziałów w E.F. Progress VI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii
Konopnickiej 3/5A. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie
kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem
nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 14 lipca 2008 roku, sporządzonym w Legnicy, poprzednik prawny Emitenta zawiązał spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 17 września 2008 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 194.000 PLN.
Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy wypracowała zysk netto w wysokości 1.572.317,00 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy.
Na dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 39.186.647,50 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności
z tytułu dostaw i usług wynosi 123,00 PLN.
6.

E.F. Progress VII Sp. z o.o.

Emitent posiada łącznie 100% (Emitent posiada bezpośrednio 99,78% akcji, 0,22% akcji pośrednio poprzez Progress X Sp. z
o.o.) udziałów w E.F. Progress VII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii
Konopnickiej 3/5A. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie
kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem
nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 14 lipca 2008 roku, sporządzonym w Legnicy, poprzednik prawny Emitenta zawiązał spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 5 września 2008 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.629.950 PLN.
Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy wypracowała zysk netto w wysokości 605.894,61 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 14.369.223,26 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z
tytułu dostaw i usług wynosi 13.200.123,00 PLN.
7.

E.F. Progress X Sp. z o.o.

Emitent posiada łącznie 100% udziałów w E.F. Progress X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy
przy ul. Złotoryjska 63. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie
kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem
nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 7 czerwca 2010 roku, sporządzonym w Legnicy, poprzednik prawny Emitenta zawiązał spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 28 czerwca 2010 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX
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Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 60.000
PLN. Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 24.753,82 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 0 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z tytułu dostaw i
usług wynosi 148.310,10 PLN.
8.

E.F. Progress XI Sp. z o.o.

Emitent posiada łącznie 100% udziałów w E.F. Progress XI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy
przy ul. Złotoryjska 63. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie
kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem
nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 8 marca 2011 roku, sporządzonym w Warszawie, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 23 marca 2011 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 15.000 PLN.
Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 33.309,03 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 25.422,63 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z tytułu
dostaw i usług wynosi 123,00 PLN.
9.

E.F. Progress XII Sp. z o.o.

Emitent posiada łącznie 100% udziałów w E.F. Progress XII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy
przy ul. Złotoryjska 63. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie
kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem
nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 3 listopada 2010 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 21 stycznia 2011 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 26.000 PLN.
Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy wypracowała zysk netto w wysokości 111.783,95 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 0 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z tytułu dostaw i
usług wynosi 123,00 PLN.
10. Progress II Sp. z o.o.
Emitent posiada pośrednio łącznie 100% udziałów w Progress II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Legnicy przy ul. Złotoryjska 63. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę,
wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji
budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
wynajem nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 22 listopada 2010 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 14 grudnia 2010 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 42.005.000 PLN.
Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy wypracowała zysk netto w wysokości 1.331.670,00 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy.
Na dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 47.085.479,71 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności
z tytułu dostaw i usług wynosi 123,00 PLN.
11. Progress III Sp. z o.o.
Emitent posiada pośrednio łącznie 100% udziałów w Progress III spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 3/5A. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod
budowę, wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji
budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
wynajem nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 22 listopada 2010 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 10 grudnia 2010 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
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Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 27.025.000 PLN. Emitent jest
jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy wypracowała zysk netto w wysokości 1.182.766,18 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy.
Na dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 33.701.231,66 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności
z tytułu dostaw i usług wynosi 123,00 PLN.
12. Progress IV Sp. z o.o.
Emitent posiada łącznie 100% udziałów w Progress IV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy przy
ul. Złotoryjska 63. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie
kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem
nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 22 listopada 2010 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 21 grudnia 2010 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.826.000 PLN.
Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy wypracowała zysk netto w wysokości 296.896,64 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 0 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z tytułu dostaw i
usług wynosi 18.817.313,54 PLN.
13. Progress V Sp. z o.o.
Emitent posiada łącznie 100% udziałów w Progress V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
przy ul. Marii Konopnickiej 3/5A. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę,
wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji
budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
wynajem nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 22 listopada 2010 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 20 grudnia 2010 r. Sąd Rejonowy M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000 PLN. Emitent jest jedynym
udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy wypracowała zysk netto w wysokości 200.709,92 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 2.616.796,00 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z
tytułu dostaw i usług wynosi 112.483,52 PLN.
14. Progress VII Sp. z o.o.
Emitent posiada łącznie 100% udziałów w Progress VII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy przy
ul. Złotoryjska 63. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie
kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem
nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 22 listopada 2010 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 8 grudnia 2010 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 16.000 PLN.
Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 20.779,64 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 17.697,77 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z tytułu
dostaw i usług wynosi 123,00 PLN.
15. Progress VIII Sp. z o.o.
Emitent posiada łącznie 100% udziałów w Progress VIII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy przy
ul. Złotoryjska 63. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie
kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem
nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 22 listopada 2010 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 31 grudnia 2010 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
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Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 16.000 PLN.
Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 721.032,00 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 2.714.714,15 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z
tytułu dostaw i usług wynosi 210.988,22 PLN.
16. Progress IX Sp. z o.o.
Emitent posiada pośrednio łącznie 100% udziałów w Progress IX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Legnicy przy ul. Złotoryjska 63. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę,
wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji
budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
wynajem nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 13 grudnia 2010 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 23 grudnia 2010 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 132.005.000 PLN.
Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy wypracowała zysk netto w wysokości 4.653.226,00 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy.
Na dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 125.773.219,20 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności
z tytułu dostaw i usług wynosi 123,00 PLN.
17. Progress X Sp. z o.o.
Emitent posiada pośrednio łącznie 100% udziałów w Progress X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 3/5A. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod
budowę, wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji
budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
wynajem nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 13 grudnia 2010 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 11 stycznia 2011 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 139.015.000 PLN. Emitent jest
jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 573.151,25 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 54.094.070,18 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z
tytułu dostaw i usług wynosi 25.377.257,33 PLN.
18. Progress XI Sp. z o.o.
Emitent posiada pośrednio łącznie 100% udziałów w Progress XI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 3/5A. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod
budowę, wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji
budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
wynajem nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 13 grudnia 2010 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 23 grudnia 2010 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 75.025.000 PLN. Emitent jest
jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy wypracowała zysk netto w wysokości 1.261.099,00 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy.
Na dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 19.978.978,40 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności
z tytułu dostaw i usług wynosi 7.583,96 PLN.
19. Progress XII Sp. z o.o.
Emitent posiada łącznie 100% udziałów w Progress XII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
przy ul. Marii Konopnickiej 3/5A. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę,
wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji
budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
wynajem nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 13 grudnia 2010 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 11 stycznie 2011 r. Sąd Rejestrowy dla M. St. Warszawy w Warszawie , XII Wydział
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Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 140.045.000 PLN.
Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 267.887,25 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 376.081,81 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z
tytułu dostaw i usług wynosi 123,00 PLN.
20. Progress XIII Sp. z o.o.
Emitent posiada pośrednio łącznie 100% udziałów w Progress XIII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 3/5A. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod
budowę, wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji
budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
wynajem nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 13 grudnia 2010 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 23 grudnia 2010 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 113.015.000 PLN. Emitent jest
jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 14.777.500,00 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy.
Na dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 0 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z tytułu
dostaw i usług wynosi 9.987.583,31 PLN.
21. Progress XIV Sp. z o.o.
Emitent posiada łącznie 100% udziałów w Progress XIV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
przy ul. Marii Konopnickiej 3/5A. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę,
wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji
budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
wynajem nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 13 grudnia 2010 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 23 grudnia 2010 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 15.000 PLN. Emitent jest jedynym
udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 36.139,12 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 0 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z tytułu dostaw i
usług wynosi 10.253,62 PLN.
22. Progress XV Sp. z o.o.
Emitent posiada łącznie 100% udziałów w Progress XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
przy ul. Marii Konopnickiej 3/5A. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę,
wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji
budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
wynajem nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 13 grudnia 2013 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 28 grudnia 2010 r Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki.. Kapitał zakładowy spółki wynosi 52.529.000 PLN. Emitent jest
jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 35.941,05 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 93.380,12 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z tytułu
dostaw i usług wynosi 123,00 PLN.
23. Progress XVI Sp. z o.o.
Emitent posiada łącznie 100% udziałów w Progress XVI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy przy
ul. Złotoryjska 63. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie
kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem
nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 20 października 2011 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 21 listopada 2011 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
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Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 15.000 PLN.
Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy wypracowała zysk netto w wysokości 99.141,79 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 3.109.741,60 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z
tytułu dostaw i usług wynosi 123,00 PLN.
24. Progress XVIII Sp. z o.o.
Emitent posiada łącznie 100% udziałów w Progress XVIII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy
przy ul. Złotoryjska 63. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie
kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem
nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 20 października 2011 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 14 grudnia 2011 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 6.000 PLN. Emitent
jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 32.514,13 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 36.550,01 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z tytułu
dostaw i usług wynosi 123,00 PLN.
25. Progress XIX Sp. z o.o.
Emitent posiada łącznie 100% udziałów w Progress XIX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy przy
ul. Złotoryjska 63. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie
kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem
nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 20 października 2011 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 17 listopada 2011 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 6.000 PLN. Emitent
jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 32.614,31 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 0 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z tytułu dostaw i
usług wynosi 123,00 PLN.
26. Progress XXI Sp. z o.o.
Emitent posiada łącznie 100% udziałów w Progress XXI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy przy
ul. Złotoryjska 63. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie
kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem
nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 26 listopada 2012 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 20 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 6.000 PLN. Emitent
jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 16.721,86 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 0 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z tytułu dostaw i
usług wynosi 123,00 PLN.
27. Progress XXII Sp. z o.o.
Emitent posiada łącznie 100% udziałów w Progress XXII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy przy
ul. Złotoryjska 63. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie
kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem
nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 26 listopada 2012 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 18 grudnia 2012 r Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
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Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 6.000 PLN. Emitent
jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotował stratę netto w wysokości 12.180,98 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 0 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z tytułu dostaw i
usług wynosi 123,00 PLN.
28. Progress XXIII Sp. z o.o.
Emitent posiada łącznie 100% udziałów w Progress XXIII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy
przy ul. Złotoryjska 63. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie
kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem
nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 3 grudnia 2012 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 19 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 11.000 PLN.
Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotował stratę netto w wysokości 16.518,97 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 36.756,00 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z tytułu
dostaw i usług wynosi 123,00 PLN.
29. Progress XXIV Sp. z o.o.
Emitent posiada łącznie 100% udziałów w Progress XXIV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy
przy ul. Złotoryjska 63. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie
kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem
nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 3 grudnia 2012 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 19 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 6.000 PLN. Emitent
jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 11.846,75 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 0 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z tytułu dostaw i
usług wynosi 123,00 PLN.
30. Progress XXV Sp. z o.o.
Emitent posiada łącznie 100% udziałów w Progress XXV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy
przy ul. Złotoryjska 63. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie
kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem
nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 17 czerwca 2013 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 19 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 10.000 PLN.
Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 7.080,20 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 0 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z tytułu dostaw i
usług wynosi 123,00 PLN.
31. Progress XXVI Sp. z o.o.
Emitent posiada łącznie 100% udziałów w Progress XXVI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy
przy ul. Złotoryjska 63. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie
kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem
nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 17 czerwca 2013 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 6 września 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
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Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.000 PLN. Emitent
jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 10.259,81 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 0 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z tytułu dostaw i
usług wynosi 20.963,65 PLN.
32. Progress XXVII Sp. z o.o.
Emitent posiada łącznie 100% udziałów w Progress XXVII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy
przy ul. Złotoryjska 63. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie
kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem
nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 17 czerwca 2013 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 17 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 10.000 PLN.
Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 7.080,15 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 0 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z tytułu dostaw i
usług wynosi 135,18 PLN.
33. Progress XXIX Sp. z o.o.
Emitent posiada łącznie 100% udziałów w Progress XXIX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy
przy ul. Złotoryjska 63. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie
kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem
nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 17 czerwca 2013 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 2 września 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 15.000 PLN.
Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 288.878,66 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 0 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z tytułu dostaw i
usług wynosi 195.862,83 PLN.
34. Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o.
Emitent posiada pośrednio łącznie 100% udziałów w Rank Müller Jelenia Góra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Legnicy przy ul. Złotoryjska 63. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod
budowę, wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji
budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
wynajem nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 3 lipca 2007 r., sporządzonym w Legnicy, „E.F. Progress II” Sp. z o.o. zawarła z osobą trzecią
umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 17 października 2007 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki
wynosi 13.047.600 PLN. Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 998.533,01 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 771.150,72 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z
tytułu dostaw i usług wynosi 341.623,02 PLN.
35. Rank Prosper Skarżysko Kamienna Sp. z o.o.
Emitent posiada łącznie 100% udziałów w Rank Prosper Skarżysko Kamienna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Legnicy przy ul. Złotoryjska 63. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod
budowę, wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji
budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
wynajem nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 15 maja 2008 r., sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 18 października 2008 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
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Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 61.500 PLN.
Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 9.086,18 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 467.1479,77 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z
tytułu dostaw i usług wynosi 10.147,55 PLN.
36. Gemar Umech Sp. z o.o.
Emitent posiada łącznie 100% udziałów w Gemar Umech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy
przy ul. Złotoryjska 63. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie
kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem
nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Spółka została zawiązana Aktem notarialnym z dnia 6 października 1998 roku, sporządzonym w Pile. W dniu 29 maja 2002
r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał
rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 246.500 PLN. Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy wypracowała zysk netto w wysokości 441.714,30 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 0 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z tytułu dostaw i
usług wynosi 123,00 PLN.
37. Rank Recycling Energy Sp. z o.o.
Emitent posiada łącznie 100% udziałów w Rank Recycling Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Legnicy przy ul. Złotoryjska 63. Głównym przedmiotem działalności spółki jest budowanie i późniejsze zarządzenie
zakładami termicznej utylizacji odpadów.
Aktem notarialnym z dnia 4 listopada 2010 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 26 listopada 2010 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.015.000 PLN.
Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 443.047,98 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 10.408,00 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z tytułu
dostaw i usług wynosi 123,00 PLN.
38. Rank Recycling Długoszyn Sp. z o.o.
Emitent posiada łącznie 100% udziałów w Rank Recycling Długoszyn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Legnicy przy ul. Złotoryjska 63. Głównym przedmiotem działalności spółki jest wybudowanie i późniejsze zarządzenie
zakładem termicznej utylizacji odpadów.
Aktem notarialnym z dnia 3 grudnia 2012 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 27 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 16.000 PLN.
Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 18.775,82 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 20.931,22 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z tytułu
dostaw i usług wynosi 538.471,43 PLN.
39. Rank Recycling Scotland Limited
Emitent posiada łącznie 100% udziałów w Rank Recycling Scotland Limited z siedzibą w Edinburgh, 133 Fountainbridge,
United Kingdom. Głównym przedmiotem działalności spółki jest realizacja projektów z zakresu budowy i eksploatacji
zakładów termicznej utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych.
W dniu 24 września 2013 roku Rejestr Spółek dla Szkocji dokonał rejestracji spółki Rank Recycling Scotland Limited pod
numerem 459941. Kapitał zakładowy spółki wynosi 100 GBP. Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 172.884,00 GBP, co w przeliczeniu wg kursu
4,9952 daje stratę netto 863.590,16 PLN. Spółka nie wypłacała dywidendy. Na dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego
Emitent posiada nie posiada zobowiązań do spółki, a stan należności z tytułu dostaw i usług wynosi 0 PLN.
40. E.F. Progress XI Sp. z o.o. S.K.A.
Emitent posiada łącznie 100% (Emitent posiada bezpośrednio 99,94% akcji, 0,06% akcji pośrednio poprzez E.F. Progress XI
Sp. z o.o.) udziałów w E.F. Progress XI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w
Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 3/5A. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod
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budowę, wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji
budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
wynajem nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 24 maja 2012 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent oraz E.F. Progress XI Sp. z o.o. zawiązali
spółkę komandytowo akcyjną. W dniu 27 lipca 2012 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 290.000 PLN.
Emitent jest jedynym udziałowcem spółki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy wypracowała zysk netto w wysokości 10.012.174,36 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy.
Na dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 296.060,47 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z
tytułu dostaw i usług wynosi 914,38 PLN.
41. Progress XIV Sp. z o.o. S.K.A.
Emitent posiada łącznie 100% (Emitent posiada bezpośrednio 99,95% akcji, 0,05% akcji pośrednio poprzez Progress XIV
Sp. z o.o.) udziałów w Progress XIV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
przy ul. Marii Konopnickiej 3/5A. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę,
wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji
budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
wynajem nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 24 maja 2012 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent oraz Progress XIV Sp. z o.o. zawiązali
spółkę komandytowo akcyjną. W dniu 11 września 2012 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 110.000 PLN.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 12.893,20 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 51.798,69 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z tytułu
dostaw i usług wynosi 380.676,79 PLN.
42. Progress XV Sp. z o.o. S.K.A.
Emitent posiada łącznie 100% (Emitent posiada bezpośrednio 99,9% akcji, 0,1% akcji pośrednio poprzez Progress XV Sp. z
o.o.) udziałów w Progress XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy
ul. Marii Konopnickiej 3/5A. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie
kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem
nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 24 maja 2012 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent oraz Progress XV Sp. z o.o. zawiązali spółkę
komandytowo akcyjną. W dniu 24 sierpnia 2012 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000 PLN.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 14.281,39 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 15.190,32 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z tytułu
dostaw i usług wynosi 123,00 PLN.
43. Progress XVIII Sp. z o.o. S.K.A.
Emitent posiada łącznie 100% (Emitent posiada bezpośrednio 99,9% akcji, 0,1% akcji pośrednio poprzez Progress XVIII Sp.
z o.o.) udziałów w Progress XVIII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Legnicy przy
ul. Złotoryjska 63. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie
kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem
nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 24 maja 2012 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent oraz Progress XVIII Sp. z o.o. zawiązali
spółkę komandytowo akcyjną. W dniu 29 sierpnia 2012 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000
PLN.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 13.384,06 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 16.273,53 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z tytułu
dostaw i usług wynosi 123,00 PLN.
44. Progress XIX Sp. z o.o. S.K.A.
Emitent posiada łącznie 100% (Emitent posiada bezpośrednio 0,01% akcji, 99,9% akcji pośrednio poprzez Gemar Umech
Sp. z o.o. i poniżej 0,01% akcji pośrednio poprzez Progress XIX Sp. z o.o.) udziałów w Progress XIX spółka z ograniczoną
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odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Legnicy przy ul. Złotoryjska 63. Głównym przedmiotem działalności
spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria
lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i
sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna
pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 24 maja 2012 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent oraz Progress XIX Sp. z o.o. zawiązały
spółkę komandytowo akcyjną. W dniu 18 lipca 2012 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000 PLN.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 13.515,00 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 33.068.238,78 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z
tytułu dostaw i usług wynosi 804.539,85 PLN.
45. Progress XIV Sp. z o.o. Galeria S.K.A.
Emitent posiada łącznie 100% (Emitent posiada bezpośrednio 99,9% akcji, 0,1% akcji pośrednio poprzez Progress XIV Sp. z
o.o.) udziałów w Pogress XIV Sp. z o.o. Galeria S.K.A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z
siedzibą w Legnicy przy ul. Złotoryjska 63. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod
budowę, wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji
budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
wynajem nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 13 września 2012 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent oraz Progress XIV Sp. z o.o. zawiązali
spółkę komandytowo akcyjną. W dniu 16 października 2012 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000
PLN.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 12.893,20 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 22.657,54 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z tytułu
dostaw i usług wynosi 123,00 PLN.
46. Progress XXI Sp. z o.o. Grudziądz S.K.A.
Emitent posiada łącznie 100% (pośrednio 99,9% akcji poprzez Progress XV Sp. z o.o., 0,1% akcji pośrednio poprzez
Progress XXI Sp. z o.o.) udziałów w Progress XXI Sp. z o.o. Grudziądz S.K.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Złotoryjska 63.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie kompletnych budynków i
budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych, wykonywanie robót budowlanych
wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem nieruchomości na własny rachunek,
działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 13 września 2012 roku, sporządzonym w Legnicy, Progress XIV Sp. z o.o. oraz Progress XV Sp. z
o.o. zawiązały spółkę komandytowo akcyjną. W dniu 14 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki
wynosi 100.000 PLN.
Spółka za poprzedni rok obrotowy wypracowała zysk netto w wysokości 5.073.019,66 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy.
Na dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 1.110.115,51 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z
tytułu dostaw i usług wynosi 13.234,05 PLN.
47. Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice S.K.A.
Emitent posiada łącznie 100% (pośrednio 99,95% akcji poprzez Progress XV Sp. z o.o., 0,05% akcji pośrednio poprzez
Progress XXIII Sp. z o.o.) udziałów w Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice S.K.A. w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 3/5A.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie kompletnych budynków i
budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych, wykonywanie robót budowlanych
wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem nieruchomości na własny rachunek,
działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 31 maja 2010 r. sporządzonym w Legnicy, poprzednik prawny Emitenta zawiązał spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą E.F. Progress VIII Sp. z o.o. Następnie aktem notarialnym z dnia 11 października
2012 roku, sporządzonym w Legnicy, Progress XIV Sp. z o.o. oraz Progress XVI Sp. z o.o. przekształcili spółkę w spółkę
komandytowo akcyjną. W dniu 26 października 2012 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 110.000 PLN.
Spółka za poprzedni rok obrotowy wypracowała zysk netto w wysokości 20.681.879,17 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy.
Na dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 1.847.015,07 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z
tytułu dostaw i usług wynosi 609.464,42 PLN.
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48. Progress XIV Sp. z o.o. Miejsce Piastowe S.K.A.
Emitent posiada łącznie 100% (pośrednio 99,91% akcji poprzez Progress XV Sp. z o.o., 0,09% akcji pośrednio poprzez
Progress XIV Sp. z o.o.) udziałów w Progress XIV Sp. z o.o. Miejsce Piastowe S.K.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii
Konopnickiej 3/5A. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie
kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem
nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia10 października 2012 roku, sporządzonym w Legnicy, Progress XIV Sp. z o.o. oraz Progress XV Sp. z
o.o. zawiązały spółkę komandytowo akcyjną. W dniu 26 października 2012 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki
wynosi 58.000 PLN.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 1.574,430,86 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy.
Na dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 1.333.842,55 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z
tytułu dostaw i usług wynosi 3856.921,15 PLN.
49. Progress XVII Sp. z o.o.
Emitent posiada łącznie 50% udziałów w Progress XVII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy przy
ul. Złotoryjska 63. Głównym przedmiotem działalności spółki jest przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie
kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych,
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem
nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 20 października 2011 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent zawiązał spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W dniu 18 listopada 2011 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 806.000 PLN.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 52.685,98 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent posiada 0 PLN zobowiązań do spółki, a stan należności z tytułu dostaw i
usług wynosi 258,18 PLN.
50. NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o.
Emitent posiada pośrednio łącznie 50% udziałów w NCT Inwestycje Świętokrzyskie I spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy przy ul. Złotoryjska 63. Głównym przedmiotem działalności spółki jest
przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i
wodna, wykonywanie instalacji budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, kupno i sprzedaż
nieruchomości na własny rachunek, wynajem nieruchomości na własny rachunek, działalność komercyjna pozostała, gdzie
indziej niesklasyfikowana.
Aktem notarialnym z dnia 16 lutego 2011 roku, sporządzonym w Legnicy, Emitent, Tomasz Nalepa oraz Progress IV Sp. z
o.o. zawiązali spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 22 marca 2011 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki. Kapitał zakładowy spółki
wynosi 5.000 PLN. półki.
Spółka za poprzedni rok obrotowy odnotowała stratę netto w wysokości 64.502,95 PLN oraz nie wypłaciła dywidendy. Na
dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Emitent nie posiada zobowiązań do spółki, a stan należności z tytułu dostaw i
usług wynosi 729.597,27 PLN.
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1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Dane osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Prospekcie oraz ich stosowne oświadczenia zamieszono w pkt.
1. Części III Prospektu

2. CZYNNIKI RYZYKA
Opis czynników ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych i dopuszczanych do obrotu giełdowego Akcji Emitenta i
potrzeb oceny ryzyka rynkowego powiązanego z tymi akcjami zamieszczono w Części II Prospektu emisyjnego.

3. ISTOTNE INFORMACJE
3.1.

OŚWIADCZENIE O KAPITALE OBROTOWYM

Zarząd Emitenta oświadcza, że jego zdaniem na dzień zatwierdzenia Prospektu wysokość kapitału obrotowego Grupy
Emitenta rozumiana jako zdolność do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz innych dostępnych płynnych
zasobów w celu terminowego spłacenia zobowiązań Grupy Emitenta, jest wystarczająca w okresie co najmniej 12 miesięcy,
z uwzględnieniem szerokiego zakresu zmiennych i czynników ryzyka.

3.2.

KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE

Informacje dotyczące kapitalizacji i zadłużenia, zostały ustalone w oparciu o niezbadane informacje finansowe Grupy
Emitenta na dzień 30.09.2014 r.
Tabela: Informacja dotycząca kapitalizacji i zadłużenia Grupy Emitenta (PLN)
Wyszczególnienie
Zadłużenie krótkoterminowe ogółem:
- gwarantowane
- zabezpieczone
1. Kredyty krótkoterminowe
2. Kredyty długoterminowe w części przypadającej do spłaty w ciągu 12 m-cy
3. Leasing w części przypadającej do spłaty w ciągu 12 m-cy
4. Pożyczki krótkoterminowe
5. Pożyczki długoterminowe w części przypadającej do spłaty w ciągu 12 m-cy
6. Obligacje w części przypadającej do spłaty w ciągu 12 miesięcy
7. Zobowiązania wekslowe
8. Zobowiązania z tytułu nierozliczonych instrumentów pochodnych
- niegwarantowane/niezabezpieczone
9. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
10. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń
11. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
12. Pozostałe zobowiązania
Zadłużenie długoterminowe
- gwarantowane
- zabezpieczone
1. Kredyty długoterminowe
2. Leasing
3. Pożyczki długoterminowe
4. Pozostałe
- niegwarantowane/niezabezpieczone
Źródło: Emitent
Tabela: Kapitały własne Grupy Emitenta (tys. PLN)
Wyszczególnienie
Wyemitowany kapitał akcyjny
Akcje własne
Kapitał zapasowy
Kapitał rezerwowy z przeszacowania
Pozostałe kapitały rezerwowe
Różnice kursowe z przewalutowania
Zyski zatrzymane
Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli
Kapitał własny razem
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30.09.2014
251.342
0
184.647
759
180.319
346
2.158
0
3.223
0
0
0
5.282
13.590
501
45.164
324.080
0
314.617
188.255
18
4.203
131.604

30.09.2014
3.718
-223
107.720
0
50.267
-160
241.256
0
402.578
170 | S t r o n a

CZĘŚĆ IV – DOKUMENT OFERTOWY
Źródło: Emitent
Tabela: Wartość zadłużenia finansowego Grupy Emitenta (tys. PLN)
Wyszczególnienie
A. Środki pieniężne
B. Ekwiwalenty środków pieniężnych (wyszczególnienie)
C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
D. Płynność (A + B + C)
E. Bieżące należności finansowe
F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach
G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego
H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe
I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F + G + H)
J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I - E - D)
K. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe
L. Wyemitowane obligacje
M. Inne długoterminowe zadłużenie finansowe
N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K + L + M).
O. Zadłużenie finansowe netto (J + N)
Źródło: Emitent

3.3.

30.09.2014
11.668
0
24
11.692
29.682
759
183.888
2.158
186.805
145.431
188.255
126.292
4.273
318.820
464.251

INTERESY OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W OFERTĘ

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. pełniący funkcję Firmy Inwestycyjnej, jest podmiotem odpowiedzialnym za
wprowadzenie Akcji Serii Emitenta do obrotu na rynku regulowanym i występowania w imieniu Emitenta przed KNF.
Wynagrodzenie Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. nie jest uzależnione od dopuszczenia i wprowadzenia
do obrotu na rynku regulowanym Akcji Emitenta. Ponadto pomiędzy działaniami Domu Maklerskiego Banku Ochrony
Środowiska S.A. i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. nie
jest akcjonariuszem Emitenta.
PROFESCAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu pełniący funkcję Doradcy Finansowego Emitenta pełniący funkcję
Doradcy Finansowego Emitenta. Wynagrodzenie Doradcy Finansowego nie jest uzależnione od dopuszczenia i
wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji Emitenta. Ponadto pomiędzy działaniami Domu Maklerskiego
Banku Ochrony Środowiska S.A. i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów. Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska S.A. nie jest akcjonariuszem Emitenta.

3.4.

PRZESŁANKI OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Akcje objęte niniejszym Prospektem Emisyjnym nie są przedmiotem Oferty Publicznej.

4. INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH I PAPIERACH
WARTOŚCIOWYCH DOPUSZCZANYCH DO OBROTU
4.1.

OPIS TYPU I RODZAJU OFEROWANYCH I PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH DOPUSZCZONYCH
DO OBROTU

Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2

4.2.

PRZEPISY PRAWNE,
WARTOŚCIOWE

NA

MOCY

KTÓRYCH

ZOSTAŁY

UTWORZONE

TE

PAPIERY

Akcje serii A2 powstały na podstawie uchwały 23/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 8 maja
2014 r. w sprawie podziału akcji serii A na akcje serii A1 i A2 i zmiany statutu Emitenta. Zgodnie z uchwałą ZWZA dokonało
podziału 16.250.960 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych serii A o
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) na:
a. 12.750.960 akcji serii A1
b. 3.500.000 akcji serii A2
Z dniem 1 września Sąd rejestrowy dokonał stosownej zmiany statutu Spółki. Emitent w dniu 13 października złożył do Sądu
rejestrowego wniosek w sprawie zarejestrowania zmiany Akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 na Akcje zwykłe na
okaziciela serii A2.
Akcje serii A zostały utworzone na podstawie podjętej w dniu 1 października 2007 uchwały w sprawie przekształcenia
spółki „Bartnicki, Mroczka E.F. Rank Progress” Sp. j. w spółkę akcyjną pod firmą Rank Progress S.A. Przekształcenie
nastąpiło w dniu 10 października 2007 roku, kiedy to zapadło postanowienie o wpisaniu przekształconej spółki do rejestru
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przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000290520.

4.3.

RODZAJ I FORMA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Akcje serii A2 Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii A2 nie są akcjami zdematerializowanymi. Akcje serii
A2 ulegną dematerializacji z chwilą ich zarejestrowania przez KDPW S.A.

4.4.

WALUTA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Akcje emitowane są w walucie polskiej. Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,10 (dziesięć groszy) złoty.

4.5.

OPIS PRAW (OGRANICZEŃ) ZWIĄZANYCH Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI ORAZ
PROCEDURY WYKONYWANIA TYCH PRAW

W niniejszym Prospekcie wskazany został wyłącznie ogólny zarys podstawowych praw i obowiązków akcjonariuszy spółek
publicznych, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa i obowiązki związane z
akcjami Spółki są określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w Statucie Emitenta oraz w innych przepisach
prawa. Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią kompletnej i wyczerpującej analizy przepisów prawnych regulujących
uprawnienia i obowiązki akcjonariuszy zarówno w sferze korporacyjnej jak i majątkowej. Inwestorzy zainteresowani
uzyskaniem szczegółowych informacji na temat praw i obowiązków związanych z akcjami oraz Walnym Zgromadzeniem
mogą zasięgnąć porady u podmiotów zajmujących się świadczeniem usług z zakresu pomocy prawnej.
Prawa majątkowe związane z papierami wartościowymi spółki
Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:
1. Prawo do dywidendy - to jest prawo udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym
przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 KSH). Zysk
rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza,
że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy są osoby posiadające
akcje Emitenta w dniu dywidendy, określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki.
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
wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczyć na wypłatę
dywidendy. Zgodnie z art. 395 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po
upływie roku obrotowego, w przypadku Emitenta do końca czerwca.
Zgodnie z art. 348 § 1 KSH, kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za
ostatni rok obrotowy, powiększonego: (i) o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz (ii) 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.
Warunki odbioru dywidendy przez akcjonariuszy będą odpowiadać zasadom przyjętym dla spółek publicznych.
Stosownie do art. 348 § 3 KSH, w przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, uchwała powinna wskazywać
datę ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Z zastrzeżeniem postanowień
Regulaminu KDPW dzień dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy od podjęcia takiej
uchwały. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu
określonym przez Radę Nadzorczą (348 § 4 KSH).
Zgodnie z § 127 Oddział 4 Dział IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Emitent jest obowiązany
bezzwłocznie zawiadomić GPW o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy
oraz o wysokości dywidendy, liczbie akcji, z których przysługuje prawo do dywidendy, wartości dywidendy
przypadającej na jedną akcję, dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach KSH jako „dzień
dywidendy”), dniu wypłaty dywidendy.
Ponadto § 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW nakłada na Emitenta obowiązek o przekazaniu do KDPW
informacji o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o dniu ustalenia prawa do dywidendy, a także o
dniu wypłaty dywidendy. Dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy.
Wypłata dywidendy następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. KDPW przekazuje środki z tytułu
dywidendy na rachunki uczestników KDPW, którzy następnie przekazują otrzymane środki pieniężne na rachunki
gotówkowe akcjonariuszy prowadzone przez poszczególne domy maklerskie.
Termin wypłaty dywidendy powinien być ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie podatku
dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych. Należny podatek od dochodu uzyskanego z tytułu dywidendy
przez osoby prawne potrącany jest przez Spółkę, jako płatnika tego podatku. W przypadku osób fizycznych płatnikiem
ww. podatku jest podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych takiej osoby. Roszczenie o wypłatę
dywidendy przysługuje akcjonariuszowi w terminie dziesięciu lat począwszy od dnia podjęcia przez Walne
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Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu całości lub części zysku Spółki do wypłaty akcjonariuszom. Po upływie tego
terminu roszczenie o wypłatę dywidendy nie wygasa natomiast przedawnia się przekształcając się w tzw.
zobowiązanie niezupełne (naturalne).
Emitent zwraca uwagę, że dochody z dywidendy uzyskiwanej przez akcjonariuszy będących nierezydentami podlegają
opodatkowaniu według zasad ogólnych. W przypadku podatników, którzy nie mają na terytorium RP siedziby lub
zarządu, co do których, co do których powstaje obowiązek podatkowy od przychodów z dywidend, mają zastosowanie
stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczpospolitą Polską umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu
opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową w przypadku dochodów z dywidend jest możliwe
wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego
tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację podatkową. Obowiązek dostarczenia certyfikatu
ciąży na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł polskich odpowiednie dochody. Certyfikat rezydencji ma
służyć przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie
międzynarodowej, czy też ze względu na istniejące wątpliwości potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. W
tym ostatnim przypadku, 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. Poza tym nie istnieją inne ograniczenia ani szczególne procedury związane z dywidendami w przypadku
akcjonariuszy będących nierezydentami.
Z akcjami Spółki nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Spółki, w szczególności Statut nie przewiduje
przyznania uczestnictwa w zyskach Spółki w postaci wydania imiennych świadectw założycielskich w celu
wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu Spółki lub świadectw użytkowych wydanych w zamian za akcje
umorzone. Z akcjami Spółki nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Spółki, w szczególności Statut nie
przewiduje przyznania uczestnictwa w zyskach Spółki w postaci wydania imiennych świadectw założycielskich w celu
wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu Spółki lub świadectw użytkowych wydanych w zamian za akcje
umorzone. Statut nie przewiduje upoważnienia Zarządu Emitenta do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.
2.

Prawo poboru - to jest prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji przy
zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH, Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części
lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej czterech
piątych głosów; przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o
podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, 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 oraz 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.

3.

Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej
likwidacji. Zgodnie z art. 474 § 2 KSH majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się
między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Statut Emitenta nie
przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.

4.

Prawo do zbywania posiadanych akcji. Statut Emitenta nie przewiduje żadnych ograniczeń w tym zakresie.

5.

Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na
których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu
maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje
akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).

6.

Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Uchwała Walnego Zgromadzenia o
umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty
wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także
sposób obniżenia kapitału zakładowego. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana
jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może zostać przeznaczona do podziału, Walne Zgromadzenie podejmuje
uchwałę, w której:
a. wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia;
b. przeznacza, w granicach określonych przez art. 348 § 1 KSH, określoną część zysku Spółki na finansowanie nabycia
akcji własnych w celu umorzenia;
c. określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia;
d. określa maksymalny okres, w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu
umorzenia.
e. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia
przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.
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Prawa korporacyjne związane z papierami wartościowymi spółki
Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce:
1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu
(art. 411 § 1 KSH). Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące
akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym
przysługuje prawo głosu, maja prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do
księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać
dokumentu, dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną
złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed
zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza,
w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego
stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.
W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, iż dokumenty akcji nie będą wydane przed
upływem dnia rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po
ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji
uczestnictwa po walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawiera:
a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
b. liczbę akcji;
c. rodzaj i kod akcji;
d. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
e. wartość nominalną akcji;
f. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji;
g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji;
h. cel wystawienia zaświadczenia;
i. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
j. podpis osoby uprawnionej do wystawienia zaświadczenia.
Zgodnie z brzmieniem art. 340 § 3 KSH – w okresie, kiedy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub
użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez uprawniony podmiot, prawo
głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.
Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa
ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Zgodnie z zasadą swobodnego
głosowania akcjonariusza, akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik może
reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz
spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić
oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym rachunku. Pełnomocnictwo do
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub
w postaci elektronicznej. Członek zarządu i pracownik spółki nie może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu,
przy czym ograniczenie to nie dotyczy spółki publicznej.
2.

Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w
porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie
zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia
oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym
żądaniem (art. 400 § 3 KSH).

3.

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przyznane
akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 401 § 1 KSH). Żądanie
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

4.

Prawo do zgłaszania na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad, przyznane Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki (art. 401 § 4 KSH).

5.

Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 KSH. Uchwała walnego
zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu
pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie
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uchwały.
6.

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje:
a. zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,
b. akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu;
wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej,
c. akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu,
d. akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania
walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o
uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.
Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie
nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały
walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie
później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały.

7.

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek akcjonariuszy,
reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany
przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

8.

Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia związanego z utworzeniem
spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych); uchwałę w tym przedmiocie
podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej). Akcjonariusze mogą w tym celu
żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w
porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z
treścią wniosku albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 ustawy, wnioskodawcy mogą wystąpić o
wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni
od dnia podjęcia uchwały.

9.

Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie z
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, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił
sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji
(art. 429 KSH).

10. Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (art. 328 § 6 KSH).
Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot prowadzący ten rachunek wystawia mu na piśmie,
oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe.
Świadectwo potwierdza 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 wyjątkiem prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Świadectwo zawiera:
a. firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa,
b. liczbę papierów wartościowych,
c. rodzaj i kod papieru wartościowego,
d. firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta,
e. wartość nominalną papieru wartościowego,
f. imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów wartościowych,
g. informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o ustanowionych na nich
obciążeniach,
h. datę i miejsce wystawienia świadectwa,
i. cel wystawienia świadectwa,
j. termin ważności świadectwa,
k. w przypadku gdy poprzednio wystawione świadectwo, dotyczące tych samych papierów wartościowych, było
nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed upływem terminu swojej ważności – wskazanie, że jest to
nowy dokument świadectwa,
l. podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwa, opatrzony pieczęcią
wystawiającego.
11. 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).
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12. Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed
Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH).
13. Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). Lista akcjonariuszy uprawnionych
do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy)
uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów,
powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego zgromadzenia.
Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres,
na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 1.1 KSH).
14. Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu
komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału
zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka
komisji (art. 410 § 2 KSH).
15. Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art.
421 § 3 KSH). Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami
udzielonymi przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów. W protokole należy stwierdzić prawidłowość
zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów
oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami
uczestników walnego zgromadzenia. Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd powinien dołączyć do księgi
protokołów.
16. Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 KSH,
jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu
wyrządzającego szkodę.
17. Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7
KSH).
18. 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).

4.6.

UCHWAŁY, ZEZWOLENIA ORAZ ZGODY NA
UTWORZONE NOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE

PODSTAWIE

KTÓRYCH

ZOSTANĄ

Uchwała nr 23/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA NR 24/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy
z dnia 8 maja 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2
oraz dematerializacji akcji serii A2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. (dalej „Spółka”) uchwala co następuje:
§1
1.

2.
3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A2 do
obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, pod warunkiem złożenia przez akcjonariuszy do dnia 30
czerwca 2014 roku wniosku o zamianę akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 na akcje zwykłe na okaziciela.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii A2 Spółki.
W przypadku wydania akcji serii A2, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na złożenie tych akcji do
depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie lub firmę inwestycyjną.
§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
1. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii
A2 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
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2.

3.

4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i
organizacyjnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A2, a w szczególności do zawarcia z Krajowym
Depozytem Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie umów dotyczących depozytu akcji serii A2.
W przypadku wydania akcji serii A2, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia tych
akcji do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną lub przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A.
w Warszawie.
Podjęcia innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4.7.

PRZEWIDYWANA DATA EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Akcje objęte niniejszym Prospektem emisyjnym nie są przedmiotem oferty papierów wartościowych w związku z czym nie
występuje data emisji papierów wartościowych.

4.8.

OGRANICZENIA W SWOBODZIE PRZENOSZENIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

4.8.1.

OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE ZE STATUTU

Statut Emitenta nie zawiera żadnych postanowień dotyczących ograniczeń zbywania papierów wartościowych Emitenta.

4.8.2.

OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z UMÓW LOCK-UP

Nie obowiązują jakiekolwiek zakazy sprzedaży Akcji Emitenta.

4.8.3.

OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI ORAZ
USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW DO
ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 19 Ustawy o Obrocie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:

papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu,
 dokonywanie oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży na podstawie tej oferty, z wyjątkiem oferty publicznej, o
której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 4 i 5 oraz ust. 8 Ustawy o Ofercie, wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej.
Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta,
jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem w stosunku zlecenia lub innym stosunku
prawnym o podobnym charakterze nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Emitenta,
praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać
na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować
rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu zamkniętego. 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.
Okresem zamkniętym w rozumieniu Ustawy o Obrocie jest:

okres od wejścia w posiadanie przez którąkolwiek z ww. osób fizycznych informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub
instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie, do czasu przekazania
tej informacji do publicznej wiadomości,

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 niż dwa miesiące, chyba że którakolwiek z osób fizycznych wymienionych powyżej nie posiadała dostępu do
danych finansowych, na podstawie których został sporządzony dany raport,

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 niż miesiąc, chyba że którakolwiek z osób fizycznych wymienionych powyżej nie posiadała dostępu do
danych finansowych, na podstawie których został sporządzony dany raport,
 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 niż dwa tygodnie, chyba że którakolwiek z osób fizycznych wymienionych powyżej nie posiadała
dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony dany raport.
Przepisów dotyczących okresów zamkniętych nie stosuje się do czynności dokonywanych, w szczególności: 1) przez
podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba objęta okresem zamkniętym zleciła zarządzanie portfelem
instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje
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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 3) w wyniku złożenia przez taką osobę zapisu w odpowiedzi na
ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie, albo 4) w
związku z obowiązkiem ogłoszenia przez taką osobę wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z
przepisami Ustawy o Ofercie, 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.
Stosownie do art. 160 Ustawy o Obrocie osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo
będące jego prokurentami, 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 (o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie) 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 art. 174 ust 1 Ustawy o Obrocie na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1
pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie, która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w art. 159
ust. 1 lub 1a Ustawy o Obrocie, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę
pieniężną do wysokości 200.000 PLN.
Ujawnienie stanu posiadania
Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie każdy:
 kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%,15%, 20%, 25%, 33%, 33 i 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w
spółce publicznej,
 kto posiadał co najmniej 5%, 10%,15%, 20%, 25%, 33%, 33 i 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce
publicznej, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%,15%, 20%, 25%, 33%, 33 i 1/3%, 50%,
75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,
 kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 2% ogólnej liczby
głosów - w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, lub o co
najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na innym rynku
regulowanym, albo
 kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o co
najmniej 1% ogólnej liczby głosów,
jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę niezwłocznie, 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.
Zawiadomienie powinno zawierać informacje (a) o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego
dotyczy zawiadomienie, (b) o 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 (w przypadku gdy
podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, także odrębnie dla akcji każdego
rodzaju), (c) o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów z
tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów (w przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania
zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, także odrębnie dla akcji każdego rodzaju), (d) podmiotach zależnych od
akcjonariusza dokonującego zawiadomienia,
posiadających akcje spółki, a także (e) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.
Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów powinno dodatkowo zawierać
informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia
zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W przypadku zmiany tych zamiarów lub celu akcjonariusz jest
zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym
Komisję oraz spółkę.
Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych
kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym
wiąże się powstanie tych obowiązków. Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim.
Wskazane powyżej wynikające z art. 69 Ustawy o Ofercie obowiązki związane z ujawnianiem stanu posiadania spoczywają
również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: (i) zajściem innego
niż czynność prawna zdarzenia prawnego, (ii) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika
bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej (w tym przypadku ww.
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zawiadomienie zawiera również informacje o: (a) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką
posiadacz instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji, (b) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji,
(c) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego), (iii) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie 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.
Wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej
Stosownie do art. 72 ust. 1 Ustawy o Ofercie nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w
ogólnej liczbie głosów (a) o więcej niż 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%, albo (b) o więcej niż 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.
Ponadto przekroczenie:

33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej – może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu, z wyjątkiem przypadku gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w podpunkcie poniżej (art. 73 ust. 1
Ustawy o Ofercie);

66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej – może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki (art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie),
przy czym w przypadku, gdy przekroczenie tych progów 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
3 miesięcy od przekroczenia odpowiedniego progu, albo do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub
zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów (dotyczy przekroczenia progu 33%) lub
wszystkich pozostałych akcji tej spółki (dotyczy przekroczenia progu 66%), albo do zbycia akcji w liczbie powodującej
osiągnięcie odpowiednio nie więcej niż 33% lub 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, chyba że w tym
terminie udział akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu odpowiednio do nie więcej niż 33% lub 66%
ogólnej liczby głosów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia
uprzywilejowania jego akcji (art. 73 ust. 2 oraz art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie). Obowiązek, o którym mowa w art. 73 ust. 2
i art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie, ma zastosowanie także w przypadku, gdy przekroczenie odpowiednio progu 33% lub 66%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej nastąpiło w wyniku dziedziczenia, po którym udział w
ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu, z tym, że termin trzymiesięczny liczy się od dnia, w którym nastąpiło
zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów (art. 73 ust. 3 oraz art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie).
Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania
ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 lub ust. 2 Ustawy o Ofercie nabył po cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu
kolejne akcje tej spółki w inny sposób niż w ramach wezwań, 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. Zgodnie z art. 75 ust. 2
Ustawy o Ofercie obowiązki wskazane w art. 72 i 73 Ustawy o Ofercie nie powstają w przypadku nabywania akcji od Skarbu
Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz w okresie 3 lat od dnia zakończenia sprzedaży akcji przez Skarb Państwa
w wyniku pierwszej oferty publicznej, a zgodnie z art. 75 ust. 3 Ustawy o Ofercie obowiązki, o których mowa w art. 72-74
Ustawy o Ofercie nie powstają w przypadku nabywania akcji:

spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są przedmiotem obrotu
zorganizowanego,

od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, w tym przypadku art. 5 Ustawy o Ofercie nie stosuje
się,

w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu egzekucyjnym,

zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach
określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (j.t. Dz. U. z 2012 r.
942 z późn. zm.),

obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie tych ustaw do korzystania z trybu
zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu;

w drodze dziedziczenia, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili jego
wygaśnięcia, z wyjątkiem przypadku, 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 (j.t. Dz. U. z
2012 r. 942 z późn. zm.).
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Zgodnie z art. 76 Ustawy o Ofercie w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji,
w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 72 i art. 73 Ustawy o Ofercie, mogą być nabywane wyłącznie: (i)
zdematerializowane: akcje innej spółki, kwity depozytowe, listy zastawne, lub (ii) obligacje emitowane przez Skarb
Państwa. W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania, o
którym mowa w art. 74 Ustawy o Ofercie, mogą być nabywane wyłącznie zdematerializowane akcje innej spółki 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.
Stosownie do art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości
nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być
udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w
jego udzieleniu. Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność
maklerską na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który jest obowiązany, nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem
rozpoczęcia przyjmowania zapisów, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji Nadzoru
Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje, i dołączenia do niego treści
wezwania (art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie). Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego
ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji, a odstąpienie od wezwania ogłoszonego na
wszystkie pozostałe akcje tej spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił
wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej niż cena ogłoszona w tym wezwaniu (art. 77 ust. 3
Ustawy o Ofercie). Po ogłoszeniu wezwania podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki, której akcji
wezwanie dotyczy, przekazują informacje o tym wezwaniu, wraz z jego treścią, odpowiednio przedstawicielom
zakładowych organizacji zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku ich braku – bezpośrednio pracownikom (art. 77
ust. 5 Ustawy o Ofercie). Po otrzymaniu zawiadomienia Komisja Nadzoru Finansowego może najpóźniej na 3 dni robocze
przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści
wezwania lub przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym niż 2 dni (art.
78 ust. 1 Ustawy o Ofercie), żądanie to doręczone podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską, o którym mowa w
art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie, uważa się za doręczone podmiotowi obowiązanemu do ogłoszenia wezwania. W okresie
pomiędzy zawiadomieniem Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są
notowane dane akcje, o zamiarze ogłoszenia wezwania, a zakończeniem wezwania, podmiot zobowiązany do ogłoszenia
wezwania oraz podmioty zależne od niego lub wobec niego dominujące, a także podmioty będące stronami zawartego z
nim porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym
zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki mogą nabywać akcje spółki, których dotyczy wezwanie, jedynie w
ramach tego wezwania oraz w sposób w nim określony i jednocześnie nie mogą zbywać takich akcji ani zawierać umów, z
których mógłby wynikać obowiązek zbycia przez nie tych akcji w czasie trwania wezwania, ani też nabywać pośrednio akcji
spółki publicznej, której dotyczy wezwanie (art. 77 ust. 4 Ustawy o Ofercie).
Cena akcji proponowanych w wezwaniu, o którym mowa w art. 72–74 Ustawy o Ofercie, powinna zostać ustalona na
zasadach określonych w art. 79 Ustawy o Ofercie. Po zakończeniu wezwania, podmiot który ogłosił wezwanie jest
obowiązany zawiadomić, w trybie, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz
procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania.
Wyliczone wyżej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy o Ofercie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w
przepisach rozdziału 4 Ustawy o Ofercie, spoczywają również na:
1. podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w Ustawie o Ofercie próg ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu spółki publicznej w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w
związku z akcjami takiej spółki;
2. funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu spółki publicznej określonego w Ustawie o Ofercie następuje w związku z posiadaniem akcji
łącznie przez:

inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,

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 na walnym
zgromadzeniu spółki publicznej określonego w Ustawie o Ofercie następuje w związku z posiadaniem akcji:

przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji
nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Obrocie, - w ramach
wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa
liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) – 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,

przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do
wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu;
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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;
wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty
akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu spółki publicznej lub prowadzenia trwałej
polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące
powstanie tych obowiązków;
podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5), posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie
zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, określonego w przepisach
Ustawy o Ofercie.

W przypadkach wskazanych w pkt 5) i 6) obowiązki 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.
Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami
wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on dysponować według własnego
uznania.
Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków:

po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne,

po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z ust. 1 pkt 4 - wlicza się
liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem,

wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub
wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.
Zgodnie z art. 88a Ustawy o Ofercie podmiot obowiązany do wykonania obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub
art. 74 ust. 2 i 5 Ustawy o Ofercie nie może do dnia ich wykonania bezpośrednio lub pośrednio nabywać lub obejmować
akcji spółki publicznej, w której przekroczył określony w tych przepisach próg ogólnej liczby głosów.
Stosownie do art. 90 Ustawy o Ofercie przepisów Rozdziału 4 tej ustawy nie stosuje się:
1. w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminami, o których mowa
odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o Obrocie, zadań związanych z organizacją rynku regulowanego, z
zastrzeżeniem, że przepisu art. 69 Ustawy o Ofercie nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez
firmę inwestycyjną w celu realizacji ww. zadań, które łącznie z akcjami już posiadanymi w tym celu uprawniają do
wykonywania mniej niż 10 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o ile:

prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz

firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o realizację ww. zadań,
zawiadomi organ państwa macierzystego, o którym mowa w art. 55a Ustawy o Ofercie, właściwy dla emitenta, o
zamiarze wykonywania zadań związanych z organizacją rynku regulowanego oraz

firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji ww. zadań
2. w przypadku nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 Ustawy o Obrocie, z
wyjątkiem art. 69 i art. 70 Ustawy o Ofercie, oraz art. 89 Ustawy o Ofercie w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o
Ofercie,
3. w przypadku nabywania akcji w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na zasadach
określonych przez:

KDPW w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o Obrocie,

spółkę, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których

mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust. 15 tej ustawy;

spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 Ustawy o Obrocie.
4.

do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz podmiotu dominującego firmy inwestycyjnej,
wykonujących czynności, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy o Ofercie, pod warunkiem, że: (i) spółka
zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi portfelami prawa głosu
niezależnie od podmiotu dominującego, (ii) podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych
instrukcji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu spółki publicznej, (iii) podmiot dominujący przekaże do
Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w (i) i (ii), wraz z listą zależnych towarzystw funduszy
inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm inwestycyjnych zarządzających portfelami ze wskazaniem właściwych
organów nadzoru tych podmiotów; warunki, o których mowa w (i) i (ii), uważa się za spełnione, jeżeli: (a) struktura
organizacyjna podmiotu dominującego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub firmy inwestycyjnej zapewnia
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niezależność wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, (b) osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa
głosu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub firmę inwestycyjną, działają niezależnie, (c) w przypadku gdy
podmiot dominujący zawarł z towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną umowę o zarządzanie
portfelem instrumentów finansowych - w relacjach pomiędzy tym podmiotem a towarzystwem funduszy
inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną zachowana zostaje niezależność.
w przypadku porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, zawieranych dla ochrony praw
akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonywania przez nich uprawnień określonych w art. 84 i 85
Ustawy o Ofercie oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, 425, art. 429 § 1 KSH, z wyjątkiem art. 69, art. 70 Ustawy o
Ofercie oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie - w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o
Ofercie,
w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o Ofercie, dotyczącego
wyłącznie jednego walnego zgromadzenia, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 Ustawy o Ofercie oraz art. 89 Ustawy o Ofercie
w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie; zawiadomienie składane w związku z udzieleniem lub otrzymaniem
takiego pełnomocnictwa powinno zawierać informację dotyczącą zmian w zakresie praw głosu po utracie przez
pełnomocnika możliwości wykonywania prawa głosu.

Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Obrocie oraz Ustawy o Ofercie
Ustawa o Obrocie reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Obrocie, w
sposób następujący:
1. zgodnie z art. 174 ust 1 Ustawy o Obrocie na osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1) lit. a) Ustawy o Obrocie,
która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub 1a Ustawy o
Obrocie, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną do wysokości
200.000 PLN,
2. zgodnie z art. 175 Ustawy o Obrocie na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek, o którym
mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć w drodze decyzji
administracyjnej karę pieniężną do wysokości 100.000 PLN, chyba że osoba ta zleciła upoważnionemu podmiotowi,
prowadzącemu działalność maklerską, zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych w sposób, który wyłącza
ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje, albo przy zachowaniu należytej staranności nie
wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji.
3. zgodnie z art. 89 Ustawy o Ofercie akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z:
 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 Ustawy o Ofercie,
 wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem
obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie,
 akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy o Ofercie.
Zgodnie z art. 89 ust. 2 Ustawy o Ofercie podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku, o którym
mowa odpowiednio w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o Ofercie albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie, nie może wykonywać
prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że wykona w terminie obowiązki określone w tych przepisach. Zakaz
wykonywania prawa głosu, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy o Ofercie, dotyczy także wszystkich akcji
spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem
obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie albo nie wykonał obowiązków określonych w
art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie. W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z
naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 4 pkt 3 albo art. 88a Ustawy o Ofercie, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4
pkt 1 Ustawy o Ofercie, podmiot, który nabył lub objął akcje, oraz podmioty od niego zależne nie mogą wykonywać prawa
głosu z tych akcji. Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazom, o których mowa w art. 89 ust. 1-2b
Ustawy o Ofercie, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzania, z
zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.
Zgodnie z art. 97 Ustawy o Ofercie na każdego, kto:
 nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67 Ustawy o Ofercie,
 nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie, lub dokonuje takiego
zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach,
 przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 72-74 Ustawy o
Ofercie,
 nie zachowuje warunków, o którym mowa w art. 76 lub 77 Ustawy o Ofercie,
 nie ogłasza lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie obowiązku zbycia akcji w
przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o Ofercie,
 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art. 74 ust. 2 lub
5 Ustawy o Ofercie,
 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o którym mowa w art. 90a ust. 1
Ustawy o Ofercie,
 wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 Ustawy o Ofercie, w określonym w nim terminie nie wprowadza
niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści,
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nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji w przypadku określonym w art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie,
w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie, proponuje cenę niższą niż określona na
podstawie art. 79 Ustawy o Ofercie,
bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo art. 88a Ustawy o
Ofercie,
nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74 oraz art. 79 lub art. 91 ust.
6 Ustawy o Ofercie,
dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82 Ustawy o Ofercie,
nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie,
wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 Ustawy o Ofercie nie udostępnia dokumentów rewidentowi do
spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień,
nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3 Ustawy o Ofercie, oraz
dopuszcza się czynów, o których mowa powyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

Komisja Nadzoru Finansowego może w drodze decyzji nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN, przy czym może
być ona nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych powyżej oraz odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w
skład porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym
zgromadzeniu dotyczącego istotnych spraw spółki. W decyzji, o której mowa, Komisja Nadzoru Finansowego może
wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie
było podstawą nałożenia kary pieniężnej, i w razie bezskutecznego upływu tego terminu powtórnie wydać decyzję o
nałożeniu kary pieniężnej.

4.8.4.

OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z NABYWANIEM AKCJI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ KONKURENCJI

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (we) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie
kontroli koncentracji przedsiębiorstw
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20
stycznia 2004 r. w Sprawie Koncentracji. Rozporządzenie powyższe reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym,
a więc dotyczące przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i
usługami. Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi
do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji
Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:
 zawarciu odpowiedniej umowy,
 ogłoszeniu publicznej oferty, lub
 przejęciu większościowego udziału.
Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny
zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Komisja Europejska wydaje decyzje, w której uznaje
zgłoszoną koncentrację za zgodną lub niezgodną ze wspólnym rynkiem. Koncentracja o wymiarze wspólnotowym nie może
zostać wprowadzona w życie ani przed jej zgłoszeniem, ani do czasu uznania jej przez Komisję Europejską za zgodną ze
wspólnym rynkiem. Wyjątki od tej zasady określają przepisy rozporządzenia.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku gdy:
 łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 mld euro, oraz
 łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w
koncentracji wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji
uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym
państwie członkowskim.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
 łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2,5 mld euro,
 w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w
koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro,
 w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w
koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących
w koncentracji wynosi co najmniej 25 mln euro, oraz
 łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w
koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji
uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym
państwie członkowskim.
Koncentracja nie występuje w przypadku, gdy:
 instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność
obejmuje transakcje i obrót papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych,
czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem że nie
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wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych
przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania zbycia całości lub części
tego przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź zbycia tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem że wszelkie
takie zbycie następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia; okres ten może być przedłużony przez Komisję działającą
na wniosek, w przypadku gdy takie instytucje lub firmy udowodnią, że zbycie nie było w zasadzie możliwe w ciągu tego
okresu,
kontrolę przejmuje osoba upoważniona przez władze publiczne zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego
dotyczącym likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia długów, postępowania układowego lub analogicznych
postępowań,
działania określone w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia przeprowadzane są przez holdingi finansowe, określone w art.
5 ust. 3 czwartej dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. ustanowionej w oparciu o art. 54 ust. 3 lit. g)
Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, jednakże pod warunkiem że
prawa głosu w odniesieniu do holdingu wykonywane są, w szczególności w stosunku do mianowania członków
organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw, w których mają one udziały, wyłącznie w celu zachowania
pełnej wartości tych inwestycji, a nie ustalania, bezpośrednio lub pośrednio, zachowania konkurencyjnego tych
przedsiębiorstw.

Obowiązki wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w
koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub łączny
obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym
poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro. Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod
uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców
należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (zgodnie z
art. 16 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). Wartość denominowana w euro podlega przeliczeniu na złote
według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego
poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji (zgodnie z art. 5 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).
Obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, przejęcia - przez
nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub
pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, utworzenia przez
przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy lub nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości
lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych
poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.
Dokonanie przy tym koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę
dominującego.
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
1. jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000,00 euro.
2. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży, jeżeli
przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w
akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia oraz że:
a. instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
b. wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego
majątku lub tych akcji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek instytucji finansowej może przedłużyć w drodze
decyzji termin, jeżeli udowodni ona, że odsprzedaż akcji nie była w praktyce możliwa lub uzasadniona ekonomicznie
przed upływem roku od dnia ich nabycia.
3.
4.
5.

polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że
nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,
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,
przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonuje przedsiębiorca przejmujący kontrolę. Postępowanie antymonopolowe w
sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia.
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja
powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się
od dokonania koncentracji.
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Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub zakazuje
dokonania koncentracji. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 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.
Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania
koncentracja nie została dokonana, chyba że termin ich obowiązywania zostanie przedłużony na wniosek przedsiębiorcy
uczestniczącego w koncentracji.

4.9.

OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKOWYCH OFERT PRZEJĘCIA LUB
PRZYMUSOWEGO WYKUPU I ODKUPU W ODNIESIENIU DO AKCJI

Przymusowy wykup akcji (squeeze – out)
Zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie, akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami
od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia dotyczącego
nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki
wobec spółki osiągnął lub przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od
osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych
przez nich akcji (przymusowy wykup). Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza,
do którego skierowane jest żądanie wykupu. Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem
podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie później
niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przymusowego wykupu, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze
jego ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane
akcje, a jeżeli akcje spółki są notowane na kilku rynkach regulowanych – wszystkich tych spółek. Do zawiadomienia dołącza
się informacje na temat przymusowego 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. Odstąpienie od ogłoszonego
przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.
Cenę przymusowego wykupu ustala się zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie. Jednakże jeżeli osiągnięcie lub
przekroczenie progu 90 % ogólnej liczby głosów w spółce 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.
Przymusowy odkup akcji (sell – out)
Zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy o Ofercie, 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 osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego
akcjonariusza. W przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu ogólnej liczby głosów nie została
przekazana do publicznej wiadomości, 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 przymusowego odkupu są
obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów, jak również
podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od
akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej
lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, o ile członkowie tego
porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90 % ogólnej liczby głosów.
Akcjonariusz żądający wykupienia akcji na zasadach określonych powyżej uprawniony jest do otrzymania ceny nie niższej
niż określona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie. Jednakże jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 90 % ogólnej
liczby głosów w spółce 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.

4.10.

PUBLICZNE OFERTY PRZEJĘCIA W STOSUNKU DO KAPITAŁU EMITENTA

Emitent oświadcza, iż wobec niego w ciągu ostatniego roku obrachunkowego oraz bieżącego roku obrachunkowego osoby
trzecie nie złożyły publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta.
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4.11.

INFORMACJE NA TEMAT POTRĄCANIA U ŹRÓDŁA PODATKÓW OD DOCHODU
UZYSKIWANEGO Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W Prospekcie zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania dochodów związanych z nabywaniem, posiadaniem i
obrotem akcjami, obowiązujących na dzień zatwierdzenia Prospektu. Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady
prawnej ani kompletnej i wyczerpującej analizy przepisów podatkowych i nie powinny być wyłączną podstawą decyzji
inwestycyjnych. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji w tym zakresie powinni skorzystać z
usług doradców podatkowych.

4.11.1. OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z DYWIDENDY
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się na podstawie
zasad, określonych przez przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód z tytułu dywidend i innych
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest opodatkowany stawką 19% zryczałtowanego podatku
dochodowego o ile odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi inaczej. Warunkiem
zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest przedstawienie przez akcjonariusza certyfikatu
rezydencji podatkowej wydanego przez organy podatkowe właściwe według siedziby akcjonariusza. Podstawą
opodatkowania jest wysokość wypłacanej dywidendy, która nie podlega pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu.
Zgodnie art. 41. Pkt 4d, Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zryczałtowany podatek
dochodowy od dochodów uzyskiwanych z 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.
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne
Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się na podstawie zasad, określonych w Ustawie o
Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wynosi 19%, uzyskanego przychodu o ile odpowiednia umowa o
unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi inaczej. Warunkiem zastosowania umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania jest przedstawienie przez akcjonariusza certyfikatu rezydencji podatkowej wydanego przez organy
podatkowe właściwe według siedziby akcjonariusza. Podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy.
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 punkcie 1, 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 punkcie 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % akcji w kapitale spółki, o której mowa w
punkcie 1,
4. spółka, o której mowa w punkcie 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości
swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
Powyższe zwolnienie stosuje się, jeżeli posiadanie akcji, o którym mowa w punkcie 3, wynika z tytułu własności oraz w
odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
a. własności,
b. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych
udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.
Niezbędne jest przy tym, by spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w
zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadała 10 % akcji w spółce
wypłacającej te należności nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy
okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 10 % akcji 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 10% akcji nieprzerwanie przez okres dwóch lat
spółka jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z tytułu dywidendy
oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 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. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułu dywidendy, są
obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.
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4.11.2. OPODATKOWANIE DOCHODÓW ZE SPRZEDANY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia akcji
Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu. Dochód
ustalany jest jako osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia
akcji a co do zasady kwotą wydatków poniesionych na ich objęcie lub nabycie. Dochody z tytułu odpłatnego zbycia akcji nie
łączą się z innymi dochodami i nie są wliczane do podstawy opodatkowania opodatkowanej według progresywnej skali.
Zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie
podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu
zamieszkania za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji
podatkowej.
Jeżeli podatnik mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej osiąga dochody z tytułu odpłatnego
zbywania akcji zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, dochody te łączy się i od podatku
obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą.
Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która
proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.
Powyższe zasady nie mają zastosowania, jeżeli odpłatne zbycie akcji następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej
prowadzonej przez podatnika.
Po zakończeniu danego roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym wykazać dochody uzyskane
w zakończonym roku podatkowym z odpłatnego zbycia akcji lub ich objęcia oraz obliczyć należny podatek dochodowy.
Złożenie zeznania podatkowego oraz rozliczenie podatku powinno nastąpić najpóźniej w terminie 30 kwietnia roku
następującego po roku podatkowym, w którym to podatnik osiągnął dochód z tytułu odpłatnego zbycia akcji. Należy
ponadto zaznaczyć, że zgodnie z art. 9 ust. 6 Ustawy PDOF, strata poniesiona w roku podatkowym z tytułu odpłatnego
zbycia akcji można obniżyć dochód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia akcji w najbliższych kolejno po sobie następujących
pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej
straty.
Opodatkowanie dochodów osób prawnych z tytułu odpłatnego zbycia akcji
Podstawą opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, czyli wartością świadczeń uzyskaną z
tytułu zbycia akcji, a wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycie akcji. Dochody osiągane przez osoby podatników z
tytułu odpłatnego zbycia akcji podlegają zsumowaniu z pozostałymi dochodami osiąganymi przez podatnika podatku
dochodowego od osób prawnych i są opodatkowane według 19% stawki. Osoby prawne, które dokonały sprzedaży
papierów wartościowych, zobowiązane są do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy
opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy
podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie
miesiące tego roku. Zaliczki miesięczne winny być wpłacane w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego
roku podatkowego, z zastrzeżeniem, iż podatnik nie jest zobowiązany do wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed
upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie roczne i dokona zapłaty podatku. Zeznanie roczne o wysokości dochodu
(straty) osiągniętego w roku podatkowym podatnicy mają obowiązek składać urzędom skarbowym do końca trzeciego
miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu
wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.
Zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie
podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o siedzibie za granicą
dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej.

4.11.3. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw
majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu
podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub
obdarowany był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub też
prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wysokość podatku jest uzależniona od stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa istniejącego pomiędzy spadkobiercą
(darczyńcą) a podatnikiem oraz od łącznej wartości nabywanych przez podatnika przedmiotów majątkowych. Ustawa o
Podatku od Spadków i Darowizn przewiduje również zwolnienie od podatku od spadków i darowizn.

4.11.4. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
W przypadku sprzedaży akcji na kupującym będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w
wysokości 1% wartości nabywanych akcji. Obowiązek podatkowy w myśl art. 4 Ustawy o podatku od czynności
cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.
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Nie podlega jednakże opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych, będących
instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie na rzecz firm inwestycyjnych lub zagranicznych
firm inwestycyjnych, dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych, dokonywana w ramach obrotu
zorganizowanego, lub dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy
inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego.

4.11.5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PŁATNIKA
Zgodnie z brzmieniem art. 30 Ordynacja Podatkowa płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i
pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu, odpowiada za podatek
niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem.
Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika.
Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej
albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika.

5. INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY
5.1.

WARUNKI, PARAMETRY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM OFERTY ORAZ DZIAŁANIA
WYMAGANE PRZY SKŁADANIU ZAPISÓW

Akcje serii A2 objęte niniejszym Prospektem nie są przedmiotem oferty papierów wartościowych.

6. DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU ORAZ USTALENIA
DOTYCZĄCE OBROTU
6.1.

WSKAZANIE, CZY OFEROWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE SĄ LUB BĘDĄ PRZEDMIOTEM
WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO OBROTU, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH DYSTRYBUCJI NA
RYNKU REGULOWANYM LUB INNYCH RYNKACH RÓWNOWAŻNYCH WRAZ Z OKREŚLENIEM
TYCH RYNKÓW

Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym jest 3.500.000 akcji zwykłych
na okaziciela serii A2.
Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu istnieją wyłącznie imienne, uprzywilejowane Akcje serii A2. Akcje zwykłe na okaziciela
serii A2 powstaną po zarejestrowaniu przez Sąd zmiany Statutu. Akcje serii A2 uzyskają status uprawniający do
dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym od daty rejestracji przez Sąd zmian w Statucie. Wniosek
Emitenta w sprawie zarejestrowania zmiany statusu Akcji serii A2 został złożony w dniu 13.10.2014 roku.
Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji na rynek podstawowy.
Na Datę Zatwierdzenia Prospektu Akcje serii A2, objęte wnioskiem o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku
podstawowym, nie spełniają wymaganych warunków rozproszenia wskazanych w treści Rozporządzenia o Rynku i
Emitentach. Jednakże § 2 ust. 4 ww. Rozporządzenia umożliwia dopuszczenia akcje mimo niespełnienia warunku
rozproszenia w odniesieniu do akcji objętych wnioskiem, jeżeli Emitent spełni warunek rozproszenia w odniesieniu łącznie
do akcji objętych wnioskiem i akcji będących przedmiotem obrotu giełdowego. Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu Emitent
spełnia warunek, iż co najmniej 25% akcji tego samego rodzaju Emitenta, objętych wnioskiem i akcji będących
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym znajduje się w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż
5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. W związku z powyższym Emitent nie widzi ryzyka związanego z
odmową wprowadzenia do obrotu regulowanego Akcji serii A2 z powodu niespełnienia warunku rozproszenia.
W ocenie Emitenta wszystkie warunki określone w Regulaminie GPW wymagane do dopuszczenia Akcji na okaziciela serii
A2 do obrotu na rynku regulowanym są na Dzień Zatwierdzenia Prospektu spełnione. Warunki dopuszczenia jakie muszą
być spełnione są opisane w czynniku ryzyka związanym z odmową dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu
giełdowego.

6.2.

WSZYSTKIE RYNKI REGULOWANE LUB RYNKI RÓWNOWAŻNE, NA KTÓRYCH ZGODNIE Z
WIEDZĄ EMITENTA, SĄ DOPUSZCZONE DO OBROTU PAPIERY WARTOŚCIOWE TEJ SAMEJ
KLASY CO PAPIERY WARTOŚCIOWE OFEROWANE LUB DOPUSZCZONE DO OBROTU

Akcje Emitenta serii B, C oraz D w łącznej liczbie 20.932.590 o wartości nominalne 0,10 PLN każda, zdematerializowane,
zarejestrowane w KDPW S.A. i oznaczone kodem PLRNKPR00014 są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym
(podstawowym) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
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6.3.

INFORMACJE NA TEMAT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM
SUBSKRYPCJI LUB PLASOWANIA JEDNOCZEŚNIE LUB PRAWIE JEDNOCZEŚNIE CO
TWORZONE PAPIERY WARTOŚCIOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM DOPUSZCZENIA DO OBROTU
NA RYNKU REGULOWANYM

W dniu 8 maja 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. podjęło uchwałę nr 24/05/2014 w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Rank Progress S.A. w drodze publicznej oferty nowej emisji akcji serii E w liczbie
nie mniej niż 10 sztuk i nie więcej niż 13.400.000 sztuk, o cenie nie niższej niż 10 zł z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy. Ze względu na upłynięcie terminu 4 miesięcy od dnia podjęcia uchwały, o którym jest
mowa w art. 431 par. 4 KSH, Emitent będzie musiał podjąć nową uchwałę w sprawię emisji akcji serii E. Na dzień
zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Emitent podtrzymuje plany emisji akcji serii E, niemiej jednak ze względu na obecną
sytuację rynkową, Emitenta zamierza przeprowadzić emisję akcji serii E w terminie późniejszym. W związku z tym, w
momencie gdy czynniki rynkowe i sytuacja Emitenta będą korzystne do przeprowadzenia emisji akcji serii E, Zarząd
Emitenta zwoła WZA celem podjęcia nowej uchwały o emisji akcji serii E.
Na tym samym Walnym Zgromadzeniu udzielono Zarządowi Spółki upoważnienia w zakresie podjęcia czynności
dopuszczenia i wprowadzenia ww. akcji do obrotu regulowanego GPW oraz ich dematerializacji.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Spółka nie podjęła czynności w zakresie przeprowadzenia publicznej emisji akcji serii E.
Ponadto nie istnieją i nie są tworzone żadne inne akcje, poza wymienionymi powyżej, tej samej klasy co Akcje serii A2,
które są lub mogłyby być przedmiotem jakiekolwiek subskrypcji lub plasowania jednocześnie lub prawie jednocześnie co
Akcje serii A2 będące przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

6.4.

NAZWA I ADRES PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH WIĄŻĄCE ZOBOWIĄZANIA DO DZIAŁANIA
JAKO POŚREDNICY W OBROCIE NA RYNKU WTÓRNYM, ZAPEWNIAJĄC PŁYNNOŚĆ ZA
POMOCĄ KWOTOWANIA OFERT KUPNA I SPRZEDAŻY („BID” I „OFFER”) ORAZ
PODSTAWOWYCH WARUNKÓW ICH ZOBOWIĄZANIA

Emitent zawarł umowę o pełnienie funkcji animatora rynku z Domem Maklerskim PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.

6.5.

DZIAŁANIA STABILIZUJĄCE CENĘ W ZWIĄZKU Z OFERTĄ

Emitent nie planuje przeprowadzania działań związanych ze stabilizacją kursu Akcji A2 przed, w trakcie oraz bezpośrednio
po zatwierdzeniu Prospektu.

7. INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH
SPRZEDAŻĄ
7.1.

DANE NA TEMAT OFERUJĄCYCH AKCJE DO SPRZEDAŻY.

Akcje objęte niniejszym Prospektem emisyjnym nie są przedmiotem oferty papierów wartościowych i nie są objęte
sprzedażą przez obecnych właścicieli.

7.2.

LICZBA I RODZAJ AKCJI OFEROWANYCH PRZEZ KAŻDEGO ZE SPRZEDAJĄCYCH

Akcje objęte niniejszym Prospektem emisyjnym nie są przedmiotem oferty papierów wartościowych i nie są objęte
sprzedażą przez obecnych właścicieli.

7.3.

UMOWY ZAKAZU SPRZEDAŻY AKCJI TYPU „LOCK – UP”

Nie obowiązują jakiekolwiek zakazy sprzedaży Akcji Emitenta.

8. KOSZTY EMISJI LUB OFERTY
Szacunkowe koszty związane z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym
przedstawia poniższa tabela.
Tabela: Struktura szacunkowych kosztów związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Emitenta (tys. PLN)
Wyszczególnienie
Szacunkowa wartość
Koszty sporządzenia Prospektu z uwzględnieniem kosztów doradztwa
150.000
Koszty promocji oferty,
0
Koszty administracyjne, opłaty sądowe i notarialne
10.000
Razem
160.000
Źródło: Emitent
Wszystkie kwoty są podane w wartościach netto.
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9. ROZWODNIENIE
Akcje objęte niniejszym Prospektem emisyjnym nie są przedmiotem oferty papierów wartościowych w związku z czym nie
ma możliwości rozwodnienia.

10. INFORMACJE DODATKOWE
10.1.

OPIS ZAKRESU DZIAŁAŃ DORADCÓW

Nie dotyczy. Sporządzenie Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem emisji lub oferty papierów wartościowych.

10.2.

WSKAZANIE INNYCH INFORMACJI W DOKUMENCIE OFERTOWYM, KTÓRE ZOSTAŁY
ZBADANE LUB PRZEJRZANE PRZEZ UPRAWNIONYCH BIEGŁYCH REWIDENTÓW ORAZ W
ODNIESIENIU DO KTÓRYCH SPORZĄDZILI ONI RAPORT

W Dokumencie ofertowym nie wystąpiły inne informacje, które zostałyby zbadane lub przejrzane przez uprawnionych
biegłych rewidentów.

10.3.

DANE NA TEMAT EKSPERTA W DOKUMENCIE OFERTOWYM

Dokument ofertowy nie zawiera oświadczeń ani raportów osób określanych jako ekspert.

10.4.

INFORMACJE UZYSKANE OD OSÓB TRZECICH I WSKAZANIE ŹRÓDEŁ TYCH INFORMACJI

W Dokumencie ofertowym nie były uzyskiwane informacje od osób trzecich.
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DEFINICJE I SKRÓTY
3.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 o wartości nominalnej 0,10 PLN
Akcje serii A2

Emitent w dniu 13 października złożył do Sądu rejestrowego wniosek w sprawie
zarejestrowania zmiany Akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 na Akcje zwykłe na
okaziciela serii A2. Po rejestracji przez Sąd zmian w Statucie Emitenta Akcje serii A2 staną sią
akcjami zwykłymi na okaziciela

Biegły Rewident

4Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościelnej 18/4

Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na GPW

Zasady określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, przyjęte na
podstawie Uchwały Nr 19/1307/2012 rady nadzorczej Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/71/WE z dnia 4 listopada 2003 r. w
sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub
dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w
sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Dyrektywa 2003/71/WE
Dyrektywa 2009/28/WE
Dz.U.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U.UE.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dzień zatwierdzenia
Prospektu

Dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu

Emitent, Spółka

Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy

EUR, euro

Prawny środek płatniczy obowiązujący w krajach Europejskiej Unii Walutowej

Firma Inwestycyjna,
DM BOŚ

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Doradca Finansowy

PROFESCAPITAL Sp. z o.o.

Giełda, GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Rank Progress

Rank Progress S.A.

GUS

Główny Urząd Statystyczny

KDPW, Krajowy Depozyt

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93,
z późn. zm.)
Kodeks Spółek Handlowych, Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037,
KSH, k.s.h.
z późn. zm.)
Kodeks cywilny

Komisja, KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

KW

Księga Wieczysta

MSR

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

NBP

Narodowy Bank Polski

Ordynacja Podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012, poz. 749, z późn.
zm.)

PKB

Produkt Krajowy Brutto

PLN, zł, złoty

Prawny środek płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej

Prospekt emisyjny w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia o
Prospekcie, na podstawie którego Emitent wprowadzi 3.500.000 akcji na okaziciela serii A2
Prospekt, Prospekt Emisyjny
do obrotu na rynku regulowanym, składający się z Dokumentu Ofertowego, Dokumentu
Rejestracyjnego oraz Dokumentu Podsumowującego.
Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Rank Progress S.A.

Raport bieżący

Forma, w jakiej realizowane są obowiązki informacyjne spółek publicznych określone w art.
56 Ustawy o Ofercie lub Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu
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Regulamin Giełdy,
Regulamin GPW

Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4
stycznia 2006 r., z późn. zm.

Regulamin KDPW

Regulamin KDPW (stan prawny na dzień 8 lutego 2014 r.)

Rozporządzenie (WE) nr
1606/2002
Rozporządzenie Komisji
(WE) nr 809/2004,
Rozporządzenie 809/2004

Rozporządzenie o
Prospekcie
Rozporządzenie o Rynku i
Emitentach
RPP
Statut, Statut Emitenta,
Statut Spółki
Szczegółowe zasady obrotu
Giełdowego
Ustawa o biegłych
rewidentach i ich
samorządzie, podmiotach
uprawnionych

Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca
2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości
(Dz.U.UE.L.2002.243.1)
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. wdrażające
Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji
zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji
takich prospektów emisyjnych oraz upowszechniania reklam (Dz.U.UE.L.2004.149.1, z
późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujące dyrektywę
2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w
prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich
prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych
warunków, jakie musi spełnić rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci
papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz. U. Nr 84 poz. 547)
Rada Polityki Pieniężnej
Statut Rank Progress S.A.
Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, uchwalone Uchwałą Nr
1038/2012 Zarządu Giełdy z dnia 17 października 2012 r., z późn. zm.
Ustawa 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, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr
211, poz. 1384, z późn. zm.)
Ustawa o Ochronie
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
Konkurencji i Konsumentów poz. 331, z późn. zm.)
Ustawa o Podatku
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012
Dochodowym od Osób
r., poz. 361, z późn. zm.)
Fizycznych, Ustawa o PDOF
Ustawa o Podatku
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z
Dochodowym od Osób
2011 r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm.)
Prawnych, Ustawa o PDOP
Ustawa o Podatku od
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r., Nr 93,
Spadków i Darowizn
poz. 768 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
Ustawy o Ofercie Publicznej,
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
Ustawa o Ofercie
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439, z późn. zm.)
Ustawy o Podatku od
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010
Czynności Cywilnoprawnych r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.)
Ustawy o rachunkowości,
ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn.
UOR
zm.)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
WZA, NWZA, ZWZ
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Ustawa o Obrocie

Zarząd

Zarząd Rank Progress S.A.
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Statut

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Firma spółki brzmi: Rank Progress Spółka Akcyjna. Spółka może się posługiwać skrótem firmy: Rank Progress S.A.
W obrocie zagranicznym spółka może posługiwać się nazwą: „Rank Progress” wraz z odpowiednim dodatkiem
wskazującym na formę prawną spółki.
Siedzibą Spółki jest Legnica.
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki
organizacyjne.
Spółka może być akcjonariuszem/udziałowcem w innych spółkach w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we
wszelkich dozwolonych prawem przedsięwzięciach organizacyjno-prawnych.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: Bartnicki, Mroczka E.F.RANK PROGRESS Spółka Jawna z
siedzibą w Legnicy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000003563 w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z uchwałą
wspólników tej Spółki, zawartą w protokole sporządzonym przez notariusza Elżbietę Rączkowską – Martyn w
Kancelarii Notarialnej w Legnicy dnia 1 października 2007 roku, wpisanym do Repertorium A za numerem 11956/07,
której majątek, jako przedsiębiorstwo, zostaje wniesiony do powstałej spółki przez przekształcenie, przy
zachowaniu takiej samej proporcji dotychczasowej wysokości udziałów kapitałowych wspólników, zgodnie z opinią i
raportem biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia oraz wyceny aktywów i pasywów na dzień 31 maja
2007 roku, a także sprawozdaniem finansowym za okres od 01.01.2007 r. do 31.05.2007 r.
Założycielami powstałej w wyniku przekształcenia Spółki są wspólnicy Spółki pod firmą: Bartnicki, Mroczka E.F.RANK
PROGRESS Spółka Jawna z siedzibą w Legnicy w osobach:
1)
Andrzej Wojciech Bartnicki,
2)
Jan Roman Mroczka.

§ 2.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
2.1 Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
2.1.1 02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem,
2.1.2 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
2.1.3 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
2.1.4 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,
2.1.5 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
2.1.6 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli,
2.1.7 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
2.1.8 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
2.1.9 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
2.1.10 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
2.1.11 43.12.Z – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich
2.1.12 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
2.1.13 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
2.1.14 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
2.1.15 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
2.1.16 43.31.Z - Tynkowanie,
2.1.17 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej,
2.1.18 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
2.1.19 43.34.Z – Malowanie i szklenie,
2.1.20 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
2.1.21 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
2.1.22 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
2.1.23 46. - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami
samochodowymi,
2.1.24 47. - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi,
2.1.25 49 - Transport lądowy,
2.1.26 49.32.Z – Działalność taksówek osobowych,
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2.1.27 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
2.1.28 55.10.Z- Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
2.1.29 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
2.1.30 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
2.1.31 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
2.1.32 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,
2.1.33 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
2.1.34 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
2.1.35 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
2.1.36 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
2.1.37 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
2.1.38 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
2.1.39 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
2.1.40 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
2.1.41 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
2.1.42 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
2.1.43 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
2.1.44 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
2.1.45 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet),
2.1.46 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
2.1.47 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
2.1.48 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
2.1.49 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
2.1.50 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
2.1.51 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim,
2.1.52 0.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów
bezpieczeństwa,
2.1.53 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
2.1.54 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
2.1.55 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
2.1.56 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,
2.1.57 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
2.1.58 96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,
2.1.59 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.
Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, uzależnione jest od ich
uzyskania przez Spółkę.
§ 3.
KAPITAŁ SPÓŁKI ORAZ AKCJE

3.1

3.2

Kapitały i fundusze.
3.1.1
Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
a)
kapitał zakładowy,
b)
kapitał zapasowy,
c)
kapitały rezerwowe.
3.1.2
Spółka ma prawo tworzyć inne fundusze rezerwowe i celowe określone przez Walne Zgromadzenie.
Walne Zgromadzenie postanawia o sposobie wykorzystania kapitału rezerwowego i funduszy
celowych.
3.1.3
Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396 § 1 k.s.h. z odpisów z czystego zysku rocznego.
Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% zysku do podziału. Odpisu na kapitał zapasowy
można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej 1/3 części kapitału zakładowego. Ponadto, na
kapitał zapasowy będą przeznaczane nadwyżki pochodzące z emisji akcji powyżej ich wartości
nominalnej, dopłaty z tytułu przyznania akcjom dodatkowych przywilejów, inne dopłaty pochodzące
od akcjonariuszy a nie podwyższające kapitału zakładowego oraz sumy pochodzące z przeszacowania
środków trwałych
3.1.4
Niezależnie od kapitału zapasowego Spółka może utworzyć z zysku rocznego kapitał rezerwowy z
przeznaczeniem na pokrycie strat Spółki lub na inne cele. Kapitał rezerwowy utworzony zostanie na
podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
Kapitał zakładowy.
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3.2.1

3.2.1a

3.2.2
3.2.3
3.2.4

3.2.5
3.2.6
3.2.7

Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 3.718.356,00 zł (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy
trzysta pięćdziesiąt sześć złotych) i nie więcej niż 5.058.355,00 zł (pięć milionów pięćdziesiąt osiem
tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:
a. 12.750.960 (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji
imiennych uprzywilejowanych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o
numerach od 00000001 do 12.750.960,
b. 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 03.500.000,
c. 16.250.960 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji
zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach
od 00000001 do 16.250.960,
d. 4.643.130 (cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści) akcji zwykłych na
okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001
do 04.643.130,
e. 38.500 (trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 00.038.500,
f. nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 13.400.000 (trzynastu milionów czterystu tysięcy)
sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o
numerach od 00000001 do 13.400.000.
Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 8.000,00 PLN
(słownie: osiem tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy)
akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
Celem podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów
subskrypcyjnych serii A.
Akcje serii A1 oraz serii A2 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym
Zgromadzeniu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy.
Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały
Walnego Zgromadzenia.
Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na
okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Zarządu. Akcji na okaziciela nie można zamieniać na
akcje imienne.
Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z
zastrzeżeniem art. 363 § 5 k.s.h.) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.
skreślony
Spółka może emitować papiery dłużne w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem
pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. Spółka ma także prawo emitować warranty subskrypcyjne.
§ 4.
WŁADZE SPÓŁKI

4.1

Władzami Spółki są:
4.1.1
Zarząd,
4.1.2
Rada Nadzorcza,
4.1.3
Walne Zgromadzenie.

§ 5.
ZARZĄD
5.1

5.2

5.3

Kompetencje Zarządu.
5.1.1
Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje ją na
zewnątrz.
5.1.2
Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Spółki niezastrzeżonych do kompetencji Walnego
Zgromadzenia i Rady Nadzorczej przepisami prawa, niniejszym Statutem lub uchwałą Walnego
Zgromadzenia.
Skład Zarządu
5.2.1
Zarząd składa się od 2 do 5 członków, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Nadzorczą
bezwzględna większością głosów. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
5.2.2
Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną 3-letnią kadencję.
5.2.3.
Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.
5.2.4
Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę
Nadzorczą.
Reprezentacja Spółki.
5.3.1
Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
5.3.2
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie:
Prezesa Zarządu jednoosobowo (samodzielnie),
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5.4

5.5
5.6

5.7
5.8

Dwóch Członków Zarządu łącznie, Członka Zarządu łącznie z prokurentem.
Posiedzenia Zarządu.
5.4.1
Z zastrzeżeniem ust. 5.4.2 niniejszego paragrafu Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały na
posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka
Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej, przy czym posiedzenia Zarządu odbywać się będą w
każdym wypadku, kiedy będzie tego wymagał interes Spółki, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.
5.4.2
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 jego inicjatywy bądź na
wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu.
5.4.3
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy czym jeśli są podejmowane na
posiedzeniu Zarządu dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków
Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i
zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy
dotyczące praw i obowiązków członków Zarządu będą podpisywane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w
przypadku jego nieobecności, przez innego upoważnionego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej, po
uprzednim zatwierdzeniu takich umów w formie uchwały przez Radę Nadzorczą. Inne czynności prawne pomiędzy
Spółką a członkami Zarządu będą dokonywane zgodnie z tą samą procedurą.
Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
Plan Inwestycyjny.
5.8.1
Zarząd jest zobowiązany do sporządzenia i przedstawienia Radzie Nadzorczej Planu Inwestycyjnego.
5.8.2
Zarząd przygotowuje Plan Inwestycyjny raz na kwartał i umieszcza w nim transakcje, które zamierza
przeprowadzić w okresie nim objętym. W szczególności w Planie Inwestycyjnym ujęte winny być
transakcje zakupu lub sprzedaży nieruchomości, środków trwałych, udziałów lub akcji w innych
podmiotach, przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części.
5.8.3
Zarząd przedstawia Plan Inwestycyjny do akceptacji Radzie Nadzorczej najpóźniej na 21 dni przed
rozpoczęciem okresu nim objętego.
5.8.4
Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę dotyczącą Planu Inwestycyjnego na najbliższym posiedzeniu
następującym po jego przedstawieniu przez Zarząd. Rada Nadzorcza może przyjąć Plan Inwestycyjny
w całości lub w części. Rada Nadzorcza może również uzależnić akceptację Planu Inwestycyjnego od
wprowadzenia w nim zmian, poprawek lub uzupełnień.
5.8.5
Przeprowadzenie transakcji objętych zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Planem Inwestycyjnym,
w tym także tych, o których mowa w § 6.6.6 - § 6.6.8, nie wymaga uzyskiwania ponownej zgody Rady
Nadzorczej.
§ 6.
RADA NADZORCZA

6.1

6.2
6.3
6.4

Rada Nadzorcza.
6.1.1
Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
6.1.2
Kadencja członków pierwszej Rady Nadzorczej trwa do dnia przyjęcia przez Walne Zgromadzenie
sprawozdania finansowego za rok 2008.
6.1.3
Pierwsza Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) członków.
6.1.4
Członków następnych Rad Nadzorczych powołuje Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią
kadencję.
6.1.5
Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych
osób.
Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
Rada działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego jej organizację i sposób wykonywania
czynności.
Posiedzenia Rady Nadzorczej.
6.4.1
Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwały na posiedzeniach zwoływanych przez
Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez
Przewodniczącego, przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym 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.
6.4.2
Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zapraszani członkowie Zarządu, z wyłączeniem posiedzeń
dotyczących bezpośrednio członków Zarządu, w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności i
ustalania wynagrodzenia.
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6.4.3

6.5

6.6

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w
miesiącu.
6.4.4
Uchwały Rady Nadzorczej.
6.4.4.1
Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte jeżeli na posiedzeniu jest obecna co
najmniej połowa jej członków i wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co
najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą
ważne również wówczas, kiedy jej członek zawiadomiony w terminie krótszym aniżeli
termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oświadczy na piśmie, że wyraża
zgodę na podjęcie uchwały Rady Nadzorczej.
6.4.4.2
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie
nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady
Nadzorczej.
6.4.4.3
Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Głosowania w trybie
pisemnym może zarządzić Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z
własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.
Postanowienie punktu 6.4.4.2 stosuje się odpowiednio do podejmowania uchwał w
sposób określony w niniejszym punkcie.
6.4.4.5
Szczegółowy sposób podejmowania uchwał, w tym uchwał w trybie pisemnym określi
regulamin Rady Nadzorczej.
6.4.5
skreślony
6.4.6
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że
wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej
inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.
6.4.7
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6.4.8
Przynajmniej dwóch członków Rady powinno być członkami niezależnymi, przy czym brak w Radzie
jakiegokolwiek członka niezależnego nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności
dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności podjętych uchwał.
Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje Przewodniczący Rady
Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W tym samym trybie dokonuje się innych
czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza
sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu, do kompetencji
Rady Nadzorczej należy:
6.6.1
ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu
dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego
pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
6.6.2
reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
6.6.3
zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz
delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie
mogących sprawować swoich czynności,
6.6.4
zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
6.6.5
podejmowanie uchwał, o których mowa w § 5.8.4,
6.6.6
wyrażanie zgody na zawarcie umowy lub większej ilości powiązanych ze sobą umów powodujących
przyjęcie przez Spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów
złotych),
6.6.7
wyrażanie zgody na nabycie oraz na zbycie składników majątku trwałego tj.; wartości
niematerialnych i prawnych, o wartości przekraczającej 5.000.000 PLN (słownie: pięć miliony
złotych),
6.6.8
nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o
wartości powyżej 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych),
6.6.9
wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
6.6.10
wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki,
6.6.11
wyrażanie zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia,
6.6.12
wyrażanie zgody na zawarcie przez członka Zarządu jakiejkolwiek umowy lub uzyskanie
jakiegokolwiek świadczenia od Spółki i jakiekolwiek podmiotu powiązanego ze Spółką,
6.6.13
wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem
Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi, której wartość przekracza
5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych),
6.6.14
wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umów o subemisję akcji,
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6.7
6.8

6.6.15
wyrażenie zgody na powołanie przez Zarząd prokurenta,
6.6.16
ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
6.6.17
wyrażanie zgody na zatrudnianie osób pełniących funkcje kierownicze,
6.6.18
skreślony
6.6.19
wyrażenie zgody na wyemitowanie przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych.
W celu wykonania powyższych czynności Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i
pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki.
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
§ 7.
WALNE ZGROMADZENIE

7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

8.1
8.2
8.3
8.4

8.5

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Kompetencje Walnego Zgromadzenia.
7.1.1
Walne Zgromadzenie posiada kompetencje określone w niniejszym Statucie, k.s.h. i innych
przepisach prawa.
7.1.2
Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie
wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
7.2.1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywać się będzie w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego
roku obrotowego,
7.2.2
Walne Zgromadzenia odbywają się w Legnicy lub w Warszawie.
7.2.3
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub inne organy spółki, którym prawo to przyznają przepisy
k.s.h.
7.2.4
Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób przewidziany przepisami k.s.h.
Podejmowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
7.3.1
Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę
reprezentowanych akcji.
7.3.2
Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba że przepisy
k.s.h. lub niniejszego Statutu stanowią inaczej.
7.3.3
Zastawnicy i użytkownicy akcji są uprawnieni do wykonywania prawa głosu z akcji.
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek tej Rady, a w przypadku ich
nieobecności członek Zarządu.
Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad.
§ 8.
RACHUNKOWOŚĆ
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2007 r.
Bilans roczny, rachunek wyników, sprawozdanie roczne oraz wszelkie inne sprawozdania wymagane przez prawo
powinny być sporządzone przez Zarząd w terminie trzech miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego
rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku
obrotowego z zachowaniem właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody
Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza wybiera biegłych rewidentów do badania ksiąg finansowych Spółki do końca każdego roku
obrotowego.
§ 9.
LIKWIDACJA SPÓŁKI
Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach
przewidzianych przez prawo.
Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
Likwidatorów Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza określa liczbę likwidatorów.
Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje kompetencje do czasu zakończenia likwidacji.
§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1
10.2

10.3

skreślony
W przypadku wygaśnięcia lub zrzeczenia się uprawnień osobistych, postanowienia Statutu dotyczące takich praw
osobistych, które wygasły lub których się zrzeczono, zastąpione zostaną przez odpowiednie przepisy k.s.h.
Jednorazowe zrzeczenie się prawa do wykonania uprawnień osobistych nie powoduje ostatecznego wygaśnięcia
tych uprawnień osobistych.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne
właściwe przepisy prawa.
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10.4
10.5

Wypisy tego aktu mogą być wydawane wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.
Koszty zawarcia niniejszej umowy oraz rejestracji spółki ponosi spółka przekształcana.
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Załącznik nr 2 - Podsumowanie z operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości
L.p.

Lokalizacja

Ulica

Tytuł prawny

Działki

Powierzchnia [ha]

KW

Rzeczoznawca

Wpisane
zabezpieczenia

Wartość
według
operatu

Data ostatniego
operatu
szacunkowego*

1

Legnica

ul.
Najświętszej
Marii Panny 9

użytkowanie
wieczyste

243 836/1

0,3033

LE1L/00043810/0

Polish Properties
(autorzy: Krzysztof
Grzesik nr uprawnień
9 i Monika Beczek nr
uprawnień 5515)

Hipoteka
umowna łączna
na sumę 68 516
267,90 EUR i
hipoteka
umowna łączna
1 600 000 EUR
ustanowione na
rzecz Banku
Zachodniego
WBK SA.

24 000 000
EUR

2014-06-30

812

0,1339

LE1L/00066547/2

837

0,2497

LE1L/00063592/1

Polish Properties
(autorzy: Krzysztof
Grzesik nr uprawnień
9 i Monika Beczek nr
uprawnień 5515)

Hipoteka
umowna łączna
na sumę 68 516
267,90 EUR i
hipoteka
umowna łączna
1 600 000 EUR
ustanowione na
rzecz Banku
Zachodniego
WBK SA.

32 000 000
EUR

2014-06-30

789/1

0,5365

LE1L/00044733/3

851/3

0,0909

LE1L/00076366/2

296/1

0,1549

LE1L/00044707/2

Polish Properties
(autorzy: Krzysztof
Grzesik nr uprawnień

Hipoteka
umowna łączna
na sumę 68 516

4 100 000
EUR

2014-06-30

813
2

3

Legnica

Legnica

ul.
Najświętszej
Marii Panny 9

ul.
Najświętszej
Marii Panny

własność

własność
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20A,
ul. Św. Piotra
11

ul.
Najświętszej
Marii Panny
20A/1

lokal
handlowy

-

0,087715

LE1L/00084298/3

ul.
Najświętszej
Marii Panny
20A/2

lokal
handlowy

-

0,151760

LE1L/00084299/0

9 i Monika Beczek nr
uprawnień 5515)

267,90 EUR i
hipoteka
umowna łączna
1 600 000 EUR
ustanowione na
rzecz Banku
Zachodniego
WBK SA.

4

Legnica

ul. Witelona
6-7

użytkowanie
wieczyste

361

0,8601

LE1L/00043909/1

BON „Rezydent”
(autor: Edmund
Gostrowski nr
uprawnień 1398)

Hipoteka umowna
łączna na kwotę
197 273 000 PLN
na zabezpieczenie
obligacji serii D.

7 903 330
PLN

2014-10-10

5

Legnica

ul. Senatorska
21

użytkowanie
wieczyste

594/5
594/6
594/7
594/8

1,0797

LE1L/00047392/1

BON „Rezydent”
(autor: Edmund
Gostrowski nr
uprawnień 1398)

Hipoteka umowna
łączna na kwotę
197 273 000 PLN
na zabezpieczenie
obligacji serii D.

9 925 290
PLN

2014-10-10

6

Legnica

ul. Złotoryjska
63

użytkowanie
wieczyste

338/1
338/2

0,1076

LE1L/00046156/8

BON „Rezydent”
(autor: Edmund
Gostrowski nr
uprawnień 1398)

Hipoteka
umowna łączna
na kwotę 197
273 000 PLN na
zabezpieczenie
obligacji serii D.

5 413 350
PLN

2014-10-10
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7

Kłodzko

ul.
Noworudzka 2

użytkowanie
wieczyste

3/8

0,1633

SW1K/00090693/0

BON “Rezydent”
(autor: Edmund
Gostrowski nr
uprawnień 1398)

Brak.

150 620
PLN

2014-10-06

8

Grudziądz

ul.
Konarskiego
43

własność

3/1

1,8299

TO1U/00032286/2

Cushman & Wakefield
(autor: Jarosław
Koziarski nr
uprawnień 2331)

Hipoteka
umowna na
kwotę 6 280 000
EUR
ustanowiona na
rzecz Pekao Bank
Hipoteczny SA.

18 603 000
PLN

2014-06-30

3/3
4/1 3/101

Hipoteka
umowna na
kwotę 1 200 000
PLN
ustanowiona na
rzecz Pekao SA.
9

Wrocław

ul.
Białowieska 1

użytkowanie
wieczyste

3/2

1,8740

WR1K/00121781/2

3/15

3,7720

WR1K/00122957/4

3/7

0,3118

WR1K/00122955/0

3/4

0,1397

WR1K/00122952/9

3/5

0,7436

WR1K/00122953/6

ul.
Białowieska 24,
ul.
Wejherowska
25-29

5/4

2,042985

WR1K/00094629/0

ul.
Białowieska
101

7

1,3610

WR1K/00022462/6

5/5
5/6
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BON „Rezydent”
(autor: Edmund
Gostrowski nr
uprawnień 1398)

Hipoteka
umowna łączna
na kwotę 197
273 000 PLN na
zabezpieczenie
obligacji serii D.

73 425 430
PLN

BON „Rezydent”
(autor: Edmund
Gostrowski nr
uprawnień 1398)

Hipoteka
umowna łączna
na kwotę 197
273 000 PLN na
zabezpieczenie
obligacji serii D

35 893 450
PLN

2014-09-18

2014-09-18

FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI

10

Katowice

ul. Olimpijska
11

użytkowanie
wieczyste

74/24
74/50
74/56
74/58
74/68
74/70

0,4517

KA1K/00039722/1

BON Rezydent (autor:
Edmund Gostrowski
nr uprawnień 1398)

Hipoteka
umowna łączna
na kwotę 197
273 000 PLN na
zabezpieczenie
oblibacji serii D.

14 365 770
PLN

2014-10-14

11

Zgorzelec

Łagów

własność

499/10

0,5959

JG1Z/00040069/4

2014-10-13

0,0070

506/6

0,0926

JG1Z/00040390/3

Hipoteka
umowna łączna
na kwotę 197
273 000 PLN na
zabezpieczenie
obligacji serii D.

5 289 810
PLN

499/11

BON „Rezydent”
(autor: Edmund
Gostrowski nr
uprawnień 1398)

505/15
505/16
506/5

0,4983

JG1Z/00039464/3

4 388 440
PLN

2014-10-13

12

Zgorzelec

Łagów

własność

516

0,6285

JG1Z/00044433/5

13

Zgorzelec

Łagów

własność

630

0,9642

JG1Z/00039600/9

631

0,8042

632

0,8545
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Hipoteka
umowna łączna
na kwotę 197
273 000 PLN na
zabezpieczenie
obligacji serii D.
BON „Rezydent”
(autor: Edmund
Gostrowski nr
uprawnień 1398)

Hipoteka
umowna łączna
na kwotę 197
273 000 PLN na
zabezpieczenie
obligacji serii D.

FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI

14

Legnica

Al.
Piłsudskiego,
ul. Jaskółcza

własność

154

1,8600

LE1L/00062833/6

(Osiedle
Piekary)
15

Legnica

Al.
Piłsudskiego,
ul. Jaskółcza

własność

157

BON „Rezydent”
(autor: Edmund
Gostrowski nr
uprawnień 1398)

Hipoteka
umowna łączna
na kwotę 197
273 000 PLN na
zabezpieczenie
obligacji serii D.

4 843 810
PLN

2014-10-10

0,5100

LE1L/00086607/7

BON „Rezydent”
(autor: Edmund
Gostrowski nr
uprawnień 1398)

Hipoteka
umowna łączna
na kwotę 197
273 000 PLN na
zabezpieczenie
obligacji serii D.

1 299 020 PLN

2014-10-10

(Osiedle
Piekary)
16

Jelenia Góra

ul. Grodzka 7

użytkowanie
wieczyste

17/33

0,2984

JG1J/00059789/0

Cushman &
Wakefield (autor:
Jarosław Koziarski
nr uprawnień
2331)

Hipoteka
umowna zwykła
na kwotę 6 917
475,73 EUR oraz
hipoteka
umowna
kaucyjna do
kwoty 1 383
495,15 EUR.
Wszystkie
hipoteki
ustanowione na
rzecz PKO BP
SA.

8 516 000 EUR

2014-06-30

17

Skarżysko Kamienna

ul. Paryska

własność

25/3

0,1458

KI1R/00005746/8

2014-10-16

0,0944

14

0,0695

32/2

0,0931

Hipoteka
umowna łączna
na kwotę 197
273 000 PLN na
zabezpieczenie
obligacji serii D.

12 022 980 PLN

31/2

BON „Rezydent”
(autor: Edmund
Gostrowski nr
uprawnień 1398)

23/4

0,4083

38/1

0,1155

26/2

0,2042
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27/2

0,1038

5/2

0,1373

13/2

0,0540

13/3

0,0091

9/6

0,0634

8/9

0,0583

8/10

0,0428

11/5

0,0542

11/8

0,0709

10/6

0,0497

24/3

0,1764

17/5

0,1604

15/5

0,0571

15/6

0,0735

21/8

0,2101

19/8

0,1904

39/8

0,0186

38/2

0,3006

29/7

0,3376

33/2

0,0563

36/6

0,2422

34/7

0,1166

10/11

0,0630

9/9

0,0923

6

0,2465
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43/4

0,2413

37/2

0,0368

37/3

0,0280

35/2

0,1188

35/3

0,0201

44/2

0,2369

40/2

0,0739

ul. Komuny
Paryskiej

18/5

0,1380

KI1R/00029174/1

ul. Krakowska

26/1

0,0771

KI1R/00005209/2

BON „Rezydent”
(autor: Edmund
Gostrowski nr
uprawnień 1398)

Brak.

206 170 PLN

2014-10-17

606/7

0,2624

OP1O/00139551/5

2014-10-16

0,4113

590/3

0,1353

607

1,0217

Hipoteka
umowna łączna
na kwotę 197
273 000 PLN na
zabezpieczenie
obligacji serii D.

5 906 880 PLN

592/3

BON „Rezydent”
(autor: Edmund
Gostrowski nr
uprawnień 1398)

594/3

0,3898

591/3

0,2928

593/3

0,3622

-

0,0727

OP1B/00038249/4

BON „Rezydent”
(autor: Edmund
Gostrowski nr
uprawnień 1398)

Hipoteka
przymusowa na
kwotę 11 616
976,95 PLN na
zabezpieczenie
tytułu
wykonawczego
wystawionego
przez
Naczelnika

985 590 PLN

2014-10-15

27/1

18

19

Opole

Brzeg

Opole Gosławice

ul. Trzech
Kotwic 11C

własność

własność lokalu
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Dolnośląskiego
Urzędu
Skarbowego we
Wrocławiu.
ul. Trzech
Kotwic 11D,
ul. Trzech
Kotwic 11E

własność gruntu

900/3

(udział
263/2000)

900/4

0,0244

OP1B/00023436/4

-

Hipoteka
umowna na
kwotę 750 000
PLN, hipoteka
umowna na 3
000 000 PLN
oraz hipoteka
umowna na 750
000 PLN.
Wszystkie
hipoteki na
rzecz Alior Bank
SA.

-

-

900/24

20

Legnica

Jaworzyńska

użytkowanie
wieczyste

14

0,2948

LE1L/00043893/5

-

Brak.

-

-

21

Świdnica

ul. Milego
Dnia 1

użytkowanie
wieczyste

1917 1918
2670 2681
2684 2687
2688 2689
2690 2692
2693 2695
2697 2705
2713

3,1402

SW1S/00041344/8

Cushman &
Wakefield (autor:
Alicja Zajler nr
uprawnień 4995)

Hipoteka
umowna łączna
na sumę 30 066
000 EUR na
rzecz BRE Bank
SA.

27 870 000 EUR

2014-06-30

Świdnica

ul.
Westerplatte
29

użytkowanie
wieczyste

2691

0,0832

SW1S/00051240/2

22

Krosno

Miejsce Piastowe

własność

PROSPEKT EMISYJNY RANK PROGRESS S.A.

695

0,6800

KS1K/00015636/8

715

0,1400

KS1K/00013308/6

697

0,2000

KS1K/00050218/9
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Cushman &
Wakefield
(autor:
Jarosław
Koziarski nr

Brak.
Brak.
Hipoteka umowna w
kwocie 4 995 000

6 198 000
PLN

2014-06-30

FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI

698

0,0700

699/4

0,6431

700/2

0,1000

702

0,2300

701

0,1800

703/2

0,0100

1719/10

1,7800

1719/4

0,1144

uprawnień
2331)

EUR na rzecz mBank
Hipoteczny SA,
hipoteka umowna w
kwocie 3 000 000 PLN
na rzecz mBank SA
oraz hipoteka
umowna w kwocie
2 150 000 PLN na
rzecz mBank SA.

23

Zębowice

Zębowice

własność

70/2

0,5400

LE1J/00011193/3

BON
„Rezydent”
(autor:
Edmund
Gostrowski nr
uprawnień
1398)

Brak.

86 200 PLN

24

Chojnice

ul. Podmiejska 2a/2b

własność

44/11

0,5305

SL1C/00046019/4

5,8270

SL1C/00046038/3

43/3

4,8723

SL1C/00046020/4

Hipoteka umowna
łączna na kwotę 158
000 000 PLN oraz
hipoteka umowna
łączna na kwotę 36 640
000 PLN. Wszystkie
hipoteki ustanowione
na rzecz BRE Bank SA.

34 804 000
EUR

42/6

DTZ Polska
Sp. z o.o.
(autorzy:
Arkadiusz
Bielecki nr
uprawnień
4070 i Paweł
Pająk nr
uprawnień
5166)

41/10

2,4508

SL1C/00046022/8

44/12

0,5595

SL1C/00046021/1
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2014-10-13

2013-12-31

FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI

25

26

Olsztyn

Mielec

ul. Jarocka 21

3/16; 3/20

4,1526

OL1O/00065162/9

ul. Jarocka 21

3/19

0,3474

OL1O/00073479/3

ul. Jarocka 21

3/17

2,3009

OL1O/00074677/8

ul. Sikorskiego

2/1; 52/2

1,2056

OL1O/00073514/1

obręb Smoczka

użytkowanie
wieczyste

własność

PROSPEKT EMISYJNY RANK PROGRESS S.A.

1863

0,3300

TB1M/00022506/2

1877

0,0163

1862

0,3180

1876

0,1900

1901

0,0742

1860/1

0,3300

1861/2

0,0100

1875

0,2387

TB1M/00024478/0

1866

0,4300

TB1M/00081658/3

1864

0,2900

TB1M/00081662/4

1878

0,0922

TB1M/00075810/2

1874

0,2800

TB1M/00078670/9

1902/7

0,0523

TB1M/00083402/8

1902/8

0,1836

1860/2

0,0100

TB1M/00081659/0

TB1M/00038969/0
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Firma „Grunt”
(autor:
Eugenia Szałaj
nr uprawnień
2661)

Hipoteka umowna
łączna na kwotę 197
273 000 PLN na
zabezpieczenie obligacji
serii D.

BON
„Rezydent”
(autor:
Edmund
Gostrowski
nr uprawnień
1398)

24 883 538
PLN

Hipoteka umowna
łączna na kwotę 15 000
000 PLN ustanowiona
na rzecz BZ WBK SA.

8 531 250
PLN

2014-09-08

2014-10-16

FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI

27

Mielec

obręb Smoczka

własność

PROSPEKT EMISYJNY RANK PROGRESS S.A.

1861/1

0,2267

1813/4

0,0186

TB1M/00081660/0

1824/2

0,1305

TB1M/00081661/7

1827/2

0,2179

TB1M/00081656/9

1828

0,0173

1829

0,0962

1818

0,0420

1819/2

0,1199

1820/2

0,1335

TB1M/00028631/9

1821

0,0531

TB1M/00081654/5

1814/4

0,0259

TB1M/00023851/2

1830

0,1619

TB1M/00081781/4

1826/2

0,0095

TB1M/00069145/4

1836

0,0733

1832/2

0,0681

1833/2

0,0509

1837

0,1423

1815/4

0,0493

1816/5

0,1486

1817

0,0405

1857

0,1798

1870

0,1756

1840/2

0,0630

1847

0,1003

1831

0,2400

TB1M/00081657/6

TB1M/00029957/7

TB1M/00081664/8

TB1M/00081633/2

TB1M/00023698/1

TB1M/00081505/6
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BON
„Rezydent”
(autor:
Edmund
Gostrowski
nr uprawnień
1398)

Hipoteka umowna
łączna na kwotę 15 000
000 PLN ustanowiona
na rzecz BZ WBK SA.

22 420 770
PLN

2014-10-16

FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI
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1822

0,1286

TB1M/00079710/9

1823

0,0760

1845

0,1932

TB1M/00038720/3

1839/2

0,0676

TB1M/00040535/6

1846

0,1033

1842/2

0,0525

1850

0,0861

1841/2

0,0782

1848

0,1300

1855

0,2503

TB1M/00033079/9

1853/2

0,4304

TB1M/00031360/2

1867

0,5495

1843/2

0,0746

1873

0,3598

1852/2

0,1133

1859

0,3627

1858

0,3400

1872

0,3722

1856

0,1847

1869

0,2117

1851

0,3695

TB1M/00081663/1

1868

0,3212

TB1M/00033078/2

1871

0,0159

TB1M/00017519/8

1865

0,0200

TB1M/00069950/0

1610/1

0,0653

TB1M/00003068/0

TB1M/00081634/9

TB1M/00081666/2

TB1M/00081665/5

TB1M/00081693/0

TB1M/00081635/6

211 | S t r o n a

FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI

28

Oleśnica

Spalice

własność

Spalice, ul. Oliwkowa 1

29

Długoszyn

Długoszyn

własność

PROSPEKT EMISYJNY RANK PROGRESS S.A.

1610/2

0,0527

1834/1

0,0964

1834/2

0,0064

1838

0,1806

TB1M/00023842/6

1810/4

0,0149

TB1M/00083403/5

1849/2

0,0574

1902/6

0,2935

1902/9

0,0108

1854

0,0336

TB1M/00003051/8

183/2

0,0588

WR1E/00049646/9

186

1,7231

WR1E/00078761/3

185/3

0,1477

185/5

0,3000

185/6

0,1457

634/4

0,7571

TB1M/00042615/5

GW1U/00025728/7
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Cushman &
Wakefield
(autor: Alicja
Zajler nr
uprawnień
4995)

Brak.

41 670 000
PLN

2014-06-30

292 910
PLN

2014-10-14

Hipoteka umowna na
kwotę 10 831 904 EUR
ustanowiona na rzecz
BRE Bank Hipoteczny
SA. Hipoteka umowna
na kwotę 4 500 000 PLN
oraz hipoteka umowna
na kwotę 4 850 000 PLN
ustanowione na rzecz
mBank SA.
BON
„Rezydent”
(autor:
Edmund
Gostrowski
nr uprawnień
1398)

Brak

FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI

30

Terespol

Terespol

własność

919

0,7301

LU1B/00121679/5

*) Emitent oświadcza, iż od daty sporządzenia wyceny nie nastąpiły żadne istotne zmiany.
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BON
„Rezydent”
(autor:
Edmund
Gostrowski
nr uprawnień
1398)

Brak

260 500
PLN

2014-10-17

Załącznik nr 3 – Operaty szacunkowe określające wartość rynkową nieruchomości

FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 4 – Wykaz odesłań, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Emitent przez odniesienie włączył do Prospektu następujące sprawozdania finansowe:

zbadane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 2011 – 31 grudnia 2011, opublikowane w
skonsolidowanym raporcie rocznym za 2011 r. przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 14 marca 2012 r. Opinia
i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok zostały zamieszczone w powyższym
raporcie rocznym;

zbadane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 2012 – 31 grudnia 2012, opublikowane w
skonsolidowanym raporcie rocznym za 2012 r. przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 21 marca 2013 r. Opinia
i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok zostały zamieszczone w powyższym
raporcie rocznym;

zbadane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 2013 – 31 grudnia 2013, opublikowane w
skonsolidowanym raporcie rocznym za 2013 r. przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 21 marca 2014 r. Opinia
i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok zostały zamieszczone w powyższym
raporcie rocznym;

śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 r., które nie
było badane przez biegłego rewidenta, a jedynie podlegało przeglądowi biegłego rewidenta, opublikowane w raporcie
okresowym przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 1 września 2014 r.

niezbadane przez biegłego rewidenta śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 r.,
opublikowane w raporcie okresowym przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 14 listopada 2014 r.
Sprawozdanie za III kwartał 2014 r. nie podlegało przeglądowi przez biegłego rewidenta.
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