SUPLEMENT NR 1 DO DOKUMENTU

ZAWIERAJACEGO INFORMACJE O OFERCIE
(dalej: ,,Suplement")

Niniejszy material ma charakter informacyjnv, a rodzaj oferty publicznej nie

wymaga udostqpnienia prospektu emisyjnego, ani

memorandum

informacyjnego.

W zwiqzku z ofertq publicznq akcji na okaziciela, serii G, oferowanych przez
emitenta - Sp6lk9 dzialajqcq pod firmq: CTELESNICA SPOLKA AKCYJNA,
wpisanq do Rejestru Przedsigbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego,
prowadzonego przez Sqd Rejonowy Lublin-Wsch6d w Lublinie z siedzibq w
Swidniku Vl Wydzial Gospodarzy Krajowego Rejestru Sqdowego, pod numerem:
0000746994, NIP: 5372643441, REGON: 3811688044 CieleSnica 22, 21-504
Rokitno (dalej: ,,Sp6lka", ,,Emitent" lub ,,Ciele6nica"), w ramach zmiany tre6ci
przedstawionych

w

Dokumencie Informacyjnym, opublikowanym

na stronie

www.akcje.ciglesnica.com (dalej: ,,Dokument lnformacyjny), w zwiqzku z uchwalq
zarzqdu z dnia 18 pa2dziernika 2021 roku w sprawie przedluzenia terminu

przyjmowania zapis6w
i

na Akcje serii G, Sp6tka wskazuje na

nastgpujqce

nform acje zmien iajqce Doku ment I nform acyj ny:

t.

Na stronie osmej Dokumentu Informacyjnego, w czgsci tabeli oznaczonej jako:
,,Termin do zapisywania sig na akcje" znajduje siq obecnie nastqpujqcy zapis:

,,Termin zapisywania siq na akcje Sp6lki tnua od dnia 13.09.2021 roku do dnia
18.10.2021 roku. Spolka zastrzega sobie prawo do przedlu2enia okresu subskrypcji
do trzech miesiqcy, a takIe prawo skrdcenia tego okresu z tym 2e nie mo2e byd on
krotszy ni2 1 miesiqc."

Wobec uchwaly Zarzqdu z dnia 18 pa2dziernika 2021 roku, Zarzqd Sp6lki uchyla
dotychczasowq treSc wskazanego zapisu i przyjmuje nowq, nastgpujqcq tre66:

llStrona

,,Termin zapisywania sig

na akcje Sp1lki trwa od dnia 13.09.2021 roku do dnia

8.11.2021 roku. Spolka zastzega sobie prawo do przedluZenia okresu subskrypcii
do trzech miesigcy, a tak2e prawo skr6cenia tego okresu z tym 2e nie mo2e by1 on
krotszy ni2 1 miesiqc."

il.

Do suplementu nr 1 do Dokumentu Informacyjnego dolqczono:

(1) Skan uchwaly Zarzqdu Sp6tki z dnia 18 pa2dziernika 2021 roku w sprawie
przedluzenia terminu przyjmowania zapis6w na Akcje serii G.

Ewentualne dalsze zmiany Dokumentu Informacyjnego bqdq zamieszczane w
miejscu jego publikacji.

Ciele6nica, dnia 18 pa2dziernika 2021 roku

OSWIADCZENIE EMITENTA O ODPOWIEDZIALNOSCI

ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE

w imieniu Sp6tki pod firmq: Ciele6nica S.A. z siedzibq w Ciele6nicy,
adres: CieleSnica 22, 21-504 Rokitno, wpisanej do rejestru przedsiqbiorc6w
Krajowego Rejestru Sqdowego, prowadzonego przez Sqd Rejonowy LublinWschod w Lublinie z siedzibq w Swidniku, Vl Wydzial Gospodarczy Krajowego
Dzialajqc

Rejestru Sqdowego pod numerem KRS: 0000746994, NIP: 5372643441 (dalej:
,,Sp6lka"), jako Prezes Zarzqdu uprawniony do jednoosobowej reprezentacji Sp6lki,

w trybie art. 37 a ust. 2 pkt 4 w zwiqzku z arl. 37 a ust. 3 Ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrument6w finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp6lkach publicznych, niniejszym
o6wiadczam, ze Spolka ponosi odpowiedzialno6d za informacje zawarte w
powyzszym dokumencie. Jednocze6nie oSwiadczam,2e zgodnie z zar6wno mojq

jak i Sp6lki najlepszq wiedzq

i

przy dolozeniu nalezytej staranno6ci informacje

zawarte w dokumencie sq prawdziwe, rzetelne izgodne ze stanem faktycznym.
L?
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Barbara Chwesiuk
Prezes Zauqdu

- ziii;;;;

UCHWALA
Zarzqdu Sp6lki cIELESNIcA Sp6Nka Akcyjna
z dnia 18 pa2dziernika 2021 roku
w sprawie przedluzenia terminu przyjmowania zapis6w na Akcje serii G

"$

t.

Zazqd Sp6lki pod firmq: Cietesnica SA z siedzibq w CieleSnicy, adres: CieleSnica 22, 21-504
Rokitno, wpisanej do Rejestru Pzedsiqbiorc6w KRS pod numerem 0000746994 (dalei: ,,Spolka")
w trybie g7 usf. 7 uchwaly nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spolki z dnia '17 sierpnia
2021 roku w sprawie podwyLszenia kapitalu zaktadowego Spolki popzez nowq emisiq akcii seii
G w ramach subskrypcji otwartej, w zwiqzku z art. 432 S 1 pkt 6 kodeksu sp6lek handlowych,
postanawia zmieni6 pierwotnie okreSlony termin zamkniqcia subskrypcji na dziert 18 paidziernika
2021 roku iwyznaczyc nowy dzieh zamkniqcia subskrypcjiotwaftei akcji Spdlki serii G na dzieh
listopada 2021 roku.

I

$2.
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjqcia."

rtaAo* (L'wt?"('
Barbara Chwesiuk
Prezes Zarzqdu

DOKUIlIENT ZAWIERAJACY INFORIMACJE O OFERCIE
(dalet:,Dokument IntormacyjnY')

Nlniejszy material na charakt r informacyjny, a rodzaj oferty publlcznel nie wvmaga
udostepnlenla prosp€ktu emisyjnego, anl nemoEndum infotnacvjnego.
Oler.a publ czna akcli ktOej doty@y nlniejszy dokufrent prowadzona jest paq em tenla
sp6lke dzialajEcq pod fimq: clELEsNlcA sPotKA aKCYJNA, wpisanq do Relesltu
Pzeds qbiorcdw K€jowego Rejesltu sqdoweso, prowadzoneso puez Sed Rejono,v Lubin_
Wsch6d w Lublnie z siedzibq w Swidniku Vl Wydzlal Gospodarzv Krajowego Rejestru
sqdowego, pod nume.em:0000746994, NIP:5372643441, REGoN: 3311688044 Ciel€sni€ 22
21'504 Rokho (dal€j: ,Sp6lka', "Enllenf Lub ,Cieler6nica). Ofena pubiena doryczynieFniej
niz 1 oraz nie wiQcejniz 310.000 akcjinowej emisjispdlki imieinych nleupzvlvilejowanvch serii
c owaroscinominahet l zr (srown e: jeden zlov) ka2da, oreoMnych wtryble ar. 431 S 1 iS 2
okt 3 usraw z dna 15 wzeSnia 2000 roku Kodeks sp6lek hand owych (dalel: .KsH'), (dal€j:

-

Niniejey dokument zawiera elementy okres one w ad. 37a usiawy z dna 29 Lipca 2005 r. o
oterce publidnei I warunkach wprcwadzania inslrumentow linansowych do zorganizowenego
sysGmu obrotu oraz o sp6rkach publienych (dalej: "uslawa), to jest:
1) podstawowe inlomacje o emilence papier6w waroeciowych w tym inromacle
inansowe rifomacte o oferNany.h papie6ch wadoiciowych oez o warunkach i
zsadach ich ofe.lv:
?) podsLwowe nfornacje o planowanym sposobie wykozyslania 3@dk0w uzyskanych z
emisj papiedw wanosciowych;
3) podstawowe infomacje o islolnych czyniLkach ryzykai
4) osw adeenie emitenta o odpowiedzia noscl za intomacje zaw:ne w Vm dokumeN e.

l.

Podslawowe lnfomacie o Emitencie oaoler6w wartosciowch

spdlka celegnica sp6lka Akcytna z sied:ibq w cieleanicy, adres: cielesni@ 22,21_504 Rokilno
zoslala zawiazana pzez jedynego zalozyc ela w osobie Paniaadary chwesiuk na mocv slalulu
SpOlki (Aklu Zalo2yc elskiego) z d^1a 22 n.rca 2O1a rck!, spaeadzonego pzed nolaruszem
Janem Romanowskm nola.iuszem w Siedlcach 2a .ep Afi13l4,20r8,kolejnoznenionegow
zakresie S 4 usl. 2 w dnu 6 czeMca 2013 roku pzed noiaiuszem Janem Romanowsklm.
r€0. A nr 25032013, osloszoneqo w Monitoze Sadoayo i Gospodaazym numer 219/2013
(5607)zdnia13lislopada2013r podpozycja930s92.

a

Naslepnie slatut sp6rki zosbl zmien ony w zakrese s 4 ust. 1 na mocv uchwalv walnego
zqromadzenia, zaprclokolowanejpzez nolariu*a w Bialej Pod askejNaialie slennickq, za Rep

Anr2744l2ol3wdnulSpa2dziernlka20l3roku.KoejnejzmianyslatutuWalneZ!@madzenie
dokonalo dnia 11 kwietnia 2019 roku, na mocv uchwalv u aprolokoiowan€l pzez nolarlrsza
Natalie siennicka a €pA nf 1194/2019 popzez dodanie w S 3 ust 1 podpunki6w od 9 do 17
Nastepnie w dniu 14 slelpnia 2019 roku pzed nola us Natali4 siennicka z Gp A nr
2950/2Ol9dokonanozmiany S4 usl 1 slatulu sp6lki,zaswdniu 22lstopada20l9 rok! pued
ta sama iola usz, oswiadeen em 2azadu sp6lkispozqd&oym w fomie aktu noladalnego za
rep. A n.4446,2019, w lrybie an 3l0 S 2 KSH dokon.no zmiany S 4 ust l slalutu sp6lki
Nadalczalne waLne zsrcmadz€nie Ai<cjonaduszy w dniu 29 maja 2020 roku podjQlo uchware

nf 6 w sprawie zhiany slatulu sp6lki w zakresie s 4 ust. 1 slalutu sp6lk, zaprolokolor€nq
ouez noiaf usz NarallQ siennickq nolariusza w B alej Podlaskiel 4 rep A nr 20222020. W doiu
15 pazdziernlka 2o2o bku dokonano zmiany s 4 lsl 1 stalutu sp6lki wkulek oswad.zenia
zazqdu sp6lr( wlrybiealr 310 s 2 k.p.c. zaprolokolowanego puez nola u* Nat liQ siennickq
483312020 W dniu 17 s eQnia 2021 roku
norariusz: w Bialej Podlaskej a rep. A
podjelo uchMlg nr 1s w spBwio zmjanv
Akcronanuszy
Nadz$ydajne Walne zgrcmadzenie
statulu spblkiw zakesle s 4 usl. 1 slatutu sp6lkl, zaprolokoloMne pEq notanusz Ntia ie
siennickq notarusza wBiarejPod askiejza rep. A nr5531/2021 (dalej:,Statutl

w dni!

31 sierpnia 2018 Sp6lka zGtale wpisana do Rejetlru Pzedsiebiorc6w Kajoweso
Rejeslru sqdowego prowadzooego pEezsqd Rejonov/y Lublin-wsch6d w Lublinie z siedzlbq w
Swidniku Vl Wydzial Gospodarzy Krajowego Rejeslru SAdow€go, pod numercmr 0000746994
Sodlka zoslala utrozona na czas nieokeslonv idzlala na podstawi€ pzepis6w lstawv 2 dnia 15
wzegiia 20oo roku Kodeks sp6lek handlowych i innych pzepisdw praM dolvdqcych spolek
pEwa hand owego a rak2e poslanowiei slatutu Pzedmiot dziala noscispdlkijest okegonyw
s 3 usl l statulu ldzlewskazano nastepujq@ pzedmiory prowadzonejdzialalnos.i:1) Hotele i
podobne obiekv zakwale@wania - dzialaLnoga wiodqcal 2) Reslau€cje i inne plac6st
qasrrcnomi.zne 3) Pozostare pzet{azsnie i koisedowanie owoc6w waeyw 4) Pz€tv6rctdo
h€6ary kawy 5) Produkcja pzypmw 6) P@dukcja pozostavch altykulow spo2r{czvch gdz e
ndziej nieskrasyiikowana 7) Podlkcja napot6w bezaLkoho o$ychi pmdukcja w6d mine€ nvch I
pozoslalych wdd bute kowanych 3) Pozyskiwanie dzlko rosnacvch ptodukt6w esnych. z
$ 4-zen'eT dre,.a I'spz"o"z lLrlo^d owods i Mzyv o'sdtedat hlnowa ncpoj6s
arr'oloowylf I oezal.oholowych l ' sp?eoaz hu-owr he baly, irw,.akao ip?v:ozw
12)Deslylowanie,.ekMkowanieimiesaniealkoholil3)Produkciawinsonowychl4)Produkcja
cydtu | pozosratch wn owocowych 1s)PDdukcja pozoslalych nledeslvlowanvch napojdw
f€mentowanycb 16)Prcdukcja piwa 17)Produkcja maszyn stosowanych w pzellvtst,ie
2wnoec, t,ton u i produkcli napoj6w.
zl (slown q 6z€Sa miion6w czlerysta
osiemdziesiatsiedem tysiecy sto siedemdzlesiqtosiem zbrych) idzie is e na 6487173 akcje s€rii
Kapital

-kladorry Emitenla wynosi obecnie

6 437.173 00

Sp6lka wyemitowala dolychczas:
26C00 akcji sediA upzylviLejowanych co do grosu w ten sposob,2e na ka2da akcjA lej
ser i PzYPada dwa glosy,
74000 akcjise i B n eupzywilejowarych, aryktch na okaziciela,
5432749:kcj sedLC n ieupzywi Lejowanych. 2$yklych imiennych,
530000 akcji sen D nieupewi ejowanych, zwyktych. imiennych
147633 akcje seni E nieupzyvllejowane, aikle na okaziciela
176796 akcje sen F nieupzywileloMne, zwykle na okazlci€ a

1

spdki jesl pokryty w caloA.i, pzy czym 5482749 akcli serii C 2ostalo objerych
w zamian z. apod (wkbd niepenie2ny) wnesjony do sp6rkipzez P.niq Barbae chwesilk o
wanosci 5.432.749.00 zl (slownie: pieo milLondw czterysla osiemdziesiat dwa t/siEce siedemsel
cztedzieSci dzewed zlotych i 00/100), pzedmiotem .ponu byla zoQanzowana czQac
pzedsiQb o6llva prowadzoieoo pod nmEr chwesilk Babara - aALcON, NIP: 5370C09300,
r
REGoN 030013462, w reumieniu art 55 kodeksu cwineoo, ktb.a slanowizespol skladnikbw
ma€nahych i niematerialnych obejmujqcych w*yslko co wchodzi w sklad zo€enizowanej
czesci pzeds ebio6iwa, w rym nieruchomosO dla kl6rej sqd Rejonowv w aiabj Podlaskiej
Kapital zakladowy

fr€

vl wydzlal Ksiaq vMeeyslych, powadzi

ks alQ

wiedystq numeze:

LU

18/00098878/9 o lqcnej

wyc€na 2organizowanei czasci pEeds ebio.sbta zost:{a doko.ana metodaffi mie*anym:
wcena zeczoznawcy maialkowego, m€toda odhtoeeniowa ipzepisy uslatrry o Gchunkowosci

wadosc zorcanizowanej @esci pzedsiQb orslwa ustalono w oparciu o:
a) ope€t *acunkowy zeczoznawcy majalkoweoo zdnia 12wEesnla2018r'
b) wycene @dluq melody odh{oEeniowej,
c) zasady wyceny ok.eslone w uslawle o rachunkNosci.
wanosci nieruchonoscl grunlowej wnz z zespolem paracowo - pad(owym slanowi gldwnq rQsc
apodu, kt6ret udzialw aporcleBynosl 91,32vo (5.034.000.00 z0

wyena pEedmiolowej nieruchomoscl zost la op6@wana pzez Paniq Krystvna Kowaluk,
orwaozacr ouia,alnogC qospodarczq pod frna: WYLENV NIFRIJC-OVOSCI I
KOSZTORYSOWANIE ROBOT KRYSryNA KOWALUK z siedzib4 w Aiabj Podlaskiej (21_500)
ul zygmunla Auousra 13/149i up€wniena Nr 1532 OpeEl szacunkowy z dnia 12 wze3nia

-

201& Neruchomodc wkozystrlvana byla w dzahlnogci lospodarcz€j BIALCON Baba€
Chwesiuk od 3l 12.2013r dla polzeb holelowo - rcstauEcyjnych z zapleeem konferencvjnvm
obecn e zas pzedniotowa neruchomose iest wykozystlvaia w Iych samvch celach pzez

Druga z 2aslosowanych m€tod wy@ny nale2y do majqlkol1ch melod wvcenv pzedsiebiorslw

eu

pzedstawienia Mnosci aktywow (6rodkdw t^valvch) nie
Metoda zoslala *slosowana w
peeoznawcy
majquowego, w tym w veegdliosd v/vposazeni: zesporu
objelych wy@nq
gastronomiQnego. Nabyle wyposazenie od4iercied a cha€Kq obieklur zespor
pala@wo

-

paamwo-patowy s Ce.sncy obelr(ie aurowalv oald! o a(1tekl ?e {lasvc}stJtzlel
wplsany do Rejestru zabylk6w Wojew6dzftva Lubelskiego, wobec powt2szego wvposazenie
speliia kryteda odpowiadajace epoce (Lpol@. xlx wieku) i€elizowane bvlo wg indtryidualnvch

I

godk6w pieni92nvch (frajalek
etodQ ksiQgowq zaslosowano do wyceny: zapas6w, naleznosoi,

obrotowy) i zobow qzai. Podstawq uslalen a wanosci maja!{u obrotowego or.z kapilal6w obcvch
byt intomzcje z ewidenctiksiggowejlmy BlALcoN Barbara chwesiukwedlug stanu na dziei

zlodniez zsstosowaiymi metodami wy@iywadogc rynkowawycenlanej zorsan zowanej eesci
pzedsiQb oBNva, bQdecej pzedmiotem aponu. na dzieh 31.03.201ar ukszlalloMla sie na
poziome 5.432749 zl (srownle: piad m liondw czterysla os emdnesiql dwa rysiqce siedefrset
czlerdziesci dziewiei zlolych 00/r0O), zaS m istotne wartoAa ksiegowa wycenianego pz€dffrotu
apodu wedtu! stanu n: dzen wyceny wynosila 7.176.430 zl (slownie: sledem milon6w sto
siedemdziesqt *ega iysiecy elerysta IEydziescizlovch 00/100) lj w:rlosd k iegow?rbvla

wylsz

o wanosci ryn kowej

pzedmiolu aponu.

Akcie seni B, c, D, E i F ne sq upz)ryiejowane w zaden spos6b, a w *czegohosci nie sq
upewilejowane wzakesie prawa glosu, p€wa do dylvidendy anipodzialu majqtku w ptvpadku
Likwidacii Sp6lki, nalomiast .kcte sed A sq uprzywilejowane w zakesie pBwa glosu. Ponadlo n e
w
istniera akcje, kt6rc nie reprezenluiq kaplalu zkladowego sporki (nie stanowiq

y,zal

kapitale z.kladowym), Sp6lka nie po6iada akcti wlasnych. Kapital Sp6lki ile jest pzedmrotem
opcji, ani nie islni€tq papiery wadosciowe &mienne Lub wymienne na papi€ry wadoscioye (w
tym akcje) spolki zni wyemitowane pzez sp6lle papjery wartosciowe z wananlztoi Kapital
sftlki nie zoslal warunkwo oodwy2szony.

akql sen F Sp6lka 4bEla 707.173,00 zlotych. kl6re paeznadyla na cele
spdlka uzyskala zedolenie na obr6t hurlowy w k€ju napojami
powy2ej 18./e a koho u waznedodnla20kwietna2022 roku.

Prezes

a koholowvmi

o

2awartosci

Zazqdu- Earbah Chwesiuk

Pa. Aab"r" C'kFeul jesl jeoynym aorker zatad- (pel
zdrozyc'e

!l\qe

Ptde a Zarz4tJr)
em So6,k', oomyslodaw€ Pan' Baddta uhwes-' za'rda w zazqdz" so6ti od

B3d3-Mgrqszes@4!
Jakub chwesiuk

- Pzewodnlczqcy

Rady Nadzorczel

Dariusz Chwesiuk-czlonek Rady Nadzorczej
Szymon chwesiuk

- Czlo.ek

Rady Nadzorczej

Infomacje podstawowe:
Nada Spdlk : C elesni@ Sp6l{a Akcytna
Foma prawna: Sp6lka Akcyjna
siedz ba spdlki: ci€Lesn
Adres siedziby sp6lk: c elesnia 22 21-504 Roklno
Adresspdlk:ul.celnk6wPolskich 14 21-500airaPodlaska

€

Telelon kontakto$ry: 667 755 335
Adrcs +mailr akcie@c elesnica.com

adcsy

sr@n

wakcje

Inleherotrlch:

celesnrca.com

w.danufaktu€cielesnica.ed
lnf o'macle l.nansowe o emiren.le baoterd4

kadosclowch

spolka sporqdza spEwozdania fnansowe, zgodnie z pzepisamipEwa
linansowe za @k obrotow 2019 :oslaio zlo2one do Krajoweqo Rejeslru
oaZdzi€mika 2020 rcku Sp€wozdanie linansowe obelmuj?ce okres od

a"" r

'i*n"

!a?o

rcku do 31grudnb 2o2o rokuw€zzopnia bieglego €wide nla slanowi 2alacznik
Dok rrerlL klonacyilego zgoolezt€gciq lego o?wora.ia

d

o nini€jszego

ia

konjec 2020 roku wniosla 3 992 452,27 (slownie osiem miionow
dzi€wiQcset dziewia4dzi€siat dwa lyslece czterysla piQcdziesiat dwa zlote i 27ll0o) a na dzieri

suma biansowa

2021 r. 3 703 131,75 (osiem

siedems€t

tzy lysiqce slo

lrzydziesci jeden zlolych

75/100).
Rachunek zvsk6w i slEt na koniec 2020 rcku trrykazal st€te w qsokoSci 270 727 29 zl (slownie:

dwiescie siademdziesiat lysigcy siedemset dwadziescia siedem zlotvch i 29/100). nalomiast w
okresie od I sqdnia 2021 roku do 3l lipca 2021 spolka wyp€cowafa zvsk na
poziome 73 321,33 zl (siedemdzies aciu oSfiu tysi€cy osmluset dwudzlestu jeden zlolvch i
Kapitaly wlasne Mrosry w 2020 roku 436 456,71 zl, a pieNszvch 7 miesiq€ch 2021 @rost
kapiial6wwlasnych v\rynidsl7A 321 33 zl.

Pzychodyspdlkiw2o2owykazatdynamlke6kdo rcku na poziofrie 107% Natomiastanalizujac
posze€gdlne obszary dzaralnoeci na produkcji Manuf.ktury Cieesnlca osiqgni9la dviamika
Wnosila 192% gl6wiie dzieki bzpoeaciu wsp6rp@cy z seciq Auchan. a tak2e dqgtd

oosze@niem bazv kllentow. N atom ast dziala lnosc hotelaGka odnotowala spadek dvnamika 6k
do roku wyn Losra w 2o2o ok u jedynie 64%. Wynikalo lo pu ede wszlslkim z sr4!a cj pand€ m cznej
w kaju i okresdw 2amkniQcia ob ektdw hotela6kich.

€

sA otzymala dol.ciewwysokoscl76l61,69zlzagw2021 do koica lipca
Byly lo gl4Mie Srodki pomo@we
wadoSit otrzymanych dolacj wyniosh 115 695,11
pneciwdzialajq@ skutkom pandemii covlDlg w dyspozycji PFR, PARP, Slaroslv Bialskiego
Zakradu Ubezpieczei Spolecznych i Woj$ddzkiego Uzedu PEoy.

w 2o2o roku cieeen

zl

Sp6lka lest jedynym wla6cicielem wyszczeg6lnionych poni2ej nieruchomosci:

(1) nieruchomosci polo2.nej w miejscowogci ci€Lesnica, gnina Rokiho, powal bialsk.
wo $bdztwo lu belskie, obreb 0oo 1 clE LESN lca PG R, $anowiqcej za budowanE dzialke
gruntu o numeze 27A o obszane 3,428 ha, dla kt6rej sqd Rejonowy w Bialej
Podlaskiej, vlwydzial Ksiqg wieczyslych, prcwadzi ksiege wieczvstq iufreee

nie'nFonos^ TabudoMt.ei ab!*dqr pa'acen o€7
oudowl >tanouAcy^h lqe.re zesod p"la.owo oa*owv PzednidtoM
jesl
wykozyslyvlna do swiadcaiia pzez spdlke uslug holelowo nieruchofiosd
restau€cyjnych 2 4deeem konierencyjnym. Na te€nie nieruchomosci znajduie sie r6wnie2
zabylkow: o6n2eia, na €mont ktdrej Fundacia Kultura i Dzledzich{o otzvmala dolinansowanie
s kwoc e 537 43346 zl. Remont planowanyjestw 2022 roku. oran2eia zoslanie pzeznaczooa
spo.ob o?c2nceen'a

skazrd

(2) nieruchomoscipolozoiej w miejscowoscl clelegn ca w obQbie cieleanica PGR gmnie
Rokit^o. oowiecie bialskim, worew6dzNvie lubeLskm stanowiqcej zabldowana dzalke
245, oob.zane 0,5700 ha, dla ktdrej SEd Rejonowv w B alej

Podlasklej,

Vlwydzal Ksiqg Wiedystych, proMdzi ksi?ge weczvstq o numete:

KlV Nr LU1 B/00131335/5:

soosob ozeznaaenia: wskazana nieruchohosc zabudoMda jesl &btlkowvm budyikiem
ooze ni kl6ry znajduje sie w slanie wymagalqcym rcmontu, sp6lka dziezawitQ nieruchomosc
Fundacii Kultura i Dziedzictwo. W budynku badzie prowadzone muzeum Na lo pzedsiQMiQc e
Fundacja KutuG i Dziedzichro olzymala dofinansowanie w kwocie 1 132 364,94 zl. Remont
planowaiy jeslwlalach 2022-2023.

-

(3) iieruchomoecipolozonejw miersmwosci Ciele6ni€, w obAble CieLesn€ PGR gminle
Ro{ho, oowe,i- bia st a *o ewoozrlve luoe sk r 'E owiqcel zabudoMla d2icl\g
grunu o fLmeTe )3 / , o obsa?e o412A 1a. ola ll6Pj sqd Re,orow w Biare.
Vl Wydzial Ks
1B/00131335/5.

Podlaskiel,
KW Nr

LU

qg

Wieczyslych, prcwadzi ksiQgQ wieczysta

soosdb Dzeziaczenia: Ekazana nieruchomoac zabudowana jest zabvtkowvd budyikiem
lat. 2O2A'2O21, Spolka prowadzi d2iala noSC
wniami kr6ry zoslal v/yremonlowany
podukcyjnq w lym budynku Na dziei 3107.2021 wanoSd ksiegowa telo 6odka tRarego

||

i

{4) nieruchomo3cipolozonet w m iejs cowosci clelesn ca, w obrebie cielesnie PGR gmlnie
Rokitno, powiece bialskim wojew6dztrrie lubelskim, slanowiqcej zabudowana dzalka
stuniu o numeze 244, o obszaae 0,0922 h2, dla kloej sqd Rejonowy w Bialej
vr wydz al Ksiqg wie@ysiych, prowadzi ksiag9 wieczysta
Pod ask ej
KW Nr LUl 8/00120r 63/6.

sposdb pzeznaden ar wskazana nieruchomosc zabudowan. jesl zabvlkowym budvrLkiem
magazynowym, kt6O? znajduje sQ w slanie wvmagaiEcvm remonlu zas docelowo sporka
zamieza prowadzl6 dzalalnosdzgodnqz jej pieNolnym pzeznaeeniem

-

wieczyslej o numeze: LU1B/00093373/S wpisana jesl hipoteka umowna do
sumy oznadonej na kMte 2085 00000 zl (stownie: dM miliony osiemdzies ql piec tvsirocy
,orych), na zabezpieeenie kredyl!, odselek, prcwizj o€z pozoslalvch koszldw uboenvch
lynikajqcych z umo$, o numeze UnAA5112779na142O11rc440 z dnia 9 grudnla 20r 1 r.ku na
eee w eQyc ela hipoleenego Banku acz BNP PARIBAS S A z siedziba w warczawie Ke44
ten zo{alju2 na dzieh spoREdzenia doklmenlu infomaqjnego pzez sp6lke splaconv

w dzale lv ksiag

wramachealeaniaskutkdwgospodarczychwnusacovd'19,wdniu15maja2020Isp6rka
zawarta umowe po2y€kl 4912IPPWI12O2O|22 na preletencyjnych warunkach z Lubelska
Fundacja Roeoju z sieduibq w Lublnie, 4ciqqajac zobowiqzanie pieni9zne na kwole
5OO OOO OO z{ (slown e p edsel (ys ecy zlolych) Temin calkowilej sphb/ po2vczki uslalono na
d7'c- 30 maa ?02) rokl \d 4bezo'ederF ouyek', od.elek. sdy oonod dc mtil s
oraz oplc. d dTbl' lv ksiag wi'evltvch o 1Ltrqd^h
LUl8/00093873/0, LUl8/00131865/5, wpisana jest hipolek umowna do sumv oznaczonej na
kwoie 75o.oo0,oo zl (slownie: siedemset piacdziesiqt lysl?cv zlolvch) na @cz Lubelskiej

lnfomacie o oIe'owa nvch

pa

pieEch warloeciowch

orazmrunkach lzasadach ich ofertu
oferowanymi papie.am wanosciowymi w drodze oleiy publiPnej, w zwiqzku z ktora
jmiennvch, zwvkrvch,
spozqdzany jest niniejvy Dokument hlomacyjny jest 310000 akcii
njeupr4\lilejowanych. serjiG o numerach od G 00001do G 310000, o warlosci nominanejl zl
(srowoie:jeden zloty) ka2da, oiercMnych w drodze subskrypcji otwarleja .ozumieniu ad 431 S
2 pkl 3 KsH. Wanogd emisyjna jednej .kcji wynosi 4,20 2l (sl@nie: elery zrote i 20li 00)
zak{adane wpli rry z ofedy publ cziej akcii olerowanych wvniosq 1 302 000,00 zl btutto (slownie:
jest drusq 6tedE
ieden millon rEysla dwa rysiqce zlolych) of€a.a pub iczia Akcji oreow:nvch

pubridn? spdlkiw ok€sie oslalnich 12 mieslecy, zas piefrsza oiena publczna zkcj Spblkiw
ciasu ostalnich 12 miesiQcy dotyczyla akcji setii F. w 6mach ktdrej objeto 176796 akqi lej seni
Wptw z oteny pub ipnej akcji seii F wyniost 707 134,00 zl bruno (slownie: siedemset sied€m
q,siecy sto osi€frdziesiql cztery zlote i 00/100)

w &qzku z

poN12eym, shrierdzid iale2y, i2 puedmiolowa ofetu publiena papie.6w
wartoscowych jesl olenq, o kt6€j mowa w ad. 37a Usbwv tj oferQ publiczn4 papjedw
wadoscio$rych w rryn ku ktdrcl zakladane wplr rry brutto emllenta lub oieruiqcego na tetvtor um
uni Eurcpejskiej lidone wedrug ich ceny em syjnej rub @nv spzeda:v z dnia lej usta enia
sianowia nie mniejni2loo ooo euro imniejni2 1 000 000 euo, iwEzz wplvvami, kt6e emitent
rub oferujqcy zamiezar uzyskac z qtutu takich oiert pub ieiych takich papierdw Mltosciovrych

dokoianych w okresie popEednich 12 miesigcy, ne bedq mniejsze n2 100 000 euro i bQdq
mn ejsze

n21 000

000

euo.

wskazad nalezy, z oferta publidna Akcji oferowanych nie wymaga ldoetapn eni: do pub cznei
wiadodosci prospektu edsyjnego pod warunkem udoslQpniena iinielszego Dokumentu

htomacyineqo. wobec powytszego, sp6rka nie udostepnla do publicznei {ladonoaci
prospeklu ed jsyjnego, 3ni memorandum Infomacyjnego.

aiitiiaanica

hfomacje o

sp

cyina, wpkana do Rejeslru Pzedsiabiorcdw

KRS, prcwadzonego pzez sqd Rejonooy Llblin_wsch6d w
Lublnie z sledziba w Swldniku Vl vwdz Gosp. K6joiveso
Re-"sra Scdowego pod ..ne'em 000074699! NP
537,rb,r!4r, cie.eglca 72 21r04 Ro{tno o kapl".e
za{lddo$}n wwy)okos.i 6.,3? I /3,00 zl, M'e\io./n w caloki
statucb slatut spolki zostal olloszoiy w MSiG nr 219/201aG607) z dnia

2013 poo po7y..a S30992
Podstawa prawna edrsjl Enisjmwych akcji Spbrki jest prcwadzona na podsiawie an 431
S r i S 2 pkt 3 KsH oraz na podsbwie uchwelv ir 12
&l@ajnego w: neqo zgrcmadzenia spoll{ z dnia 17.03.2021 r.
o podq4szeniu kapilalu zakladowego spolki popzoz nowq
enis_e clLI ser' o w rdm"c1 subslrypc,i oNdlej.
13 11

spdlki p@wadzona jest w lrybie subskrypcji

Podsrawowe intomacje o

wE;il;a-lsjinolych aGl sp6lkl sedi G, kapiLl %ktadowv

spdlki zo$anie podwy2szony o kwolQ n e mniejsza ni2 1 ,00 zl
oraz n e wiakszq ni2 310.000,00 zl. tl. z kwot 6 437 l78,0crzl do
kwory nie nizszel ni2 6.437.17e.o0
r rl9

!

r4!i!L-!ll

UI

6.7s?.17800

zl Pzedd

olem emlsjiw lrybie subskrypcj oManej

jesr od I do 310.000 akcji imlennych zwykrych,
nie(pz)^v'leow2ry'h, sel c o r.m6tac. oo -e r'Z5-Fgo fiz G
000001

inie$*szego niz G 310000 owadoscjnomiiahejl,00

cMayjna
rvlinimalny

pr6q

jednej akcji wtnosi 4,20 zr (srownie: cztery zlote i

2Ol100)

emisji

Uznaje sie, 2e emisja akcji oG2 pod44szenie k?rilalu
zakladowego sp6lki doszly do skutku, jezeli zosian€
subskrybowam co najnniej jedna

Prawo

poboru Dotycheasowl akcjoi4iusze zosiali pozbawienl pEwa poboru
akcil serii G na podslawie uchwaly nr 1 I zwycz.Jnego wah€go
zqromadzen a spoi<Lzdnia 17.03.2021 r. w spmwre pozbawe^ a
akctonanuszy pdwa poboru akcj nowej em sj seniG.
Temin do zapiswania sie Tmin zapisweiia siQ na akcje Sp6lkilNa od dna 1309 2021
roku do dnia 1310.2021 roku. spolka zastzega sobie prawo do
pPedluaiia okesu subskrypcji do lzech frieslecv, a lak2e
pEwo skdcenia lego okes! 2lym 2e nie mo2e bvd on kolszv
Poddidtem upowazn onym do przytmowania zapisdw na akcje
fomLe
test wylednie sp6lka. zapsy odbylvajq sie
arekrror ierej pop7e7 .lrofa
spdr{ znaduiE E ':a
'n@'Etot4
pod adr..rm: y4!4!j:!tcjirjjd!e
@n. Aby subskyqowac
na
akce
a laslepl'doLotd'
alcje ralez/ z,ozya spol€ ao's
wdary na akcje w sysokosci odpowladajacej iloczynowi akcji
wskazanych w rormulaeu zapisu omz @ny enisyinej iednej akcji
uiszczeiie wdaty na :kcje, po upryvie lemiiu zapltrvania sra
D dt,.e powoouE oez+ute-znog4zapis. na a\-je
w) a,1e w
.a atc,. oow.iy o'c ao\on'^vdne lll
w lomLe
siA
na
akcje,
temin e wlznaczonym do zapistarania
peelerr Sodl'5s oenqTly'h nc rachrre\ ba {o{y spOIi
wska*ny na stron e intemeloweir w.akcje.cie esnjca com
Pzez dzien wdalr na akcje owa2a si9 dzien lznania na
Gchunku bankowym Spdlk.
zaptsem Osoby dokonujqce zapisu na rkcje sa 4iqz:ne
zapisem od chwii jego zlo2enia sp6lce. zapis na
nieodwolaiy. Subskrybenci puesbjq byC tuiazanL
zapisem, je2eli podwtzszenie kaplatu zakladowego
zostanie 4qloszone do sadu rejestrowego w ieminie
12 zwyczalneqo
od dnia poMlecia uchwdy
\|
ddia 17.08.2021
zgromadzenia sp6lki
podw,zszenia kapiia{u zakladowego Sp6lki lub w
hiesi?ca od dnla dokonania pzydzialu akcji.
Fzrdziar subskybowarych akcti naslqpi w teminie 2 Vgodni od
oslalnlego dnia lerminu zapisylvan a sle na akcje Puvdziar
nasrqp w sposdb uznaniowy, pzy czym dokoiujqc pzvqzialu
Spd{ka moze wiqd pod uwage kolejno{C dokonywania zapis.w
na akcje osroszenie o przydziale akcj nasqpi w iemLnic I
lyqoo.'aodor icdoLorania ozyoz alu !.c.

w

o

wd--ry

Okres zwiq*nla

z

fi

t

Podstawowe infomacie o planowanvm soosoble wkoEvstania Srodk6w
uzvskanvch z emisii papler6w warto6ciowch
spdlka zamieza pzeznaeyc godki nnansowe pozyskane w eiazku 2 prowadzonq emisjq Akcjl
na cele zmiezajace do roaotu dzla|alnosci dorychczas prcwadzonej pzez spblke
Planowany spos6b wykouyslania pu edmlotowych 16rodkjw:

zlolych pz€znaeone zoslanie na: d2ialania zmieEajqce do poszezen a ofedv
podukt6w o dnnki na ba zie wina owo@wego, sok6w i zi6l Potuo i to uzupehid q amQ prod u kl6w

2oo

rys.

200lys.zlotych pzeznaczoie zoslani€ n5: wyposatenie nowego bi!.a imagazynu sPolke
pEcuje nad budowa nowej bazy ogislyenej Dzieki temu badzie mogla obslugiwae nieilko
prcduk\' ma*i cielesnicy, ae iinnych 4pzyja2nionych prcduc€nt6w, a lakze dvstrvbucie

1OO
Krafr.
1OO

lys. zlolych pzeznaczone zoslanie na: uruchomi€nie sklepu intenelorego pod
menu spdlka

pla

domena
produ@nt6w
w
miejscu
prcdukly
od k€fiowvch
n uje oleowac
iednvm

iys zlotych pzeznaeone zostanie na: dzalania ma*eungowe ispierajace spzedaz na

450 Vs. zlolych pueznaeone zoslanie na: wprowad&nie
zakup beczki i abezp eczenie akcFowe.

i oe6j lnii

alkoholi stazonvch

1OO tys. 2oq/ch pEeznaczone zostanie na: rcmonl zaplee€'zeslawlahl' (zaktadu
prcdukcyjiego
spdlka konlynuuje remont fabrvk. Dodatkowe magdvnv uspkwnia
"winiamia).
prace pomogq rozszezyc line produkt6w sp6lki. Dodalkowa pzestEed na bulelki pded
kupowac szklo w lepszej cenie.

lys zlotych puezmczone zoslanie na: ogrddek plwny w rujnach bowaru' Spdlka chcialaby
sbvozyC w Cielesnicy miej6e regu ahych wydazei i event6w. Rulnv browaru spBw6za sia

52

iako mrejse na gdlla w frniejszym qron e jak i zapewniq z€ple@e dla koncen6w czv lesljwali

tys zlotych pEeznadone zoslan e ia:inslalacie fotowollaiQna na budynku magazvnu. @
poeoli osiqgnac oszczQdiosa popzez zmniejszenie kosa6w eneqii elektrycznej oGz bedz e
eremeniem budujacynwizerunek spolki jako proeko ogi@nej
1OO

Podstawowe lnfolmacie o lstotnvch

ev.nikl

ruzvka

P@d podjeciem decrzji o inweslycji w Akcje ofercwane polencjalni inwesto.4

powinn
starannie preanalizowac czynniki ryzyka pzedslawione ponizej oraz inne informacje zawade w

Dok'Te.-ie norracy-nym. w/sqperi. jcofego lub l'lkr z v'14'elonvcf po14j r!2
samodz elnie lub w polaPeniu z innymi mo2e miea istohy, niekozvslnv

Emire la l.qo
ub wanog4 sp6lk.

n. olalaForl
perspef

rylq

p?eptwy o'enezne.

wplrv w *czegol

r!4racF lrdnsoM

sr

rnansorte

easu llsta ryzyk okeglonych ponD€i oie bQdzle komplelna
:ni wydeDujaca i w diqzku z lym ryzyka le nie moge byC lraktoMne jako jedvne, na ld6@
so6lka est na€zona. Emitenl moze byo narazony m dodalko@ ryzyka i negawne eynniki.
Nie mo2na wykludyd, 2e z uptwem

ktore nie sa obecni€ znane Emllenlowi. Poniz€j wyszczeg6lnionojedvnie Dzvka, kl6@ w oc€nie
Spdlki sa ryzykanl istotnymi. Wystapjeiie zdazera opisadych jako ryzyka mo2e spowodowac
spadek wanosci akcj sp6lki, w wynlku @ego nwesloEy, kt6zv nabada :kcje Emilenb mogq
ponieso sl.ale .6wnq calosci

lu

b

czesci ch inweslycji.

Czvnniki ruzvka zwiazne z dzialalno6cia Emilenta
Ryzyko zwiqzane ze

spzed.t4 produkt6w alkoholowych

Spbrka prowadzi miQdzy innymi dzialalnosd w 2akesi€ spuedazy produkl6w alkoholowvch
gd2ie jest lo rynek z jednej slrony dos6 silne konklrencyjny a z drus ej istn eje szeeg
obostzeh p€wnych i pro@duElnych, kl6G sp6lka iest zobligowana reallzowai. Powoduje lo. 2e
dzialanie na tego rcdzaju ryiku generuje ryzyk: eiqzane zamro2eniem znacznvch Srodk5w w
produkcie co mo2e miec negaqvne pzelo2enie m plynnosd Sp6lki w pzvpadku zachwania

Ryzyko zwlqzane ze wsp6lpracq z dutymi sieciafr I handlo$rymi

reali*cje ?am6wien do du2ych siecl handlowvch co wiq2e
podpis) vaniem um6w obar@onych ryzykiem :e Mg edu na kary unowne stosowane
sieci duty wskazn k kon@iiracjl obrotdw z grupq kont€henl6w co przv brrko pralnosci
Sp6lka planuje rczw6l popuez

srony qrozi lrudnoeciami z ptnnoscia linansowq.
Rtzyko zwiazane z dzialalno{claw bran2y spo2ywcz€l
ozialajac w b€nzy spozyvdej SpOlka ponosi odpowiedzialnosc za prcdlkl pod kqlem
obecnoscl subslancji ekodliwych czy niepo2qdanych mikooEanlzmbw sp6lka prowadz
orcceduryfriaz:ne z eliminacja dynnik6w szk dliwych,jednak moga zostac wpowadzone do
produktow pzez srrona t zeci? co bedzie skulkowalo konieenoeciq r!ry@fania panii prcdukt6wz
rynku iponiesienem koszl6w utylzacji @ moze skutkowad znadnvmi kosnad igodlic w

Ryzyko zwiqzane z dzial.lnosciq hotelarska

eje ryzyko pojawi€iia sie na rynku podmiot6w konkurencyjnych w branrv holelerekiej,
hdozacych obiekty hotela6kie, oferujqce uslugizblizone do uslug ofercMnych pzez sp6lk9, @
stn

mogloby skutkowad spadkiem za nle€sowania klienl6w uslugamispdlk

Ryzyko zwqzane z ofe@wanlem produkl'5w p'emium
Spdlka oletule Pbdukry k|asy premium (produkly spo2r{cze, uslug hotelaNkie) w pzypadku
lrudnej syiuacji lospodarczej pbdukty lego lypu w pie&vej kolejnoSci sq wvrqPane z

Ryzyko zwlqzane ze Erostem koszt'5w

znaena pozy.)A ko*lowq Sp6lki sq a t:kze bedq w przvszloSci koszlv wynagrcdzei
pmcownik6w Puy rosna@j p€sji pla@wej ze @gledu na rosnacv popyl na p6c9 o€z
resulacje prawne lsln eje ryzyko ciaglego Mrcslu koszl6w prowadzonej dzialalnosci w
szeeg6lnosci w zakesie kosztdw wyiag.odzei W przyszloSci Mrost kosaow moze znaenie
peero2ya si9 Gntownosc sp6lk

.

Nie test wyklueone, iz zoslana wp.owadzone bezwglednie obowazulece
nakladajq@ na sp6lke dodatkowe obowiazki powodulq@ Most kosztow,
bezpogedni mole lvywzec $dyw ia wanoso akcji
Ryzyko zwiqzaneze spadkiem pzychod6w

spadek spzedazy mo2e bya spowodowany wieloma czvnnikaml lakimi jak pojawienie sie
konkurencji 4 zblizonq ofenq do ofedy spdlki ztoilejszeni€n sie liczby punkldw spzedazy
probl€mom qospodarczym, kl6re pogednio pzelouq sie na sil9 nabvrvdq konsument6w i ich

Ryzyko zwlaz.ne z niewlasciwa slrategiq
Plany st aleglczne Sp6lk, decyzje podejmoMne pzez zazqd spdlki o€z
roflotu Spdlk nola byd ni€dostosowane do dynahiki zmi.n lub slad
pzysztm wydadeniam n. polskifr rynku, kl6c zmienlq Ealia rynko@,
wplrv.C poSrediio lub bezpos€dnlo na sytuacj? linansowq Spdrki

e

z

zakupiony towar' Rvzvko slaiie siQ
lstnieje ryzyko
azane z b€kiem plahosci a iaklury
krdllim okesle
kl
enldw
nie
2aplaciw
tym bardzlej dotkliwsze im wiaksza iczba
Rrzyko zwiazane z f inansowaniem zewnetznym
spdlka posiada zobow qzania wynikeja€ z pozyczki nr 491zPPWTPA20122 M preleencyjnv.h
warunkach z Lub€ ska Fundaojq Roeoju z siedzbq w Lubrinie op ewajqcej na kwolQ 50c qs
obecnle kwola do solas to 375ooo,oo zl (stan na dzen 09092021). PozJ,eka inansowal.
dzialania inwesvcyjne spblki, natomiasl w t€j chwli spdlka splaQ te zobowlazanla, co w
peypadku prcblem6w z pzych odami mo2e s}lvola C neg atywn e k n sehve n cje S plaIa n aslepuje
w€tach.3,5lys. miesiednie (okres splaly do 14.05 2025) Spolka co mlesiac pueznada eesc
wypr: cowe nych 3bdkdw na splele El co wpllwa na ptnno s6 spolki.
Ryzyka zwiqzane z pandemiEwywolana cOVID
na telacje gospoda@e i spoledne lslniele
ryzyko,2e w pervlo3clw pzypadku nawrotu pandeffli pon@nie \t'r€tEpi okesowe zamkniacie
gospo&ll. Konsekwencie jake odczula do tel pory sp6lka bvt piazane z zamknjaciem
okresosrym holelu, nabmiasi doqchczesowa syluacia nie miare wpr)^{u na spzedal produklow
Manulaklury cieLesnca. Natofiiastzwazj vszy ia fakt,2e duze aesd obrotdw spolkisianowi4
zkupy produkt6w Manuf:klury Ciele3nica w okesie Swiql Bo2ego Na.odzeni: na paeki dla
oGcownikdw i kont€bentdw. lshieie ry2yko, 2e lrfry w tvm roku og€nidq budze\' w lym
obszade co bedzle mi?lo nea a t!ryny wpirv na s pzedaz

sytuacja

&iazna z pandemiq zna€oie wptnela

W siazru podjecem pmcy zdahej p@z pEmwnikdw qielu tm obseNujemv rrudnosciq
komunik cji oraz wydlu2ony czas na podjecie decyzji o mo2llwoso podlQcia wsp6rpGcv
handlowej. W konsekw€ncji zmnlejszyla sie dynamika ob,ieBnia nowvch punkldw spzeda2v
orodukl6w Manuhktury cie esnica. ]\la to iegatylvnv wplw na panv spzeda:owe. lslnieje
pzez sp6lke
ryzyko nie zrea izowan a zalo2onych cel6w spzeda2owvch

:

przyoadku silvierdzenia zachobwan a w zakladzie ptodukcyjiym, zoslanre oi oKrsowo
*mkniery co negatywnie pzelo2y sie na plan prcdukcyjny spdlka w okesie od lipca do
okresie jesienno_zinowvm dysponow:c
oardziernika produkuje na magazyn, aby
asorlymentem do pa@ek SwiQtecznych. ZamkniQcie zakladu spowoduje koniecznoed
nadrobienia produkcji w p6:niejszym okresle co mo2e wvgenerowad dodalkowe koszlv ze
Mg edu na zwiekszony wymiar cesu pEcy pmc@iik6w, abv nadobio straconv eas

w

w

zahki ecie holelu

w

azku

z

wykryci€ff zachoowanla spowoduje svluacjQ ulr.c"nvch

pzvchodow, kl6rych Spdlka nie bedzie w slanie nadrcbia

otena spblki jest otenq premium, we rczystkich seamentach

w

pzypadku zahmatua

gospodareego wlvolanego pandemiq istnleje ryzyko, 2e rynek na oferoMnv produktv zna.znie
si,o skurczy co badzie m ala negaqwne skulki w pzvchodach sp6rki
Rrzyko upadro{ci Emnenta

Emleni mo2e staa sie niewyplacalny. je2e i uraci zdolnosa do wvkonFvania swoich
wdaoa nych zobowlEzad p enie2nych, albo gdyjeqo zobowiazania pieniQzne badq paekra@aa
wadosc jeoo majatku. w laklch puypadkach mo:e zosla6 oglo*on2 upadlosc Emltenta !v
pzypadku oglos&nia upadlosci Emilenia jej sieEyciele bedE zaspokajani w kolejnosci
wskazanet w pzepsach P€wa upadlosciowego Pomimo niesvdam nosciEmitenla, wn osek o

osloszenie upadlosc moze zosiac oddalony lub posQpowanie upadlogoiowe mo2e zosEc
umozoie 2 braku majqlku Emllenk na 2aspokojenie koszt6w postapowanla. w ,€zie
lob zagrczeni: nieqplacalnosciq Emilenla jego 2obowiazania mogq di'nie2
^iewyplacalnoscl
pzvpadku
podleqac
rcslrukturyzacji na nocy peepls6w Prawa esirukluryzrcvjnego
mogE
nie
odzvsk 6
upadlosci. restrukluryzacji Lub niewyplaelnosci Emlenla akcjonaiusze
istoinel eescizainweslowanych grodkdw lub ne odzyskac ich w*le, a ich zbvcie fro,e byc
urudnione a bo ni€mozliwe
Ryzyko n ie2leallzowan ia ce l6w en lsl i akcji ofe rowa nvch

w

rcali*cji

cel6w em sji Akcji Orerowanvch. NLemniel
poszQegd nvch @ldw emisj Akcj
iednak wszelkie op6:nienia lub b€k mo2Liwogcl rcallzacji
ofeoMnvch. w szczes6lnoscizakupu apaEtury!o I nii :LkohoLi slazonvch pos4zenia o|env
prcduklow o dnnkina bazlewina octowego sok6w izibl uruchomienia sklepu intemeloweco pod
domenE krafl.men!, i, w tym ze MglQdu na okoliczno4ci niezale2ie od Emitenta mo2e miea
isiohy wptw na sytuacjQ iinansowE Emilenla, co mo2e utrudniac lub uniemo2llwia6 realizacje
Emitent podejmule dz alan a zmiezajace do

dals*ch zamiezen so6lkl. NiezGalizowaile @l6w emisji mo2€ skutkowad ni€osiqgneciem
zakladanych pzychoddw lub eieksz€n em ko*l6w dzialania na skutek wvdlu2onego easu
ea zacj pzyjQtych zalo2en a vn samym pEektadai si9 ia puvszle wvniki iinafaNe
Rvzyko niezarejestromnia podwy:szenia kapitalu zakla doweg o

lnweslor sianie s e akcionarluszem sp6lki z cliwla zaEjesirowania qo w rejestze akcjon:duszv
po wpisie podw)lszenia kap tatu zakladoweso w drcdze em sji Akcjl se.ii G pzez sqd eieslrcwv
zahiarem Emilenla jest zlozenle wniosku o rejeslracjQ podwrz@nla kapitalu nieerocznie p!
dokonaniu p.zyd2i2lu Otercwanych Akcjl, pzy zachowaniu wszvslkich wvmog6w tom''jnvch
okreslonych pzez wraSciwe pzepisy pkwa. Nie mozna jednak wvkludvd st'tuacjl, w klorej sqd

eiestrovry odn6w zarejeslrow:nla podllzszenia kapjralu w zwi4zku z niespernienLem
wymos6w lomalnych pzez sp61ke. w pzypadku ni€zarejestrowania podwlzszenra wpracone
Srodki zostanq 4r6cone nwestorom, lednak2e wplatv zoslanq frr6@ne bd odsetek I
Ryzyko kr6tklej hisroii dziaralnoSci i kr6lklej histolii finansowej

so6lka zosrala zaeieslrowana w KRS w 2013 oku. Krdlk€ histona dzialalno3ci w lej br.nzv
nie.e 7a soba 12!to tu.aza-e u wz'run\en spdllr polegaE€ ogGn'donei
rozeoznawalnosc mad( wypracowwanej pzez spblke Nowopowslalym pzedsiabiorstwom
trudno jest wdro2ya si9 w n.sy@ny rynek i zdobvc k ient6w. lslnieje zalem ryzvko 2e spolka n e
bedzie w slan e w krdtkim casie osiqgnec oceklMnej poztcji na rynku pzez co moze i e bvc
2dolna aby koikureaa w sposob efeklywny. Ryzvko eiazane z k6lkq histohq linansowq sporki
powoduie brak mo2liwosci baz@ania na dolychczasowvch synikach linansowych Sp6lkljSko na
wvnikile na obecnvm
wynikach slatch, pewnych w zakresle, w kt6ryn mo2na bv oczekiwad
'6
poziomie beda v\yslapoMly w koleinych lalach obrolowvch.

d

Ryzyko utraty pzezlnwestoE caloscllub czaSci kaplt lu
Finansowanie udz alowe, w rym popzez objecia Akcj ofe rowanvch n ie moze byc utozsamE i e z
produkl€m oszdednosciowym qwaBnlujecym pewnv zvsk zainwestoMie godki nie sq objete

2adiymi gwaEncjami W pzypadku niepowodzenie prcjektu €e izowanego pzez SpdlkQ lubw
puypadku rlkwidacji sporki Lnwestor mo2e ulrac c calosc lub czesd 2a nwestowanych srodk6w
ich decvzle
Inwestozy powinn bya swiadomi ryzyka. jakie niesie inweslowanie w akcle
inwestycyjne pow nny byc popu edzon€ wlasciwa analizE uMgledniajEcq r62ne czvnnikl ozvka
oraz okolicznosci, wtvm r6wni€2le ryzyka niewyfr ienionewnliiejsym dokumenoe

:

Ryzyko braku plynno6ci Ak6Jl Of€rowanych Emitenta (brakaktvwnego rynku)

A.^je OlercwaF rre oeda oPeonolem ubiegala 5" o wplwadTenie oo obrolu w
arternaqwnym syslemie obiotu lub o doputcz€nie i wprc\%dzenie do obrotu na rynku

regulowanym Bdk plynnoacl Akcji ofe@wanvch mo2e w szc49 oho3ci wvplvn qd na mozliwE do
po kt6 rej
uzyskanie @ne sp Re d a2y A kcj ofercwanych, kt6ra mo2e bv6 islohie n 2sza od ce nv.
zoslaly naq4e. Ryzyko br.ku ptnnosci Akcji ofercwaiych wia2e si9 r6wnie2 z b€kiem ralwo
to 2e spEedaz
do stepnych inslru m eni6w u mo2l wiajqcych o bdl AkcF fi i Olerowa nvmi Ozn a@
pzez
Inw€slora
Akcji Oferowany wiq2e sia z konie@noecq samodzielnego potzukiwania
nabrrycf Akcji ofercMnych.

czeste nowelzacle niespolnoec oraz b6k jednolitel interpetacji pzeprsow prawa w
p€wa pod:rkowego, pEwa p6cv omz ubdpieczeh sldeerycn 0oct93)q-4
soba isiohe ryzyko zwiqzane z olodeniem pr.Mvm w jakim Enlten\ pt'wada dziflar9ic
Potenojalie ryzyka publicznoprawie ptowadzenia dzisralnolci pzez Emitenia m9{'btr
pzvkladowo eiqzane ze nieks2eniem obowiqzkdw o cha€kteze admlnistl6ctnvm
szczeq6 nosci

zobow azan eiqzanych z koszlami pracy, prccesem dodaLlovrym opodarkowanem dzia alno<ci
e'comme.ce lub sposobem rozlczen a podalku vAT

du2vm pozionem konkurencj.
zmana poltyki enowej pu* najwiaksych udeslnjk6w rynku lub ewentualna konsolidacla
bran4 mosq spowodoMc poslanie dodalkowq prcsji @nowq ia innvch uczestnikach do
Konkurencja enoM wsr6d ueestiik6w rynku mo2e w konsek\'lencli
w€ry,fkacjl poziomu
pEeto2yc si9 na spadek mar2 ipogors4iierynik6wnnansowych Em lenta
Bran2a,

w ktd€j

d2iara Emilenl

w Pos@ chaEkterFuje sie

ei.

Rtzyko zaufania klientow
w pzyeadku podmiol6w dzialajqcych w bEnzy hotelaGkiej i spoz${ozej. jedna z islotniej*vch
kwesli iesl zautanie klienldw Ulrata zaufania ozpoznawalno6ci na polskim rynku modaby
soowodowac zdi eiszenie wielkosci spteda2y, spadku ealizowanvch maz oraz ut atQ wadosc'
skladnikdw majalku i w konsekwencji dop.owadzic do pogorsz€nie sie sytuacji linansowej

Wsoki poziom konkurencyjnogci na rynku prcmuje slcsoMnie nleszablonowvch rozwiazai
madeiinsowych i spzedazowych. zwazany jesl laue z wvsokim ryzvkiem wohiejtego n2
2ak{adane aw sk4rych pzypadkach nawel ni€skutedneoo prcmowania mlodejmalki J
Posiadanle obecn e sp6wdatacych sie slklegii nie gM€ntule jednak sukcesu handlowego
Nie ffozia zalem wkluczya ryzyka, te od6j i w konsekwencji rozpozn.Mlno6c ma*i
Ciebenica mo2e spaeC. Emitent doklada wszelkich sta€6, bv slosowane slEtegie i dziaranla
oa*elingowe byly skutedne, slslematycznie moniloroMne pod Mgledem etekwnosci l
modylikowane wrazze zmleniatqcymi sie ocekiwaniami rynku.

Ryzyko inwestYcjl w akcje
nwestoEy ro&azatqcy nabycie akcj Emilenla powinniw swoich decvzjach MglQdniac ryzvko
towarzyszace tego typu inwestycjom wyn ka 10 2 faktu, ze ksztafiowanle sia @n papietow
wadogciowch notoMnych na g eldach papledw Mdogciowrch jak i nie bedqcvch pzedmiotefr
obrotu na rynkach regulowanych jest niepEewidrvalne zadwno w k.6lkih jak idrugim okres e.
Poziom zmiennogci cen paoier6w wanosclowvch. a lvm sanym v2vko inweslycji. lest za&vczal
wy2sze niz poziom zmiennosci cen nnych insi.umenl6w lineosowvch dostepnych na rynku
kap lalowym. takich jak papi€ry skadowe, iednostk uczesliictwa funduvv inwestycvjnvch
ohvanvch, ceMkaly inwestycyjne wybranych tuiduszy inwestvcvjnvch zamknievchl c?v
zbezoieeone dluzne paplery walbeciowe. wanoea akcji wprowadzonvch do obrotu moze
podLegaaznaanyn wahaniom, spowodow.nym lienyml czvnnikaffi, do kl6rych nale2y zaLidv'
m.in.: zmianvwwynik2ch opeEcyjnych sp6lki, bzmiariplynnosc rynku 2mian? ku66w walut
sbpy intlacji, zmiane faktydnq lub prognozowana syruacji polityczno-Cospodarczel na Swiecie w
rclionie lubwPolsce. Nale2y mie6 {wiadomosc,2e inwesd mo2e nie zsrobie a nawet ponieEo
sl6te na spEeda2y akcji na rynku pD talnym lub w mzie debiutu sp6lk na rynku regulowanvm

Ryzyko zwiazane ze struktura akclonariatu

obecnie qlownym .kcjona.iuszem Spdlki je6t Pan Barbam chwesiuk - zaro2ycielka Sdr6rki l
Praes jej Zaz4dr. Nie mo2ia wyklueyd, 2e sposbb \rrykoorvania pEwa glosu pzez
akcjona usa wlekszoscioweqo mo2o ne byd zbie2ny 2 z:miezenianliinteresamipozostatch
akcjonariusry, m mo2e miec negatwiy wplJ4v na dzlalalnoSd Emilenta, ieso syluacja rnansowq
irearizowane tryniki (jak 6wn e2 ina slope &rot6w 2e srodkow 2ainwestowanych pzez
akcjonariuszy mniejszosclowych). Emitent nie jesl w elan e w zaden sposdb wyellminowad czy
ogEni€yd tego ryzyka Podkesla nae2v i2 Pczes Zaurdu So6lkirosiada 5534249 akci
zoromadzenie Akcionanusa. w eiazku z uozwileiow.iiem akcii serli A co do olosu w len
soosob. re na ka2da akcie tei sedi bzvoada 2 olosv.

Rrzyko zwiqzane z wyplatq dyryidendy w pzyszloSci

dwidendy w pzyszbeci oGz jej wysokosc bQdzie &e2ea od szerequ
czynnik6w w lym: doskpnej do podzialu kwory zysku i kapitardw re4Mwych (j. osi4lania
p@z sp6ne dodalnich slnik6w ,inansowych w przyszlosci), wydatk6w i pbn6w inwesvcyjnych,
Mo2riwoSC wypfdry

zyskdw generoMnych w daiym okesie, rentownosci @y stopnia 2adlu2enia Emilenh. Ponadlo,
zgodnie z Kodeksem spdlek handlowych, dt videndajestwyplacana sylqdnle w pzypadk!,gdy
wa ne zg.omadzenie podejm e stosownq uchwal9 o pzeznaczeniu zysku do podzialu pomiadzy
akcjonan!*y zlEad nie lest zobowiaany do proponowania walnemu zgromadzenlu podjacia

je2eri&zqd &ekomenduje pzeznapeni€ zysku
dany rok obrclowy na wyplata dywidendy, zazqd nle mo2e zaqwa€nloMd. 2e zwy@ajne

takiejuchw:t za dany rok
2a

obrotovry. Nawet

waie

&@madzenie podejmie odpowiednia uchwala umozliwiajqcE wyplatQ dyrvidendy Brak
pewnogcico do mo:llwo3ci wyplaly dywdendy mo2e med negarywny wptw na dzialalnosi
spdlki jej s,4uacj9 fnansow?, tak2e v.yniki dzialahosci sp6rk i cene Akcji ofebwanych.

.

udeslnida w dwidendz
stnieiadhi.

e 60czawszv od 1

st{dnia 2023r. t. nie sa dwne w prawach z akciami

RvTVkoTnlany snuklury akcjona alu wymagajqcej zmianq slrdiegii Sp6lki

l.hi€je ryzyko wyn kajqce z prowadzenla obecnej emisji akcji oBz pzy*lych, planoMnych
emisji, co prowadzi do rozdrobnienia akqona atu mozliwosC jego nlekonlrolowanego pzez
spolke ob@lu akcjaml. Molli@ zmiana akcjonariaru moz€ powadzic do .ozbieznosci
dotyeEcej dalszego roaoju spolki, ut€V kont@li nad sp6lkq. UlEta kontrcli nad spdlkq w
wyniku enlsji akcji, rozdrobnienie kap(alu lub konenl€cji duzej aQeci akcji pzez podmiot
zewnelzny m oze slanowiii ryzyko konieenosci zmia ny st€teg ii I dostosowanie dzialan spd$r do
d€clzji akcjonaius?y. zqodnie ze zmienona slrukturn. w konsekwencji mo:e to wyw@c
n ekorzyshy wplrlv na dzialahosd Spolki, jej st4uacje linansowq, rynik lub pe€pekty$ry o.az na

czynnlkl ryzyka zwiAzane 2 otoeenien w jakin dnalalnos6 prc\|adzi Enltenf, Rtzyka
zwi4zane z ||atuhkanl nakrcekononlcznyni ataz dotyeEce sektotu, q kl6ryh sp6tka

ekouystn e wplynEc na Emilenla lub seklor, w kl6rym Emitenl prowadzi dzialalnogC, w tym na
puychody ze spz€dazyseneoMne pEez Emllenla lub ponoszone pzd n ego koszv Ponadto
sytoacta gospodarp: w Polsce lub na innych rynkach fio2e bya mniej korzystna w peyszlosciw
podwnaniu 2 ataml minionymi. Poso€zenie siQ ogdlnei syluacj gospodareej w Polsce i w
Eurcpie w wyniku wlzej opisanych czynnikdw ekonomldnych lub z pzyeyi politydnydr a bo
obni2eiie Glinsu Polski, kt6rc mialo miejs@ w pzeszlosci, mogq mle6 n ekozyslny wptry ia
dzialahoec Emirenta, jego sr'luacje jinansowq, wyniki lub perepekiywy, a lakze Mdosd sp6lki.
Pow!2*e eynnlki moga spowodowac m.li. spadek popylu na produkty Emitenla, ogran czenie
dostepu do finansowania zewndznego, Itudnogci po stron e doslawcdw. klient6w nnvch
podmlol6w, ? kl6rym Emilent sp6lpEcuie co z kolei moze sie pzelo2vc na trudnosc lub
paez to wl MeEc
n emo2nogc wkonwania pzez nich zobowiqzai wob€c Ehitenla
n€la$rny wpi^v na dziara nos6 Emrenla, jeco sr'luacjQ linansowq, rlniki lub pe.speklvwy, a
lak2e wanos4 akcj sp6lki. Rynek, na kt6rym sp6lka prowadzi d2ialalno6a, cha€kteryzuje s e
wsoka konkurencja, a presja ze slrony konkurenl6w moze niekorzystnie wplyiac na mate ub
n

i

Rynek na ktdrym Em tent prowadzi dzlalalnose, charakterlzuje sQ wysokq konkurencia ze
Mg edu na obecnose i c qgly roe6j duzych podm ot6w, ktbE majq rc4inietq s eC dv.t'vbucji
prez m mosa proponowac i 2sza cene.
srnieje ryzyko zmiany prcferencji konsunentdw doqdacych zakupdw prcdukt6w spnlki i
pozostanie konsument6w pzy produkiach masowych (o nizqejftnie). Emitent mo2e nie byc w
slanie skuleenie konkuowaC z du2ymi podmiolam, ktore podlkujq du2e wolum€ny pzez co
malazoplyma izowane koszly prcdukcji i dystrybocji.
lslnieie lak2e ry2yko koncent€cti marek spo:rvczych w seci.ch spueda2y konltolowanvch
pzez podmioly zewnelzie i brak doslepu spdlki do kanaldw spzedazy, odpowiadajqcej 2a
znacznq de$ rynku a pzez to ogEnlczenie mo2iwosci dotarcia z otenq do potencjalnvch
ZdolnoSd Emilenta do konkurowania z innym podfriotami 2ae2y cz9sciowo od uleydlnia
atGkcytnosc olerowanych poduktow icaqltm povukMnlu io\tch poladerl smakdw Naciski
konkoencyjne trynikajqce z wyzejwskazanych lub innych eynnlkOw, w iym mozliwe podjacie
pzez konkurent6w pr6b kopiowaniu produktdw oferowanych pzez sp6lkq, mogq dopbwadzl.
do spadku dynamiki rozwoju Emilenta, siagnacji badZ zfrniejten a udzalu Emiteila w ryliko i
ob nizen ia jet €ntownoeci co mo2e mlec n ieko zystny wpi^v n a d ziarahos6 Emitenla, j€j svlu: cje
lnansowe I wniki, 2 lak?e na wano6d Sp6lki.

vt,
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Intomacyjnegodolqdono
Skan aklu zalo:ycie skielo Spa,lk wjegopi€tuohym bzmien u
Tekstjedno ity sralulu spolki
Skan uchwary nr 13 Zwyeajnego Walneso &rom:dzenia sporkiz
roku w sp€wiezm any slatutu sp6lki,
Skan uchwary nr 12 Zwyeajnego Walieqo zgrcmadzenla Spolki z
roku o podw)Zszeii! kapiNalu zaklado@go Sp6lk popzez nowq
€mach subskrypcj oh,anej,

Do nini€jszego Dokumentu

(1)
(2)
(3)
(4)

2021
G

(5) rnfomacje odpowadajqca odpisowi aklualnefr! z K.aioreso Rejesltu sadowego da
(6) Sprawo?danle nnensowe spdlk za okres od 1 slyczn a 2020 oku do 31 gtudiia 2020
roku waz 2 opiniq bieglego rewidenta
(7) Ra.hunek Ztskow i St at o€z bilans 2a okes od 1 slycznia 2021 do 31 lipca 2421 |
Ewentualnezmiany niniejszeso Dokumentu Lntomacyi0eso bQdqzamieszdanewm ejscu jeso

cielesnica, dnia 13 wuesnia 2021roku
OSWIADCZENIE EIVITENTA O ODPOWIEDZIALNOSCI

ZA.]NE9EUAEJEZMAE]E]d SOXUUEIE]E
Dzialajacw inleniu Sp6lkipod lirmE: cielesnica s,A. z siedziba wcielesnicy, adres: Cielesn ca
22. 2!504 Rakitno. wpisanej do €jesltu pzedsieblorcow K6jowego Rej€slru sqdow-"go
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Earba€ chwesiuk, dziahjqcw imieniu whsnym, ninlejszym oswiadcza,2e zawiazuie, tako
zalo2yci€l,spdlke akcyjnq, &ana dalej,Sp6lkq'.
Postanowienia 096lne

1

52

Spdlka pbwadzid bQdze dzialalnos6 gospodarczq pod

nmq

CIELESNICA SPOLKA

2 Spd{ka mo2e !2y!vad sk6tu li.my CIELESNICAS.A.
3 siedzbq Spolkijesl Cielesnica, qmina Rokitno, powiatb alski,woj.lubelskie.
4 Spdlka prcMdzi dz aralnosC na te.ytoium Rzeepospolitej Po skiej i poza jej g€nicami.
5. Sporka mo2e twouyo r p2ystepowa6 do lnnych podm ol6w zr6wno z siedzibE na lerylo um

jak ipoz jej lhnicami, w szdesbrnoec n.bywad udz aly, akcje lub inne t,4ut
ldeslnich{. winnych spblkach i podmiolach.
czas lM.n a spdlkitest nieoznaeony (w pzypadku gdyczasttuania spolkijest oznacony
nale2y wyEzn e pzewidzieC lo w ststucie popz* wskazanie konkretnej dav lub zdaeen a
w pEyszloSci, kldrego zaistnienie slanowi6 bQdzie pzyczyne rceqania Sp6lki, badi tez
o{esu easu -a jal' spdlla zosra'a 2awarla, ad wrala(5,
Polski.

5

1

s3
Pzedm olem dzialalnoSci Spdlki wedtug Po skiej Kwalilikacji O2ialaliosc jest:
1)HoleeipodobTobie$zakw"tetoq" ia-PKO55'O.Z dzalal.os(wiodqca,
2) Restau€cje i nn€ p acdwkigasironom czne - PKD 56.10A.
3) Pozostale pzeNvazanie i konseNowanie owoc6w i wauylv - PKD 10.39 z
4) Pzetsdstwo 'er bcty lav,,y PKD l03l.Z,
5)Produkcja pzypr:w - PKD 10.34.2.,
6) Produkcja pozoslatch anykul6w spozt vczych, gdz e indziej n esklas),likowana

-

PKo

7) Produkcja napotdw bezalkoholov,rychi produkcja wdd mineralnych i pozostatch w6d
bulelkowaiych PKO 11.07.2.
3) Pozyskiwanie dzlko bsnqcych pbdukt6w le3nych. z trllaczeniem dewna -PKD
0234.2,
g)Spzedat hunowa owocaw iwar4e PKO46.31,
1o)Spzeda2 hunowa napoj6w alkoholowych i bezalkoholowych PKO 46.34,
1 1) Spzeda2 hunowa herhaly, k $ry, kakao pzyp€w PKD 46.37,
12)Desttlowan e..eklylikowanie i mieszanie alk holi PKo 11.01,
13)Produkctawin qrcnowych PKD 11 02.
14)Produkcja cydru i pozostaltch Wn owocosych PKD I 1 .03,
1s)Produkcja pozoshtch niedestylowanych napoi6w fermentowanych PKD I 1 .04,
16)Produkcja piwa PKD 11.05
l7)Produkcja maszyn stosowanych w pzehv6rslwie 2ylvdosc. tyloniu i pbdukcji napojdw

2.

Je2eli okre3ony w ust. 1 pzedmiot dzialahogci eymaga uzysk nia koncesti, zeeolenia
lcenq bad: wpisu do relesltu dzialahosci egulowanej, podjAcie pzez Spdlk9 dzialalnosci
w lym zakresie mozl we jesl po upeednlfr uzyskaniu slosownych decrzji admin slracyjnych i
wpisdw do odDow ednlch

rejeslr6w

I

,,

sr.&n-z

/

z

'<?-

Kapital zakladowy, akcje

54
Kapilal zakladowy Spdlk wynosi 6.437.173,00 zl (szesa milondw czterysla osiemdzesial
sedem tysiacy sto siedemdzlesiqt osiem zbrych) idzi€LisiQ na 6.437174 (szesc miion6w
eterysia osiemdziesiqt siedem tys ?cy sto s edemdziesiat osied) akcji o wadosci nominalnel
1 zr (srowiiejeden zroty) ka2da akcja, w tym:
1) 26c00 (sroMie: dwadziescia szesc tyslecy) akcji sedl A imlennych, zwyktch o
numeGch od 00001 do 26.000, upzwilejoMnych co do glo3u w ien spos6b, 2e na
kazda :kcja tej sedi pEypada dwa glosy:
74.000 (srownie: sledemdz es qr crery VsiE@) akcji se i e, zeykry.h, na okazicirrla, o

2)

numeEch od 00001do 74000:
5.432.74s (pia6 m lion6w cztery$a oslemdzlesiqt dwa tys q€ siedems€l eterdziesci
dziewiad) akcji serii C, zwyklych, imieniych, o numeBch od 000001 do 5432749;
4) 530.000 (p edset osiemdziesiqt tysiecy) akcliseilD, zwyklych, imiennych, o numerach od

3)

2
3.
.
5
6
1
2

3.

s) 147 633 (slo czterdziesci siedem Vsiecy szeSdser Lzydziesc rzy) akcje se.i
na okazicela, o nunerach od 00000r do 147633,
6) 176.796 (sto siedemdziesiat szdC rysiAcy siedemsel dziewieddziesiqt szesC)
2nyklych, ia okeziciera, o iume€ch od 000001do 176796
Kapltal zaklrdowy Sp6lk zoslanle pokryly wklddamipjenia2nymi, kl6G zoslana wni€sone w
wysokosci 25.000 (dwadziegcia p ec tysiecy) zlolych pzed wpisaniem spalki do Gjesrru, a w
pozoslalej czaeci w wysokosci 75.000 (siedemdziesiqt pie4 tysiecy) zlotych w lemin e do 3r
Akcje nowych emisjimogq bya akcjadi imieniymi lub na ok zicela.

!4/qua.jesrmou iwosczcnlry c\-j|TEn1ych

na

a\cE

_a okaT'cela

Sp6lka mo2e emitowai obli$cje zamienne na akcje, obliqacle z Oawem pietuszedsnla
oGz war€nly subskrypcytne.
Akcje SpOlkimoga byd umazan€tedynie
zgoda akcjonanu*a (umozeiie dobrowolie).
zasady,
wa.unki umozenla akcji okreea k2doEzowo uchMla walnego

lryb

z

pzysrugute prawo preNszensMa
Akcjonarluszom akcji lmiennych ,p.y*i
"io*"nv"n
nabyca akcji im ennych upzywilejowanych pzeznaczooych dozbycia.
Akcjonariue zameea)acy zbyc akcje mienne upe'4viejowane ma obowiazek
zawiadomienia na piemiezazadu o€z wszystkich pozostalych a kcjona d u szy posiadajecych
akcje imienne upzrvilejowane, zewsk zani€m: osoby polencjahego nabylvcy ieby akcji
pzezna@onych do zbycia oBz ceny. Trceczawiadonienia powinna ewie€d upowe2nienie
dla Sp6lki, repreeniowanej pzd Zazad, do odbie€n a o3wiadczei o skouysian u z p€M
pieNszehslwa nabycia akcj.
W puypadku nabycia akcji w ramach €a izacji pEwa pieNszenstua, c€na nabyc a i6wna
bQdzle mn e wskazanej w zawladoh eniu, o ktorym mowa w !sl. 2, nie wiekszej jennak od
ceny rynkowej lych akcji n. dzien ,o2enia zawiadohieiia, o klorym mowa w usl. 2. w
pzypadku wqlpliwocci @ do rynkowej @ny akcjl, jej oslaledneqo lslalen a dokona
aeczaznawc. pvd.ry peez zazqd na wn osek jednego z .kcjonaduszy uprawnionych z
lyturu prawa pieMzehslva. wysqp enie pzez jedneoo z uprawnionych akctonanuszy z
r.min6jl-o \'drym
*nosk'er o powoane zeroznaw(y

powoduje

4
5.

3.

UpEwoieni akcjonsriusze moga wykonae prawo pieeseisbta w leminie 14
orEymanla zawiadomienia o zamiane z5yaia akjl
Akcjonadusze wykonuj? p€wo pieesze stla popzez zlozenie zazqdowi Sp6lki
pisemneco o6wiadczenia o realzacjip€wa pleNs4istua pzed uplavem te.minu, o ktdrym
mowa w ust 4 OCw adeenie powinno mka2JdaC llczbe akcji, kl6r. .kcjona r usz amieza
nabyd w @mach €al zacti p€wa pieMszenstwa
W puypadku, Sdy o6wiaddenia o €a izacji pEM pieruszeniwa speliiaj?ce wymagi, o
kldrych mdawust. s, obejmuta akcje w liczbie pEek€dajqcej Li@bQ akcj puezoaczonych
do zbycia,zazad Sp6lkidokona @dukcji poporcjonalie do liczby akcji p6iadanych w
kapilale zakladowym pzez akcjonariuszy, kt6ey zlo2yli ogwiadczenia o rea izacji pEwa
zaz?d spolti w leminle 7 dn ri@ac od uptwu temlnu do skladania oswiadden o zamiaze
skozystania z pEwa pieflvehsn{a, o ktdrym mowa w ust. 4, spoeqdzi liste osob, kto€
zto2yry lak e oswiaddenia w€z z pzypisanq kazdejz lych osdb liczbq akcji i numerow akcji
o'az 4ra (h nao/ca 7 uMqedn'e-.m usr. 3 i?, i pzekaze jE acconcdu:zod
zam ezajacemu zby6 akcje oraz akcionaiuszom kozyslajacym z p6wa pieNszeishE.
Temin zaplaty za akcje nabwane w €mach GalikcjipEwa pietuszensbra aynosi30 dn,
lczac od daly puekazania akcjonanuszowi kozysiatq@nu z p€wa pieMszeishd: pzez
zaead Spolki lisiy, o klorej mowa w ust 8. W przypadku b€^kutecznego uplwu tego
Ieminu, akcle 2a kt6re nie uiszczono ceny nabycia mosa zoslad zbr4e pzez akcjonariu*a
w carosci lub eesci na eecz nabylvcy skaenego w zawiadomi€niu, o kt6rym mowa w ust.
2 na warunkach lam wskazanych lo samo dolydy pzypadku nie skozyst nia z pEwa
pietuszenstwa wobec caiosci lub czesci akcj pzeznaPonych do 2by.1a pnez
uprawn onych akcjonar uszy

10 zbycie akcji imiennych upuylvilejo@nych z

naruszeoiem obowiqzk6w wynikajqcych
poel,2szych postanowiei test bezskltedne wobec spdlki chyba 2e zbycie naslqpilo
ramach postQpoMnla egzekucyjnego.
OrganySp6lki

s6

3)

WarneZgonadzene
ZaoAd

s7

1

zazqd sp6lki sklada sia z j€dnego do lzech czlonk6w. w lym Pr*esa i w pzypadku

2.
3.

Zaradu wieioosobowego- Wiceprez$a lub dwdch Wi€prezesdw
Czlonkowzazadu poworuje iodworuje Rada Nadzorca.
Liebe czlonkow Zazqdu ka2dej kadeicji okeSla Rada Nadzorea, dokonujEc wyboru

4.

Kadencja zaEqdu ttua 5

Czlonk6w zazqdu powoluje

n. okres wsp6lnej Iaden.ji.

s3

1) PrezesZaeqdu-jednoosobowo;
2) czloiek zazqdu (Wceprezes) hdnie

z drusim

dronkiem zazqdu (!v cepreze

W pzypadku zazqdu wie oosobowego kazdy z czlonk6w 2azqdu mo2e
upzedn ej uchwat Zatzadu, pryadzia spEtrl oie ptek€dajace

czynnosci sp6lki. sp€wy wymagajq@ upzediiej uchwat Zazqdu okeslone zosrana w
eZ.zAdu, o klbrym moMw ust.5.
UchMly Zazadu zapadaja beeglednq wiQkszoeciE glos6w W pEypadku |bwnosci
s'o,o{de-ydr e Slos o'4esa ZaQqdr
Prezes zazEdu kletuje p6camizaEqdu, w szeeg6lnoSc: koordyouje iorcanizuje'iraca
elonk6w zazadu, a iak?e &oruje pzewodoiczy posiedzeniom zaEqdu. w casie
ni€obecnoeci P€4sa z:zqdu obowlazki le uykonuje wi@p.ezes zazqdu, a w pzypadku
qdy jesr ich dwdch- trtziaczony pnez Pezesa caanek zae4du.
S2czegdrowy 2akes kompeiencj iobowiqzk6w zauqdu, alakzelrybteso dziarania okrcsa
Regulamin zauadu Regulamin zazadu uchwa a zazqd izatwierd* R.da Nadzof@a
Regulamin

3.

i

5.

Rada Nadzorcza

s9

2

l

Rada Nadzorcza sklada sie 2 lzech do piaciu czlonkdw w tn Pu ewodiiczqcego.
powoli/wanych pzez Walne Zlbmadzenie na wspdlnq piAciolehiq kadencje.
Wahe Z!@madzenie dokonujqc wyboru dlonkdw Rady Nadzoreej okresla liozbe elonkdw
Czlonek Rady Nadzoreej powinien posiadad nale.,'le wyksztalcenie, doSwadczene
awodowe oaz byC w stanie poSsiacid niezbAdn4 ioSC czasu, po&alajqc? mu w spos6b
na e2yly wykonyvad swoje runkcje w Radzle Nadzorczej.

sr0

2

5.

Rada Nadzorcza dziala na podslawie uchMlonelo pzez siebie i zan ierdzonego pzez
wa ne za.ofradzenie Req! aminu
Rada Nadzorcza odbylva posiedzenia co najmniei 62 na kwadar. Posiedzenie Rady
Nadzo@ej pownno bya lak2e zwohne na 2adanie ka2dego z dlonk6w Rady rub na
wposiedzeniach Rady Nadzodejmogq udestnley4 dtonkowie zau qdu oEz inne osoby
zaprosone pzez PRewodnieEego Rady Nadzoreej.
Piewe posedzeni€ Rady Nadzoreej nowej kadencj loruje pzewodnidqcy Walneso
ZOtohadzenia na kldrym dokonano wyboru Rady, pzed zamkniecem Walnego
Zgromadzenia Temin pos edzenia nie mo2e pzypadad p62niejniz dM lygodnie po dace
odbycia Wahego Zgrcmadrnia. W pzypadk! nieeolania posiedzenia w Vm iryb e,
pieNsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kad€ncjlaoluje zazad w temine lrzech
llodii od daty odbyciawalnegozgromadzenia. kt6re dokonalowyboru Rady.
z zasrae2edem usl. 4, posiedzenia Rady Nadzo@ej poluje Pzewodn czqcy Sady

3.

&lania

posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pjsemne zapbszenie wszyslkich
elonk6w Rady Nadzorczet, wyslane na co najmniej 7 dni pued leminem posiedzenla na
wskazene pzez @lonk6w Rady Nadzorczej adresy albo - w pzypadku wyEzenia na piem e
zgody peez czlonka Rady Nadzocej ryslanie zaprceena pocztq erektron cznq na
wskazany pEe czlonka Rady Nadzorczej adres e-ma l. Zaposzenie powinno zawieraC @
najfrniej: tem n i frieisce posiedzenie o€z szdeg6lowy pozqdek ob€d.
Rada N:d2orcz. podejduje uchwary jder na posiedzeniu obecna jesr co najmniej polowa
jejczlonkow. a wszyscy clonkowie zosla izaproszeni. zniana okrealonegow zaprcszen u
poeadku ob@d mo2riwa jesl na posiedzenlu jedyn e wbwpas, gdy obecni sa na nim
szyscy czlonkowie Rady i nikt oie wiosi w lym zakes e spzeciwu
Czlonkowie Rady Nadzorczej mogq b€C udziar w podetmowaniu uchwal RadylN9
posednict^€m inneso @lonka Rady Nadzorui-/
oddajac swdj sros na pisfrie
Do

*

qlosu na pigne nie mo2e do\,eyc spraw wprowadzonych do pouadku ob6d na
oosiedze.iu ordy Nadzor zcJ
Czlonkowle Rady Nadzorczej mogq podejmowad uchMly w trybie pisemnym ub pzy
wykozystwaniu Srodk6w bezpoSredniego porozum ewania s Q na odl€glosc. Podjala w len
sposob uchwarajesiwazoa, gdy wszyscy czlonkowie Rady Nadzordeizoslal powiadom eni
o lresci prcieklu uchwaiy I oddali swoje srosy.

Szc4g6lowe zasady I lryb podejmd?nia lchwal, o ktdrych mowa w ust. 3 i
Regulam n Rady Nadzorczej.
Uchwa! Rady Nadzorczej zapadaia

beMllQdnq wiaksrcsclE stos6w
s11

Rada Nadzorea sprawuje staly nadz6r nad dzlalaho3ciq Sp6lki we wszyslklch dziedzinach
Do kompetencji Rady Nadzorczej nale2y w

1)

sze€g6hosci:

ocena sp€wozdania Zazqdu z dzialalnoSci Sp6lki or:z jednostkowego sprawozdania
linansow€go za ubieqt rck obrolowy w zakresie lch zgodno3ci
ksi9gami,
dokumenlaml. jak ze slanem laklyenymi dotey lo take skonsolidov/anego
sp€wozdania inansowego grupy kapilalowej, o ile j€st ono spozqdzane:
ocena wnioskbw z3zqdu @ do podz alu zyskdw lub pokrycia stratyi
skladanie Wa nemu &romadzen u psemnego sp€wozdania z wynik6w eynno<ci, o
ktorych mowa w pkt I i2 powyzet;
wybbr bieglego rewidenta do pzeproMdzenia badan a jednostkowego sprawozdania
linansowego oQz skonsolidoMnego sprawzdani: fnansow€go, o ile jest ono

z

i

2)
3)

5)

zatw erdzanie rocznych i wi€ oleinich plan6w linansowych sp6lki, jak dwniez okeslao e
lL1 zokro! . oEz ren inow pzFd. tatlal a pn-7 7a1ati

zah{ edzanie slEteqil ro4oj! spolkii
uchwalanle regu aminu szdegolowo okeslajqcego tryb dzizlania Rady Nadzoe€jl
3) zatrvlerdzanie egulaninu zaeadu sp6lki;
9) ustalziie wysokosci wyiagbdzenia iiniych Mtunk6w uh6w o€z zzwieranie um6w2
elonkamizaEqdu sp6lki z zaslze2eniem ko fr pelencji waln€g o zg rohadzenia sp6lki
wynikajErych z beMglAdnie obowiEzujqcych pzep sdwi
10) opiniowanie wszelkich wniosk6w o podjeci€ uchwal ski€roMnych peez ZaeAd da
Wa nego Zgromadzen a Spdlki
11) %iriedzanie rcgu aminu orcanizcyinego Sp6lk,
12) zawieran e. z wa2nych powod6w, w czynnoSciach poszdeg6lnych lub wystkich

3.

13) deegowanie elonkdw Rady Nadzorej do *sowego (na okes nie dtu2*y ni2 tzy
miesi4ce) wykonylv:nia czynnoSci elonk6w Zatqdu, ktdrzy nie mog? sprawowaC
swoich lunkcji.
Ponadto, do kompetencji Rady Nadateei na e2y wyta2anie z4ody na:
1) nabpvanie obejmoMnle lub rozpozqdzanie prez Sp6lke nastepujqcyfri skladn kami
majqlku, ktdrych wartosa pzek€ea 150.000 zl (slownie zlotych: sto piQcdzesiqi

.)

akctami, udzlalam lub innymi q{ulami uczeslnictwa

w

spdlkach

pr&em ut!4lowana wieQyslego

c) rnyn rt a.urronot^i.$adllan'

?e-owy.5 afryrdw

lub

trx.tcl.

2)

obcia2anie skladnlk6w majark!, spetnlajacych k.yte a, o kr6rych mo@ w pld 1 powyzej,
ia kwole (sume *bezplec4ila) dwnq llb p@kaczajecq 1 00.000 zl (slownie zlolych:

3)

zawe6nie pzezSp6lkenaslepujecychumdw:
a) umdw kldrycli pzedmiotem jest dabwizna lub eolnienie z dlugu o wanosci
pz€kraeajEcej 100.000 zr (srownie zrorych:sro \siQcy),
b) omdw nietulazanych z peedmiolem dzialalnosci spdlki ok€s onym w S 2
nin ejszego statutu, w ktdrych Mnosd swiaddenia sp6lkipzekGda 100.000 zr

4)

(slownie zlolych: sto rysiacy),
udzieranie pzez spolke poleczen i qwaGncti podmiotom innym 0i2 spdlki zare2ne w

ks! sDolek handlowch.
awie€nie pzez sporke nnych, ni2 w!2ej wymienione um6w rub zciaqanie
zobdia&6. w kt6rych waltosd Swiaddenia spdlki pzekrada 200.c00 (slownie
rczu mie n u Kode

5)

zlotych: dwiescielyslpcy) zlolych,

4
1
2
3.
4.
5.
6

7
3

6)

\ryplaie za idki na poeet pz€widt€nej dryideidy.
Odmowa wye2enia zgody pzez Rada Nadzoreq w spr:Mch wymienionych w ust. 3
Poq2el, wymaqa uzasadnienia.
Walne Zgromadzenie

sl2
&ronadenie no:e byc zwyc*jne lub nad4yc*jne.
Zrryczaj^e Vlalne Zgtofiad4nie powinno odby6 siQ w teminie nie dluz*ym niz
Walne

szes6

miesiQcy po zakonden u kazdego.oku obolowego.

Nadzwyczajne Walne Zgrcmadzenie eoluje si9 w pzypadkach okeslonych w Kodekse
spolek handlowych, a lakze gdy organy lub osoby upEwnion€ do eotvania Wahych
Zgromadzeri uzn:jq to zawskazane.
Walne Zgromadzenie odbywa sie w ei€dzibie Spdlki. Walne Zgromadzenie mo2e odbylveo
sle rdwni€2 w BiareiPodlaskiej, Siedlcach, WaFzawie iLublin e.
Walne Zgromadzenie &oluje ZaEad Sp6lki, co nie narusza upEwnieh do zwolwania
Waheqo Zgronadzenia, o klorych m@a w ust. 6 pont2ej.
Radzie Nadzorczej, a tak2e akcjoiariuszon rcp€zenlujqcyh co najnniej porowg k+talu
2akladowego lub @ najmniej polowe glos6w w spdlce pzysluguje prawo tuolania
znyczajiego Wahego Zgromadzenia, je2eli zazad nie dola go w teminie poealajacym
na jego odbycie w teminie 6 m esiacy po zakoneeniu popzedniego rcku obrotowego, 062
nadzryczatnego Walnego Zg@madzeiia, je2eli rolanie go ulnaja 2a wskazane
Akcjonariu* rlb.kcjonaiu*e repezeirujqcy co najmn ej 120 kapitaru zakradowego mogq
ladac 4olanie nadznyczajnego wa nego zgromadzenla i umleszdenia okeSlonych sp€w
w poEqdku obrad tego zgromadzenia.24dan1e nalezy zotyc zazqdowi na pisffie Lub w
ooslaci elektron cznei.
Walne Zgromadzenie eoluje sla pzez ogloszenew MoniIoze Sqdowym iGospodareym
kt6e powinio byc dokonane co najmnej na tzy tygodnie p@d teminem wa nego

W ogloszeniu o Walnym &romadzeniu nalezy oznaczyd: datQ, godzing i m ejsce Walnego
zgromadzenia o€z szczeg6lowy pouqdek ob€d. W przypadku zatoiezonej 2niany statutu
Spdlf powolad nady dotycttu- obowiq/.jdF posblowenia, jaf r6snd,re'i
p oF\rowdry.l7man J.te i_asr ro rTasadn ora 71a-z1ym Tdk e,em Tamiczonycl r'nbr
oqro*en
mo2e zawie@c prcjekl nowelo lekstu tednolteso .t tutu/4t&. z
wysz€eg6lnieniem nowych lubzmieniontch porlanowi€n Siatulu.

e
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w

sp€wach objarych
zgromadzenie moze podejmow.d lchwat ledynie
s-egdlowym pozEdkem obrad, zzaslze2eniem ad.404 Kodeksu spdlek handlowych.
Poeadek obGd walnego zgrcmadzenia usbla zazad spdlkialbo inny podmiot eolujqcy
bAd2 zadat4cy &olania Waln€go Zgomadzenia.
Akclonadusz lub akcjona usze reprezentujqcy co iajmniej 120 kapilalu zakladowego jnoga
2qdac umieszdenla poszdeg6lnych spraw w pozqdku obGd najbli2szeso waneso
zcrcnadzena. slosoMe zEdanie pownno zoslac zgloszoie zazqdowl na pismie llb w
poslaci elektonlcznej nie p62niej ni2 na 14 dni pzed wlznaeonyh lerminem
?gomadzenia. Zadanie powinno zawieEd uz.sadnieoie lub prcjektu uchmt dolyczEcej
proponowanego punktu pozqdku obrad. zazqd jestzobowiqeny niezModnie, nie p62n ej
jednak niz na plery dni pzed wyznaeonym teminem Walnego zqromadzenia, oglosid
zmiany w pozqdku ob€d, wpowadzone na 2qdan e akcjonaduszy.
Jezel zEdanie, o ktdrym mowa w usr 3 zgloszone zoslanie po teminie,l€klowanejesllako

warie

2
3.

wniosek o

eolanie nadzwyeajnego

Waln€go zgrcmadzenia.

s14
Walne Zcrcmadzenie otwie€ pzewodn czqcy Rady Nadzorczejlub wj€go zastapshdle nny

2
3

5

czlon€k Rady Nadzo@j a w rczie n eobecnosci tych osdb do otwarcia Walnego
Zgrcmadzena upowa2nien sq w kolejnoSci: Prezes Zae4Ja, osoba wlznaczona pzez
zazad albo obecny na &omadzeniu ak.jonarusz pos adajacy akcje uprawniajq@ do
wykonywania najwlekszej lczby glosdw. NastApnie, sposr6d osdb up€wn onycir do
uczeslnieenia w danym Walnym &romadzeniu, z zaskzezeniem ad. 400 S 3 Kodeksu
\pdlr\ h"ndlowlch. wyb "rr sie Pzryod r.czq^"go Tgromadz"nir
Walne Zg @madzenie mo2e wi ekszoSciq 2/3 glos6w za Eqdzid pre Me w o b€ dach. Lq cznie
pzeMy nie moga Idlcdluzejni2 30 dii.
warne zoomadzenie jest wa2ne ie2eri jesl sq na nim obecni, osobiscie rub peez
pEed slawic era, . kcjonahusze repe4itujqcy co najmniej r/3 kapitaru akradoweso, chyba,
,e bedzqlednie obowiqzujq@ pzepisy pzewiduj? surow*e wyfrogi w 2akesie kwotum.
UchwalyWalnego Zgrcmadzenia zapadaja beMglednq wiQkszosc q glosou je2el pzeplsy
Kodeksu sp6lek handlowych bEdz nin ejszego statutu nie stanowiq inas€j.
Uchwaly Walnego &romadzenia, opdcz innych spraw wymienionych w Kodeksie Sp6lek
handlouych lub niniejszym Stalucio, wymagal
rczpalrzen
ztviedzenie sp6wozdanla zazqdu dzialalnosci Sp6lki oraz
sprawozdania linansoweqo spdlki & ubiegt @k obrclowyi
udzielenie absolulohum czlonkon orcan6wsp6lki2 trlkonanla puez nicb obowiazk6w
postanowienia dotyeqce rosczei o napEwlenie szkody pzy zawqzaiiu sp6lAi ub
soEwowaniu %zadu albo nadzoru:
zbyce lub wydzledawien e pzedsiebloFh{a Sp6lkilubiegozoQanizowanej €escioEz
uelanowienie na nich ogBnidoneqo p@wa zedowegoi
5) zawa.cie umowy kedylu, po2ydkr, por?czenia, darowizny, &olnienia z dlugu lub innej
podobnej umowy z czlonkiem Zazqdu, Rady Mdzorczej, prokurentem, lilwidalorem
arbo na eecz kloelkorwiek2lych osob:
podwlzszenie obii:en e kapitalu akladoweqo:
7)

e

1)

z

2)
3)

4)

emisj:

ob

igacji zamiennych ub

10) ooozia'zys<u

rp6,(

z p€weh pieNszeishra

Lsra en'e 3posobr

dokyr

a

oraz

sra'ysp6Lk'i

11)

7ls

6.

Nabyc.ie

izbycie njeruchomosci u4lkoMnia wieeysleqo lub ldzialu w nieruchomoscine

wymaqa uchwaly walnego zgromadzen a.

Gospodalka thansowa sp'tiki

1.

2.
3.

4

5
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Rokiem obrclowym Spdlkijest @k kalendau owy.
Sp6lka prcMdzi ksieqowosd zoodnie z obowiqzujqcymi pu episami p6wa.
W spdlce ftvozy s e nastepujE€ kapilaly i tuidusze:
1) kapiial zakladowyi
kapital zapasowy,
kapiial z aklualizacti wyceny,
kapiler rqeNowy.
Sp6tka mo2e irozya iznosid uchwala Walnego &romadzenia, na poczqtku i v t€kcie roku
obrctowego, nne kapit i fundusze.
O pEeznaden u lNvozonych w Sp6lce kapilal6w ifunduszy decfdujewalnezgromadzenie
z wlasnej inicjatywy rub nawiiosekzazadu.

2)
3)
4)

t

s15

3

4

sposdb pzeznaczenia zysku netto spdlki okresla uchwala walnego zg@madzenia.
Walne Zgrcmadzenie dokonuje odpsdw z zysku na kapital zapasowy w slsoko3ai co
natmniej3on zysku 2a d.ny rok obrclowy, dopdki ka pital len nie osiqgnie pzynajmn ej j€dnej
lzec ej eesci kapitalu zakladowego.
pzeznaczeniu srodkow zgrom:dzonych na kapiia e zapasowym rozstzyga walne
zgomadzenie, jednakze czesc kap lalu zapasoweso odpowiadajq€ jednej hzeciej kap lalu
zakladowego moze bya pzuaczona syladnie na pokrycie sl€l Sp6lki wykazanych w
.pEwozdaniu lnansowym.
Walne Zgromadzenie do2e pzeznacyd zysk nello spdrki na:
1) d^vdendedra akcjona uszy
Pozoslaie kapilat ifundusze,

o

2)

5
6

D2iei dyrvldendyoGz terminwyplatdywdendy uslala Wahe Zgromadrenie
Zazqd Sp6lki jest upowazniony do podjacia uchMt w sp€wle wyplat :kcjonaduszom
za i.zki na poczet pzewidylvanej dylvdendy na koni€c rcku ototowego, jezeli Spdlka
posiada $rcdki wyslarczajae na !\rptate speln one zostanq warunki wypl€ly zaiiczl
orcEone w peepsa(_ hooeks- spole\ randlosl(1 wyplata 7al'qt kyfaqa zlodyh!o/

Postanowienia koicowe

1.

2

s17
Sp6lka publikuje swoje ogloszen a w Monitoze Sqdowym i Gospodarczym.

W spawach nleuregulNanych w n niejszym slalucie zaslosoMn e znajdujE puepisy
Kodeksu spdl€k handlowych.
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Akt n iniejszy jest jednodes

o

ie

p

rctokorem pleNszes o Zq@madzenla Akcjona uszy.

Akcjona.iusz Barba€ chwesruk, rykonujec prawa zgromadzenia Akcjonariu*y,
powotuje pieNszy Zazqd w skladzie: Bada€ Ctweduk Pezes Zazqdu 062 Rade
), szynonllNesiur
Nad2ocE w slradzie. odiuszch{esiul (PESEL
(PESELT _),
Jakub Chwesiuk (PESEL:
(PESEL:
Aleksande. Romanowki
J
___

'-)',

rid
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D.h stcdcbnacso srlpnir dsi Siqe d-udzic*eao PicNsago iolo (1? 03 2021 r), Ptcdc
mn4 N.kli4 zaMoh4, Noerilszcm v Birrej ?odlaskici, s siedtbie noiej Kd@Lln
Noki,ln j pry uricy J6zeh Ignacsgo Knskwslilso 6 12loli 10, v Bialej ?od6kej, odbylo sie
z$yarjne !0dnc 7-g@hdzeni. Sp6lLi pod 6!n4 CIELESNICA S.^ 2 sicdzib4 v CieleSnic,
(&lcj zwm,,sp6tka), zs!.j6@sm., s Rej.sb P'.dsicbioF v Kmj6!.sd Rqadr
S{dov.go pod nutuloo KnS 0000746994, (idc, O.lei.ia tr 22,21_504 Rokibq N1P: 537
2643+41, REGON:

zgodnie 2

331 163304),

Iu edsi?bior6$ pohdl .i podsbvie *i 4 st 4.2 sbtry z dlii 20 si.lPnia 1997 i o
lrrjo\sm Rejc*rzc s:\doNy6 @2. U. z 2019 6ku, Poz l s00, ze zm) z dni. 17 roatu 2m1
.o.r./ 16..90 ,/r omdzn.Nolnur )fo?idrli po'okol
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a) Srodki tnvalc

!

o wdtoscijednostkowej:

posfzsj

10.000,00

zl

amonyzowme

sq metodq liniowt, pzy

zdtosoweiu srawek pEeividzimych w s1k&ie rccaych shwek
smodrzrcyjnyoh,stanowiacynzal4caikdousla*tpodatkowej,

.

od

1.000,00

zaliche

zl do 10,000,00 zl

anodyzow@c

st iedno@owo i

w koszly w niesiqcu $1deia do uz)akowdla,

3

.

do 1.000,00 zl o otresie u?yrkopftia
loryzej rcku,
naterialy, E dla apeMienia kodroti
nad

lmllowe

sa

jako

tytu sktadnikmi haj4rku,
pozabiimovo eMdencji ilojciow4
wg uzrlkownik6w
b) hwestycje r obcych jfodkich
tnvllych lEzentowde sq w bikdie w
uasokoici os6tu koszt6s pozost4qcych
w balosredrrh zwiqzku z
lraczni
adaptacyjnldpomiejszoneoodljsyumoeniowqlnsestycje
oollre

sq

amorryzovare

c) Zapasy Diteri.l6rv i rorvar6rv
d) Produkry vhsncj produkcji

wycenia si9 we cen zdupu,

rycenia si9 na pozionre Koetow wylwozenia,
usratonych w wysokojci jredlich
koszrdw produkcyjnych od
loczqtku roku

O

\a

daen bitdso4y zap,:y ha.6.tu obrbwelo
sycenran^ !e i(dtls
opaanych !o$72ej zoad, jedna*ze na ponohie
nie s}zszrD od cen spEedozy

O Z.liczki

.
t

Da

dosrrrA

nE dzien

bildso$y *trceni&e

s4l

p watucie kmjowej e warrojci
noninatnej,
e walucie ob@j wg kusu lrdnicgo ogtoszonego

dla ddej watuty pu e2

NBpnarendzien

g) Od naleznoici

Sp6tka dokonuje odpisdw aklualizujqcych waitoj,, mleznojci

zgodn'e z pzepjsani arr.

l5b us6$y o

Echuhkowoscr, po uwzglednieniu

$opnB prawdopodobioistwa aptary wiez),rtno3ci, a talze
w oparciu o
anatize struktury zalesloj.i splar natezlotci, z uwzslgdnr€den
$opDa
ryzyxa

n'esplaceniajatie wiqze si9

[)

z

dm

naleznoJci4,

Akrnv! z ttutu

ddroczoncgo podirku dochodorvcgo Sp6tka rwoey na
przejiciowc r62nice dodahie z lr,lulu odrccenego
podalku dochodoego.

r4, Rachuek zysk6w i sFal

l

sloEqdblo w posraci lor6wnawczej

zgodnie z zapis

ZPK.

rs, Sp6lka

spozda

mchunck pzeptrw6w pienieznych merooq posrednq.

Bial. Podhskn, 2021.06.30
Osoba, ktdrsj poryi€nono prorvrdzcrie
ksiqg echunkorycl

"'#::Y"'
r:'*^"'

?REZES

DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA
do sprawozdania finansowego

cIELESNIcA Sp6lka Akcyioa
sporzqdzonego za

okrs

od 01.01.2020 r. do 31.12.2020

,

r.

7.<

A. wyjrsnienia do bilansu.
Sz.zepdta,4 z4it6 .rtiar q oi'i sntp totllnJo\g'tt $otkd\t traltch
tn
RnnrtiaiD\h i uanD.tt o'4t nn'6!!cii dtttsoktDitDnrch e\ienjqc' \hr ttdt l tta.e
Do"z4te| rci ob;oa'esa, Nkl'zh'io i ttnukrzqtk z tvrht: oahtnlizl'Jt
jndrilnaqtu ,@nRt\rPeo on. sk" koi'a'I n ltll n'ajqtAt nn'o4zotrncso loaaDte
'p;aNavierie sta tr ;
Odit zn'ian .totlcrczrsovej rhwttwcji htb titotzenid'

nnto;'i

l,!.

Nori obj'!nirj:tcr - $,rrd!ri niemsknrloe i I,re$nc

UMORZENIf /ODPLSY Al{IUALIZUJACD

Nora

objrini4jqc, -jrcdkj

tnlle

AMORTYZACJA'UMORZENIE / OD?ISY AKTI'AI,IZUJACE

,

7<_

I.2. K*olc dokonanych* lftkcie roku obelorvsgo od/!6n aklualizuhcvch varlos6 rktvt6rv lNilydt
;drqbnio dla dlucodninovych rkttry6* nidnnin;orvih onz dlugoterninoqcl akq^v6\Y finansovtch:
tlYalvoh'
Sp6lk. nie dokonrvala w bic4cym tokt obrototlm odpis6w altualinjqovch mrro{6 srodk6w
!rcdk6s hvalych w budowie, qanolci nGnaterillnvch prawnvch odz dlugoremino$)oh sltvsdr

i

fi ianso*)ch i niefi nansolyoh,

Nola

objilihjaca

-

ikw. tnrlc'

dlugotorninovc ikLv'v!

inin$v'

i nicfintnsoNc

Ksoh koszr6v ,rkonczonych pr.c ro.vojo*1ch onz k*oi' vinosci firnvi a
okrsu ich odpislryania, okfe(b;es;odpoNicdoiol ad 33 usl 3 onzarl 44b usl l0
1,3,

L4. Wsrloia grunl6N ur/tkovanycl silczyicic .

wrrro$ nie.n,ortyzdwlnych lub !i! un.anvch prcz i'dnodkr SDdkne nlvatvc[ !4Mnvch
Do'lr,$h umoN nrimu, 'llrrr.ry i inn$ b um6s. * !m z rJrulu und* Ictliigu
1.5,

nx

Sp6lka nie posiada nie amortyzotanych lub nie
dzielza$l, tym z tytulu um6w ledin3u.

r

1,6.

Li.zbi o$z varloii losiadsnych

papjcr6rv

um@n'€h srodk& lnvalycl m podshwie um6t

$

loiciorry.h

nalmu'

l I Pn*, N tvD Sriidscnvldziilovych'

zlnicnntchdluznychpaiicr6v;rtdii;''ych,*.rrart6siopcji,4 kaztnicn pra*, jrkic Przlztr'jl'

Dine o odpjsacb lktulizuj4cych *lrtoie nalczooic''zeNskrzilico slrnn Dpo@lrekroku
obrotorvogo, Figkszetriach, $Vko.zystlniu, rosri{zlniu i stnrie nn kobiec roku obroloNcgo'
1,7,

struktu*o rYl.snosci knpit.lu PodstiNorvcgo onz liebio i vaito3ci rtlniorlhej
subskrybo8anyct nkcji, w tyn upr4Nilcjo$nnych
1.8, Dane o

Krpiralpodslawo$ySp6lkitynosi6.4S7.l78,OOzliobejmnje6437l783*cjikatdadeanolcinoninalnejl

wartoi.i 26 000,00 2r'
a z OOO -\.i eniA z*rykb.h, n"dkJui( oa o "no" r 74 00000'/
C <.a32.740a(.r 5e1'( /q5kl)cl-'mRn.)' no\rdoi 5dgl "4o00zl
)300000021
a 530l]OO 3.-j'\e.i, Dz*,}lbcl, rn ennlcnoqMo (
C
shti e_i F^.)"ry.h,nso.3nchl,ow,nolci ! 6 r'00zr
C 'j'ol3
I o.roo rrcri.cfl r zqib(h .o$zi.r so danc.i 76 106007

C 26.000

akcji seii A imiennych, z$]kboh o

A(.lom' szo posiad44cy

co 44mnr.l

t*

na

wahyn zgrcmadzenlu cIELESNicA s A

Tl'l,.l",,i1ili'io,ru#.

I

pocz4rck roku obroro,v.so /Niek.tbi. i \vkorvsribie or-:iu koimr\v
karnrld\ I luoduszy l Tapa:o\vt(I i recnrorvjcL o ile icd0onk' nic sPort{dza zqrNqte!'r
zmian rv krpitale ( funduszn ) $Iasnyn.
1.9. Sr.D

tri

Sp6lka sporzqdzila 4sta*ienie znian w kapilshch wlGnvch za rok 2020

1.10, ?ropozycjc co do sDosobu !,odzialu zysku lub pokrycia

strity za rok obroto*f.

PrcFrcvucPrryocjh|y!.trd]
!)z

+r

dt.

sdl

iz

L'

p42td

l.t 1 Danc o slrde reenv Nsdlug ceh ich
zw iqkszcn i ach,

nyko rzysraniu,

rodiqt!

uhYorzenin
u istaniekonco$y

1,12, ?odzial zob0wiazt)i dlugoterninor4,c[ rvcdlus
bihnso$ego, pnc$idnvalyn unorvq, ok.6ie splaty:

na pocziiok roku

obrolo$egoi

lozycji bila$! o pozostalvd od dDii

2) nor5zcj I roliu do 3lar.
3) IoNyZej3lrtdo 5lat,

/'v
\-/a-'Z
6/

L?czoi kNot. zobo\v'4zrn zxbezpieczotrych ba maj4tku jcdnosiki zc wsk.zxnien
cb.rakteru i forny tych znbenie@e6.
1.13,

bilasoqA abezlieczenia hipoteczne - hipoteka uoma na ksol9
2,085.000,00 zl dotyczqce kedlau bdkowego oAz hipolek moMq na kwoe bczn4
L500.000,00 zl dolyczqcq pozyczki prefe€ncyjnej m zecz LFR w Wasawie
Sp6lka posiads na dzien

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernycb rozliqcn niqdzvokresovvch' rv tvn
kw0lf czyrrycb rozliczci ft'$lzyokreso$ych koszt6rv stlno\vilcych tnica nigdzv
Nlrioici{ olrzyninych ffuosdrycb sklldnik6rv akl}.vdrv a zoborvi4zruien znphiv zr
1.14,

W 0zypidku gdJ slladnik.kiyv6v lub p3std6$ jat lrk.zlr^nv
bik$drcj. jsgo p0Riazlnie niqdzy tyni pozycjami; dotyczy lo
nftznol.i i zobowitai na eei6 dlugolerninovai k$tkotcminowa.

1,15,

Sp6lka posiada adlurenie wobec:
l) iubekiiej Fundacji Roaoju z siedziba

.) bbowiqznie dlugoremtinore -

b)zobo\i4aniekn.korcmlro*e

rigcoj ilrjednej Pozycji
* s^zsg6lnoiri lodzi.lu

\y

w wa6awie z qa lu porye,ti preferenovjnej s kwocis

341.673,00 zl
99.996,0021

2) Pokkieso Fund6zu Rozwoju (PFR SA) zsiednbq w wt*asjo z !4ulu subwoncji finansowel
orEymnej z Tarczy Finarsowej PFR 1.0 w kwdcic 108.131,00 zl, * tym:

a)bbo*iezniedlusoteminoreb) aborviAanie

kdlkoremiDowe

31.?36,0021
2?.095,00 zl

l 16, L{.znr kwoi! zoborviqz i Mrtrnkdqch! * ttn r6*Dic2 udzirl0nvch p.z, jednostkq
Fyaf.nrji lorgczen, takie $cklorvy.h, nietyhzywtnych \Y bilaB'e' zc rsk.anjen
;oboritz.h 'z.bezDi€czoDych m naj{ku jodnoslki orrz chrntteru i fornv tvcb mbczpicczcn;
d'lr@nie nalei ]lxlkaza{ iniom.cjc dolyczacc ebNi4znri rvarunkdrycl Y Tikresic cmcryltrri
j
l
no{tu vszoDvch.
n odob nyc h $vi.dczcn or.2 vobec sdn ostek porvitanych ub

qlcctrBn_
l7. W nrzypadku gdy sldddniu ilrr'\6s nkb\d4.f in$rumrnt.mi fi nat\o\)mi !E
vcdldg $rrtoici eodznvej:
iJ irlohe zalo'lnE p'^jt( do usrletria nano!.igo'lzi'\cj, w pzyp.dku g'ly dan( przJje'c do
usillenir tcj vlrtdsci nic DoclDdz4 z akt''rvnoeo rynku,
b) dla klZdej kltogorii sldadniki nk$v6!v niebgd4cego ilslruncdlen linanso{vD wrdoi'
e;dzi"a ,ry[*^"r bihn'k, j'k rdqn'c, o ro$i,dnio skurki pncaco$'oi' /tllczone Jo
" n*Nowycl,lub odnh\ione n, krPir.l (rundn:z) / iLruxli,i'riNr'rov
;ry(h;ro'i I'b ko-b"
r okrcsio spnvozdawczym,
c) t.bdq znian w kapitale (runduszD) z aktualiz.cji ryJ,eny obojnqjT? sl.t lapil.lu
(tundrsz!) na poczttek i konicc okFs! spr.Nozdr$.zego onz jego aviqk4Dii i znn'icjszcnir
rv cilgu mku obrclovego,

l

l.l3-

Srodl,i phnigene

4ron'dzor!

!) aE 62, usl. 1 ust.rry

na

r..hunku VAT,

3

ktdrym

z dnin 29 sicrnnia 1997r - Prarvo

b) art,3b ust,I usaly z dnii 5lislop.da2009n
(Dz,U,22017 r, Doz,2065).
kndytorych
-

N. dzie'i

o

L I 2.2 O2Or. Sp6lka nie posi.dala

b

no*. s:

ko*o

O rp6ldziclczJch

k

m nchunku vAT ircdk6w

@7- U, Z 201?r' Poz

sach

pieD

ost zgdroicto{o

i9znvch

,!

2.1,

Struktun Eeczova ( rodaje dzirlalnos.i) itcrytoritlDa (rynld gcogrificzno)
puycbodolt nolto ze sPzediry iorv.l.6w i Prddukt6n,v zalo6ie' v jikin tc rodzaF
i ry i r6z.in sie od siebic, z u{zglldDieDicE zasnd org.nizacji spPcd'zv
prodtrkt6rv i Srviid€eoia uslug.

Pq.hodY u sPE.&4 {netu

w papadku j.doonck. ktorc snorztdz0jl ractdbck zyskdrv i strat rv vnrinDcic
k.lkulr,yjbym, d.0r 0 Lo.ztich r$nvozctrix Produkl6\v n. vlasne porneDy ori.z o
2.2,

b) zuzycia

m.terial6rv i cDergii'

I) ubezpiesqi i iDnych

S$ildeen,

g) pozostatycb koszt6$

iodzajo,'acl

Sp6lka sporz4dza pordMawczy nchunek zysk6w i srlat.
2.3.

Wysokoi! i

Nyj.S e.ie przyqy!

odlisorv ald.lizuj4cych Srodki tbvrle.

w okesie sprawozdawczro nie wystqpib odlisy aktualizuj4ce srcdki twale.
2.4.

wtsolrola odniJrv rkturli2uiq(ych

W olrere sp-a$o.dawczym

rafloii 4'p.sdn,

nr $]s.qpily

odpisy

"k

uali/ujq.

e

apa.).

2.5. Infornacjc 0 przychodach, koszt.cb i rvyrikacb dzialilnosci zrni€chatrcj rv roku
ob.olo\vyD lub Dnc$idzianej doz! ecbania rv rokr ristqpnym,

W rcku obroroaym 2020 nie aniechano podukcji ,zdnej z grup \giobds a nie ograniczno
n6l9p!yo oku obroroeyn.

dzialalnoSci Lmdlowej. Nie pmwiduje siq le, tego w

2,6. Rozliczrnie r6inicy lomigdzy Dodstls4 opodilkNinin podalkicn doclrodolyn'
lynikcn linansoqm(zyskioh, striiq ) b.utu.

z!(k4nn p?jrd6t.

zmnt*in

(

od*'r i od

or

r)

koiz6{ roe'bD(hi

sti,i$v,it lMv

Pd!!!r

F&esi

3

oPo&d o{

pley

z

wojd6d*i€o un{d Pn.y

hb ( Por.r+r{.t

/-,

-

Fr"*

Ddosby

pod

.saj$ odrhn ude(hodu

Ko!/t rrn,oanh ('odAds rnYxlvll, w b{dosi" B tvm od$tki om/
Luho\c, krdre no$,rlt/yty kor' ,rYsonetrix I'o'lkdw hrllvcb

2.?,

r6znico

Odselki oraz r6znlce kusowq kt6re pot,gkzvtv cenq nabtch iorYir6$ ltrb koszl
lrybyozcni! nbdukloN v roku obrolo\Tm.

2.3.

nt
Pouiesiooe rv osrahim roku i plano\vtne nn ntsttpnv rok
'nkltdv
pl'Dorvrnc
i
niefibanso$c akfrNr tnvalq odrqb.io nilot $ykrzad poniosioDc
n*lady M ocbrong Srodonisk.,

2,9.

Nrbycic rrcdkdv rnvrlyrh, N

tyn:

--dki,^-hnL,d*",.'y.,

o nrdavvcl'jncj
noszczcg6lntch pozJcji pzJcbod6w lub koszr6t
ivr.to6ci lub kt6fc vysllDily inctdontalnic,

K*dt! i ch.nktr

Porycje talie nie $$tqpilY

Inrd.mcjc o noszlaclr diazrnych z pri.nni bldlscztmi i pnclni ro4ojosyri,
(ie
ht6re
zost.ly zrknlilikowxne zgodnie z an. 33 un. 2 do sarto3ci nicnetcrialoych i

Dla lozycji sDra\rozd!tria finaDlorvego, {?raZorych

3.

*

rvaluhcn obcych

-

kursy

USD-3,7584 zl
EUR-4,6148 zl

4. Obj*Dicric struktury Srodk6rv pieniqrnych pEyjqtych do rachnnku przcpbT6w
oieniq2nych, an przyD.dku gdy rrchnnck pzcpbav'trv 0ienigznych spov4dzoryjcst
metod4 bezpoiredbiq, dodatkorvo mle2y pncdst.r/id uzgodnicni€ pneDb^vdrv
pienigzbych netto z dzialaltroici oDor?cyjtrcj, spon.dzoDc melod4 poircdnit; w
Drzj,p^dku rdrnic pomigdzy zniaDrmi stanu Dickt6rych pozycji * bilansie orxz
zninnrni tycb sinych pozycji *rkiz^bymi N rachuDku pncpbp6N pieniglych ,
pvyczyny,
Dalett rvyjrsnid
'ch

tolzeby spoutdzmia nchlrLu p@!lyw6w lieni€nych pzyjlto takq san4 dennicjq
lodk6w pienie2nych, jal4 zstosowdo pey p@enlow&iu 3rcdkdw pienieznych w
bilansie. W zwiqzku z lym bil&sowa zmiea sleu 3!odk6w pienieznych jesl r6Ma
oeprywom pE.&znym lcllo,

Na

s,r. hrornncjc o charaktene i celu gosDodrrczyo zarv.rtycl prez jcdnosrke umdN
oicu*zClQdtriorych $ bil.nsierv zrkrcsie tridbedryn do oceny ich rvplt vu na sylurcjg
maj4tkoN:i, linaBor4 i rvJoik fi&$oIT jedrostl.j,
Pazlcja nie

W!ep"k.

5.2, Infornacjc o traDmkcjacb ( $raz z icb kvotani) zawartych pncz Fdnoslke ntr
inny.h NrruDkac[ nit rynkoNe zc slronrmi poivi4zntryni, pna Ll6rc rozunric sia
podni0ty porviazxbe zdetiriowinc * migdrynuodosych standrrdacl rachuokoNoici
przyjgt/cb zgoddio z rozporz4dzcojcm (WE) trr 16062002 Prrl,nentu Europejskiego i
Rrdy z dDia 19 liDci 2002r, rv sprarvie stosdryada b'qdzt.lrodovych stald.ddrv
richubkowoici, *riz z inlornlcjaDd okrellajacyDi cba.lktd 6vi{zkn ze stroDani
porvilz.nyhi oraz iDnyni iDfom.cjrni dotyc4cymi tftlsakcji niezb9dnymi dln
zrozunicnia ich rvpttru na sytuacjg Drj?tkov4, liMosoat i nAnik nn.nsorT jsdndtki.
IDfonn.cje dotycztcc poszczogdlnycb transakcjj nogt byd zgrupow e rvedlugricl
rodz.ju, z \vyj4tkjcn przypadku, sdy infornacje na aeDernoszczcg6lnych Iransalcji sa
niebgdne dl. occny ich rvpbru na syturcje n.j4tkoNq, finr.soryl i rynik finansony

Pozrcja nie *ystfpLje.

5.3, Infordacjc o przccittoyn rv rokn obrotorvyn zrl.udnicniu, z podzialen na grupy

Pnror

nlcy m

n'nd, islmh roborniq(

h

Pno$ihyzdrudnnni pe, gEnh,ni kmiu

oebypu.brsrj4otu rbpmh be

s,4,IoforDtcje o $rnasrodzcnitcl\ h%iezrynigrodahion z zvsku,rqp'hcoiv'[ lub
tralcznych os;bor ivcidz4cyn N slilad o.gnn6v aqdzaj4cvch' nadzoNj4cvcl 'lbo
sp6lck hrndlo\rrcb ( dli kxzdcj srupv osobno ) zr rok obrotonv ornz
idiidistrujtcych
_;o;oyiazanircb
Nynikaj{cycl z encrylur i nv'tdscn 0 podobJvb
rszolkicb
ct,rrkteze dla bilych czlorkdlt t'ycb orgrn6rv lub mborYi&ariach zrci4gDi9tvch w
avi4zku z tyni €neryturlbi! zc {skazruicn kwoty og6l€m dla kaZd€j k.tcgorii org!tru'

s,s. Inlormacjc o k\Yotach ziliczek, krodytdP, po2J.zck i 3$iadczoniach o podobov
sKrd orgaD6\v zarzldzajlovcb'
ch.raktcrzc udziolonycb osoboh wchodzectd
nrdzorujqcy.b i .dninistrujqcych jednostkj, 2c wskazarion ich gl6Nnvch wouDkdw'
wsokd;i oDroccltownni. ohz wszelldcl hvot splrconvch' odPisinvch lubi
umotonych, a tak c zoboNi4zan zici*niltycb s ich ieniu tvtulen srvrrrncji
p0r9czc6 wszelkiego rodzaju! ze *skam.ich knotv ogtlsD dla kddego z tvcb orgrn''w'

$

i

Pazycja nie

eyslepie ||

Sp61ce.

Infornrcje o \rfnagrodzenin ffrmy ludytorskiej, rTpllconvn
obrotorvy odrlbnic za:
i) brdatric lsiavove v rozunieniu art. 2 nkl l usta\vv o bicglvcl
b) innc $ltrgi atqr&yj!e,

5.6.

c) uslugi

dor.dztrva podnlkoNego,

sh*yobjcclychrt$idcihch

Udngi

dohdrea podfl kd,eso

6,1,

IDfornrcje o przychodach i kosztacb z tytulu blgddrv popclnionych v latach
ubiegtych odtrosanych v roku obrotorwd n. kaDital (Iurdusz) wlisny z poda cD
Nie \astEpily zdarrenia, dolyczqce lat ubieglych. kt6re nalezaloby ujqC w slrawozddiu
fi nansowyn roku obrclowego

o bi.lhych zd.uonirch, j.kie risi!p'ly po dDiu bilansollb, ,
nieuwzglqdbionych w slrrwozdrn'u nnrDsorvym oraz icl rvpttavie nt syluacj9

6.2. Inrornncje

mij'ltko${. linrn:oNt orrz wynik fi nrnso*y jcdtror(i,,

Pod konicc 2019r. !o r@ lieflszy pojawily sia wiadomorici z Chin dolvci4ce
koronawirus!, W pie$szych niesi4ach 2020r. witus rozpe€slzenil sie na @lyh
Swiccie, a jego negalFmy wplyw nab$l dynmiki. Zazqd uwaza rak4 sluacje a
zdauenie niepowoduj4ce korekl w splawozdeiu Jltansowlm z rok 2019, ldz za
zdauenie po dscie bitansu wymaepjq@ dodalko*ach srainien Zanqd nonnoruj€
polencjahy wllnv i podejmie wszelkie hozliwe kroki, aby zlagodzid wszelkie
"egatywne
skulki dla sp6lki, aw szczeg6lnoloi:

.

w zwiqzku z nal4 liczb4 2arludnionych spdlka nie odczula w spos6b znacav
obosrzen z tytulu pandenii

.

plymola sp61ki zosEla wpafia subw€ncjq z PFR, oru vszelkie zrbowiqzani! z
t''lulu lodalk6w, pochodnych od sanasrcddn, zobowiqzai ked)4osych stdamv sll
odraczs6 i lozphnvad splaQ ra diu2szy ok6

v

.

sp6lka liczy na wzno2ony ruch w holelu w olssie od czesca do wze.$ia
zwiqzlu zosrMrcrn.d. *ryJudo$ /asmtcr 1y.1 i Planowyn wrpdciu
rzqdo$}o wczA6w na terenic knju

r

ozno*!

.

sp6lka na w oferci€ podukly wspieraj4ce odpohoia, ptozdrolohe w zwi4zku z
czyn liczyny, 2e w olresi€ jesiemo-zino$1m t€ podukly bqdl w znaczoym stopniu

prowadzone z sieci@i hedlowyoi pod k4tm produkl6w slOlki bvlv
2awi6zone na cza pandemii, ale w rcj chwili qFcajq i sa roczone w dahzyn ci4su

6,3.ttedstariienic dokoDrtrycl rv roktr obrotosyn zuian zisad ( polrtyki )
rrchunkorvosci, rv tyn netod $yc€"y, jseli vlvierij4 one htotry trplylv u sytnacje
mrj4tkoly4, fioansorvq i $ynik fininsorvy jednostki, icl pzyc4.y i sporvodo]vxn:l
znianani hvorg *,yDiku fim.so*ego oraz zniin lt klpilalc ( funduszu ) t1lrsnyn,
0rrz pnedsaawienie zmixny sP6obu sPorrldzaDia sPrarvozdnnia finanso\vcgo !vr.z z
podnnienjej przyeytry.

Pryjtte

zasady rachuniowolci Spdlki nie odbiegaja od popEedni€go rcku.

{Tj.sdericni zrpesniljte por6rvnt\vahosd danvch
slrnwozdmit nnarlorYego za rok poDvodzaj4cy ze s[rawozdanicm zr rok

6.4. Intornacje liczbol'e,

spmvozdania fin.nsow.
zsady ( polityke)

atmo

vr^z

2

a biezicy i popz.dii dkr* spnvoraw.4 sporz4deno nGujEc identvca.
nchu*o*dlci, jak i n4ody prcanbcii dlnrlh u spnmzdtniu tmns*1m

o wspdlnych pu€dsigrpigciacl! kl6re Dic Podlegij4 konsolidacji,w tvn:
r) m^vie, zxkresie dzi.lalnoscirvsp6lncgo pPeds&r%iqcii,

?,1,Irfolnrcje
b)

proceltolln

udzials,

koltrolorvarycl nceowych sklad.ikdP rkt aY6N t$arvcb ornz
rvartolci nicoatcrialnych i lrdhych,
d) zoboNi:tzoiach zaci4goiltych tra potscby pzcdsieNzigci. lnb zlklpu uz'.vaDvch
c) czgici rvspdlnic

rzc.zovych skl.dnik6ry akt}rr6rv tnvatych,
zoborriqzrn vsDdlnie zrc'igniqtycb,
przychodach
uzyskanycl zc vsp6lbego pEedsigrvziqcit i kosztach
t
€) czglci

g)

zobo$i?zaliach varurko*ych

2

nini svi4zaDvch'

i in$etycyjnycl dotctlcycb

nsP6ltrcgo

wsp6lnych puedsiawzigc e lodlegajqcvch
konsolidscji. W szczeg6lnosci, Sp6llG w roku 2020 nie rcalizowla wsp6lnych p€cdsilwzild

sp6ika w 2o2O

r. nie peysl{pila do

zidqjednostkq.
7,2.

Inford.cjc

o

irrNakcjrch z j€dnostkadi porvi4zllyn'

kt6rych jcdoostkr posi.da zltagtzorvaDic rv
k.pitttc lub 20 % w ogOlnej lisbic glos6lY N org.nio stanowiqcym sp6lki; lrYkaz
len porvitrien za crla takZc infornacje o Prccncie posiadrnogo zaangrzorvalja N
kapit.tc oraz o krvocie knDit.lu *l.sncgo i zysku lub strtcie letlo tlch sP6lckz. osrrlni

$

7,3.

wykiz si'6lck ( na^va'

?.4,

Jciclijednostkr nie sp0zldza skonsolidon.uego spnvozd.ni. f"insorveso'

siedziba ),

Irontshj{c /e
lub \r}l4ec6.ibr0rDici. o:
^v0ltric0ir
arroJ!lr$i.p'.w.ejrvrrzzdrtryriuz.:idni.i:lcJDiods14piebicoJkobsolidacji..
bJ oiurvic i sic'lzibie jodbo$k spoz4dz.j:lc0j skotr'oU'loreide sprasoTdatric lioxtrlo$'
M rvyi.ztn szczeblu grupy kapitaloY.j oraz niejs€u jcgo pnblikacji'
c) podstarvonycb wsk.Znikrch ckonoBiqno - IiDnso$Tcll, chimlderyzuj{cvch
dzi altrosd jeitnostck porvivrnycn rv daryd i ubiegtyn loktr obrotoivn, takich jak.
- przychody rctto 2c aDnodtiy Drodukrdv, torar6rY i daiori.ldrv orrz

- vy k
-

pEccilt

filansowy betto oraz llarloid
c roczne

kitit'l!

(furduszu) l'sncgo, z

z.tud.ienie.

a) dic i siedzilie jedDostki spon4dzaj4cej
b!

skonsolidovanc spmvoztladje finansoNc
Daj$atszyn szczeblu grupy kalitllotrcj, w ktOrcj skhd $chodzi ,p6lka jako

b) tr.2rvic i siedzibio jednostki sporrldzlincej skotrsolidorvane spr$vozdinic finansorve
o. oljnr*ryh szczeblu grnpy kapiialowej, skltd ki6rej $cltodzi sD6lkr jtko
jcdnostkazrlotnr, nalez4cej jedtroszclqiE do grupy krpitalorvej, o ki6qjnrorvr w lil,t

$

Nie dotyczy Sp6lki,

Naw9, ldrcs sicdzibyznE4du tub sisdziby sri tutorv oj j ed nostki onzlorhq prnvb4
k.zdej z jcdDostck, kldrych d^na jcdnosika jst wsp6l kicF potroszdcvn
nic0grrnicoD4 0dporviedzialnoS4 nnj4tko\y4.
?.6,

L w przyp.dku

sprarvozdmia fin,lsowego sDou4dzoncso za okr6' rv ciqgu k6rego

jczcli pohczcnic zostrlo rozliczone metod{ nabyci.:
a) firmq i opis pnedmiolu dzialllnoici sldlki pEejqtej,
b) liczbg, siltolo no'rinalD4 i rodzrj udzial6w ( ,kcji ) rvvemitdt.4vcx rv

2)

c) ccn* pnejqcir' rYaraosd aktJ\vdN rctto wcdlug rvartoaci godznvcj $dlki
przejgtej m dzici pd4czenix,varros{firny i opisz.snd jcj imortvzrcji'
jeteli polqeeoic zosi.lo rozlitorc nrctodl lloc.ia udzi!l6rv:
a) firny i oD's DEedniotu dzialahoici sp6lck' kr6re rY vvniku
pol4eeoii zo:(iIy qykreilabe z rcjslru.
b,li./bt. sarlo!4 oomintrnl i rodzaiudTial6$ (ik.ii) rrycmilowxDvcb LY coru
porncz€nn,
c) pnychody i koszty, zyski i stnty omz zdinnv rv loPittlacl rvhsnvcl
pohczonych spolekza okr6 oit poczqtku roku obrotorvcgo']t cilgu
hdrcgo !a{4pilo pohczebie do dDit nohcztoi.
Nic *Tsqpilo polqcebie Sp6lki z idqFdnostkq

L

w Irryprdkn wyst$orv!oia triepc$no!ci co do noz$vold kontvnuotrbi'

dzilhl;osci, opis ry;l trieDovDoSci ornzsnvicrdzenie,zetiki nicpcnto!{ $}st9pujc,
orrz*skrzmic, czy sprarvozdnnie fibmso$.z.Niern korckty z tvn zNi4zancj
inlornacjr porvinna z.lvierra rdnDiez olis podejboNarvc! bld, pl$ov.Dvch
nrzcz jednorkg dzilhn najqcych m celu clininrcjg Diclcwnosci.

{qierle posiadmych pnez zdz4d irfotuatli nie *vstepuje niepeMros6 co do
nozliwoicikontynuowiadziatslnoscilezSpdlk9

w

t0. Innc infornacje liz wyEieniotr€ Porr?4ei jEzeli dostby w istotny spotob
wptr!4c M ocetrt sytlacji bljttkorej, lirdsow€j oraz vynik Iina$orv j€ihNtki.
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SPRAWOZDANIE NIEzAIE2NEGO BIIGTEGO REWIDENIA
Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

zo okres

od I stychio 2(D0 roku do

31

grudnio 2o2o .oku jednostkii

CIETESNICA SP6IKA AKCYJNA
z siedzibq

'H:&"*ffi;lgtES?Aj

w Cietejnicy 22. Roki,no

12l

-50!J

{*V
Sprowozdonie niezoleinego biegtego rewidenio z bodonio
Wohego Zgromqdzenio, Rody Nodzorczej i ZqEqdu
CIELESN

ICA SPOIKA AKCYJNA

Sprowozdonie z bodonio rocznego sprowozdonio f inonsoweglo

Pnep,owodziilmy bod.nie z.rqczoneso rpfowozdono rinon$we

do 3r.12.2020.. {.sprowozdone finanrowe l crAESNrcA sp6rkd okcylno {,.sp6rkol zdedibq
wcrerejnrcy22, Rokrno (2r-504). no krqe skrada 3te:

rl
?)

wp,owodzeniedorprdwordonidrnonsowe06,

3l

Rochuek zy*ltw t,oi wltozujqcy zo okes od 0r.0r.2020r. do3r.12.2020r. drdl9 ne o
w q30ko3ci

4l

Brons spodqdzony

dren 3r.r2

2020 r.. kn5ry po nrcnre okrywow

ipolrvow

wyko?ul6

zenowi6nre zmidnw kopiiore {,undueul wrosnym zo oker od 0r.01.2020r. do 31.12.2020..

wlkozujqce

5l

^d

&iek4n

e kop toru wl$nego o kwoie

Rochunek p?eprrav6w pienleznych ro

oker od 0r.0r

dt DoddLo\- roro. e obor eno l |po4ozdorie

2020 r. do

rno

3r.rr.r0r0

r.

Bkaulqcy

,4e1

A*

31 grudnio 2020 r.

losny oboz syruocli mojqtkowel lnionsowej sp6rki no.dzleh
ord, jeiqnku ri^dnsowego ip?eplylv.w pienle

wdehid r ee4 r. o rochunkowolci l.,u5rowo o rochunkow.icf 2l z) o,oz pr4jet\m zo5odomi lpor rykql rochu^kowolcil

, dn o 2e
poz.

jen zgodne co do lomy

i ndci z

obowiqzljqcymi

r. j. Dz. u. z

202r r.

Sp6,kQ

zorroro rpozqdzone no podsr.wie powidrowo prowodzony.h
slowyordchunkowoici.

No*e bodonie p?eprowodt amy :godne, K.olowymi srondord
Rewidenrow

ff 343o/s2o/20re

re

'6p4e. qoq

Biegr ch

sprowie koiowych ,ondord.w

I.KSB) o,ar do$wde do !now, z d^io
ll mojd 2017,. o bjesrych Gwidedoch, firmoch oudyto6klch qoz nodzoze plblcznym
l,,unowo o biesrych €wldenroch r.j. oz. U. z m20,. poz, l1l5l, Noeo odpowlednono3a
dalej optono w Gkcj noeeso sp'owozdono

odpowldzaho3a breglego €wide

htd zo badonie sptuwazddhio

nndftowego.

od sp6rk zqod^e z Mi9d4norodov,.yh (odekem eiyki zowodowych
besowych (w rym Mied4norodosym tandordomi nezoleino3c) Rody Miedzy.orodowych
sro^do.d6w Eiycznych dro Ksieso$,ych {,,Kodeks rEssal puyj€rvm lchworq Krojowel Rddy
Biegrych Rewide^r6w nt 343t l52.l2at9
zowodowel bieqrych ,ewdenr'jw o'oz z nnymiwymosomi etycnymi. kl6re mojq zoslqowonie
do bodonio sp,owozdoli InonsoBych w Porsce. wypernil3my nore inne obowiqz! eryczne
zgod^le z rynl wlmo96m
besry @widenr orcz I'mo oldyroDko pozoto niezoletni od Sp6rki zsodnie z wymosom
ie o biegrych rewide.roch.

uwo:omy.

:e

dowocly bodono- kl6rc u4skoiimy sq wynorczojqce

dby sro.owi6 podsr.wQ dro noszej opini.

I

odpowiednie.

odportedzlolnoaa zonqdur RodyN.dzorczej zd spldwozddhterinansowe
?o?q.l sp6rk

jet

odpowiedzia ny zo iporqdzenie, no podsiowio prowjdrowo prowodzonych

ksqs rcchu.kowych, spr.wozdonio rinonsowego, kl6e pzednowio zeietny i jojny oboz
5y'!ocri morqrkowej irinosowej iwy^iku finonsoweso sp'5*i zgodne z paepsomi uroq
o rochunkowo.ci, pnyj€ryn ,orodom lpollykq) ochunkowocioroz z oboiqzujqcynt sp6rke
pzepnomi prowo i rarlrem, o rokie zo konlrote wew^ertuq, kt6rq ?o?qd uznore
umoziwia spouqdr€nie rprowordono rnonsowego niezowierojqceso
islol.es o ,niek,

r.enio tpowodowonego orzurtwen tub biedem.

d

Spoaqdz.lqc $r.wozdon e fmBowe zorqd Spdki jer odpowrodzidt.y zo ocene udo nolc
sp'tki do konlynuowonio d,iororno3ci, ulowflen e, leieli mo ro zonGowdn e, sprow &iqzonych
z konrynuocjq dror.rnoic o'oz uo payjQcie zosody konrynuocii droro^ok joko podrowy
.ochunkowojci, z wylqrklem stuocji, kiedy ?ozqd obo zdmez. dokonod lkwidocjisp6rkj,
olbo zoniec hoa prowo dzehio dzio ro nojct, o bo nie n d d nej reo n ej o[emdtF!-/ dto fhrido cji

t

lub zon echon o

dror..oic

zozqd Sp'tki oroz cronkowie R.dy Nodzorczej

,q

zobowiazani

Cro.kowio R.dy NodzorcFjsq odpowiednon zo nodzorowonie p

odpovl€drlolnoi€ blesleso Gwldenro ra bodonle sprowozdonto fl nansoweso
Naeym' ceromi sq uzyskonie .ocjonornej pewnoac czy sprowodoie rnosowe joko c6ro16
ne rowier. kiolneso aiektd,cenid 5powod@anego oturhvem tub bredem oroz wydone
zdwie@jqcego ndnq opinie. Rdclonorno pewnoaa jesr wysokim
potomem pewnolc , ole n e swoGnruje, te b.donie prepDwodzone zgodnie z $B
wlk,yie ish ejqce

tohe

?wee

znlekJzrdicenie. zniekrrolcenid mooq pownowoa

ro rkuiek osu5hvo

morno rocjorctnie oczekiwoa, ie pojedy.czo
ub rqchie mosryby wplynqa no decFje gorpodo.cze uzyikownik6w podlere no podsrdwe
,eqo rprowordd^ o finonlowego.

zo

z.ke! bodon o

i5rotne_ je2eti

obejmlje zopewniento co do p.4erej rcdownoaci sp6rki .n efektylvnojci
ub *urecznosci prowodzenio jer rpow prez zozqcl sp6rki obecnie tub w pr4?ro!ci.
nre

,sodieqo

rer

,

Ksu nosujemy zowodowy

oqd i zocho@iemy

zowodowy

o.en'orq r,,o ..o..ego ?a€s4orcano :p'o^ozdon'o
rpowodowoneso o?utwem ub rrtedeh, prcjekrujemy i pzeprawadzar{ ptoda
bddonio odpowiodojqce lym nrakom iuzyskujehy dowody bddonto,
lopidr.
krdG ia wrlror.ojqce
ronowia podjrowe dro ndrej
isiohe€o zniekrrorcenio wy.ikdjqceso z orurl\vo jed wekze
nr: iego wynik lqceso zbledu, poniewo: ortusrwo moie doryczya ,moq, rokzetrtuo.
.elowych pominiee, wprowodze^ o w blqd lub obelacio koniori w*ngranejj
ide l/ir

uzrkujemy /o&mienre koirrori wewner@el sror@net do bodonio w cer!
ropoekrowonio p@cedu bodonio, ki6r€ la odpowiednie w donych okoticzno3cidch,
ole .ie w celu wyrozenio opinii no lehor 5kutecnoici konrori wew.eiznej sp6rki;

oceni.my odpow ednide zonorowonych zosod lpotiiyki) rochunkowolci oroz zorod.ola
eoclnkow kiegowych orozpowqzonychujownien dokonanychprezz.aqd sp6rk!
dpowiednlojci zoslo5owoflo pEez Zozqd Sp6rki zorody

podl|eie lzyskonych
c4 nnieje kroho niepewnoad &iqzono ze zdoaenom
lub wdrunkomi, kr6ro mote poddawda w roczqcq wqtpiwo6a zdornoia spdrki
koniynuocji drotolnoscl joko podstowy rochunkowoict oroz, no

dokonlynuocjidzoro.oic.re:oridochodzrdydowniolku,iernielehrornoniep*no#,
wymosone jet od nor tur6cen
u biegrego rewide.ro
no powiqzone !jow.i6.id
joxori rdkie utownieno
lq nieodekwdhe, modyfikulemy .o{q opinre. Nora wnosk
bodonio uzFkonych do dno 3poaadzeni. nor€go sprdwozdon
jednokte pzyrre zdozenio lub worunkl mogq rpowodowoe, ie Sp6rko zopnerone
rontnuocii dziorornoscil

oceniomy os6hq pczenrocjg, srruklue i zowonda rpowozdonio finonso#eso.
w rym ujoenienio, or., czy sprowozdonie iincnsowe prcdd.wid bedqce ich podrowq
konrokcje i zdaaenio w spos,tb zapewnlojqcy uerehq prezentocje.
Pzekozujemy

R.dte Nodzorczej nromocje o, mied,y
nocrqcych uno|onloch badono_ w rym szelkich ho.zqcych

sroboicioch konnoliwewnelmej, kr6rerdenlyfikujemypodczor bodono.
Inne Inrohocte, w rym sp'owozdonrezdnardtnoicr

No nne inronocle rkrodo sie sp@wozdonie z dzioro noaci sp6lki zo @k ob@rowy zokorlczony
31 gtudnio2020, i,,Sprowozdonie , drd rd noicrJ.
odpowledrolnoi€ zonqdu r Rody Nodzorczel
zazad sp6rki jen odpopiedzid ny zo rporqdzenie Sprowozdonio z dztorot.oact ,gi)dnie

czlonkowe Rody Nodzorczej q zobowiqzoni do:opew^tenia,
zdnolorclcl sp6rk sper.ioro wymosono pneidzione w Unee

Nono op nio z bddonio sprdwordo^io,indnsoweso nre obejmuje spdwozddnid zdzarornoaci

w &iqrru zbodonem rpGwozdonio

tnonlowego

noqm

ob@iqzkiem len zopornonle

ltrFspio^o7don'ei.d,oro-'o.poFr'e.(ld-,e,r'{orn-aepo:ne
ze sprawozdoniem linonsowyd lub

.orq

wiedzq uzyrko.q podczor bdddnid, lub w inny 5po56b

le! no podtowe *l,kononej procy slvierdzny 3totne
w Sprowozdoniu z drorolno3ci, iosteimy zobowlqzdni poifromowdd

wydole sie isrolnie hiek?lolcone.

zniekrorcenio
o lym w noqm

zwymogamiUnoq
o nie opinit cry rprdwozdonie z dz oL nolc zo nolo
czy jet zsodne z inromocjomi 4w6dym

sprowozdoniu z bodonio. Norym obowiqzkiem zgodnie

o biegrych r6wid onloc h

jen 6w.ie,

wyd

w Jprowozdo^ru tinonsowym,
oprnrd ospr6wozdanru : dzrorornoScl

No oodn.we wykon..ej

w

lrokcie bodonio

zotoro spozqdzone roodnle, or

Po^odro,

w rwiele wied4 o sp6rce ijej oroczedu lzyrkonei podczor noreso bodonio

oawrodczomy, :e nie sn ierdzijSmy w sprowozdo.iu

z

dnolorno3.i isrolnych hiek*ror.e'i.

z. bodoni6, ki6reso reuuto,em jen ntfiejsze
3prowozdo.i6 niezoerneoo blesre€o rewdento test Mdsdolend leinlewlcr dtorojacy
wimieniu PoL rAx 3 sp. zo,o. z rledrbq w wor*owie, wpkonejn. |nie lrm.udyio6k.h pod
numercm aotr wimienu ki6reso kruczoEl begryrewide.rzbodol
K

ucrowym biegtm Gwideniem odpowiedro

^ym

wo6zawa, dn d rTreFno202rrok!

MoQdalena
.

Lesnlewlcz
3re9t Rewrdenr

Elek'on.znLe

p"apr'-v

p.*

Magda ena Leaniewl.z

Data:2021.0&i7
r0:42:57+02,00

nr 6w d. w rej. KRSR r 3064

wodrojqcy bodonie

on /olqodpow"d,idlao: iq
nrmy oudyloEkiej upownionej do bodonio
,p,owozdon finon$wych ff ao9r

ur Boro Komoo,rNiego s6C or(.9r

ciELECTiICA sptlka
crerelnrG 22,

tukbo
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