
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. a
r€0. A nr 25032013, osloszoneqo w Monitoze Sadoayo i Gospodaazym numer 219/2013
(5607)zdnia13lislopada2013r podpozycja930s92.

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

norariusz: w Bialej Podlaskej a rep. A 483312020 W dniu 17 s eQnia 2021 roku

Nadz$ydajne Walne zgrcmadzenie Akcronanuszy podjelo uchMlg nr 1s w spBwio zmjanv

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.

Kapital -kladorry Emitenla wynosi obecnie 6 437.173 00 zl (slown q 6z€Sa miion6w czlerysta

osiemdziesiatsiedem tysiecy sto siedemdzlesiqtosiem zbrych) idzie is e na 6487173 akcje s€rii

Sp6lka wyemitowala dolychczas:
1 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

Kapital zakladowy 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,

REGoN 030013462, w reumieniu art 55 r 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

fr€



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

Metoda zoslala *slosowana w eu pzedstawienia Mnosci aktywow (6rodkdw t^valvch) nie

objelych wy@nq peeoznawcy majquowego, w tym w veegdliosd v/vposazeni: zesporu

pala@wo - gastronomiQnego. Nabyle wyposazenie od4iercied a cha€Kq obieklur zespor

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

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

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

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.

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

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

istniera akcje, kt6rc nie reprezenluiq kaplalu zkladowego sporki (nie stanowiq y,zal w



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 a koholowvmi o 2awartosci

powy2ej 18./e a koho u waznedodnla20kwietna2022 roku.

Prezes Zazqdu- Earbah Chwesiuk

Pa. Aab"r" C'kFeul jesl jeoynym aorker zatad- (pel !l\qe Ptde a Zarz4tJr)

zdrozyc'e 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 Inleherotrlch:
wakcje 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 d o nini€jszego

Dok rrerlL klonacyilego zgoolezt€gciq lego o?wora.ia

suma biansowa 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

2021 r. 3 703 131,75 (osiem
75/100).

siedems€t tzy lysiqce slo lrzydziesci jeden zlolych

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.

w 2o2o roku cieeen € sA otzymala dol.ciewwysokoscl76l61,69zlzagw2021 do koica lipca

wadoSit otrzymanych dolacj wyniosh 115 695,11 zl Byly lo gl4Mie Srodki pomo@we

pneciwdzialajq@ skutkom pandemii covlDlg w dyspozycji PFR, PARP, Slaroslv Bialskiego

Zakradu Ubezpieczei Spolecznych i Woj$ddzkiego Uzedu PEoy.

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

spo.ob o?c2nceen'a skazrd nie'nFonos^ TabudoMt.ei ab!*dqr pa'acen o€7
oudowl >tanouAcy^h lqe.re zesod p"la.owo oa*owv PzednidtoM

nieruchofiosd jesl wykozyslyvlna do swiadcaiia pzez spdlke uslug holelowo -
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

(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.

Podlaskiel, Vl Wydzial Ks qg Wieczyslych, prcwadzi ksiQgQ wieczysta

KW Nr LU 1B/00131335/5.

soosdb Dzeziaczenia: Ekazana nieruchomoac zabudowana jest zabvtkowvd budyikiem

wniami kr6ry zoslal v/yremonlowany || lat. i 2O2A'2O21, Spolka prowadzi d2iala noSC

podukcyjnq w lym budynku Na dziei 3107.2021 wanoSd ksiegowa telo 6odka tRarego

{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

Pod ask ej vr wydz al Ksiqg wie@ysiych, prowadzi ksiag9 wieczysta

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

w dzale lv ksiag 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

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

spozqdzany jest niniejvy Dokument hlomacyjny jest 310000 akcii jmiennvch, zwvkrvch,

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:

ieden millon rEysla dwa rysiqce zlolych) of€a.a pub iczia Akcji oreow:nvch jest drusq 6tedE

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 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

hfomacje o statucb slatut spolki zostal olloszoiy w MSiG nr 219/201aG607) z dnia

13 11 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.
spdlki p@wadzona jest w lrybie subskrypcji

Podsrawowe intomacje o wE;il;a-lsji nolych 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 jednej akcji wtnosi 4,20 zr (srownie: cztery zlote i

2Ol100)

rvlinimalny pr6q emisji Uznaje sie, 2e emisja akcji

zakladowego sp6lki doszly
subskrybowam co najnniej jedna

oG2 pod44szenie k?rilalu
do skutku, jezeli zosian€

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

test wylednie sp6lka. zapsy odbylvajq sie w fomLe
arekrror ierej pop7e7 .lrofa 

'n@'Etot4 
spdr{ znaduiE E ':a

pod adr..rm: y4!4!j:!tcjirjjd!e @n. Aby subskyqowac
alcje ralez/ z,ozya spol€ ao's na akce a laslepl'doLotd'
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
wd--ry .a atc,. oow.iy o'c ao\on'^vdne lll o w) a,1e w

temin e wlznaczonym do zapistarania siA na akcje, w lomLe

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.
Okres zwiq*nla 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
od dnia poMlecia uchwdy fi 12 zwyczalneqo
zgromadzenia sp6lki z ddia 17.08.2021 t \|
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.



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

2oo rys. 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

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

Krafr. menu spdlka pla n uje oleowac prcdukly od k€fiowvch produ@nt6w w iednvm miejscu

1OO iys zlotych pzeznaeone zostanie na: dzalania ma*eungowe ispierajace spzedaz na

450 Vs. zlolych pueznaeone zoslanie na: wprowad&nie i oe6j lnii alkoholi stazonvch

zakup beczki i abezp eczenie akcFowe.

Planowany spos6b wykouyslania pu edmlotowych 16rodkjw:

Podstawowe lnfolmacie o lstotnvch ev.nikl ruzvka

1OO tys. 2oq/ch pEeznaczone zostanie na: rcmonl zaplee€'zeslawlahl' (zaktadu

prcdukcyjiego "winiamia). spdlka konlynuuje remont fabrvk. Dodatkowe magdvnv uspkwnia
prace pomogq rozszezyc line produkt6w sp6lki. Dodalkowa pzestEed na bulelki pded
kupowac szklo w lepszej cenie.

52 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

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

1OO 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

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 wplrv w *czegol
n. olalaForl Emire la l.qo p?eptwy o'enezne. r!4racF lrdnsoM sr rnansorte

perspef rylq ub wanog4 sp6lk.



Nie mo2na wykludyd, 2e z uptwem 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.
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

Sp6lka planuje rczw6l popuez 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

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

stn eje ryzyko pojawi€iia sie na rynku podmiot6w konkurencyjnych w branrv holelerekiej,

hdozacych obiekty hotela6kie, oferujqce uslugizblizone do uslug ofercMnych pzez sp6lk9, @

mogloby skutkowad spadkiem za nle€sowania klienl6w uslugamispdlk

Ryzyko zwqzane z ofe@wanlem produkl'5w p'emium

Spdlka oletule Pbdukry k|asy
lrudnej syiuacji lospodarczej

premium (produkly spo2r{cze, uslug hotelaNkie) w pzypadku
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

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

lstnieje ryzyko e azane z b€kiem plahosci a iaklury z zakupiony towar' Rvzvko slaiie siQ

tym bardzlej dotkliwsze im wiaksza iczba kl enldw nie 2aplaciw krdllim okesle

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

sytuacja &iazna z pandemiq zna€oie wptnela 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

Ryzyko zwlaz.ne z niewlasciwa slrategiq

obszade co bedzle mi?lo nea a t!ryny wpirv na s pzedaz



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

ryzyko nie zrea izowan a zalo2onych cel6w spzeda2owvch pzez sp6lke

w przyoadku silvierdzenia zachobwan a w zakladzie ptodukcyjiym, zoslanre oi oKrsowo

*mkniery co negatywnie pzelo2y sie na plan prcdukcyjny spdlka w okesie od lipca do

oardziernika produkuje na magazyn, aby w okresie jesienno_zinowvm dysponow:c

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

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

^iewyplacalnoscl 
lob zagrczeni: nieqplacalnosciq Emilenla jego 2obowiazania mogq di'nie2

podleqac rcslrukturyzacji na nocy peepls6w Prawa esirukluryzrcvjnego w pzvpadku

upadlosci. restrukluryzacji Lub niewyplaelnosci Emlenla akcjonaiusze mogE nie odzvsk 6

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

Emitent podejmule dz alan a zmiezajace do rcali*cji cel6w em sji Akcji Orerowanvch. NLemniel

iednak wszelkie op6:nienia lub b€k mo2Liwogcl rcallzacji poszQegd nvch @ldw emisj Akcj

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

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€ d 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

wynikach slatch, pewnych w zakresle, w kt6ryn mo2na bv oczekiwad 
'6 

wvnikile na obecnvm

poziomie beda v\yslapoMly w koleinych lalach obrolowvch.

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

Inwestozy powinn bya swiadomi ryzyka. jakie niesie inweslowanie w akcle : ich decvzle

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

uzyskanie @ne sp Re d a2y A kcj ofercwanych, kt6ra mo2e bv6 islohie n 2sza od ce nv. po kt6 rej

zoslaly naq4e. Ryzyko br.ku ptnnosci Akcji ofercwaiych wia2e si9 r6wnie2 z b€kiem ralwo

do stepnych inslru m eni6w u mo2l wiajqcych o bdl AkcF fi i Olerowa nvmi Ozn a@ to 2e spEedaz

Akcji Oferowany wiq2e sia z konie@noecq samodzielnego potzukiwania pzez Inw€slora

nabrrycf Akcji ofercMnych.

czeste nowelzacle niespolnoec oraz b6k jednolitel interpetacji pzeprsow prawa w

szczeq6 nosci 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



zobow azan eiqzanych z koszlami pracy, prccesem

e'comme.ce lub sposobem rozlczen a podalku vAT

Bran2a, w ktd€j d2iara Emilenl w Pos@ chaEkterFuje sie du2vm pozionem konkurencj.

zmana poltyki enowej pu* najwiaksych udeslnjk6w rynku lub ewentualna konsolidacla

bran4 mosq spowodoMc poslanie dodalkowq prcsji @nowq ia innvch uczestnikach do

w€ry,fkacjl poziomu ei. Konkurencja enoM wsr6d ueestiik6w rynku mo2e w konsek\'lencli

pEeto2yc si9 na spadek mar2 ipogors4iierynik6wnnansowych Em lenta

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

dodaLlovrym opodarkowanem dzia alno<ci



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

Mo2riwoSC wypfdry 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,
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

takiejuchw:t za dany rok obrotovry. Nawet je2eri&zqd &ekomenduje pzeznapeni€ zysku
2a dany rok obrclowy na wyplata dywidendy, zazqd nle mo2e zaqwa€nloMd. 2e zwy@ajne
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 e 60czawszv od 1 st{dnia 2023r. t. nie sa dwne w prawach z akciami
stnieiadhi.

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

RvTVkoTnlany snuklury akcjona alu wymagajqcej zmianq slrdiegii Sp6lki

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



n 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

n emo2nogc wkonwania pzez nich zobowiqzai wob€c Ehitenla i paez to wl MeEc

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

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, Zd4z!r!q!-S9!! 9!!!

Do nini€jszego Dokumentu Intomacyjnegodolqdono
(1) Skan aklu zalo:ycie skielo Spa,lk wjegopi€tuohym bzmien u
(2) Tekstjedno ity sralulu spolki
(3) Skan uchwary nr 13 Zwyeajnego Walneso &rom:dzenia sporkiz

roku w sp€wiezm any slatutu sp6lki,
(4) Skan uchwary nr 12 Zwyeajnego Walieqo zgrcmadzenla Spolki z

roku o podw)Zszeii! kapiNalu zaklado@go Sp6lk popzez nowq
€mach subskrypcj oh,anej,

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
powadzonego pzez sqd Rejonowy Lublin-wsch6d w Lublinie ? siedzlba w sw dniku v wldz al
Gospodady Krcjowego Rejesttu Sadowego pod numered KRS: 0000746994, NIP

5372643441 lda ej ,Sp6rka") jako Eezes Zaeadu up€wnlony do j€dnoosobowej reptezeniacji

sp6{ki, w lrybie ad.37 a ust.2 pkt4w diqzku z an 37 a usi.3 Ust wy o ofercie publicznel i
watunkach wprowadzan a instrument6w finansowych do zoaanizowanego systemu obrolu 062
o spdlkach publloznych, n niejrym o6wiadczam,2e sp6lka ponosi odpowiedzianosa za

infomacte zwade w powy2syff dokumence. Jednoeesnie o3wiadc4m. 2e zgodnie 2

adwno moja jak i spdrki najrepszq wied:q i puy dolozeniu na ezy'lej stadnioscl ilfor'Iacie
zawane w dokumencie sq pEwdziwe, Rete ne i zgodne ze slanem faktycznym.

CIELES Ica sD6rka Ak ,lm
creLe{nrca 22, 21 s04 Roublo
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Mi6 onc r ciosci pPed wpien Sp6lki do rj""!u -_'

I Al(jc no$r.b.disir Dog4 bvc alcjad dicsvni Lb m ok':ciela----_-_
+ lr ri".am r"r."n'""<r al iv alcji inim) (f '" 

alcje n! okuicielr' --_-_-
t s'olL Do; eturlo@O ob jlacie @ime M a*cje obljcicje z priwm pieM*tut\La

o; .i{u@ly subskrt?cvjft .''^'

". irU" spafi ""s; ;ic ** jdlde a aodq aLc'orsi\ sa ruo?niP
dob;o"oin"). z"',Jv. tvb i k fliki uoPmia orcj' okEla kildotM*o u'hr€la
walnqo Ze orada a --_- ----:j --_--
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l. /,*cjoidiusan oloji iniemtth upqryitejowdvoh lzvsbsuj9 t6wo lieNsrcnstwa

md. a "l. 
ji in cdl ch dp ?wilejoqr ) 'h Pemczon d do -br cia --- _-_-_-_

r. ,qriio*i"J' ^i*ia;v ,tvi ak;c iilkme uptzwikio\@' do oboviet- 
avl'aaonioia m pi;;; z-ad" od szvs&ich po?osElvch akcioodev
*,i.a,i.i*l "*'n i-i.." "p-i"" "jo*" 

4 wsl!&icm: osobv pokn(jdl Teo

i'rcre'r i""ov *l p*" anv.\dozbv'ao@env T!el4 awadomieD a powim!

^'i".! -o"-'ri"ii" oa slolki, 'epFalrowej P@ Tatz'td' do odbmja
olwi"d( a1 o skor.v miu z pdNd PieM/tuh@ rrbvcio ai<j i --

r W pzyp,arr ruUy;a aLcj; q lm;b @liaji pdqa pieNs26s'!- cem mbvcit 16\@" iJ[L" "jl^q ; *wiadonienir, o koq- mowa w usr' 2. de wjl\s7e' jedn']

; *"y.r"l'"*j ty.i ,k'ji * d zien ,o^id zwisdoncni{ o L6rym nosa w usr' 2

u "-j*a- *io,i*.s"ii" a" s".ro$ei ceav tucji jq oskca'co usElm:d do*om I
*^['iii piia-y p*" 

^isd 
M Mio*k r€tb-so z alcjo.diu:zv up*Mio-vch

z wlu Dmwa p? MzeisNd Wvsqpidie D@ iqbego z up€\Donvcb dclorMwt

' i"i"trit". " 
i"*"t""i" *^^"*v powoduje aviddne bies! le'lnddw' o I(6rvn

4 Upnukni sl(,ooeiusa Dos4 vrvlonac p?wo pieMabM! w i€milie l' dni od

o;n@awiadomien'a o mM zbvcia dl'ji --_
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Akojodi64 s?koDuj4 pnwo pieNszenxiwa poptuz zloiaie azqdo{i Sp61Lr

Disem.ao oawi,dcroi! o @lizacji pmu piwssisva !trd tp!$em reminu o

noln ;o 4r N N 4. osq adcu oie powioo wsl a,Md liczbe slcj.. rorc arcjod us.

zsie@ .,br a w r@r\ !e51@cj. p ?w Piwszenwa_ -----_--_
v pr4lsoln , gdy o"wiadcaris o rcalticji Frawa pftIwedsNa speloi ja@ $) Dod o

h;.ii do; ; osl r, obejmuja ar.je , h./bie p@ha%iaej ivbq akji
atuturbnv.n do zbr.,q z{z.ld Sp6lL dokon, adukcjt p' opo(jonalnF do liebv al<cji

;Ghduycb'w kapirde zr-kladoirym p@z akcjondusry, k6zv zlozvli ogwiadc@ia o

rellizdcri DFqa pifl rNNa
7"..d s;lh ; km rdic 7 dli li-ac od upbM Lcminr do susdsie osei'dzh o

zdiatr;Lodvshia 2 DdM picMansr4 o hol.n boM $ 6' 4, sbozqdzi li' 9

o;6b k'orc zlozvtv rokie;siadot arlruzlur?ise karcj z tvch os6bliab4akji i
nu m$ &!ji orz .ed4 nh ndbr. a z uwCjgdnicnien 6' l i 7 i p@].'c io

alojoldiusavi animjqcemu zbte tkcje o@ akcjoFjleon korzvsa:qcra z pEw
oiffis!wa.--.'j.rcD aDlary a arcF nrb,]Mc w m. l rcaliz(ji paM pieNszenff sv osi 10

dni,l:czacod dot p;e''M;a sl<cjondiueopi \o!4slsj4'enu z pE@ p eMui$w
p@ 4rzrd Sp6l-ki ljsit, o k6rcj nosa w ust S w prz)prdku be6(a'4aego lpl^vu
rgo rmin:, dJc ^ kl6tr e ueczooo m, sbvfa ro8{,slac zbtle ptrz

"k;..tuirs w c;toioi Inb dcici m z{z nabvwcv s(?aeso w aniadonidiu, o
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zbv.'rDFzlDEMio,y.halcjolaid'zy--_ _____ _ _
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czlonl6q Z@d! --_----_ -
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br upzednjej u.oqlly z"@du. powadzjf ipra$1 Dje p*qtujace d su zqxry{
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"lb 
jcso d2iartuio
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Rsda Na<t"org d?ds m;ods'" 
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i*."";ln * k1oryo dokol&o wvboru Rtdv p%d Dd\Tjqrcn walneeo
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w pe)?adra niedolmia p*iedadia w r'm Evbi''

j.^ * *t,"a-^nii nuay rua.rai d4"i krdmcji zMlu'e Z.zad w rminie l'ah
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d;t"al,y"i" ut"t'.e" zsrcdadz'njo' kde ooron'ro wvboa Radv --- --
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"Jillli, '" *"r*. i"* -roo*$ Rad) N.@rd'r adrerv dbo - v przvead*u
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.il##J""* *t i^;i p*z .ronra R{v N'daF7- ada '-oair zsbrc''-c
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"nin 
i tr cjs@ poscdxni;o@ s McbloEt po'o"\

i.r;----..---- ---
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ie^ i m poqed@ju obe-: jT 
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Cdonlovie lidy NadzoEdj noca hn6 udzial w podejnoqanitr nclMl Radv

Nada@j, oddajqc swdj glos na pi!,!ic a loSednictwen im€so @lonka Radv

Nada(rcj. Odddc giosu na pilmie ni€ moze dotvczvd stdw $llowdaDvch do

@adh obi.d ra posiedrn.! R dyNadarki -_--_-- '
Llotuorie R"dv Nad-rai mons podrjnowc uchv.ly w rvoie pi:emfn lub pt4
q kozysry@ .tr ? rcdk6v h€,To. lneEo poodic veia sil nd odlceloi( rodjqte v
.e; s.6b (hqajd jd w,54 sdy %zlscy tronkowic Rsd) \adbvei a$ari
poqi;domta o Bci lrojeku ucnwoq i od& i ftJc elosv _-'
Sz@s6loe 6ady i trb lod€jmoqdia uo[*al, o ktdrvcn mowe w ut 8 i 9 o]ft314

Rcauldio Rady Nad a'dc ._----
U;,$Bh Ridy Naderczj apadai4 bemeled& widseSci? clos6q ------

s11
Rada Nadzo$a spanj€ slaly ladz6r md dzi?lalno$i4 Sp6lti w sas&ioL
dzied -'M.b jcj dzishrmr.i -_--
Do komrfl.r.Ji Rady Nad2o@j Dalczy w saag6lno{ci:--
rr oem sD€wozdlm z€r4du ? dzjdlsl nosci spdlli @ jedmrllo*ego spnsozduia

'r moftso a Lb rgly rct obo@s? q zalcesie ich zeodno3ci z L{$b i.
dokmenumi, jal i zc sleem faktcayn: dotyoa lo ltkzc s*osofidowceo
sDE ozddia fimsow€co grupy kapiLrlowj, o ilejest ooo spoz4dze€;-_--__-

2) ;ena Miosk6{ zarz4du co do podaaln zvsk6P llb pokrycia sta9;_---_--_--
3) skladanie \vahomu Zgo@dzdiu pisemego sliawozddia z *!!ik6v c4doici, o

ho$ch n oqr wpk I i, pol)aj
ar rryb6r bieEleeo twidenE do p rpmwadads b:ddja :c':lDoslo@8! s!ra$ ozdoja

n.doseo or@ .konsolidoweego spwozdd;a finaNw€gq o ile jst ono

sDodda":--..--
t anvi;ldale iocayoh i wietoletnich pld6w finsowvch spiltj, jak miez

oJdlrmie ich zkesu o€ tetin6w lncl\UJaddnnpwZnz4di- ---'-'--'
b, aviadaie s@rc8rr baoj I Spollj i---_-_
a ucl*ddie rceuldinu s&@sdlowo olaeilaje@eo tvb dzialda Rldv Nadar@j;
8) ,rsiddz0e resulatuu Zerad t SpOlLi:-_-_ 

--_---9, uslal@. qsoto( i *1tu4r od4da i idvct waruI6v d6w @ zkieroie M6q
z cronk4ri Z!r2{du Sp6lkj, z EFzczenieo konpctencji Valnego Zslonadania
Sp6 ki sfni]{sjaLtcr z beM8llinie obo$rq jqcltb papisdwi_

r0' o;inio\lme ws4lkcn wisl6v o podjqcie uch*dJ "hcDwuv \ p*zzM4d do

*alneso /Crctradrnid SP6Jki:-
I lr aNjqdaic Eellldilu orgmiai teo Sp{{rjr ---_---
12; ascsaie, z \,u).1' poqod6w, v c moscbch posMgd lvch lub szvsft'l

etorkow ZMdti --------
l3) delcso.fuie czlonk6w Rady NadaEaj do c@owego (na ok* ie dtu2s4 n2rat

ln6iscd $tkony'mia cztmoacj czlon!6w AsQdu, k16zv !e moa4 spEvowa'
sronhiD[.ii.---. ---_-_-

Pordlo, do kotu;erscji FEd/ \ddTosej Dleuv rvj4mie zgodv

I I Dabyqsie obejdo$eie lJb '.?Poodfuie paz Sp6lk 6.rpL jq()-i
sLJadoi*di aaiqL\a, k6-ycL \{@3C lzknc4 1 50 000 zl Glodie zjotvch: sto

Dietoa6i4r BsiecY):-----'
a) alcjdi, ud?'almi iub rbyDj qr lm uczMi.rM w sp6llah ub idvch

oodmioE(h: -------
b) ;edclono3oid!, plaven lttlkoweis wieoztsteso lub udzialuj w

dier. hodoj.iachj
o) imlni dz nidctrono3ci skladnitsmi *czovtch ai{t^v6w lrftlvcb,-_----



2r obcirde nnadDik6v dd4(a spelni:hcycd kv16r o.orycb Do@ k p\' I r
Do$;j, i6 kwor, rsmr 4bPzpiwoja) dq.4 lub Dtrka*jqq 00000 zl

(siomie zlory.\: qo tysi$/)r-.
J) awietuiep p S!6lkf ndqpuiacycl ub$:-_-_--_-' E) @6w, k6rtcir lu€dDiolem jst d.&wim lub Mlnionic z diusu" o wadoici

lzekacaj4cej 100.000 d GIoMie zlot c!: slo Dsi9cv)i""..--_----_-' -
b) uaw nieaiq@ych z pudniot@ dziaLlnoici Sp6lk1, okdloDrai w 5 2

, niniejs4go sratutu, { k16rycb wlrtoid s{iddczcnia Sp6uri ptekaca I00. 000 zl
(Joqie zlo )ch so tysifct)i ----__-.'

dJ udzicleie pu z Spol.g porgcan i CMddi podnrioro d itrvn niz Sp6lki z.lctuc w
rczuj.,iu Kodel'suspolc*fmdlowy.h --------'

5j awimie p@z Sp6lk imy.L dz wrzq qM anjone @ow lrb aiageic
eboMa4 * korv.1v6nol{ (wiad.4n a Spo&i p@k?.a 200 000 (sloMi6
zloD"h. dwi4!ie ysil(y)roryci:---- ----------

6) *1"h\ J czh m po ^e' pwidlaqej dt -dtudv -----
4. OdnN $rra&nja teody plu RadQ Nadmrcz4 q slBwacn *lDienioqvch w usl- 3

poq}?f,', s?rued uzNdnjdia -
walnc Z€ronaalzelic
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L Ws,lne ZCronadzde noze bya 

^cy.ajne 
lub lad4ryrajne -'-

2. zt,y@;rc w.Jtu zgrcm'&t'ie lowimo odbyc tia w iomiti€ nie dluzs4m niz szelc

mi6qc) po zt*oJ.miu ka,-dego rokx obrclo$ego -_-_----_-
a. Nsdzqt;rnc wsln. 7c, onadu nie a o\je sir w pelpadra'd okr€3lolv'h s Kodekje

{pbl* hMdlostcb. a hk?" edy o!3s) lrb osoby lbmMjo' ' do ryotta@ia Wabv.\
zgromadai U4jr Lo a skaa

4. Walne Zgrcnadanie odbrrya sie w siedzibie Sp6lki- \vslre Zgrcnadaie tuo2e odb)Mo
sh r6wiez w Bialej Podlstiej, siedl€cb wqsawie i hblida--*_..---

5. walne Zsronadznie zwolujc %r4d Sp6lE, o Die n6l1M upnMien do Mlrvela
WdegoZ8rotud?dia o k6ry(b doMw N 6 pon:2cj.-

6. Radze Nadarcaj, a talze slcjondiwon EpFentuj4ctt o @jtuiej polowl l3litalu
zkadowego lub @ naj@iej polost 8los6w w s!61@ pr"aslneirje pFwo doldja
zNycajneso Vaheeo ZsrcMd*ni4 js2cli azqd !c 4ola go { letdnie pozwlaj4ctrn

m j€so odbycie w tmjnie 6 nieiloy p! zkonoAi! lolzcdnieso rcku obrotoweao

o@ nadzey%jneso Walnego Zgrcoadzsia, jezeli zwoloio go Eaj4 z sk@e --
?. Alcion&irz lub slclo^diuve Fpr4 rui{cv co tujtu ej I4o Lapndu Dlndomso

tuo; adl zwolmia tudzsyajDcso wlnego zstomaddia i uoi6u e!i6 olaeslonvch

,p,i* 'i looqa*u ou-a r.c; ze-mddia. z4deic nalczv ,ozv. Mdow a p:lmic

llb w Doshci eLetiuicac----
8, war; ZsroradTere z;oric ne paz oslosanie w Moditr Sqdovvn i

Cospod;"n, r'6rc bovitro by^ dokorue 6 mjmjej nr dry rvAodre pzed lmircD
Walneco Zoomada1iL-----_

9. w oalosa;u o waln)D zsionad^diu mlez, ohrczvc: dilQ. eonTirq i Diejsce \vabeso

Zgn;ad^nh o? vc*g6loqy lo%dek obmd w pzr?ddla miePorej aio)
s;rur spdlh poworad nalczydo'ych.dobo,q ae poslsrovie id. jol r6qjez r'd
orci.ko;ya ^iM lacli jsl ro J4ddone aa%vm 4lca.tr zmie@nvcn
; d odosaiie no/e aNiez !rcjeh rowego teks! idrolire8o slatuu \w z

wlre"to'nsjer twychltb d'. onvch posttuowiedstatotu --_-__
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walne Zoodadzni' more podejoo;. uchq@t Jedrh w sp?wch obi(tvch

r*"d"fi- p"teat* O"il, z aweenietr d 4o4 nodebd 'po'ek hedlowvch
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:;;;;d;; z"d,'; p"*i;" -;c'd t*ddeie rub lljcku ucl*rv doryc4@i

'i"mmweo outo' oozsdl'a ob€d Zlr.qd Jsr &bowiqa / niealo@jc nie

ooriei iearJ r'i m cair ani prd \']aa'atrJm rPfliod walneeo zson'n*N4
icto"'" -i-y . pooqdL.; ou*i wwadzobe !a 24d&ic alcjoffiiuszv --_-- -
J*li zaddie, o hdom rowJ w d ' alosar' atui. !o tn inie bll1owde id
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walnc ZEDa"dzclre orwi@ p?"woddc4cv R ad) Nadat@; tdb w jeso 4rqpN '
mnv or;e( Rad / Nadzotr?;, . w F e ni@b@osci tlth os6b do oMcir walncso

zmm"a^io r pi,*hi "i * (o eJool-i: P1m z.rzqdq o$bd vt^Qw D@z

7i-" au"1u"i- * z"""i"a,mi; akjordi@ posiadoj4'/ alce Lp awjaj@ do

[t"-"y*-i, t'iiet .i tl",uy closow N$trpde, spo$od os6b upFnionvch do

",:^#"."i" 
*'ooy" w,l"n isorezoiu, T astrazcniem d 400 $ I Kodclsu
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ii"r". i""*L..'."2" ;e** ri4 aJ dos6q u?4d!j. p@Nr w obmds\

l-lchic purla nie nogq uaa4 dlu. djz 30 rtni _-_ ---_-
t"L. 2*."i1^"" j; wazie jeftl' J6.:! ba trnD obed oebiscie lub Puz
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TEKSTJEDNOLIry

STATUT sp6lki Akcyjnej
zarotyciere sp6lkl

51
Earba€ chwesiuk, dziahjqcw imieniu whsnym, ninlejszym oswiadcza,2e zawiazuie, tako
zalo2yci€l,spdlke akcyjnq, &ana dalej,Sp6lkq'.

Postanowienia 096lne

52
1 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

Polski. jak ipoz jej lhnicami, w szdesbrnoec n.bywad udz aly, akcje lub inne t,4ut
ldeslnich{. winnych spblkach i podmiolach.

5 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,

s3
1 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

/ '<?-



2 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

3. Akcje nowych emisjimogq bya akcjadi imieniymi lub na ok zicela.
. !4/qua.jesrmou iwosczcnlry c\-j|TEn1ych na a\cE _a okaT'cela
5 Sp6lka mo2e emitowai obli$cje zamienne na akcje, obliqacle z Oawem pietuszedsnla

oGz war€nly subskrypcytne.

6 Akcje SpOlkimoga byd umazan€tedynie z zgoda akcjonanu*a (umozeiie dobrowolie).
zasady, lryb wa.unki umozenla akcji okreea k2doEzowo uchMla walnego

1 Akcjonarluszom akcji lmiennych ,p.y*i 
"io*"nv"n 

pzysrugute prawo preNszensMa
nabyca akcji im ennych upzywilejowanych pzeznaczooych dozbycia.

2 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.

3. 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

*nosk'er o powoane zeroznaw(y powoduje r.min6jl-o \'drym

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:

2) 74.000 (srownie: sledemdz es qr crery VsiE@) akcji se i e, zeykry.h, na okazicirrla, o

numeEch od 00001do 74000:
3) 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

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



4 UpEwoieni akcjonsriusze moga wykonae prawo pieeseisbta w leminie 14

orEymanla zawiadomienia o zamiane z5yaia akjl
5.

3.

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
poel,2szych postanowiei test bezskltedne wobec spdlki
ramach postQpoMnla egzekucyjnego.

OrganySp6lki
s6

3) WarneZgonadzene
ZaoAd

s7

obowiqzk6w wynikajqcych
chyba 2e zbycie naslqpilo

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

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

4. Kadencja zaEqdu ttua 5 Czlonk6w zazqdu powoluje

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

n. okres wsp6lnej Iaden.ji.



3.

5.

2

l

czynnosci sp6lki. sp€wy wymagajq@ upzediiej uchwat Zazqdu okeslone zosrana w
Regulamin 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 i 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

Rada Nadzorcza

s9
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
Rada Nadzorcza dziala na podslawie uchMlonelo pzez siebie i zan ierdzonego pzez
wa ne za.ofradzenie Req! aminu

2 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

3.

5.

szyscy czlonkowie Rady i nikt oie wiosi w lym zakes e spzeciwu

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

Do &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

Czlonkowie Rady Nadzorczej mogq b€C udziar w podetmowaniu uchwal RadylN9
oddajac swdj sros na pisfrie * posednict^€m inneso @lonka Rady Nadzorui-/



3.

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 sze€g6hosci:
1) ocena sp€wozdania Zazqdu z dzialalnoSci Sp6lki or:z jednostkowego sprawozdania

linansow€go za ubieqt rck obrolowy w zakresie lch zgodno3ci z ksi9gami,
dokumenlaml. jak i ze slanem laklyenymi dotey lo take skonsolidov/anego

2)

3)

5)

3)
9)

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

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
zatrvlerdzanie egulaninu zaeadu sp6lki;
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

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 lub

c) rnyn rt a.urronot^i.$adllan' ?e-owy.5 afryrdw 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
(slownie zlolych: sto rysiacy),

4) udzieranie pzez spolke poleczen i qwaGncti podmiotom innym 0i2 spdlki zare2ne w
rczu mie n u Kode ks! sDolek handlowch.

5) awie€nie pzez sporke nnych, ni2 w!2ej wymienione um6w rub zciaqanie
zobdia&6. w kt6rych waltosd Swiaddenia spdlki pzekrada 200.c00 (slownie

zlotych: dwiescielyslpcy) zlolych,
6) \ryplaie za idki na poeet pz€widt€nej dryideidy.

4 Odmowa wye2enia zgody pzez Rada Nadzoreq w spr:Mch wymienionych w ust. 3

Poq2el, wymaqa uzasadnienia.
Walne Zgromadzenie

sl2
1 Walne &ronadenie no:e byc zwyc*jne lub nad4yc*jne.
2 Zrryczaj^e Vlalne Zgtofiad4nie powinno odby6 siQ w teminie nie dluz*ym niz szes6

miesiQcy po zakonden u kazdego.oku obolowego.
3. 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.

4. Walne Zgromadzenie odbywa sie w ei€dzibie Spdlki. Walne Zgromadzenie mo2e odbylveo
sle rdwni€2 w BiareiPodlaskiej, Siedlcach, WaFzawie iLublin e.

5. Walne Zgromadzenie &oluje ZaEad Sp6lki, co nie narusza upEwnieh do zwolwania
Waheqo Zgronadzenia, o klorych m@a w ust. 6 pont2ej.

6 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

7 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.

3 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 e mo2e zawie@c prcjekl nowelo lekstu tednolteso .t tutu/4t&. z
wysz€eg6lnieniem nowych lubzmieniontch porlanowi€n Siatulu.

s13



2

3.

2

5

3

warie zgromadzenie moze podejmow.d lchwat ledynie w sp€wach objarych

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
wniosek o eolanie nadzwyeajnego Waln€go zgrcmadzenia.

s14
Walne Zcrcmadzenie otwie€ pzewodn czqcy Rady Nadzorczejlub wj€go zastapshdle nny
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
1) rczpalrzen e ztviedzenie sp6wozdanla zazqdu z dzialalnosci Sp6lki oraz

sprawozdania linansoweqo spdlki & ubiegt @k obrclowyi
2) udzielenie absolulohum czlonkon orcan6wsp6lki2 trlkonanla puez nicb obowiazk6w

3) postanowienia dotyeqce rosczei o napEwlenie szkody pzy zawqzaiiu sp6lAi ub
soEwowaniu %zadu albo nadzoru:

4) 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

7)

10)

11)

arbo na eecz kloelkorwiek2lych osob:
podwlzszenie obii:en e kapitalu akladoweqo:

emisj: ob igacji zamiennych ub z p€weh pieNszeishra oraz

ooozia'zys<u rp6,( Lsra en'e 3posobr dokyr a sra'ysp6Lk'i

7ls



6. Nabyc.ie izbycie njeruchomosci u4lkoMnia wieeysleqo lub ldzialu w nieruchomoscine
wymaqa uchwaly walnego zgromadzen a.

Gospodalka thansowa sp'tiki
s15

1. Rokiem obrclowym Spdlkijest @k kalendau owy.

2. Sp6lka prcMdzi ksieqowosd zoodnie z obowiqzujqcymi pu episami p6wa.
3. W spdlce ftvozy s e nastepujE€ kapilaly i tuidusze:

1) kapiial zakladowyi
2) kapital zapasowy,
3) kapiial z aklualizacti wyceny,
4) kapiler rqeNowy.

4 Sp6tka mo2e irozya iznosid uchwala Walnego &romadzenia,
obrctowego, nne kapit t i fundusze.

na poczqtku i v t€kcie roku

5 O pEeznaden u lNvozonych w Sp6lce kapilal6w ifunduszy decfdujewalnezgromadzenie
z wlasnej inicjatywy rub nawiiosekzazadu.

s15

3

.pEwozdaniu lnansowym.
4 Walne Zgromadzenie do2e pzeznacyd zysk nello spdrki na:

1) d^vdendedra akcjona uszy
2) Pozoslaie kapilat ifundusze,

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.
o 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

5 D2iei dyrvldendyoGz terminwyplatdywdendy uslala Wahe Zgromadrenie
6 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
s17

1. Sp6lka publikuje swoje ogloszen a w Monitoze Sqdowym i Gospodarczym.
2 W spawach nleuregulNanych w n niejszym slalucie zaslosoMn e znajdujE puepisy

Kodeksu spdl€k handlowych.

s13
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
Nad2ocE w slradzie. odiuszch{esiul (PESEL ), szynonllNesiur
(PESELT _), Jakub Chwesiuk (PESEL:

Aleksande. Romanowki (PESEL: ___ J
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AI(T NOTARIALN1

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: 331 163304), zgodnie 2 Infomdiq odPoq;dljacl odPisdi ?k@inmu z

Rcjcsh 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

PROTOK6L

Zqo4.e \0,1n Z8rohxdzetu. osozyli lrbrm Chvsiul kt,E sNicidzil4 ,e v driu

ai", zFodbcda.nc Z\4. a - c wrln. 7g' onid"etur SPll' pod 6m4 CIELLINICA s A z

ledzib{ v Ciclcidcy. .------.---'--'

Blbm Chsciu! zrprcponowh siebis na ?EcNodniczaq Zglon3d

UCHwAt A tu 1

Zryczaincgo Walncgo Zgrcmadzcni!

sp6*i pod firr4CIFLbSNICAs.A z 'ied: bt N cich.o,ry

z dni! 1? sicrPdi 2021 rol$

\Y sl)o$c; \Ybon Pu sodlicz4c.go zgt@^d?.ni^

Z{yerjnc Wdnc Zgohidz.nie A*cjon"'iuszy Sp6Ik, dziel.jqc e podsaoie d 409 S 1 ushs)

z dnir 15 irze3n; 2000 mku IGdckE rp6hk ha.dloeych (Dr. U z 2017 t, paz 1517, zezm:t

posenavir wybni lrNodnl.:4.1 tcgo ZgrcGdzdir v osobie D&bary Chwesiul ..------.

WYPIS

/,. ''K--z
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wglo.o.€1iu lrd uchMl4r I oddano: -----.- --
- og6lcn rva;nych gtos6v - 5.553.?4r, co odpoqiid. 35,23 % k.pi6l!

z.tJrdov.go,'.,_______-._..'.-..-..-._
. 3lo dN zr _ t.553-49.

- C'o dq lu.civ 0, -.-.--..-.--------..-.-----..-..-- .

- 910.6 ' .,\v,rl mup .y.h { -0--..---.---.-.-----..
lzNoddc4ca sdviqdziL, tc uclrsata zonal, lziab 5,558,749 elosani ,,2a" v
Cldosdiu binyr. --.'

I'svodnicz{d zgroE!&cnir vyb6r pu yjeh i sNnid"ih ,c zgroh'dreDic odqvi sie s rybic

d 395, 399 S 1 i 402 Kodehsu Sp6le! Hrdlov}ch zosElo *ohn. v spos6b foihitnr popu ez

ogrosz.oe s Mod6,c sldo$7m i Go:podczF 2 &ia 20 tipcl2021 rch, N! 133/202(6233),

por. 46539. Nsiepd. P'wodnicz{ci zca&it. spoz4d'de tisry obcddlci i s&id&ih, ,c e
7€@mrdzeniu rcpr,..rowmtcL jcs. 5,s32J49 (pts: nilio.6w pi!&cr rzrdzieici d\% rysq@r

sienmsct crtcldznici dzieNiei) a!.ji, o wnoici DomiMlrei r.00 zl ocdcn rtoty) krdi, co sb.dvi
3523 o/o kpialu z:Ilu<los%o, j odpoviadx 5.s53.749 (pird milon6v piq3et pidd'iGiit 6icm

9*q snddscr czterdzieici dzicviq,) glos6w zc ss4stllch 6.437.173 ikcji, na kt6rc akt.drja sie:

26 000 (dv.drci.ir E4ii !^ie.t) ilcji s.rn l uprzwn.jount.h co do Slosu v re. spc6b, , &
k.zd1 ikcj! kj scn p'yp.& dwi slosyi 74000 Gied.n&i6qt crery tysi,rc.) akcji sern B,

5. 132.?a9 (pici mition,jw crc4s$ osi.ndziesrar d\h qlta.c .icdebser czrddteici dziewlq:) :rqi
scn c, 530.000 (pieasd osicndzisqt rrsi(d .kqi ssn D, 1,r.633 Gb czreldric{ci siedem qsiecy

sz.iisci erdzicici dy) .kcji sdn E oaz 176.796 Gb sied.m,lr6i1t szeaa 9!qcy nldeosr
d?iewir6dzics4r srcji) .kcji s.!n F, ?{ szysilic *.js odpNi.driq lebie glos6R 6.s11.173

(szdi nilion6w pigi$! b,tnRftie gsilct sb siedm&i.si4r osicb) i sbndia 100 % l3piah
zkt.dov.go, vob.c portzsz.go Zgbmidrmic j6t zdol'. do podcjnovl4ie uchwl, zgodni. zr
obow rq{9 r poridkm obnd

I'sodnic$r ssic'dzil3, ,e z3odni. z g 12 B! 4 sbbb Sp6lki Wrt!. Z8btudzmi. hog{
odbyu( ir m (d/ mnrl w BikjtbdL.rit. ---.-..-.--.-..-.-.------



lzdoddeas ZgroDdzcni, przcdsevih

opisinyb oglGz.njm w MonitoEo ftdo\!}b

.dtepujl.t ponirdel obnd, zgodny z vyrcj
iGospodrsJ,n .-..--------------- -,,----

2 rv:/r,6r Pa.sodnie4@go zSmm^dz{k - _-_--
I Snvidd:cnie rvrrnojcl zvoLni. \r,lncS. Zgotudzmii op jego zdotrcici do pod.joosmi2

zwyeajna wdft zE&tud7ehie Atcjo.riB,y sp6lki pzyjmjc pozadel obsd z8oddy z

w grosorlmiu nad uch*la ff 2 odda@: - '.-...-

4. Z.hvierdzmie spnvozdmir Zd{du Sp6lki o& spnvozd.nb Eftnsow%o z. mk 2!20, -
5. Zdvt{dzenlc apnwozddi3 Rid, Nidzor.zcj a rot 2020.___-_
6. Podjecie khwty o potryciu rbry. __-.-- ___- '-''_,
7. Ud,iclcnic ibsolubnu Zt,{dNi z r.t kon,ni. obovjqzk6s { roku
3.L:drdmieibsolubdumR.dtcNxdzorczejzll,konmi:obodr2t6wsslu2020,,,--,__

9. ruedshvicqi. opitoi Zredu udadn]'j{ccj pdbawicnj. dog.nczmosycrr :r.jonrbs,,
phw |obon akcji nNej .nisji ssn c. -,--- ._.-- ,_,,..-
10. I)oJrqcie ucfiw3tr o pozb$vicniu itcjomnuszy phw pobm ?kcji nowoj oisji rd G'_--_-
1r. P.di?cie khql, o podrvtrvcnju lc1pi61u zrkt.do**. Sp6lki pop,e rdvl cmlsje ,Icji sern
c v nhrch subskq?cji oNanej.

12. nodjrcicuchsrt oznimis shtotu SpdlLj. _.. _-.-.-.-
ll tod(dc Lc.wl, p .p r{. rpo n/ni..u &dy N,d/orczfl do p?yirci, ..q.ru icdnoLEgo
sFtotuSp,jlki --.-
r4. 7! nrni.dr 4onr&eu......
?a.sodnic?as ,apropo.6w.la podjecje nc[v.]r o ,6hpuj4ej tuso

ucHwlt-{n 2

zey.z. jncgo w,hcgo zsion.d,ei.
Sp6Jki pod 6im4 CIELESNICA S,A. z siedziba v Ciclegdcy

z dnia f sicrlnia 20?1 tola
N sDbvie leyjlcia pou tdla obhd

- oA6lm wnych glos6w - 5.558.?49, m odpqvi.dr 95,29 9o tipiefd
4ktido v.3o. .....



- sros,tv ,,zr'- 5.553,?49, - l
- llo.dq.,Ptu.iqr' 0, .-....-----.-...-..----...-

- gL66r .W.pyr ujlcfc[ si( -0----.
?tcwodtri€4ca svicrduila, t. uch*Ela zo*ala p?yjeh 5,553.?49 gros?ni ,,2a" v
erGo$^d iu ji\hyh,

Addpoe4dkuobkd: ..--.----.'
?zNodoicz{ci z.proporowrla poais.ic &hmly o r*epujaa' r.!ci: -..-..---.-

UCi{WAI"{ tu3

Z\rlea jft go Wal&Ao Zgiom.dzcria

sld,lki pod trme CIELESMCA sa. z sie&ib4 y cicle{nicy

z dii. 1? sjerpnii 2021 roku

v spnsie: zaNierdz€trir sprasozdaria Z.e{dn z dziatatnoaci S!6lki onz
spr"sozdrnii 6nroso$eA. z: rok2020

Zvyeijnc Viln. 46nsdzeni. Alcjotuius2y Spdk, po ich cpar,c.iu, z,Ni.rdza
spivo:dinie Zm{du z &itslnoici Spa,lki a 2020 bk 6ii7 ,.nviddzi spixwozddic 6tunsowe

Sp'ilki z okr.s od I s9czda 2020 oku do 31 8fldnir 2020 bla anyk j4a sie to s&onie

:kiy*6{ i prstN6v LToll 3.912.452,27 zl (osid dilion'iw &isieaset drceieid"iBit dv.

9s,{c. ererysb p4\ad"i.si4t drv, zlorc dsrd:icic! sGd.n eoszr, onz e@!l n.ho v kvocie

270.727:9 zl (dvieicic sicdcndrlsi{r $ircy sicdmscr dwdzicacia siedm zlorycb d%dzict.tl
dr.wig sa!4)

We{oro.mniu nad rcb$rr4o Joddtuo: ----------.-
- %6lem Rirnych glds6$ 5.55&749, co odpoqid. 35,23 % k pihru

/.\lrdo\c9., ......----..-.

- gto.6q.,z,

- gro!6q ,Pueciq" 0,.-......... -....-
. glo.6N .,!0/\ryfuJ4.!-n "4- 0

?ze\rodnicz4ca 6sierdzila, ,c uchwla zoshla przyjeb 5.t58.?49 stosami ra', s
srosowroiL i,rhh. --..-.



Ad 5 poe4dla obRd:

Pzewodnis{o z'pioponosrla pod,qci. ucrql, o nskpujrcj 66d

UCHWAI_4 tu 4

ZRycza jdego Wilocgo ZgioDndroi,
s!&ti lod 6qn ctELEsNicA s-tlq z siedzib4 F octe6nict

z dni! 1? sicrpni, 2021 rolir
v sp4wie: zahyierd4nj. sphwozdnd, R.dy Nadzoreej z. lok 2020

Z*ye1hc lt,1ne Zgr.bdanic Akc,ondlszy Sp6t4 po rczFaeD zaMd4 sp6sed.d.
Redy N1drorcaj 2 dzi.ldnojci Sp6tki zi 2020 bk._ ''_..-

w grosow.niu qd uchpatq ft 4 oddano: .-.-_ ___-,_-
_ o8'jlm qzrycn gtos6w 5,558.749, 6 odpo\ei.di B5?3 % k?pitsh

zlkhdoe8o, --...
- 3ro!i,]v ,,zt : 5.553,749, -..
_ glos6w 

'Preci{" - 0, ,---.

- Slcav.,w5hnurlqcn ,c _o __. __.' ..-----
Pzavodniceca sn;cftlzfia, -c lchmb zosbta pEyjeh 5.558.749 Srosdi ,,2a,, v

Ad 6 poz{dh obhd:
PzNod.l.:{c. z'proponosit. podiFG lchvdy o oldrpnh€j k!.i

UCI{VAIi tu s

z\yda j4go wahcgo zeroDadz@ia
spdlli pod ['oe ctELjEsNtcA s,a 7 sicd2ib{n ciete.nic)

z dnia 1? sicilda ?021 o*!
w splapie lotaycia srrry

z\\'ye,jne lvaLr zgromdz..t  kcjonrriuszl sp6lki, posdwji shrq nero sp6lti * rck
obroroq 2020 w hvocn 270.72729 zl pokryd z :ysk6w , ld p,yyry

wglosorvhjutrrducbwl{u5oddf,lo:...-- 
- -? <



- o36lcm s:rnych gts6w 5.553.749, co odpovird. 35,23 o/o k:pihtu

/Lhdo\.9o, ---------
- g,or.jq,.zt 5.553.'44,.........-._.._...-...._...

- glo 6r.!rdw -0,--.- -------
- grd6q'wskrmuicr.r.i._0._.____---------.-._-_.-. _..

Pzowodtri€4ca sMcrdzira, tc uchrala zosbla pzyi€b 5.558.749 gtoemi ,zC' w

slo.owaniu irME. .---------- -- -------;

Ad7 poPidl,a obEd: ----.--.-
P ?No&j./{r z.pmpono$rli poJrea" (Lql om:tcPljrrjre<ci

UCIiIWAI,A tu 6

ZwcTitD.8o w,lncgo TCrohrdTsii
Spa'tki pod 6ml CTEI-ESNICA S,A, r si.rtzibl v Ciet {'i.y

z dnia 17 sierpda 2021 roku

w sF$vicr udriclenid Zm4dosi ,bsollbrium r e),kont'mni2 obovit2k6w w roku 2020

z{ y.zjn. Wxlne Z8rcndzeni. Alkjonduszy Sp6lki, udtcl2 ?bsolutdm B.tbrr. Chvdiuk
z $.ykoEnj. pzez nia obod?t6v lre€3 Zrzndu, a oks od d.i: 1 s.t@i.2O2O bku dj
dni: 1l gDdnt 2020 ok!.

w glosoMniu nrd uch$rlq r6 odd,no:

- q'5lcm {rhych glos6w 5.553,749, co odpovid. 35,?a o/. krpietu

/rLLdoN.go, ------.
- 3ro.6u,7t - 5.55374r.

- Blo.'jv . Pra qr' - 0,

- 3lo.6s w h\n i{gch jc 0

I.zeeodnie4c. sNierdztb t€ uchwda zosbla pstjeb 5.558.749 Closaoi ,,a" v
srosoN€'iu rainyD, "..

Ad 3 por4dla ob€&
PENodniczacx ziproponowah podjp.rc uchsi o m*lpujl.ci redci:

.-v



z!y.r.j.. w?lnc 46nrd,cnic ,{kcjotuduz sp,jlki, trd,ieti lbsolubiiu J.lobNl chvGiut
z latoftnir pze tulgo obosi4lhtv czlonkr Ridy Nadzoej zi oG od dnir 1 sq,enia 2O2O
rctru do dtu, Jt s4dtu ,2020 !oku.

w atosowad! nf,d uchMt4 tu ? odda&r '...- '._
- oedd Mtnych glos6w 5.55S.74q o odpowidr B5rs % Lrpihtu

z.*ldoscgo, ,-..-

- glos6w "ze" s.s53.749, ,,..- -_---

- Srosow ,,!rzccnv" - 0, ...

eros6v '\qsbymuj{9ch si!,,_ 0.
Pzsodnie4.a shirdzila, ,. lclMra zosta]a peira s,55S.?49 gros.mi ,,2a, v
e*os6Eoi! hjnyb. -

UCHWjLA ( B

z*yczahcgo War,ego zFomadzenin
Spttki pod fb4 CiELESMCA Sj, z .icdrb4 v ciclc3dcy

z tlni. 1? sicrlnla 2021 rot!
s spRvie ud:ietc.ia absolurodM czJoollq Rady N2dzorczci z Nrton Nora

obowi4zk6v e bk! 2020

zvydrJn. W.ldc Zgrobdzcnio Ak jo,rluszy Sp6lki, ud,reh $sotubriuh D.riN:owi
chwesiuk z vyko'uji pz.z ,ie8o obosqzk6v elonk R.dy Nsd&@cj a oli€s od dnL Irryoo; 2020 6ta do dD I I 3rudDi 2l]2O oku.

w glosowadu 
'ad 

uct sat4 nr S oddano:

- ogord virdlth gl$6v

uc}Iwai,A !r ?

z$.ye.jnego watneso Zgromadzenia
s!6tki tod &b4 CIELESNICA S.A, 2 siedzjb4 w cictesnicy

z d!i. 17 si€rpnia 2021rotr!
v spawjs udziclcda absolutoriuh czlojkom Rady Nadzorczei z i,rkonlaunia

obovj4zt6w w @(a 2020

- t.553.7a9, .o odpowi,& 3s23 % tcp,Elu



- 8rooq..zi_ 55_3.rd9.

- glosoq.Pr.c{/ -0. ----
- 8lo.oq ..'iu.eym r{cy.\ ji 0

PecNodnicz4cn sRierdzira, ,c uchMla zo*ara Pzyjeb 5,553.?49 gt$ani 
"za' w

s{osoMniu bjnyd, ..........---

UCIIWAI,A or 9

zqeaincgo wali'cgo zeionadzob
Sp6rki pod 6mq CIEI-ESNICA s.A, z siedzib4 v cielclri.?

z dni. 17 sicrPnir 2021 roku

w+r,w'c: udklmir rb.oluroium czotrlom Rad) N1&oft.jz \}konr$rir
ohovi{zk6v v roku 2020

zvrarje w.rnc 7-giohrd,,nic Alcjdads? Spn&i, ud:ierl absolubriun szydorosi

Chv.siu! z {tkonanii pu€ ni%o obowi@L6w clonk R^dy lkdMj n okr6 o<l ddr 1

sqcznb 2020 oku do dnii 31 Eodnja 2020 rcku ----------

\vglosowiniu nid urhMli r9 oddano:

- og6kn sznych glos6w - 5.553.?49, co odpoviadr 35,23 % *.pislu

,ijlrrdovcgo,

- 3lo ow.2n 5.553.740

- elo.dv,?ru{jf -0, ------.-
_ sio.o\ ,'lr'sb:ymdr.,r\r. -0.

Pzcvodni&4c. sneicrdzil& ,c uchNai. zosara !.zyjtb 5.553.?49 glosani ,,2a" p

Slosoaniu u jqm, ------.--.-----.-

UcHwAId n 10

znyelincgo Vd.ego zgromadzeria

Sp6tki pod ftrnl CIEDSMCA S.A, z sicdzibn s Cidcenict

z dnia fl si.rplia 2021 roi'a

v spr.vic: udziclcnia absolub.ium czto.]loD Rady Na{iroeci 2 sykonFhnia



Z\).zljn. Italne Zgron.dz.nie Alcjoeiszy Sp6lki, udzial. .bsoudiub Mr.ieiovi

AlckvtulsNi Roffooskicnu z srkoornii lrzez roc8o obovazk6v olonk Radt Nadzszej

'o' e.ondn . |\ry!7M 2010 -[u do dni^ 20 mj, 20'0 o\a

Wg{oso.ndnoid u"hNila u l0oddrro, ---.-.'-.
- ogtlm Ni2nych glos'5w - 5.5$.7a9, co adPorviad. 35,23 o/o L3pialu

lhhdo!.8o. -----------..
- BlorN,.2r" 5.553.740.......-

_ Blo.os.,tPccjv/ -0 -------
_ gl$ow .v:enu rych ir'-0

?zsodnie4c. envicr&ila, ,e rchMls zo*.ta peyjc.a 5.558.749 Crosdi !2a" v
glGowriu 

'iifDm.

Ada pozadku ob'ad:

PzcdsFvi.nic opiin zd4du Dz.sidnirjaej pozb.wi.n,c dot/dchsosych rkcjonrnuszy pnvr
p,boa!r",,nNqmn)i .dG.- --------- -

Ad l0!o?,ldkx ob'i: -
l'ewoddcza.r 21p@po.ow'la podjc.i. uchMly o i4aPuhcj dcicii

UCII\V L{.r 11

Nadz\lyczaincgo W,hego Zgonadzenia

Sp6llo pod dda CIELESNICA S,A z sicdzib{ v ciclcSnicy

z dnia 17 siertnia 2021 roLa

N spqvic pozliNicnii .kcjorditrszy lrava Doboo atcii rcwcj €nisji sdi G

Nxdzvyedne Wahc ZgoErdzni. Sp6lki, dzi.lijac fl. podsbvic rL 433 $ 2 Kodcksu sP6lek

h,ndl6ryd, po zlpoznaniu sie z opinia Zru du Sp6tki Mrsadnixjaq lozbaMeni. PEM poboru

i r/p'oPonoqnl!.nremi,/inrPosts-:vii,.oodrPLj.---------- -

s1
1. Pozbxwh te doqtheaso\r.h *cio.duszy v elo{d PrlM pobofl d. tuiei tro 1(icdnct

i nic Nicccj 310 000 (tzystu dzieigci! lysiacy) .leji mwq misji sed ,,G', h6rc zdsd,r

$rnid.r. v nroch subskr"qi onvdt j, zgodnic , ad a31$ 2 pkt 3 Kodelsu 3P6Ick



bmdorl,ch, ia p.d.riwie pdzietei v dniD dzi:iejs4r ucrvlr, Nrdhry.zrjn so wrlneg
74bb.dada SpdlLj o podg,tEzniu }+itxlu au.dofteo,-

2. Akcje scrn C zon?'1 zaoa*ovxn. do obje.i. tu.oznrczonrn rd6.bn w drcdz. oreny
|ubL. rnq u rc/lhmr U\ha o ofuue pLbtJnei. $ runb.n ,?rMo7m 1b tuen,dv
Enanso!1ch do b!gmi2N.ne3. jFtnu .broo lrft o sp6tljch publicznych._-___- ,

W glosdmnin ond uchwar4 nr 11 oddano: __ - __.--
- ogd.o Mr.),ch glos,tq _ 5.55s.749, @ odpNj.dx 85,23 9o k"pibtu

:aHidNcgo, -.---
- Cls6e,,Za -5.55a,749, _.

- gros6w ,,P'*iq/' _ 0, ___
- 3ros,5w ,,wsernungch si(,, o._.___ __.---

Peewodnicz4ca s.vi$dzih, ,e uchv2ra zod?.h Fzyjctr 5.558.?49 gros@i Dza, w
giosdvlnjr iaMym, ..

ucl:nv4lA r 12

Nad,,rczrinego \yahcgo Zgtumdzctri,
Sp6lki pod fiim1 CIELESMCA S.A z siedzih v Cicle6nicy

z dnia 17 sicrpnia 2021 ror!
\y s!r.Nio: o podsyrszcniu kipiaru zdt*rd@cgo sp6lki popze ,osn cdB,! ar{cji 6{n

c v noach substa:pcji otudcj

f-c{odn'caft aproporov,tr ponrd. uchMt} on:!rpu,,/, u*o. _. .__

Nadalrcajn. w?r.. 4bn?dz.ni€
Kodel,u sp6tck hadlovcb oEz 5

sp,'k, ddlq{c M podshwie d 431 s
t6 ur. I h. f$itutu sp6tkj PsEn'si4

s1
r. Podvyrei sk lopihl zr{.dos, Sp6tki lRjry obecni. rFosi 6.48?,17S,00 zl (rzeid nition6w

czt lysts atsi&iejqt sicdd tystlcy sb ,icdmdzieiat osich zloqtb) o lNotf lie nniejs:l
ni, 100 t (jcdd zroty) oqz ,i€ vidisz4 ,ir 310,000,00 zt (@y6a dzi*ilr
zroty.h), poprz.2 cmjsjc;e micjnj,I ocdne)?t<.rij ni.wiqcejn r10 ooo(ers
9s4q) xkctl sdn G o Loqntch nhffich od nie.itszego nj, l]OOi]O1 i nic v,

10



5,

310000 o {rrto<ci noniturnej 1,00 zt oedcn zlorr) lard!, i. z krvoty 6.$7.n8,00 zr \.,aii
dlion6w atdtsb osichdrcirt siedu tsiecy *o sicdmdtsar osim ?loqch) do hvoty

Dc Drszej nit 6.437,179i00 zl (sroia nilon6v czt rysb osicriziGiqr siedcm gsicg so
sicdemdzi6'4t d?ieea zlogch) i avtsz.jfk 6.191.t13,00 zt (tz.s6 hiloD6\! 3icd@(
d/cvridntuL- ro- n naloro red.nJlsq.o ie.ztogcb/ -..-..--.-.-.
Pod\q,sr.nie ,roko.ujc sie poprez publicznq cnnjc rlci alTklych, ih'ennych,

zdebiei&oqmych, srtn ,,c" s lisbtc nie .hzq ni, 1 (cdnci) i nie Nyrszci nir 310 000

(czy6G dzie&a gsi9cy), o rundcL od dc !l*zo3o njri c 000001i nic \,1*zeeo nt c
3r0 000 i srbi.i nohin,lnej 1,00 zr codcn zlog) Iardi, zrcteovdych w &odzc ogloe.nja
zgodm z {L 4.10 $t Kod.ksu sp6l.k h..d1os1ch, skicDw.n.go do G6b kt,jrym aie shr,
.!!\o pobon' / 

'b).r}T- r oNru)....--...
c.m coirjn. *cji srn ,,c" q,.osi 420 , (czeq zlote d%dteid gr$zy) a Lird{ ,kqr.-
nrcj. .ov.j d'sji ssn ,,G, zosen{ por9t. wklad.frj pldj€nyni p,cd 2.Ejcsb\wdm
podEdszmia Lrp&tu akladoN.go, przy czyb ndrvyrlr hiedzr kroici4 noni.fi4
obcimoMr)ch .,r 3 \wfl.icir Moston%o Nklidr picnignogo, zGbnic prcklzmr m
IiD'br, .r,ow).

Akcje Sdn ,,c :oshq u ofcrows do objgci' ri.ohac&nlm x&c*rob s &odze ofcrry

publiczncjv su bldiu Us6\er o of@is publiaf,q I u,.roI<.ch vpow& i.jnstueDt6w
fim*ov)lh do zoigdizoqneso sys66! obbtu otr o sp6lklch pubticz.ych...---- _
,{lq. ndvcj emisji sdn ,,c ucz.sdiczt; bedl v dfvidc.dzic od 1 styczDi. 2m3 oku,- _
'I emif,y oNr.il orz zrmlnieci1 subskrt?c,i rrlqi Son ,,c , rcshDa otI Abnepae Ze\a
sp6rki, kt64 jsi upryitnio.y do okdt.nh ryc! (ftin6v doqotniq vcdtug wlsncgo

9boru
EEisjr rkcji onz pod\tsznie kipn.h z?khdoseso dojdq do skutt<,! j.rc! zoshni.
'Lbk4bovulrcni|dfr|ndiki-----
osEtccm N/sokoia k1piblu huidow%o zosdio okrejlo,. m podlhwic an. 3ro s 2 i .1 v
,wiazku r sr, 13r S 7 Kodcksu sp6lek hintlderh w synikd petdrietsi, i objsci! ,kcJi sdn
F e dtuitza zloze$ pee Zrz d s foftic .tb nourirtncgo oividczdtr o \!.ysokoicj

objct%o llPialu akl.dov.go pEcd zglosz..im podeTt*.nja bpiblu z.Itidovcgo._.-.--
v.rnc zsomdrdic niniejszyn upMroix i, zob.wiq^re zv4a Sp6tkj do podj{cia

szcl}ich eyooacj axkgdnycb i pmMych zviaao)d z podwt*reni.n k piblu
,*rdoNcgo Sp6lli chisja i oaedr plbtrgq,{kcji sdn c, v szaeS!5hoa.i do Bblmi,
szcz.g,jtotr7.h qMk6w enisji Akcji ssn c, d6 zofelo\ldni j\kcii sc.n c w sDos6



opnlnv { nx!.: /., t ch\ite \ ryn ,popidtu I udoj.pi@ (Jo

doMentu zrvimjil.cso infm.cj. o otacic

W Ct'Gowrniu nad ncnwat4 tu 12 oddano:

- ogokh wxtnrci glos,jv 5.553.749, e odpawddr ss,2s

- srdltw 'wseyhujqc'ch sje,,_ o.

Prepodnic/tcr sMe,dzjlr, ,e ucbv]}r ?o.ut, Dzyjer: 5,553.?49 Atosami ,,2r" v

P z(r'odtucz{ri 
"rp,oporoqr'- pod c!. udrq\ on! 4ru,.1. cr u€r

UCHWAi,A tr 13

N.dzvyedneso lfal&go Zgromdred.
Spt*tj pod rih4 CIEI_ESMCA S,1" z siedziba v cietejnicl

z dnia 1? sic.tiia 2021 rokn
s.p wie: znjr.J shtutu SD6tk

Nidzwyddic W.tne Zs@.danje Sp6&i dzhtrjrc,, podsbvie an. 430 S 1 Kodctrsu sp6Lk
h.f,dro*ycA, w ,v4z[u z povzi€i4 v d.in dzisieiyra nchmh o pods]:emiL topiblu
r.krdovcgo porbiNis
L zmicnii g4 u*rp I srtutu sp6rrri .adxjrc hu rcii tu*cpuj4q:

,,S 4 usi I
I(Jpidt z,u.dovy sp,'k v&bsj ni. m;.j .1, 6,437.1?9,00 zl i tuc vj cej nia 6.797,17g,on zr id,n[ siq f,a nie miej nr 6,43?.1?9 ,]cji i n e NlecE d, 6,79?.us itcji o w,tuaci nohi,r.ej I,Oo, ocdm rolD tar&r rkcjr, N 9m,

1) 26.000 (dMdrieicii szesi iys&d .rcji sdii,\ ibjemrch, z+7krrch, o nuneBcl od
00001 do 26.000, upeyviLjoqoych co do Storu v tcn sp66b. j
pzrp!@ dM Srosr--. 

ie m kr'& *cre biscii

2) 74.000 (siedhdzieiat eEry !^j4ce) arcji sdn B, z*Tklych tu okxrcieta, y'n!6?ncr



4 s.a32.749 (p'ea nilion6v ak9.h osichdzisi{r dq qsAa !.demct czt idz,cad
dt{id akcji sdn C, 

^lyllych, 
inimnych, o nmcR.l od OOOOO1 do 5482749,-_-----

4) s3O.O00 GieAet osi.nd,iesht t ri?cr) rlcji $rn D, 
^ryLtrctr, 

inicdrrA, o nLulrd.n
od 00000t do )30000....---.

5) 147.633 Gto czEldzielci sidd t jec, sa(&d Eydzi.jct Ey) ikcje ssn E, ,erlitych,
r.okrTici?r".o nscnehod oo000 oo t4"6r!,-__
6) 176.796 (sto sicdcbdzisiar *ci6 9sis9, sied@ct dznwicddzisi* s(6) ik ji sqij F,
.llrktych, tu okitci.h, o .uoqch od oo0o01 do I76?96,--__..-

II Dodri nN. posd.owidjc w g l6un. ? shhto: ._.-.-..

,$p,ille ni. bidne powi.Esti poicdniecnjs podmiotu proqdreeSo &jcsr ,lcFnxriszl
Sp6lk v qkon \qn]tr blovtrai ptlnlgz.y.h Sp6lk vob( Akcjonduzy z p,ysluSujaqch
inpdw,akcji,N9nnjebdaepowi@llpolEdniecnirvvr?b.iedrrid6dr."_-_-_,,,,

w g.rososDiu nad !ch\wr4 nr 13 oddano: ___- ____--

7) nie mi.j nir I (ednl) .kcjx i ni! $i!cq ni, 3l0.0oo .kcii scin c, ,syuych, imi.nnrd,
o.uhdich od 00000r do310000.'

- %6ln Rintch globw _ 5,553.i49, co odpNj.d. 95,23 % [ipia]u

- cros6w,,zr' 5.5s3749,

- gr66w,,Pz4iv _q
- gros6s,w nyn F9.h3( 0....--.. ._.--.

Pzerodnicztca sNicd.ila, re ucnwnh zosara luyjEb S,S58.?49 gtosaoi ,,2, s
erosowaDiu tsqm. --.

UCHWAI-A ft 14

N,.tz$],€f, jrego Watnego Zgronxdzera
spdtki pod nh{ CTELESNTCA S.d z siedzib4 v Cielcsnjcy

z dni, 29 daia 2020 bta
w spawio: trpowatlicda Rady Nadzorczcj do pzyjccia ter$tu icdnoti.cgo sbturu Sp

4prcpodosrtr podic" rhqrlvon, rpuJ4(, ud.i ---_ -.... ......

ll



N!dz*y.,ij.c Watn. zgonxdzcnic sp6tk m d,Ehj& u podsbwie rt. 430 g 5 Kodctsu sp6l.h
hindlotrl,ch, updvxrni. Fadc Nrdale4 do puredx tetsb jcdnotrkgo s6os Spakt,- _,-.-
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noriulnq (Dz.u. z 20r 3 i., poz. 272, zc zb.)

usL r Pkt : Roz?oqd2@j. Nfinisd
v spnwic mlnm3l'rdr niw.k Eksy
,-.-.- ,--.-. ,,_--- ___ 1,200,00 zt
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REJESTRY NOTARIALNE
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Elektronicznych Wypis6w Akt6w Notarialnych
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Daia m elsce spoaEdzenial 2021.03i7, BIALA PODLASKA

KR?NOWY REJESTR SAOOI,I]Y

L _,-_rn &Ec$f &r&zq,!E.p,3'rurc4
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Nume.KRS:00007{6994
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

CIELESNICA SPOI,KA AKCYJNA

3. PrzcdDio! dzhlnlnos.i:

ctELESNIcA sp6lka Atcyjna

Cielesni@ 22, 2l-504 Roknno

- hotele i podobne obickry zakwatelowania

- esrawacje i iue srale placdvki

gdronomrme,

- lozoshie lzet9edie i konse owaie

- pzel*6lstwo herbaly i kaBy,

' podukcja pozoslalych artykul6w

spozylv€ych, gdzic indzi€j nie

-prcdukcj!napoj6wbezalkoholowych;

!@dulcja v6d nihdalnych i pobslalych

w6d budkow&ych,

- pozyski@ie dziko rcslqcych

produkt6w le3rych, z vylqeenien

55.14.24, PucdDioidzixhlno!(i rYg PKD:



5. REGON.

6. N'IP.

9, CzN lryinia dzilhloolci:

10. Okr6 obj 9ty spnvozdmi€n

381r68804

5372,643441

Sqd Rejono*y Lublin - Wsch6d w

Lublili. z siedtbq { Swidhiku, vl
wydzial Gospodezy KRS

4000746994

Rooae spdwozdeic finsowe a okEs

od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

t 1. Sprawozdanie nnanso{e nie zawien ddych }qcznych

I2.Na dzie6 sporz4dknia spnwozdania finesoweeo nie s4 znano okolicznoioi i

zdaEenia, kl6rc lwiadczyllby o ishieniu poqaznych zaerozen dla konlynuowoio

pzez CIELESNICA Sp6lka Atcyjna w Cielesnicy dzialalnoici q djbli^zyn ok6ie.

Dlaleso sprawozdanie sloz4dzono pEy alozeniu, ze dziaJalnosd tedzG

konlynuowda w okesie nie k!6tszyn lizjed€n rok od dnia bil&sorego.

13, Aktywa i pasrm {acenia sil w€dlug zasad okeslonych uslaw4 o rachudowoJci z

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 zl do 10,000,00 zl anodyzow@c st iedno@owo i

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



3

. do 1.000,00 zl o otresie u?yrkopftia loryzej rcku, lmllowe sa jako
naterialy, E dla apeMienia kodroti nad tytu sktadnikmi haj4rku,
oollre sq pozabiimovo eMdencji ilojciow4 wg uzrlkownik6w

b) hwestycje r obcych jfodkich tnvllych lEzentowde sq w bikdie w
uasokoici os6tu koszt6s pozost4qcych w balosredrrh zwiqzku z lraczniadaptacyjnldpomiejszoneoodljsyumoeniowqlnsestycje 

amorryzovare

c) Zapasy Diteri.l6rv i rorvar6rv wycenia si9 we cen zdupu,
d) Produkry vhsncj produkcji 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 Da dosrrrA nE dzien bildso$y *trceni&e s4l
. p watucie kmjowej e warrojci noninatnej,
t 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. 

l
r4, Rachuek zysk6w i sFal 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

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



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.

l,!. Sz.zepdta,4 z4it6 .rtiar q oi'i sntp totllnJo\g'tt $otkd\t traltch nnto;'i
RnnrtiaiD\h i uanD.tt o'4t nn'6!!cii dtttsoktDitDnrch e\ienjqc' \hr ttdt l tta.e tn

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'

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:

Sp6lk. nie dokonrvala w bic4cym tokt obrototlm odpis6w altualinjqovch mrro{6 srodk6w tlYalvoh'

!rcdk6s hvalych w budowie, qanolci nGnaterillnvch i prawnvch odz dlugoremino$)oh sltvsdr

fi ianso*)ch i niefi nansolyoh,

Nola objilihjaca - ikw. tnrlc' dlugotorninovc ikLv'v! inin$v' i nicfintnsoNc

1,3, 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

L4. Wsrloia grunl6N ur/tkovanycl silczyicic .

1.5, wrrro$ nie.n,ortyzdwlnych lub !i! un.anvch prcz i'dnodkr SDdkne nlvatvc[ !4Mnvch nx

Do'lr,$h umoN nrimu, 'llrrr.ry i inn$ b um6s. * !m z rJrulu und* Ictliigu



Sp6lka nie posiada nie amortyzotanych lub nie um@n'€h srodk& lnvalycl m podshwie um6t nalmu'

dzielza$l, r tym z tytulu um6w ledin3u.

1,6. Li.zbi o$z varloii losiadsnych papjcr6rv $ loiciorry.h l I Pn*, N tvD Sriidscnvldziilovych'
zlnicnntchdluznychpaiicr6v;rtdii;''ych,*.rrart6siopcji,4 kaztnicn pra*, jrkic Przlztr'jl'

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

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

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

C 26.000 akcji seii A imiennych, z$]kboh o 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
a 530l]OO 3.-j'\e.i, Dz*,}lbcl, rn ennlcnoqMo ( )300000021
C 'j'ol3 shti e_i F^.)"ry.h,nso.3nchl,ow,nolci ! 6 r'00zr

C I o.roo rrcri.cfl r zqib(h .o$zi.r so danc.i 76 106007

A(.lom' szo posiad44cy co 44mnr.l t* 
Tl'l,.l",,i1ili'io,ru#.

na wahyn zgrcmadzenlu cIELESNicA s A

I

1.9. Sr.D tri 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.

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.

l.t1 Danc o slrde reenv Nsdlug ceh ich uhYorzenin na pocziiok roku obrolo$egoi
zw iqkszcn i ach, nyko rzysraniu, rodiqt! u istaniekonco$y

1,12, ?odzial zob0wiazt)i dlugoterninor4,c[ rvcdlus lozycji bila$! o pozostalvd od dDii
bihnso$ego, pnc$idnvalyn unorvq, ok.6ie splaty:

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

PrcFrcvucPrryocjh|y!.trd]

!)z +r dt. sdl i z L' p42td

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



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

Sp6lka posiads na dzien 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

1.14, 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

1,15, 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.

\y rigcoj ilrjednej Pozycji
* s^zsg6lnoiri lodzi.lu

Sp6lka posiada adlurenie wobec:
l) iubekiiej Fundacji Roaoju z siedziba w wa6awie z qa lu porye,ti preferenovjnej s kwocis

.) bbowiqznie dlugoremtinore - 341.673,00 zl
b)zobo\i4aniekn.korcmlro*e 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*iezniedlusoteminore- 31.?36,0021
b) aborviAanie kdlkoremiDowe 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
n odob nyc h $vi.dczcn or.2 vobec j sdn ostek porvitanych l ub no{tu vszoDvch.

ilrr'\6s nkb\d4.f in$rumrnt.mi fi nat\o\)mi !E qlcctrBn_l l7. W nrzypadku gdy sldddniu
vcdldg $rrtoici eodznvej:
iJ irlohe zalo'lnE p'^jt( do usrletria nano!.igo'lzi'\cj, w pzyp.dku g'ly dan( przJje'c do

ryJ,eny obojnqjT? sl.t lapil.lu
onz jego aviqk4Dii i znn'icjszcnir

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

;ry(h;ro'i I'b ko-b" n*Nowycl,lub odnh\ione n, krPir.l (rundn:z) / iLruxli,i'riNr'rov
r okrcsio spnvozdawczym,
c) t.bdq znian w kapitale (runduszD) z aktualiz.cji
(tundrsz!) na poczttek i konicc okFs! spr.Nozdr$.zego
rv cilgu mku obrclovego,

l.l3- Srodl,i phnigene 4ron'dzor! na r..hunku VAT, o ktdrym no*. s:

- Prarvo b ko*o @7- U, Z 201?r' Poz!) aE 62, usl. 1 ust.rry z dnin 29 sicrnnia 1997r

b) art,3b ust,I usaly z dnii 5lislop.da2009n O rp6ldziclczJch k sach ost zgdroicto{o

- kndytorych (Dz,U,22017 r, Doz,2065).

N. dzie'i 3 L I 2.2 O2Or. Sp6lka nie posi.dala m nchunku vAT ircdk6w pieD 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

2.2, w papadku j.doonck. ktorc snorztdz0jl ractdbck
k.lkulr,yjbym, d.0r 0 Lo.ztich r$nvozctrix Produkl6\v

b) zuzycia m.terial6rv i cDergii'

zyskdrv i strat rv vnrinDcic
n. vlasne porneDy ori.z o



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 rafloii 4'p.sdn,

W olrere sp-a$o.dawczym 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
dzialalnoSci Lmdlowej. Nie pmwiduje siq le, tego w n6l9p!yo oku obroroeyn.

2,6. Rozliczrnie r6inicy lomigdzy Dodstls4 opodilkNinin podalkicn doclrodolyn' 3
lynikcn linansoqm(zyskioh, striiq ) b.utu.

z!(k4nn p?jrd6t. F&esi ( od*'r i od or r)

zmnt*in koiz6{ roe'bD(hi

sti,i$v,it lMv pley z wojd6d*i€o un{d Pn.y

Pd!!!r oPo&d o{ hb ( Por.r+r{.t

/-, -Fr"*



Ddosby pod .saj$ odrhn ude(hodu

2.?, Ko!/t rrn,oanh ('odAds rnYxlvll, w b{dosi" B tvm od$tki om/ r6znico

Luho\c, krdre no$,rlt/yty kor' ,rYsonetrix I'o'lkdw hrllvcb

2.3. Odselki oraz r6znlce kusowq kt6re pot,gkzvtv cenq nabtch iorYir6$ ltrb koszl

lrybyozcni! nbdukloN v roku obrolo\Tm.

2,9. Pouiesiooe rv osrahim roku i plano\vtne nn ntsttpnv rok 
'nkltdv 

nt
niefibanso$c akfrNr tnvalq odrqb.io nilot $ykrzad poniosioDc i pl'Dorvrnc

n*lady M ocbrong Srodonisk.,

Nrbycic rrcdkdv rnvrlyrh, N tyn:

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

K*dt! i ch.nktr noszczcg6lntch pozJcji pzJcbod6w lub koszr6t o nrdavvcl'jncj
ivr.to6ci lub kt6fc vysllDily inctdontalnic,

Porycje talie nie $$tqpilY



Inrd.mcjc o noszlaclr diazrnych z pri.nni bldlscztmi i pnclni ro4ojosyri,
z an. 33 un. 2 do sarto3ci nicnetcrialoych i

* rvaluhcn obcych - kursy

ht6re (ie zost.ly zrknlilikowxne zgodnie

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

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 ,
Dalett rvyjrsnid 

'ch 
pvyczyny,

Na 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,

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



s,4,IoforDtcje o $rnasrodzcnitcl\ h%iezrynigrodahion z zvsku,rqp'hcoiv'[ lub

tralcznych os;bor ivcidz4cyn N slilad o.gnn6v aqdzaj4cvch' nadzoNj4cvcl 
'lbo

idiidistrujtcych sp6lck hrndlo\rrcb ( dli kxzdcj srupv osobno ) zr rok obrotonv ornz

rszolkicb 
_;o;oyiazanircb 

Nynikaj{cycl z encrylur i nv'tdscn 0 podobJvb

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

ch.raktcrzc udziolonycb osoboh wchodzectd $ sKrd orgaD6\v zarzldzajlovcb'
nrdzorujqcy.b i .dninistrujqcych jednostkj, 2c wskazarion ich gl6Nnvch wouDkdw'

wsokd;i oDroccltownni. ohz wszelldcl hvot splrconvch' odPisinvch lub

umotonych, a tak c zoboNi4zan zici*niltycb s ich i ieniu tvtulen srvrrrncji i
p0r9czc6 wszelkiego rodzaju! ze *skam.ich knotv ogtlsD dla kddego z tvcb orgrn''w'

Pazycja nie eyslepie || Sp61ce.

Pnror nlcy m n'nd, islmh roborniq( h

Pno$ihyzdrudnnni pe, gEnh,ni kmiu

oebypu.brsrj4otu rbpmh be

5.6. 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,
c) uslugi dor.dztrva podnlkoNego,

sh*yobjcclychrt$idcihch



Udngi dohdrea podfl kd,eso

6,1, IDfornrcje o przychodach i kosztacb z
ubiegtych odtrosanych v roku obrotorwd n.

Nie \astEpily zdarrenia, dolyczqce lat ubieglych. kt6re nalezaloby ujqC w slrawozddiu
fi nansowyn roku obrclowego

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

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

r ozno*! 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

. 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

tytulu blgddrv popclnionych v latach
kaDital (Iurdusz) wlisny z poda cD



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.

6.4. Intornacje liczbol'e, vr^z 2 {Tj.sdericni zrpesniljte por6rvnt\vahosd danvch

slrnwozdmit nnarlorYego za rok poDvodzaj4cy ze s[rawozdanicm zr rok

spmvozdania fin.nsow. a biezicy i popz.dii dkr* spnvoraw.4 sporz4deno nGujEc identvca.
atmo zsady ( polityke) nchu*o*dlci, jak i n4ody prcanbcii dlnrlh u spnmzdtniu tmns*1m

?,1,Irfolnrcje o wspdlnych pu€dsigrpigciacl! kl6re Dic Podlegij4 konsolidacji,w tvn:
r) m^vie, zxkresie dzi.lalnoscirvsp6lncgo pPeds&r%iqcii,
b) proceltolln udzials,
c) czgici rvspdlnic koltrolorvarycl nceowych sklad.ikdP rkt aY6N t$arvcb ornz

rvartolci nicoatcrialnych i lrdhych,
d) zoboNi:tzoiach zaci4goiltych tra potscby pzcdsieNzigci. lnb zlklpu uz'.vaDvch
rzc.zovych skl.dnik6ry akt}rr6rv tnvatych,
€) czglci zoborriqzrn vsDdlnie zrc'igniqtycb,
t przychodach uzyskanycl zc vsp6lbego pEedsigrvziqcit i kosztach 2 nini svi4zaDvch'
g) zobo$i?zaliach varurko*ych i in$etycyjnycl dotctlcycb nsP6ltrcgo

sp6ika w 2o2O r. nie peysl{pila do wsp6lnych puedsiawzigc e lodlegajqcvch
konsolidscji. W szczeg6lnosci, Sp6llG w roku 2020 nie rcalizowla wsp6lnych p€cdsilwzild
zidqjednostkq.

7,2. Inford.cjc o irrNakcjrch z j€dnostkadi porvi4zllyn'

7,3. wykiz si'6lck ( na^va' siedziba ), $ 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

?.4, Jciclijednostkr nie sp0zldza skonsolidon.uego spnvozd.ni. f"insorveso'
Irontshj{c /e 

^v0ltric0ir 
lub \r}l4ec6.ibr0rDici. o:

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 filansowy betto oraz llarloid kitit'l! (furduszu) l'sncgo, z

- pEccilt c roczne z.tud.ienie.

a) dic i siedzilie jedDostki spon4dzaj4cej skonsolidovanc spmvoztladje finansoNc

b! 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,

?.6, 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.

L

2)

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

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.

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

nozliwoicikontynuowiadziatslnoscilezSpdlk9



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.

"'M#9'
PREZ9S Z'4
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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 w Cietejnicy 22. Roki,no 12l -50!J

'H:&"*ffi;lgtES?Aj



{*V

Wohego Zgromqdzenio, Rody Nodzorczej i ZqEqdu

CIELESN ICA SPOIKA AKCYJNA

dt DoddLo\- roro. e obor eno l |po4ozdorie rno ,4e1

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,

?) Brons spodqdzony 
^d 

dren 3r.r2 2020 r.. kn5ry po nrcnre okrywow ipolrvow wyko?ul6

3l Rochuek zy*ltw t,oi wltozujqcy zo okes od 0r.0r.2020r. do3r.12.2020r. drdl9 ne o
w q30ko3ci

4l zenowi6nre zmidnw kopiiore {,undueul wrosnym zo oker od 0r.01.2020r. do 31.12.2020..

wlkozujqce &iek4n e kop toru wl$nego o kwoie

5l Rochunek p?eprrav6w pienleznych ro oker od 0r.0r 2020 r. do 3r.rr.r0r0 r. Bkaulqcy

Sprowozdonie niezoleinego biegtego rewidenio z bodonio

A*



jen zgodne co do lomy i ndci z obowiqzljqcymi Sp6,kQ

zorroro rpozqdzone no podsr.wie powidrowo prowodzony.h

slowyordchunkowoici.

losny oboz syruocli mojqtkowel lnionsowej sp6rki no.dzleh

31 grudnio 2020 r. ord, jeiqnku ri^dnsowego ip?eplylv.w pienle

, dn o 2e wdehid r ee4 r. o rochunkowolci l.,u5rowo o rochunkow.icf - r. j. Dz. u. z 202r r.

poz. 2l z) o,oz pr4jet\m zo5odomi lpor rykql rochu^kowolcil

u4skoiimy sq wynorczojqce I odpowiednie.

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

'6p4e. qoq Biegr ch

Rewidenrow ff 343o/s2o/20re r e 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

dby sro.owi6 podsr.wQ dro noszej opini.



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, d r.enio tpowodowonego orzurtwen tub biedem.

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 t d nej reo n ej o[emdtF!-/ dto fhrido cji
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 ?wee
wlk,yie ish ejqce tohe znlekJzrdicenie. zniekrrolcenid mooq pownowoa ro rkuiek osu5hvo

zo i5rotne_ je2eti morno rocjorctnie oczekiwoa, ie pojedy.czo
ub rqchie mosryby wplynqa no decFje gorpodo.cze uzyikownik6w podlere no podsrdwe
,eqo rprowordd^ o finonlowego.

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

,sodieqo , Ksu nosujemy zowodowy oqd i zocho@iemy zowodowy

ide l/ir rer 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,
krdG ia wrlror.ojqce ronowia podjrowe dro ndrej 

lopidr.

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



oceni.my odpow ednide zonorowonych zosod lpotiiyki) rochunkowolci oroz zorod.ola
eoclnkow kiegowych orozpowqzonychujownien dokonanychprezz.aqd sp6rk!

dpowiednlojci zoslo5owoflo pEez Zozqd Sp6rki zorody

koniynuocji drotolnoscl joko podstowy rochunkowoict oroz, no podl|eie lzyskonych

c4 nnieje kroho niepewnoad &iqzono ze zdoaenom
lub wdrunkomi, kr6ro mote poddawda w roczqcq wqtpiwo6a zdornoia spdrki

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

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;



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

wydole sie isrolnie hiek?lolcone. le! no podtowe *l,kononej procy slvierdzny 3totne

zniekrorcenio w Sprowozdoniu z drorolno3ci, iosteimy zobowlqzdni poifromowdd

o lym w noqm sprowozdoniu z bodonio. Norym obowiqzkiem zgodnie zwymogamiUnoq
o biegrych r6wid onloc h jen 6w.ie, wyd o nie opinit cry rprdwozdonie z dz oL nolc zo nolo

czy jet zsodne z inromocjomi 4w6dym
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.

wo6zawa, dn d rTreFno202rrok!

Elek'on.znLe
MoQdalena p"apr'-v p.*

. Magda ena Leaniewl.z

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

K ucrowym biegtm Gwideniem odpowiedro 
^ym 

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

3re9t Rewrdenr 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 
^kcylnacrerelnrG 22, 2!504 tukbo

BILANS
sporzqdzony na dziefi 31.12-2020 roku

A, Kipiral (furdusz) wlisoy
L Krnihl (tundun) p.drb"o'ry

Lkprd(tondtre)aFo*y,\

onnos.i .u6yjn.j) md !anol.i4
nonhdn4 !dzbrd{ Gkrji)

o[4datrntdit,icjns4y tv Pms.L krpndy (rudueo

v. zrr[Gtr{r? h' dbnsvd

rokuobnror.so(vhr(d.
2 od Po-shrFh jdmn.r; w

rv. hnsrycje dh4dvr'rd* B. Zoborvi4z.nii i rcz.n?

lRenBzl)rftdoc4i.go

b) w pohsbbrhjcdesreh. !

)



r. wob( j.dn6kl powiqbych
! rnm irss !.drqokmsou. ,. wob* po-nalych j.didrek.

3. rvdbe pobsbtch jedno$.k

,hru'oni(ali]nrd4okelt
b) z 

')dr 
6irji dtu,rych FPi€l6v

d b. -bd{iqhia nor$Ne
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Ni rN&r d tddrk Fvi@'$ 4 z 9tutu d6bw i ustug, o okftsb

?. zobovilaii voba Pd4sbtrh
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pGn&abge'&j.vkiPibl.
3) zrritu dos.w i Nlus, d oksis tr) z qdtu dor.{ i rbc, o ok6i.

r. zoboliqaia vobe po46tch

3) z $lub dch! i nsluc. o okrsi.

b) z qdh .misji tlluaych pspridv

b) r rrlui podi*6q ddocj', er,

,ldvdtrtshonzmychl,luldv
n irm eboli4d drmN,c

d) z r)ldt ddsb* I 6&, o okBi.
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rr h$qrycnad*ohnro\c

.) alk*l ot4hme m dsbq i
1

'!rolohyd0difiydtJld6w
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crELEgflr€A st6lk' ak d
c eLegika 22, 21_s04 Roaho

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
s po rzqdzony za o kres 01 ,01 .2020 - 31 ,12,2020 r,

( wariant por'5wnawczy)

Pzychody n spuada:y izdwn.nsz nhl, w tynl

Pr4.hod, n.oo zo 3pzedazy prcdurld{
zmana sianu prcdukr6w (a 9ksz6n

P.zycrrody ne o ze spzeda4 to*"row i marenare

(osdy dnara noicl ope6<ylnel

Ub6,o€czeniaspoleczneiMeswadee|a'wlym]

wadotd spzedanych r4ardw r maredarow

zysr (srd4zosEeda:y ( A. B )

Pob$ars pzychody opsacyjn6

zrsk z ryr!lu rc4 hodu n'6fina6ost.ri af,t!b6v ttualyoh

aktua aqa wa'1osci aktlvow nierinamsq.h

Pozosralo ioszty ope'acyjne

slfak z trlru roz.ri0du nierinansow)€h akit4{ow lMstch

a tua aqa qa'10{.' akrnldw n'eiinan5olqch /'z-



zysk (st6ta)z dziararnosol ope.acyin 0l ( c+ D -E )

orridendy i udz aly w zy5raorr, s lym

a)odFdioscr p@iqlaiych. w lym,

, w kr6rych tednos0G p.s ada aanqazo\Enie v/ kapilale

b)odlednoier pozoslarych. w rym:

w kr6eh jednostk posiada zaansa2owanr. w kaplla e

zygkztyurlrcahoduakt}4dwiinanso*ych'v/tym:

AHua a.ra wanc(. €r \{6w rnanso{1. h

srab z !!r! rczchodu akte6w fnansotrlch, w tn]

Akllalizacla warbAci aktj Y6w rnansolloh

zysk G1Et4 brutd(F+G.H)

Pozostala obowlazkowo zmnlejeenie zysku

Dabspoz1dai,a l006202lL

, .;;;,d;,;;;;;i;;;;;;"".
fREZtS Z,r-RZn-tIJ

-'";;;l'ff' Elge."'*'



:ff:1**1,''ti:*fllr:

sporzqdzony
RAGHUNEK ZYSKOW I STRAT

za okrcs 01 ,01 ,2021 - 31 ,07 ,2021 r'
{ wariant por6wnawczy)

Pzychody zo rFpsda:y iz'dwn:no z nlml,s 
'ym:

Pzy.hody ie(oza spnsdary pro!ur6*
zniana sadu produkr6w (&ekszen

$e porrzeby iednosrxi

Puychody nelb ze spEed.ry bwa.6v i m€leiaro\Y

Koszry du Iararnoscr operacyjnel

wanogd spreda^ych tdya|6w i mareriabw

zyek {sLau)Dspzedsiy (A B)

Pozosbl€ eaychody opnacYlie

zysk z vrur! rczchodu n efiansoryoh aktwdw w3lych

aruar?a.jawdosc art a!6\y n ellnanso$rc r1

Pozos'are roety oparacylna

Sk,a , tytutu ro,chod! i ern,isopy.h arq4r6w Mr](h
A|rualE5qa%dos.a|ly'6wi6'naisowch 't/



zyer (stEhl.dzlalahoscl oparacyjnoi ( c + D _E)

ryaiderdy udzialy v 4srach. v lym

e) od jednostek p@iqzaiych. w qm:

w kr6rych jednosrka posiada zaangazorvanie w kaprtaio

b) od lodnosrek pozostarych, w qm:

. w kld'tch jedrcslka posiada zasngalwanie s kapil, e

zy+ z lylulu ,ozc hodu aktae rnaisostch, { iym

ArruarEaqa wdo{( arryros fi nanscqth

str.ta z tt!r! rozdlodu 3kl)4l6w rnanso4,ch, w !n:

Aklualtacjawadoaci akw6wfnansdych

zysk (slrala) brutto {F+G-H)

F6-lit;-SotiAioM tnnieFu nre asku

D:b.ponadztra 31 03 202rr

rn e, od5b I Pdrb s!]M*a e&c* ildei
j*i.,trheq..saofieosbry|@ud

FI{E !U



**Tni?iii'ff*

sporzqdzony na dziei
BILANS

31 -07 -2021 rokt)

A. Krpi.rl (fud'luszl *l.,dy
L I(rp hl (rtrndnv) podn ,o$y

IL Kspibl (.unduv)z,pmoq, l

(Enord cni:rjrc, md vlndcir
nominrrq ud?hl6rv hkcji)

\) !4drrnr.hika. i ms4ny rv roakh kiDitiy (tutrduE)

v. zysk Gkdl) z hr nbtccrych

rcku obroblcgo od@c

rv. h{$'rrj.dtusdonho\. B. ZolJoNiazrni! i rdcny

r Rcftfla z qoh odrccan.so

b) { poahlr} jedm}r.h, !

ii<JfuFrcfibo(d}4fimi<e

l'"-.<



vob* j.niG'.k pNirznFh
4 rm" i,{!ry.jr drugorcmhN c 2. vobe pomsbw jcdnsck,

rAktlNzqrlhosrcdomgo r. vobK Pd:cBb.h j.dosf (

b) 2 !tulu .mkji dtubrth psptr6v

!) iin. ebovhzoh ntusdN.
,|dprcdkiyip6dkyw6ku

r xd.boei d jdm*k Fw4aryd tzt h dcraw i uslq, o oh3n
r) z 

"luru 
dsb{ i usrug, o okrcsn

2.zobv]lzii.yol,*po4sblycb
j.nnosek. v ki6ryd j.edntu

.) z qturu dotdY i ush's. o okEi. 4 z tah d6ra{ i ubg, d oht

]zobowi{zdavob.'o4s6lych

r) ? $rru d6bv i sbg, d dhii

b) z rrtu .nisji dluaych p,lidN

b) z 
')]ruh 

ponr*6v, dobcji, er,

,rcvdorh06Z]iiydjl)lddv
d) z irllh ddbv i us[u, o okdi.

d) dochodrce m 
'rrodz 

3{dor.j
ur. h!$'rcj. Ndkdsnrmlc

.) 41i.2-{ eFm. i, dsbq i

zd.o$b'choroidy.hntldg

I



Mrh{okmrAtrr|}s[iri'4
4{d|PoiF.it]t+lpniiPrt

?m.mzlicaj!Di'd4okr5ow

, rnre inr6Ly.j. hLlotr.ninopc
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