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JWA	spółka	akcyjna		
z	siedzibą	w	Warszawie	

	
Sporządzony	na	potrzeby	wprowadzenia	akcji	serii	A	do	obrotu	na	rynku	NewConnect	prowadzonym	jako	
alternatywny	system	obrotu	przez	Giełdę	Papierów	Wartościowych	w	Warszawie	S.A.	
	
Niniejszy	 dokument	 informacyjny	 został	 sporządzony	 w	 związku	 z	 ubieganiem	 się	 o	 wprowadzenie	
instrumentów	 finansowych	 objętych	 tym	 dokumentem	do	 obrotu	w	 alternatywnym	 systemie	 obrotu	
prowadzonym	przez	Giełdę	Papierów	Wartościowych	w	Warszawie	S.A.	
	
Wprowadzenie	 instrumentów	 finansowych	 do	 obrotu	w	 alternatywnym	 systemie	 obrotu	 nie	 stanowi	
dopuszczenia	 ani	wprowadzenie	 tych	 instrumentów	do	 obrotu	 na	 rynku	 regulowanym	prowadzonym	
przez	Giełdę	Papierów	Wartościowych	w	Warszawie	S.A.	(rynku	podstawowym	lub	równoległym).	
	
Inwestorzy	powinni	być	świadomi	ryzyka	 jakie	niesie	ze	sobą	 inwestowanie	w	 instrumenty	 finansowe	
notowane	 w	 alternatywnym	 systemie	 obrotu,	 a	 ich	 decyzje	 inwestycyjne	 powinny	 być	 poprzedzone	
właściwą	analizą,	a	także,	jeżeli	wymaga	tego	sytuacja,	konsultacją	z	doradcą	inwestycyjnym.	
	
Treść	 niniejszego	 dokumentu	 informacyjnego	 nie	 była	 zatwierdzana	 przez	 Giełdę	 Papierów	
Wartościowych	 w	 Warszawie	 S.A.	 pod	 względem	 zgodności	 informacji	 w	 nim	 zawartych	 ze	 stanem	
faktycznym	lub	przepisami	prawa.	
	
Data	sporządzenia	dokumentu	informacyjnego:	14	lipca	2016	roku	
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1. WSTĘP	

1.1. Nazwa	i	siedziba	Emitenta	

Firma	Emitenta:	 JWA	spółka	akcyjna	
Forma	prawna:	 spółka	akcyjna	
Kraj	siedziby:	 Polska	
Siedziba:	 Warszawa	
Adres:	 	 ul.	Gwiaździsta	15A	lok.	256,	01-651	Warszawa	
Strona	www:	 www.jwa.com.pl	
E-mail:	 kontakt@jwa.com.pl	
Statystyczny	numer	identyfikacyjny	REGON:	 302555141	
Numer	identyfikacji	podatkowej	NIP:	 7822564519	
Numer	KRS:	 0000612542	

	

1.2. Nazwa	i	siedziba	Autoryzowanego	Doradcy	

Firma	Autoryzowanego	Doradcy:	 Cellica	sp.	z	o.o.	
Forma	prawna:	 spółka	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	
Kraj	siedziby:	 Polska	
Siedziba:	 Warszawa	

Adres:	 	
ul.	Potrzebna	28/6	
02-448	Warszawa	

Telefon:	 (+48)	22	629	06	81	
Faks:	 (+48)	22	207	24	15	
Strona	www:	 www.cellica.pl	
E-mail:	 office@cellica.pl	
Statystyczny	numer	identyfikacyjny	REGON:	 142962223	
Numer	identyfikacji	podatkowej	NIP:	 525-250-92-95	
Numer	KRS:	 0000387713	
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1.3. Liczba,	 rodzaj,	 jednostkowa	 wartość	 nominalna	 i	 oznaczenie	 emisji	 instrumentów	
finansowych	wprowadzanych	do	obrotu	w	alternatywnym	systemie	

Na	podstawie	niniejszego	Dokumentu	Informacyjnego	do	Alternatywnego	Systemu	Obrotu	na	rynku	
NewConnect,	prowadzonym	przez	Giełdę	Papierów	Wartościowych	w	Warszawie	S.A.	wprowadzanych	
jest:	

- 4.000.000	 (cztery	 miliony)	 akcji	 zwykłych	 na	 okaziciela	 serii	 A,		
o	wartości	nominalnej	0,10	zł	(dziesięć	groszy)	każda.	

Akcje	 serii	 A	 wprowadzane	 do	 alternatywnego	 systemu	 obrotu	 stanowią	 100	 %	 wszystkich	
wyemitowanych	przez	Emitenta	akcji.	Łączna	wartość	nominalna	Akcji	serii	A	wprowadzanych	do	ASO	
wynosi	400.000,00	zł	(czterysta	tysięcy	złotych).	
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2. CZYNNIKI	RYZYKA	

Działalność	prowadzona	przez	Emitenta	uwarunkowana	jest	zmiennymi	elementami,	które	mogą	mieć	
poważny	wpływ	na	jego	pozycję	rynkową.	Identyfikacja	najbardziej	istotnych	czynników	wpływających	
na	 kondycję	 Spółki	 pozwala	 na	 dokładne	 przeanalizowanie	 sytuacji	 Emitenta	 oraz	 poznanie	
potencjalnych	 możliwości	 rozwoju.	 Informacje	 zawarte	 w	 niniejszym	 dokumencie	 dają	 również	
możliwość	 identyfikacji	 kluczowych	 czynników	 ryzyka,	 które	 wpłynąć	 mogą	 niekorzystnie	 na	
planowane	przez	Emitenta	przedsięwzięcia.		

Należy	 być	 świadomym	 faktu,	 iż	 zamieszczone	 w	 Dokumencie	 Informacyjnym	 czynniki	 ryzyka	 nie	
zostały	uszeregowane	pod	względem	ich	znaczenia	dla	sytuacji	Spółki	w	przyszłości.	Nie	można	również	
wykluczyć,	 iż	 działalność	 prowadzona	 przez	 Emitenta	 znajdzie	 się	 pod	 wpływem	 innych	 bardzo	
istotnych,	lecz	nie	wymienionych	w	Dokumencie	Informacyjnym	czynników.	
	

2.1. Czynniki	ryzyka	związane	z	otoczeniem,	w	jakim	Emitent	prowadzi	działalność		

	

2.1.1. Ryzyko	spowodowane	zmianą	sytuacji	makroekonomicznej	Polski	

Na	funkcjonowanie	Emitenta	oraz	sytuację	na	rynkach	objętych	jego	działalnością	istotny	wpływ	ma	
ogólnogospodarcza	 sytuacja	 w	 Polsce	 i	 na	 świecie,	 wyrażająca	 się	 w	 poziomie	 wskaźników	
makroekonomicznych.	 Zalicza	 się	 do	 nich	 m.in.:	 poziom	 i	 dynamikę	 wzrostu	 PKB,	 poziom	 stóp	
procentowych,	 wysokość	 dochodów	 gospodarstw	 domowych,	 stopę	 bezrobocia,	 poziom	 nakładów	
inwestycyjnych	 w	 gospodarce	 oraz	 politykę	 gospodarczą	 i	 fiskalną.	 Istnieje	 ryzyko,	 iż	 pogorszenie	
sytuacji	 makroekonomicznej	 może	 mieć	 znaczący	 wpływ	 na	 skłonność	 potencjalnych	 klientów	 do	
korzystania	z	usług	świadczonych	przez	Emitenta,	co	w	konsekwencji	doprowadzić	może	do	spadku	
poziomu	 przychodów	 Spółki,	 a	 tym	 samym	 pogorszenia	 wyników	 finansowych	 z	 prowadzonej	
działalności.		

	

2.1.2. Ryzyko	związane	z	regulacjami	prawnymi	

Polski	 system	 prawny	 charakteryzuje	 się	 wysoką	 częstotliwością	 zmian.	 Na	 działalność	 Spółki	
potencjalny	 negatywny	 wpływ	 mogą	 mieć	 nowelizacje	 w	 zakresie	 regulacji	 prawnych	 dotyczące	
funkcjonowania	 podmiotów	 gospodarczych,	 zmian	 przepisów	 podatkowych,	 prawa	 pracy		
i	 ubezpieczeń	 społecznych,	 czy	 regulacji	 w	 zakresie	 teleinformatyki.	 Ponadto	 wiele	 modyfikacji	
przepisów	 prawa	 wynika	 z	 dostosowywania	 prawa	 krajowego	 do	 norm	 prawa	 Unii	 Europejskiej.		
W	 związku	 z	 powyższym	 niejednokrotnie	 pojawiają	 się	 wątpliwości	 w	 zakresie	 interpretacji	
dokonywanych	zmian.	Błędna	interpretacja	przepisów	prawa	może	skutkować	nałożeniem	na	Emitenta	
kar	 lub	 sankcji	 administracyjnych	 bądź	 finansowych.	W	 celu	 minimalizacji	 przedmiotowego	 ryzyka	
Spółka	na	bieżąco	przeprowadza	audyty	wewnętrzne,	skierowane	na	badanie	zgodności	stosowanych	
aktualnie	 przepisów	 przez	 Spółkę	 z	 bieżącymi	 regulacjami	 prawnymi	 oraz	 na	 bieżąco	 monitoruje	
zmieniające	się	przepisy	i	ich	interpretacje.	

	



	 Dokument	informacyjny	JWA	S.A.	
	

	 Strona	10	
	

2.1.3. 	Ryzyko	związane	z	opodatkowaniem	i	interpretacją	przepisów	podatkowych	

Emitent,	 podobnie	 jak	 wszystkie	 podmioty	 gospodarcze,	 jest	 narażony	 na	 nieprecyzyjne	 zapisy	 w	
uregulowaniach	 prawno-podatkowych.	 Mogą	 one	 spowodować	 powstanie	 rozbieżności	
interpretacyjnych,	w	szczególności	w	odniesieniu	do	operacji	związanych	z	podatkiem	dochodowym,	
podatkiem	od	czynności	cywilno-prawnych	i	podatkiem	VAT.	W	związku	z	powyższym	istnieje	ryzyko,	
że	w	ramach	prowadzonej	przez	Emitenta	działalności	 i	pomimo	stosowania	przez	niego	aktualnych	
interpretacji	podatkowych,	interpretacja	Urzędu	Skarbowego	odpowiedniego	ze	względu	na	siedzibę	
Emitenta	może	różnić	się	od	przyjętej	przez	Emitenta.	Konsekwencją	różnic	 interpretacyjnych	może	
być	nałożenie	na	Spółkę	kary	finansowej,	co	z	kolei	może	mieć	negatywny	wpływ	na	wyniki	finansowe	
Emitenta.	

	

2.1.4. Ryzyko	związane	z	kursem	walutowym		

Na	dzień	sporządzenia	Dokumentu	Informacyjnego	Spółka	nie	korzysta	z	finansowania	zewnętrznego	
rozliczanego	w	walucie	obcej,	a	 także	nie	rozlicza	przychodów	w	 innej	walucie	niż	polski	złoty.	Tym	
niemniej	 Emitent	 nie	 wyklucza	 w	 przyszłości	 rozwoju	 projektów	 w	 oparciu	 o	 przedsięwzięcia	
zagraniczne	 realizowane	 z	 korporacjami	 czy	 klientami	 o	 zasięgu	 światowym,	 którzy	 powstałe	
należności	będą	rozliczać	w	walucie	obcej.	W	takim	przypadku	ewentualny	wzrost	 lub	spadek	kursu	
waluty	 obcej	 będzie	 mieć	 negatywny	 bądź	 pozytywny	 wpływ	 na	 wielkość	 zobowiązań	 oraz	
przychodów,	co	w	dalszej	kolejności	może	wpłynąć	na	osiągane	wyniki	w	przyszłości.	Z	uwagi	na	brak	
niniejszego	ryzyka,	na	dzień	sporządzenia	Dokumentu	Informacyjnego	Spółka	nie	zabezpiecza	się	przed	
ryzykiem	kursowym.	
	

2.1.5. Ryzyko	 związane	 ze	 zmianami	 technologicznymi	w	branży	 i	 rozwojem	nowych	
produktów		

Branża	nowych	technologii,	aplikacji,	gier	i	stron	internetowych	dedykowanych	na	urządzenia	mobilne	
charakteryzuje	się	wysokim	tempem	zmian	technologicznych,	co	nie	pozostaje	bez	wpływu	na	długość	
życia	 produktów	 i	 usług	 oferowanych	 przez	 Emitenta.	 Wiąże	 się	 to	 z	 koniecznością	 ciągłego	
monitorowania	 rynku	 pod	 kątem	 nowych	 trendów	 i	 rozwiązań	 oraz	 dostosowywania	 oferty	 do	
wymagań	 stawianych	 przez	 producentów	 sprzętu,	 a	 także	 ryzykiem	 ponoszenia	 wyższych	 od	
zakładanych	przez	 Zarząd	kosztów,	 co	może	 znaleźć	odzwierciedlenie	w	osiąganych	przez	Emitenta	
wynikach	finansowych.	Ponadto	nienadążanie	za	rozwojem	technologii	może	negatywnie	wpływać	na	
rozwój	 i	pozycję	Spółki.	W	celu	ograniczenia	powyższego	ryzyka	Emitent	wprowadza	uaktualnienia	 i	
modyfikacje	w	ramach	oferowanych	produktów	i	usług,	przystosowując	je	w	coraz	większym	stopniu	
do	 oczekiwań	 klientów.	Dodatkowo	 pracownicy	 i	współpracownicy	 Emitenta	 poprzez	 ciągły	 rozwój		
i	śledzenie	trendów	technologicznych	wprowadzają	najnowsze	technologie	do	oferty	Emitenta.	

	

2.1.6. Ryzyko	konsolidacji	branży	

Rynek	produkcji	gier,	aplikacji	 i	 serwisów	 internetowych	charakteryzuje	się	w	ostatnich	 latach	dużą	
dynamiką	 wzrostu.	 Jest	 to	 jedna	 z	 bezpośrednich	 przyczyn	 powstawania	 dużej	 liczby	 nowych	
podmiotów	 zajmujących	 się	 tego	 typu	 działalnością.	 Emitent	 funkcjonuje	 więc	 w	 wysoko	
konkurencyjnej	branży,	co	sprawia,	że	istnieje	ryzyko	wystąpienia	negatywnych	efektów	finansowych	
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będących	wynikiem	działalności	 innych	podmiotów.	W	celu	minimalizacji	wskazanego	w	niniejszym	
punkcie	ryzyka	Zarząd	Emitenta	podejmuje	starania	w	zakresie	budowy	trwałych	relacji	z	klientami,	a	
także	oferuje	usługi	zgodne	z	najnowocześniejszymi	trendami.		
	

2.1.7. Ryzyko	związane	z	tworzeniem	nowych	usług	i	produktów		

Celem	 Emitenta	 jest	 skuteczne	 zaspokajanie	 rosnących	 potrzeb	 klientów.	 Uczestnictwo		
w	dynamicznie	ewoluującej	branży	IT	wymusza	decyzje	o	tworzeniu	lub	rozwoju	nowych	produktów	
lub	usług	zgodnych	z	bieżącymi	standardami	obowiązującymi	w	tym	segmencie	rynku.	Zważywszy	na	
powyższe,	 nie	 można	 wykluczyć	 sytuacji,	 w	 której	 decyzja	 o	 nowej	 inwestycji	 zostanie	 podjęta		
w	 oparciu	 o	 błędne	 przesłanki	 i	 nie	 trafi	w	 aktualne	 potrzeby	 rynkowe,	 ewentualnie,	 że	w	 okresie	
tworzenia	lub	modernizacji	produktu	dany	segment	rynku	zostanie	opanowany	przez	konkurencyjne	
podmioty.	 Dodatkowo,	 wprowadzanie	 nowatorskich	 usług	 wiąże	 się	 ze	 znacznymi	 kosztami,	
ponoszonymi	 na	 opracowanie	 ich	 koncepcji,	 wypracowanie,	 testowanie	 oraz	 reklamę.	 Nie	 można	
wykluczyć	 przypadku,	w	 którym	 nowe	 usługi	 i	 produkty	 Emitenta	 przyniosą	 gorsze	 niż	 oczekiwane	
rezultaty	ekonomiczne.	Może	to	mieć	negatywny	wpływ	na	działalność,	sytuację	 i	wyniki	 finansowe	
Spółki.		

	

2.1.8. Ryzyko	konkurencji	

Emitent	 działa	 na	 rynku	 usług	 informatycznych,	 który	 charakteryzuje	 się	wysokim	 i	 stale	 rosnącym	
poziomem	 konkurencyjności.	 Do	 grona	 konkurentów	 Spółki	 można	 zaliczyć	 z	 jednej	 strony	
międzynarodowe	koncerny	z	branży	IT	oraz	globalne	i	krajowe	firmy	oferujące	wdrażanie	rozwiązań	
informatycznych,	 z	drugiej	natomiast	 strony	małe	przedsiębiorstwa	 i	 tzw.	 freelancerów	oferujących	
usługi	po	niskich	cenach.	Postępujący	wzrost	konkurencji	może	wpłynąć	na	obniżenie	zainteresowania	
oferowanymi	przez	Spółkę	produktami.	Ponadto,	w	wyniku	zwiększenia	liczby	podmiotów	oferujących	
podobne	 produkty	 na	 te	 same	 platformy,	 istnieje	 ryzyko	 konieczności	 obniżania	 marż	 i	 malejącej	
wielkości	przychodów	uzyskiwanych	z	poszczególnych	projektów.	Emitent	ogranicza	ryzyko	związane	z	
nasileniem	konkurencji	poprzez	budowanie	trwałych	relacji	z	kluczowymi	klientami,	a	także	poprawę	
jakości	 i	efektywności	działań	w	zakresie	tworzenia	oprogramowania	 i	świadczenia	usług.	Spółka	na	
bieżąco	 monitoruje	 sytuację	 na	 rynku	 usług	 informatycznych	 i	 opiera	 swoją	 strategię	 na	 stałym	
podnoszeniu	 jakości	 oferowanych	 produktów	 i	 usług	 oraz	 oferowaniu	 produktów	 i	 usług	
wyróżniających	się	na	rynku,	nie	podlegających	tak	silnej	walce	konkurencyjnej	jak	standardowe	usługi	
informatyczne.		

	

2.1.9. Ryzyko	utraty	kluczowych	pracowników		

Działalność	 w	 sektorze	 IT	 charakteryzuje	 się	 niską	 kapitałochłonnością,	 a	 głównym	 elementem	
przewagi	 konkurencyjnej	 stanowi	 kapitał	 ludzki.	 Pracownicy	 i	 współpracownicy	 Spółki	 stanowią	 jej	
najważniejszą	wartość	i	są	kluczowym	czynnikiem	jej	konkurencyjności.	Tendencje	obserwowane	na	
rynku	 polskim	 wskazują	 na	 wzrost	 rotacji	 pracowników,	 co	 związane	 jest	 z	 rosnącymi	 zmianami	
demograficznymi	 i	 naturalnymi	 procesami	 migracyjnymi.	 Na	 dzień	 sporządzenia	 Dokumentu	
Informacyjnego	Spółka	nie	zatrudnia	pracowników	na	podstawie	umów	o	pracę.	Spółka	dobiera	stałych	
współpracowników	 pod	 konkretne	 projekty	 w	 celu	 minimalizacji	 kosztów,	 przy	 jednoczesnym	
zabezpieczeniu	 najlepszych	 kompetencji	 do	 realizacji	 długoterminowych	 zadań.	 Zarząd	 Spółki	
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monitoruje	rynek	pracy,	dostosowując	politykę	płacową	do	tendencji	rynkowych	zabezpieczając	tym	
samym	 udział	 kluczowych	 współpracowników	 w	 projektach	 realizowanych	 przez	 Spółkę.	 Ponadto,	
Spółka	długoterminowo	rozważa	opracowanie	dla	programu	motywacyjnego	w	formie	opcji	na	akcje	
Emitenta,	aby	zwiększyć	ich	zaangażowanie	w	rozwój	Spółki.		

	

2.1.10. Ryzyko	związane	z	błędami	ludzkimi	

Działalność	prowadzona	przez	Emitenta	charakteryzuje	 się	 stosunkowo	dużym	ryzykiem	związanym		
z	 błędami	 ludzkimi.	W	 toku	 świadczenia	 usług	mogą	wystąpić	 np.	 błędy	programistyczne,	 co	może	
spowodować	nieprawidłowe	działanie	oprogramowania	lub	opóźnienia	w	dostarczaniu	gotowej	usługi	
dla	klienta.	W	konsekwencji	Spółka	może	być	narażona	na	utratę	zaufania	klientów,	a	w	przypadku	
istotnych	uchybień	może	mieć	to	negatywny	wpływ	na	wyniki	finansowe	Spółki.	W	celu	minimalizacji	
omawianego	ryzyka	Emitent	wprowadził	system	szeregu	testów	dla	każdego	rozwiązania	IT	przed	jego	
wdrożeniem,	które	minimalizują	ryzyko	błędów	programistycznych.		

 

2.1.11. Ryzyko	naruszenia	praw	własności	intelektualnej	podmiotów	trzecich		

Istnieje	 ryzyko,	 że	 podmioty	 trzecie	 mogą	 w	 przyszłości	 występować	 z	 roszczeniami	 przeciwko	
Emitentowi	bądź	 jego	 klientom	w	 związku	 z	domniemanym	naruszeniem	przez	 Emitenta	bądź	 jego	
klienta	 praw	 własności	 intelektualnej	 tych	 podmiotów.	 Naruszenie	 to	 może	 mieć	 charakter	
niezawiniony	 (np.	 ujawnienie	 wady	 prawnej	 posiadanej	 licencji)	 lub	 zawiniony.	 Ewentualne	
postępowania	 sądowe	 mogą	 być	 kosztowne	 i	 mogą	 zakończyć	 się	 wyrokiem	 zasądzającym	
odszkodowanie.	W	przypadku	wyroku	zasądzającego	odszkodowanie	od	klienta	Emitenta,	nie	można	
wykluczyć	wystąpienia	klienta	z	roszczeniem	regresowym	wobec	Emitenta.	Roszczenia	wobec	Spółki	
dotyczące	 naruszenia	 praw	własności	 intelektualnej	mogą	mieć	 istotny	 negatywny	wpływ	 sytuację	
finansową	Emitenta.	
	

2.2. Czynniki	ryzyka	związane	bezpośrednio	z	działalnością	Emitenta	

	

2.2.1. Ryzyko	związane	z	krótkim	okresem	działalności	Spółki		

Spółka	JWA	S.A.	została	zawiązana	pod	koniec	2013	roku.	W	okresie	2013	–	2014	Spółka	świadczyła	
usługi	 podwykonawstwa	 w	 zakresie	 usług	 budowlanych.	 Pod	 koniec	 2015	 roku	 wraz	 ze	 zmianą	
struktury	właścicielskiej	 nastąpiła	 zmiana	 profilu	 działalności	 Spółki	 z	 usług	 budowlanych	 na	 usługi	
informatyczne.	 Ze	 względu	 na	 krótką	 historię	 działalności	 Emitenta	 w	 obszarze	 IT,	 jego	
rozpoznawalność	 na	 tym	 rynku,	 w	 szczególności	 na	 rynku	 aplikacji	 dedykowanych	 na	 urządzenia	
mobilne,	 rynku	gier	 i	 serwisów	 internetowych	 jest	niewielka,	 co	wiąże	 się	 z	brakiem	ugruntowanej	
pozycji	 rynkowej	 czy	 brakiem	 przywiązania	 klientów.	 Istnieje	 zatem	 ryzyko,	 że	 Spółka	 nie	 osiągnie	
oczekiwanej	 pozycji	 rynkowej,	 a	 w	 konsekwencji	 nie	 będzie	 w	 stanie	 zrealizować	 w	 zakładanym	
terminie	 swoich	 planów	 strategicznych.	 Ryzyko	 to	 minimalizuje	 w	 głównej	 mierze	 wieloletnie	
doświadczenie	osób	kluczowych	w	Spółce	zarówno	w	zakresie	zarządzania,	jak	również	w	dziedzinach	
aplikacji	i	serwisów	oraz	grafik,	a	także	własne	analizy	i	przewidywania	dotyczące	rozwoju	branży.		
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Przedstawione	 dane	 finansowe	 zamieszczone	 w	 punkcie	 5.13.3	 niniejszego	 Dokumentu	
Informacyjnego	 dotyczą	 okresu,	w	 którym	 Emitent	 prowadził	 głównie	 działalność	w	 zakresie	 usług	
budowalnych.	 Przychody	 z	 segmentu	 IT	 zostały	 osiągnięte	 pod	 koniec	 2015	 roku,	 kiedy	 Emitent	
rozpoczynał	swoją	działalność	operacyjną	w	segmencie	IT.	W	ocenie	Zarządu	Emitenta	osiągnięte	w	
krótkim	okresie	czasu	przychody	z	nowej	działalności	Emitenta,	nie	odzwierciedlają	potencjału	Spółki	
w	tym	zakresie.	Wyniki	prezentowane	przez	Emitenta	po	I	kwartale	2016	roku	wskazują	natomiast,	że	
przyjęty	przez	Zarząd	Emitenta	model	biznesowy	zaczyna	przynosić	efekty.	W	analizowanym	okresie	
Spółka	 osiągnęła	 969.000,00	 zł	 przychodów,	 uzyskując	wynik	 netto	 na	 poziomie	 141.722,68	 zł.	 Jak	
podkreśla	 Zarząd	 Emitenta	 obecny	 profil	 działalności	 Emitenta	 zakłada	 realizację	 usług	 w	 formule	
podwykonawstwa.	 Oznacza	 to,	 że	 Spółka	 realizując	 usługi	 jako	 podwykonawca	 projektów	 będzie	
uzupełniać	własne	kompetencje	o	kompetencje	osób	trzecich	i	przy	realizacji	poszczególnych	etapów	
projektów	zlecanych	dodatkowo	sięgać	po	sprawdzone	usługi	bądź	rozwiązania	podmiotów	trzecich,	
tj.	 podwykonawców.	 Taki	 model	 działania	 jest	 z	 biznesowego	 punktu	 widzenia	 optymalnym	
rozwiązaniem	 ze	 względów	 finansowych	 i	 czasowych.	 W	 miarę	 rozwoju	 Spółki	 Emitent	 planuje	
opracowanie	 własnych	 produktów	 i	 to	 ten	 obszar	 w	 przyszłości	 stanowił	 będzie	 główne	 źródło	
przychodów	i	zysków	Emitenta	jak	również	zapewni	rozpoznawalność	markom	wydanym	pod	szyldem	
Emitenta.		

	

2.2.2. Ryzyko	związane	ze	strategią	rozwoju	Emitenta		

Podstawowa	działalność	Emitenta	opiera	się	na	projektowaniu	i	tworzeniu	aplikacji	użytkowych	oraz	
gier	dedykowanych	na	urządzenia	mobilne,	zarówno	dla	klientów	indywidualnych,	jak	i	biznesowych.	
Rynek	tego	typu	usług	w	Polsce	nie	ma	długiej	historii.	Jego	rozwój	w	dużym	stopniu	uzależniony	jest	
od	wzrostu	 całego	 rynku	 usług	 internetowych,	 a	 także	 sprzedaży	 urządzeń	mobilnych,	 jak	 również	
powszechności	dostępu	do	Internetu.	Istnieje	ryzyko,	że	przyjęte	założenia	dotyczące	m.in.	określenia	
zapotrzebowania	na	poszczególne	usługi	będą	nietrafione,	a	oferta	nie	spełni	oczekiwań	klientów,	co	
nie	 pozostałoby	 bez	wpływu	 na	 pozycję	 konkurencyjną	 Emitenta	 oraz	 osiągane	 przez	 niego	wyniki	
finansowe.	Zarząd	Emitenta	zaznacza,	że	tworząc	podstawy	strategii	rozwoju	kierowano	się	w	dużej	
mierze	potrzebami	 jakie	 stawia	 rynek,	prognozami	dotyczącymi	 tego	obszaru	oraz	doświadczeniem	
kluczowych	pracowników.		

	

2.2.3. Ryzyko	skali	działania		

Emitent	 planuje	 znaczący	 wzrost	 skali	 prowadzonej	 działalności.	 Obrana	 strategia	 rozwoju	 będzie	
wymagała	 od	 Spółki	 wprowadzenia	 zmian	 w	 strukturze	 organizacyjnej	 oraz	 delegowania	 części	
uprawnień	pozostających	do	tej	pory	na	szczeblu	Zarządu.	Istnieje	ryzyko,	że	dynamiczny	wzrost	skali	
prowadzonej	 działalności	 spowoduje	 komplikacje	 w	 obrębie	 zarządzania	 strategicznego	 oraz	
operacyjnego.	 W	 konsekwencji	 sytuacja	 taka	 może	 spowodować	 trudności	 w	 realizacji	 celów	
strategicznych	 oraz	 nie	 pozwoli	 na	 uzyskanie	 zakładanego	 tempa	 wzrostu	 wyników	 finansowych.	
Zarząd	 Emitenta	 podkreśla,	 że	 przy	 tworzeniu	 strategii	 rozwoju	 uwzględniono	 wskazane	 ryzyko	 i	
podjęto	działania	mające	na	celu	jego	minimalizację.	
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2.2.4. Ryzyko	związane	z	kluczowymi	pracownikami	Emitenta	i	kadrą	zarządzającą	

Emitent	jest	podmiotem	gospodarczym	o	nierozbudowanej	strukturze	zatrudnienia	na	stanowiskach	
specjalistycznych	 (IT	 i	 grafiki)	 i	 menadżerskich.	 Na	 dzień	 sporządzenia	 Dokumentu	 Informacyjnego	
zespół	Emitenta	tworzą	dwie	osoby	z	kardy	zarządzającej	na	stałe	związane	z	Emitentem	oraz	12	osób	
współpracujących	 przy	 wybranych	 projektach.	 Docelowo	 w	 perspektywie	 jednego	 roku	 Emitent	
planuje	zwiększyć	liczbę	osób	na	stale	współpracujących	do	około	25	osób.		

Emitent,	 ze	względu	na	 specyfikę	prowadzonej	 działalności,	 jest	 silnie	 uzależniony	od	 kompetencji,	
wiedzy	oraz	umiejętności	kluczowych	współpracowników	oraz	kadry	zarządzającej.	Zwiększony	popyt	
na	specjalistów	na	rynku	pracy,	działania	ze	strony	konkurencji	lub	rezygnacja	z	pełnionej	funkcji	przez	
członka	zarządu	mogą	doprowadzić	do	utraty	kluczowej	kadry.	Mogłoby	to	w	przyszłości	prowadzić	do	
nieterminowej	realizacji	bieżących	projektów,	ograniczenia	ilości	przyjmowanych	zleceń	oraz	obniżenia	
zdolności	 Spółki	 do	 realizowania	 zindywidualizowanych,	 specyficznych	 projektów.	 Wymienione	
czynniki	mogą	negatywnie	wpłynąć	na	rozwój	działalności	Emitenta	oraz	osiągane	wyniki	finansowe.	
W	 opinii	 Emitenta	 ryzyko	 utraty	 kluczowych	 współpracowników	 jest	 minimalizowane	 poprzez	
oferowanie	atrakcyjnych	warunków	współpracy.		

	

2.2.5. Ryzyko	związane	z	trudnościami	w	pozyskiwaniu	doświadczonych	pracowników		

W	 opinii	 Zarządu	 Emitenta	 polski	 system	 edukacji	 nie	 przygotowuje	 w	 dostatecznym	 zakresie	
absolwentów	 szkół	 wyższych	 do	 tworzenia	 gier	 czy	 aplikacji.	 W	 efekcie	 na	 rynku	 pracy	 liczba	
odpowiednio	wykwalifikowanych	 i	 doświadczonych	pracowników	 jest	 niewielka.	 Istotnym	 z	 punktu	
widzenia	Emitenta	problemem	jest	więc	znalezienie	specjalistów	odpowiadających	jego	wymaganiom,	
szczególne	 w	 perspektywie	 dynamicznego	 rozwoju	 Spółki.	 Ponadto	 realizacja	 zawartych	 przez	
Emitenta	 umów	 może	 być	 zdeterminowana	 przez	 wywiązywanie	 się	 z	 obowiązków	 osób	
kooperujących.	Istnieje	ryzyko,	że	zleceniobiorcy	nie	wykonają	należycie	powierzonych	im	zadań,	co	
może	 mieć	 negatywny	 wpływ	 na	 terminowość	 i	 jakość	 realizowanych	 przedsięwzięć,	 a	 ponadto	
niekorzystnie	wpłynąć	na	wizerunek	Spółki	i	powodować	problemy	z	pozyskiwaniem	nowych	klientów.	

Ważnym	 czynnikiem	minimalizującym	wskazane	 ryzyko	 jest	 fakt,	 że	 osoby	 zarządzające	 Emitentem	
posiadają	 duże	 i	 wieloletnie	 doświadczenie	 w	 branży,	 co	 powinno	 znaleźć	 odzwierciedlenie	 w	
pozyskiwaniu	 i	 szkoleniu	nowych	pracowników.	Ponadto	rozległa	sieć	kontaktów	powinna	stanowić	
czynnik	minimalizujący	wskazane	ryzyko.		

	
2.2.6. Ryzyko	związane	z	możliwością	prowadzenia	działalności	konkurencyjnej	przez	

pracowników	i	współpracowników	

Pracownicy	współpracujący	z	Emitentem	posiadają	specjalistyczną	wiedzę	i	wieloletnie	doświadczenie	
na	 rynku	 nowych	 technologii.	 Wyróżnia	 się	 tu	 m.in.	 programistów	 i	 grafików.	 Istnieje	 ryzyko,	 że	
kluczowi	 pracownicy	 Emitenta	 zdecydują	 się	 na	 zakończenie	 współpracy	 i	 założenie	 własnej	
działalności,	 konkurencyjnej	 wobec	 Emitenta.	 W	 opinii	 Emitenta	 ryzyko	 utraty	 kluczowych	
pracowników	 jest	 minimalizowane	 poprzez	 oferowanie	 atrakcyjnych	 warunków	 wynagrodzenia	 i	
oferowanie	możliwości	ciągłego	rozwijania	posiadanych	umiejętności.	Ponadto	kluczowi	pracownicy	
Emitenta	są	akcjonariuszami	Spółki,	zaangażowanymi	w	jej	powstanie	i	dalszy	dynamiczny	rozwój.	
	



	 Dokument	informacyjny	JWA	S.A.	
	

	 Strona	15	
	

2.2.7. Ryzyko	związane	ze	współpracą	z	podmiotem	powiązanym	

Emitent	 jest	 powiązany	 osobowo	 z	 Bit	 Evil	 S.A.	 z	 siedzibą	 w	Warszawie,	 w	 której	 Prezes	 Zarządu	
Emitenta	 jest	akcjonariuszem	i	pełni	 funkcję	Prezesa	Zarządu.	Bit	Evil	S.A.	 jest	 jednym	z	kluczowych	
zleceniodawców	Emitenta.	 Zakres	usług	Emitenta	na	 rzecz	Bit	 Evil	 S.A.	obejmuje	 realizację	aplikacji	
internetowych	 i	 mobilnych,	 w	 tym	 prace	 programistyczne	 i	 prace	 graficzne.	 Udział	 przychodów	 z	
realizacji	ww.	usług	na	rzecz	Bit	Evil	S.A.	w	2015	roku	wyniósł	67,50%	przychodów	ogółem.	Powiązania	
osobowe	Emitenta	mogą	̨rodzić	dwojakiego	rodzaju	ryzyka.	
Istnieje	 ryzyko,	 że	 w	 przypadku	 zerwania	 współpracy	 lub	 znaczącej	 zmiany	 jej	 warunków,	 Emitent	
zostanie	czasowo	pozbawiony	istotnego	źródła	przychodów.	Ziszczenie	się	wskazanego	ryzyka	wpłynie	
na	 wyniki	 finansowe	 Emitenta.	 Z	 drugiej	 strony	 istnieje	 ryzyko	 realizowania	 polityki	 gospodarczej	
Emitenta	uwzgledniającej	interesy	wyżej	wymienionego	podmiotu,	bez	jednoczesnych	preferencji	dla	
priorytetu	 ochrony	 interesu	 Emitenta.	 Sposób	 reprezentacji	 Emitenta	 oraz	 zakres	 współpracy	
gospodarczej	Emitenta	i	Bit	Evil	S.A.	może	stwarzać	ryzyko	przedkładania,	w	określonych	kwestiach,	
interesów	pomiotu	powiązanego	nad	interes	Emitenta.		
Zarząd	Emitenta	podkreśla,	że	powiązanie	osobowe	i	kapitałowe	Kamila	Stanek	z	JWA	S.A.	i	Bit	Evil	S.A.	
sprawiają,	 że	 znacząco	minimalizowane	 jest	 ryzyko	 zerwania	współpracy	 z	 Bit	 Evil	 S.A.	 lub	 istotnej	
zmiany	jej	warunków.	W	2015	r.	zakres	współpracy	gospodarczej	Emitenta	i	Bit	Evil	S.A.	odbywał	się	̨na	
zasadach	 rynkowych,	a	Emitent	 i	Bit	Evil	 S.A.	nie	prowadziły	 faktycznej	działalności	konkurencyjnej.	
Spółka	 Bit	 Evil	 S.A.	 ani	 obecnie	 ani	 w	 przyszłości	 nie	 zamierza	 rozwijać	 działalności	 w	 obszarze	
konkurencyjnym	 do	 działalności	 prowadzonej	 przez	 Emitenta,	 co	 ogranicza	 ryzyko	 potencjalnego	
konfliktu	 interesów	miedzy	 tymi	 podmiotami.	 Ponadto,	 Zarząd	 Emitenta	wraz	 z	 rozwojem	 firmy,	 a	
także	w	przypadku	realizacji	niektórych	projektów,	zamierza	dywersyfikować	portfel	zamówień.		
Aby	 zminimalizować	 wskazane	 ryzyko,	 w	 I	 kwartale	 2016	 roku	 Emitent	 skupił	 się	 na	 rozszerzaniu	
portfolio	 dużych	 klientów,	 co	 pomogło	 znacząco	 zredukować	 procentowy	 udział	 Bit	 Evil	 S.A.	 w	
przychodach	Spółki	do	2,58	%.		
Dodatkowo	 w	 celu	 prowadzenia	 działalności	 gospodarczej	 Emitent	 podnajmuje	 pomieszczenia	
biurowe	 od	 Bit	 Evil	 S.A.	 Spółka	 nie	 planuje	 inwestycji	 związanej	 z	 budową	 lub	 zakupem	własnego	
obiektu	 biurowego.	 Koszty	 podnajmu	 pomieszczeń	 biurowych	 kształtują	 się	 na	 poziomie	
konkurencyjnym	w	stosunku	do	stawek	rynkowych,	a	zawarta	umowa	jest	korzystna	dla	Emitenta.	W	
przypadku	 ewentualnego	 wypowiedzenia	 umowy	 podnajmu	 Zarząd	 nie	 widzi	 zagrożenia	 dla	
kontynuowania	prowadzonej	działalności.	Charakterystyka	i	specyfika	działalności	prowadzonej	przez	
Emitenta	 nie	 jest	 uzależniona	 od	 umiejscowienia	 siedziby	 Spółki,	 której	 lokalizacji	 posiadałaby	
szczególnego	rodzaju	cechy.	

	
2.2.8. Ryzyko	związane	z	brakiem	własnego	sprzętu	komputerowego		

Emitent	 świadczy	 usługi	 głównie	 za	 pośrednictwem	 infrastruktury	 informatycznej,	 w	 tym	 w	
szczególności	 z	 wykorzystaniem	 sprzętu	 komputerowego,	 posiadanego	 przez	 podwykonawców.	
Oznacza	 to	w	praktyce,	 iż	współpracujący	 ze	 Spółką	w	 ramach	 zleceń	programiści	 aplikacji,	 graficy,	
realizują	określone	zadania	na	własnym	sprzęcie	komputerowym,	a	następnie	gotowe	rozwiązania,	czy	
produkty	 są	 przekazywane	 Emitentowi.	 Nie	można	wykluczyć,	 iż	 awarii	 ulegnie	 jedno,	 bądź	więcej	
stanowisk	roboczych.	Istnieje	ryzyko,	że	w	wyniku	awarii	sprzętu	komputerowego	Emitent	nie	będzie	
realizował	 usług	 terminowo.	 Ponadto	 nie	 można	 wykluczyć,	 iż	̇ na	 skutek	 awarii	 zostaną	̨ utracone	
istotne	dane.	W	efekcie	wymienione	zjawisko	może	mieć	wpływ	na	działalność	Emitenta,	jego	dalszy	
rozwój,	reputację	oraz	osiągane	wyniki	finansowe.	W	celu	zminimalizowania	możliwości	występowania	
ryzyka	związanego	z	utratą	danych	wytworzone	oprogramowanie	przechowywane	jest	przez	Emitenta	
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w	zewnętrznych	repozytoriach	kodu,	dzierżawionych	na	podstawie	umów	wynajmu	przestrzeni.	Dane,	
które	 powstają	 w	 procesie	 wytwórczym	 konkretne	 produkty	 są	 przechowywane	 w	 bezpiecznej	
lokalizacji	dostępnej	w	ramach	sieci	Internet..	Dodatkowo		Emitent	dla	zabezpieczenia	się	̨przed	awarią	
konkretnego	 sprzętu	 komputerowego	 zobowiązuje	 podwykonawców	do	 replikowania	 aplikacji	 oraz	
elementów	 stron	 tworzonych	 dla	 klientów	 na	 odrębnych	 serwerach.	 Dodatkowo	 posiadany	 przez	
podwykonawców	sprzęt	komputerowy	jest	ubezpieczony.	
	

2.2.9. Ryzyko	związane	z	wprowadzaniem	nowych	produktów		

Działalność	Emitenta	polega	na	projektowaniu	i	tworzeniu	aplikacji	użytkowych,	gier	dedykowanych	
na	 urządzenia	 mobilne	 oraz	 serwisów	 internetowych	 zarówno	 dla	 klientów	 indywidualnych,	 jak	 i	
biznesowych.	 Dotychczas	 realizowane	 przez	 Emitenta	 były	 projektami	 realizowanymi	 na	 potrzeby	
innych	firm	w	formule	podwykonawstwa.	Strategia	Spółki	zakłada,	iż	dalszy	rozwój	tego	typu	usług	i	
poszerzenie	grona	klientów	oraz	rozbudowanie	oferty	o	własne	produkty.	Istnieje	ryzyko,	że	projekty,	
w	 szczególności	 oparte	 o	 własne	 produkty	 Emitenta,	 nie	 spotkają	 się	 z	 zainteresowaniem,	 które	
pozwoli	na	uzyskanie	wymaganej	rentowności.	W	przypadku	gdy	zaproponowane	projekty	okażą	się	
niedostatecznie	 dopasowane	 do	 wymagań	 klientów,	 pojawią	 się	 utrudnienia	 związane	 z	 ich	
użytkowaniem,	ich	funkcjonalność	nie	będzie	zadowalająca	lub	zostaną	w	tyle	za	możliwościami	jakie	
dają	najnowsze	generacje	urządzeń	mobilnych,	może	dojść	do	sytuacji,	w	której	poniesione	nakłady	
przewyższą	 wpływy	 z	 tytułu	 ich	 użytkowania.	 Sytuacja	 ta	 niewątpliwie	 znalazłaby	 swoje	
odzwierciedlenie	w	wynikach	finansowych	osiąganych	przez	Emitenta.	Zarząd	Emitenta	podkreśla,	że	
dokłada	 wszelkich	 starań,	 aby	 przyjmowane	 do	 realizacji	 projekty	 w	 jak	 największym	 stopniu	
odpowiadały	potrzebom	klientów,	stanowiły	ciekawą	alternatywę	dla	obecnych	na	rynku	projektów	
oraz	nie	odbiegały	od	aktualnie	obowiązujących	tendencji	i	możliwości	jakie	dają	urządzenia	mobilne.	
Ponadto	na	bieżąco	śledzone	są	nowości	i	tendencje	w	branży	zarówno	produktowej,	jak	i	sprzętowej.	
Każdy	z	produktów	przechodzi	także	szereg	testów	potwierdzających	jego	funkcjonalność.		

	

2.2.10. Ryzyko	związane	z	możliwymi	opóźnieniami	przy	realizacji	projektów		

Proces	 przygotowania	 aplikacji,	 gier	 czy	 strony	 mobilnej	 jest	 działaniem	 wieloetapowym,	 czego	
następstwem	 jest	 ryzyko	 opóźnienia	 poszczególnych	 faz,	 a	 w	 konsekwencji	 całego	 projektu.	
Poszczególne	 etapy	 przygotowania	 omawianych	 produktów	 następują	 kolejno	 po	 sobie	 i	 są	
uzależnione	od	wyników	bądź	całkowitego	ukończenia	faz	poprzednich.	Warto	podkreślić,	że	niektóre	
z	 etapów	 zależne	 są	 wyłącznie	 od	 zespołu	 Emitenta,	 inne	 natomiast	 zależą	 od	 zaangażowania	
podmiotów	zewnętrznych	–	partnerów.	Ponadto	nie	można	wykluczyć	nieprzewidzianych	trudności,	
które	mogą	być	przyczyną	opóźnień	wewnętrznych	zespołów	projektowych.		

Opóźnienie	terminów	przygotowania	aplikacji,	gier	czy	stron	mobilnych	może	negatywnie	wpłynąć	na	
wyniki	 finansowe	 Spółki.	 Na	 aktualnym	 etapie	 rozwoju,	 gdy	 Emitent	 nie	 posiada	 jeszcze	
rozbudowanego	portfolio	produktów	istnieje	niewielkie	ryzyko	nieterminowej	realizacji	zamówień,	a	
tym	samym	ryzyko	dla	stabilności	i	płynności	finansowej	Emitenta.		

	

2.2.11. Ryzyko	utraty	płynności	

Realizacja	 celów	 operacyjnych	 i	 strategicznych	wymaga	 dużej	 dyscypliny	 w	 zarządzaniu	 płynnością	
finansową	przedsiębiorstwa.	Realizowane	projekty	wymagają	zaangażowania	finansowego.	W	związku	
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z	 tym,	 w	 przypadku	 nadmiernego	 zaangażowania	 w	 zbyt	 wiele	 projektów	 i	 zleceń,	 istnieje	 ryzyko	
wystąpienia	 problemów	 z	 bieżącą	 płynnością,	 co	mogłoby	 doprowadzić	 do	 trudności	 w	 czasowym	
wywiązywaniu	 się	Emitenta	 z	 zobowiązań	 finansowych.	Emitent	 zapobiega	wystąpieniu	 tego	 ryzyka	
przez	 wdrożenie	 odpowiednich	 metod	 planowania	 prac	 i	 sposobu	 zabezpieczenia	 bieżącego	
finansowania	 swojej	 działalności	 z	 uwzględnieniem	 okresowych	 zmian	 w	 wysokości	 przychodów.	
Ponadto	 w	 umowach	 zawieranych	 przez	 Emitenta	 z	 podwykonawcami	 znajdują	 się	 postanowienia	
dotyczące	wypłaty	wynagrodzenia	w	ratach,	proporcjonalnie	do	wykonanej	pracy,	wraz	z	oddaniem	
kolejnych	etapów	prac	lub	częściowo	po	ostatecznym	zatwierdzeniu	wykonanych	usług.	
	

	 	



	 Dokument	informacyjny	JWA	S.A.	
	

	 Strona	18	
	

2.3. Czynniki	ryzyka	związane	z	wprowadzanymi	do	publicznego	obrotu	instrumentami	
finansowymi	Emitenta	oraz	rynkiem	kapitałowym,	na	którym	będą	notowane	

	

2.3.1. Ryzyko	związane	z	dokonywaniem	inwestycji	w	akcje	Emitenta	

Inwestorzy	przed	nabyciem	akcji	Emitenta	powinni	wziąć	pod	uwagę,	że	ryzyko	związane	z	inwestycją	
w	tego	typu	instrumenty	finansowe	jest	wyższe	niż	w	przypadku	bonów	skarbowych,	lokat	bankowych	
czy	 jednostek	 uczestnictwa	 w	 funduszach	 inwestycyjnych.	 Trudno	 także	 przewidzieć	 jak	 będzie	
kształtował	 się	 kurs	 akcji	 Emitenta	 w	 krótkim	 i	 długim	 okresie.	 Emitent	 jest	 spółką		
w	 początkowej	 fazie	 rozwoju,	 która	 w	 okresie	 inwestycji	 nie	 będzie	 generowała	 przychodów	
gotówkowych,	 co	 istotnie	 podwyższa	 ryzyko.	 Rozwój	 tego	 projektu	 a	 potem	 wzrost	 przychodów		
ze	sprzedaży	powinien	przełożyć	się	na	spadek	ryzyka	i	tym	samym	uzyskanie	wysokiej	stopy	zwrotu		
z	inwestycji,	która	będzie	satysfakcjonująca	dla	Inwestorów.	
	

2.3.2. Ryzyko	związane	z	różnymi	cenami	sprzedaży	dotychczasowych	akcji	Spółki.	

	
Emitent	wprowadza	na	 rynek	NewConnect	akcje	 serii	A.	Akcje	 serii	A	powstały	na	mocy	uchwały	o	
przekształceniu	JWA	spółki	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	w	spółkę	akcyjną.	Akcje	serii	A	są	akcjami	
objętymi	przez	wspólników	spółki	przekształcanej	w	 zamian	 za	udziały	 tej	 spółki.	Po	 zmianie	 formy	
prawnej	Emitenta,	Akcjonariusze	Emitenta	dokonywali	sprzedaży	obecnych	akcji,	po	rożnych	cenach	w	
stosunku	do	 ich	ceny	emisyjnej	 (nominalnej).	Transakcje	 sprzedaży	akcji	 serii	A	przez	Akcjonariuszy	
Spółki	w	ofercie	prywatnej	zostały	przedstawione	w	punkcie	4.2.	Dokumentu	Informacyjnego.	
W	związku	ze	sprzedażą	części	akcji	serii	A	po	rożnych	cenach	sprzedaży,	powstaje	ryzyko	podaży	akcji	
nabywanych	po	niższej	cenie,	co	może	doprowadzić	w	konsekwencji	do	spadku	cen	akcji	notowanych.	
Opisywane	 ryzyko	 jest	 typowe	 dla	 obrotu	 publicznego	 instrumentami	 finansowymi	 i	 powinno	 być	
brane	pod	uwagę	w	przypadku	realizacji	inwestycji	w	akcje.		
	
W	ocenie	Emitenta	wystąpienie	wskazanego	ryzyka	jest	niewielkie.	Na	dzień	sporządzenia	Dokumentu	
Informacyjnego,	akcje	których	może	dotyczyć	opisana	sytuacja,	tj.	akcje	nabywane	po	cenie:	0,51	zł	za	
akcję	 (4,99%	 w	 kapitale	 zakładowym)	 oraz	 0,75	 zł	 za	 akcję	 (4,99%	 w	 kapitale	 zakładowym)	 są	 w	
posiadaniu	dwóch	Akcjonariuszy	i	stanowią	łącznie	9,98%	w	kapitale	zakładowym	Spółki	oraz	17,40%	
w	 liczbie	 akcji,	 wynoszącej	 57,47%	 kapitału	 zakładowego,	 które	 zapewniać	 będą	 wolny	 obrót,	 tj.	
będących	w	posiadaniu	akcjonariuszy,	z	których	każdy	posiada	nie	więcej	niż	5%.	
	
Co	 istotne,	 znaczący	 Akcjonariusz	 Spółki,	 Anna	 Nowicka	 –	 Bala	 podpisała	 ze	 Spółką	 umowę	 o	
ograniczenie	rozporządzenia	akcjami	typu	lock	–	up,	na	podstawie	której	zobowiązała	się	wobec	Spółki	
do	powstrzymania	się	w	okresie	od	dnia	zawarcia	Umowy	do	daty	upływu	6	(sześciu)	miesięcy	od	dnia	
wprowadzenia	 akcji	 serii	 A	 Spółki	 do	 Alternatywnego	 Systemu	 Obrotu	 na	 rynku	 NewConnect,	
prowadzonego	przez	Giełdę	Papierów	Wartościowych	w	Warszawie	S.A.	od	dokonania	jakiejkolwiek	
czynności	 prawnej	 dotyczącej	 posiadanych	 akcji	 w	 Spółce,	 która	 wywrze	 skutek	 o	 charakterze	
rozporządzającym.	
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1.1.1. Ryzyko	 związane	 z	 niedostateczną	 płynnością	 rynku	 oraz	 wahaniem	 cen	 akcji	
Emitenta	

Ze	względu	na	mniejszą	przewidywalność	ASO	NewConnect	w	porównaniu	do	rynku	regulowanego,	
nie	można	wykluczyć	ryzyka	wystąpienia	ograniczonej	liczby	transakcji	na	instrumentach	finansowych	
Emitenta.	Rynek	NewConnect	działa	od	2007	roku	a	akcje	spółek	na	nim	notowanych	charakteryzują	
się	niską	płynnością,	co	oznacza	możliwość	wystąpienia	kłopotów	ze	sprzedażą	dużych	pakietów	akcji	
w	krótkim	okresie	i	może	powodować	dodatkowo	obniżenie	cen	akcji	będących	przedmiotem	obrotu.	
Ponadto	 nie	 można	 wykluczyć	 ryzyka,	 iż	 cena	 rynkowa	 akcji	 Emitenta	 wprowadzanych	 do	 ASO	
NewConnect	na	podstawie	niniejszego	Dokumentu	Informacyjnego	może	być	niższa	od	ceny	emisyjnej,	
ze	 względu	 na	 szereg	 czynników:	 zmienność	 koniunktury	 giełdowej,	 zmiany	 krajowych		
i	 globalnych	 czynników	 ekonomiczno-politycznych,	 liczba	 oraz	 płynność	 akcji	 Emitenta	 będących		
w	obrocie	czy	fluktuacja	okresowych	wyników	finansowych	Emitenta.	
	

1.1.2. Ryzyko	związane	z	zawieszeniem	obrotu	akcjami	Emitenta	

Zgodnie	 z	 §	 11	 ust.	 1	 Regulaminu	 Alternatywnego	 Systemu	 Obrotu,	 Organizator	 Alternatywnego	
Systemu	może	zawiesić	obrót	instrumentami	finansowymi	na	okres	nie	dłuższy	niż	3	miesiące:		
-	na	wniosek	emitenta,		
-	jeżeli	uzna,	że	wymaga	tego	bezpieczeństwo	obrotu	lub	interes	jego	uczestników,	
-	jeżeli	emitent	narusza	przepisy	obowiązujące	w	alternatywnym	systemie.	
W	przypadkach	określonych	przepisami	prawa	Organizator	Alternatywnego	Systemu	zawiesza	obrót	
instrumentami	finansowymi	na	okres	wynikający	z	tych	przepisów	lub	określony	w	decyzji	właściwego	
organu.	Zgodnie	z	§	12	ust.	3	Regulaminu	ASO,	przed	podjęciem	decyzji	o	wykluczeniu	instrumentów	
finansowych	z	obrotu,	oraz	do	czasu	takiego	wykluczenia,	Organizator	Alternatywnego	Systemu	może	
zawiesić	obrót	tymi	instrumentami	finansowymi.	Do	terminu	zawieszenia	w	tym	przypadku	nie	stosuje	
się	 postanowienia	 §	 11	 ust.	 1	 Regulaminu	 ASO.	 Informacja	 o	 zawieszeniu	 obrotu	 instrumentów	
finansowych	jest	publikowana	niezwłocznie	na	stronie	internetowej	Organizatora	ASO.	
Niezależnie	 od	 podjęcia,	 na	 podstawie	 właściwych	 przepisów	 Regulaminu,	 decyzji	 o	 zawieszeniu	
obrotu	 instrumentami	 finansowymi,	 Organizator	 Alternatywnego	 Systemu	 może	 postanowić	 o	
nałożeniu	na	Emitenta	kary	pieniężnej.	

	

1.1.3. Ryzyko	związane	z	wykluczeniem	akcji	Emitenta	z	obrotu	na	rynku	NewConnect	

Zgodnie	z	§	12	ust.	1	Regulaminu	Alternatywnego	Systemu	Obrotu,	Organizator	ASO	może	wykluczyć	
instrumenty	finansowe	z	obrotu:		

- na	 wniosek	 emitenta,	 z	 zastrzeżeniem	 możliwości	 uzależnienia	 decyzji	 w	 tym	 zakresie	 od	
spełnienia	przez	emitenta	dodatkowych	warunków,		

- jeżeli	uzna,	że	wymaga	tego	interes	i	bezpieczeństwo	uczestników	obrotu,		
- jeżeli	emitent	uporczywie	narusza	przepisy	obowiązujące	w	alternatywnym	systemie,	
- wskutek	otwarcia	likwidacji	emitenta,	
- wskutek	 podjęcia	 decyzji	 o	 połączeniu	 emitenta	 z	 innym	 podmiotem,	 jego	 podziale	 lub	

przekształceniu,	przy	 czym	wykluczenie	 instrumentów	 finansowych	 z	obrotu	może	nastąpić	
odpowiednio	 nie	 wcześniej	 niż	 z	 dniem	 połączenia,	 dniem	 podziału	 (wydzielenia)	 albo		
z	dniem	przekształcenia.	
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Z	 zastrzeżeniem	 innych	 przepisów	Regulaminu	ASO	Organizator	Alternatywnego	 Systemu	wyklucza	
instrumenty	finansowe	z	obrotu	w	alternatywnym	systemie:	

- w	przypadkach	określonych	przepisami	prawa,		
- jeżeli	zbywalność	tych	instrumentów	stała	się	ograniczona,		
- w	przypadku	zniesienia	dematerializacji	tych	instrumentów,	
- po	upływie	6	miesięcy	od	dnia	uprawomocnienia	 się	postanowienia	o	ogłoszeniu	upadłości	

emitenta,	 obejmującej	 likwidację	 jego	 majątku,	 lub	 postanowienia	 o	 oddaleniu	 przez	 sąd	
wniosku	 o	 ogłoszenie	 tej	 upadłości	 z	 powodu	 braku	 środków	 w	 majątku	 emitenta	 na	
zaspokojenie	 kosztów	 postępowania	 lub	 z	 tego	 powodu,	 że	 majątek	 emitenta	 wystarcza	
jedynie	 na	 zaspokojenie	 tych	 kosztów,	 z	 zastrzeżeniem	 jednak,	 iż	 Organizator	 ASO	 może	
odstąpić	 od	 wykluczenia	 instrumentów	 finansowych	 z	 obrotu	 jeżeli	 przed	 upływem	
wskazanego	terminu	sąd	wyda	postanowienie:	

1) o	otwarciu	wobec	 emitenta	 przyspieszonego	postępowania	 układowego,	 postepowania	
układowego	lub	postępowania	sanacyjnego,	lub	

2) w	przedmiocie	zatwierdzenia	układu	w	postępowaniu	restrukturyzacyjnym,	lub		
3) o	zatwierdzeniu	układu	w	postępowaniu	upadłościowym.		

W	wymienionych	powyżej	przypadkach,	Organizator	Alternatywnego	Systemu	wyklucza	instrumenty	
finansowe	 z	 obrotu	 po	 upływie	 1	 miesiąca	 od	 dnia	 uprawomocnienia	 się	 postanowienia	 sądu	 w	
przedmiocie:		

1) odmowy	 zatwierdzenia	 przez	 sąd	 układu	 w	 postępowaniu,	 o	 którym	 mowa	 w	 pkt	 1)	
powyżej,	lub		

2) umorzenia	przez	sąd	postępowania	restrukturyzacyjnego,	o	którym	mowa	w	pkt	1)	lub	2),	
powyżej	lub		

3) uchylenia	przez	sąd	lub	wygaśnięcia	z	mocy	prawa	układu,	o	którym	mowa	w	pkt	2)	lub	3)	
powyżej.		

Przed	podjęciem	decyzji	 o	wykluczeniu	 instrumentów	 finansowych	 z	 obrotu,	 oraz	do	 czasu	 takiego	
wykluczenia,	 Organizator	 Alternatywnego	 Systemu	 może	 zawiesić	 obrót	 tymi	 instrumentami	
finansowymi.	 Do	 terminu	 zawieszenia	 w	 tym	 przypadku	 nie	 stosuje	 się	 postanowienia	 §	 11	 ust.	 1	
Regulaminu	ASO,	ustalającym	okres	zawieszenia	nie	dłuższy	niż	3	miesiące.		
Informacja	 o	 wykluczeniu	 z	 obrotu	 instrumentów	 finansowych	 jest	 publikowana	 niezwłocznie	 na	
stronie	internetowej	Organizatora	ASO.	

Zgodnie	z	art.	78	ust.	4	Ustawy	o	obrocie	instrumentami	finansowymi	na	żądanie	Komisji,	Organizator	
ASO	wyklucza	z	obrotu	wskazane	przez	Komisję	instrumenty	finansowe,	w	przypadku	gdy	obrót	nimi	
zagraża	 w	 sposób	 istotny	 prawidłowemu	 funkcjonowaniu	 Alternatywnego	 Systemu	 Obrotu	 lub	
bezpieczeństwu	 obrotu	 dokonywanego	 w	 tym	 alternatywnym	 systemie	 obrotu,	 lub	 powoduje	
naruszenie	interesów	inwestorów.	
Niezależnie	 od	 podjęcia,	 na	 podstawie	 właściwych	 przepisów	 Regulaminu,	 decyzji	 o	 wykluczeniu	 z	
obrotu	 instrumentów	 finansowych,	 Organizator	 Alternatywnego	 Systemu	 może	 postanowić	 o	
nałożeniu	na	Emitenta	kary	pieniężnej.	

	

1.1.4. Ryzyko	związane	z	możliwością	nałożenia	kar	administracyjnych	na	Emitenta	przez	
Komisję	Nadzoru	Finansowego	
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Instrumenty	finansowe	Emitenta	będą	notowane	na	rynku	NewConnect,	co	oznacza	iż	w	rozumieniu	
Ustawy	o	obrocie	instrumentami	finansowymi	jest	on	spółką	publiczną.	Zgodnie	z	art.	176	oraz	176a	
ww.	 ustawy,	 Komisja	 Nadzoru	 Finansowego	 może	 nałożyć	 na	 Emitenta	 kary	 administracyjne		
za	niewykonywanie	obowiązków	określonych	w	art.	157,	158	oraz	160	Ustawy	o	obrocie	instrumentami	
finansowymi.	Kara	administracyjna	za	niewykonywanie	obowiązków	może	zostać	również	nałożona	na	
Emitenta	przez	KNF	na	podstawie	art.	96	i	97	Ustawy	o	ofercie	publicznej.			
	

1.1.5. Ryzyko	związane	ze	strukturą	akcjonariatu	

Na	dzień	sporządzenia	niniejszego	Dokumentu	Informacyjnego	struktura	akcjonariatu	przedstawia	się	
następująco:			

- Kamil	Stanek	posiada	901.300	akcji	zwykłych	na	okaziciela	serii	A,	stanowiących	22,5325%	w	
kapitale	zakładowym,	uprawniających	do	901.300	głosów	stanowiących	22,5325%	w	ogólnej	
liczbie	głosów	na	Walnym	Zgromadzeniu	Spółki;	

- Anna	Nowicka-Bala	posiada	400.000		akcji	zwykłych	na	okaziciela	serii	A,	stanowiących	10,00%	
w	kapitale	zakładowym,	uprawniających	do	400.000	głosów,	stanowiących	10,00%	w	ogólnej	
liczbie	głosów	na	Walnym	Zgromadzeniu	Spółki;	

- Dawid	Chabior	posiada	399.800	akcji	zwykłych	na	okaziciela	serii	A,	stanowiących	9,9950%	w	
kapitale	zakładowym,	uprawniających	do	399.800	głosów,	stanowiących	9,9950%	w	ogólnej	
liczbie	głosów	na	Walnym	Zgromadzeniu	Spółki;	

- Pozostali	akcjonariusze	(poniżej	5%)	posiadają	łącznie	2.298.900	akcji	zwykłych	na	okaziciela	
serii	A,	stanowiących	57,4725%	w	kapitale	zakładowym,	uprawniających	do	2.298.900	głosów,	
stanowiących	57,4725%	w	ogólnej	liczbie	głosów	na	Walnym	Zgromadzeniu	Spółki.	

W	 związku	 z	 powyższym	 istnieje	 ryzyko,	 iż	 rozproszeni	 akcjonariusze	mniejszościowi	 nie	 dysponują	
wystarczającą	 ilością	 głosów,	 aby	 przegłosować	 projekty	 uchwał	 inne	 niż	 te	 proponowane	 przez	
akcjonariuszy	większościowych.	Statut	Emitenta	nie	wprowadza	odstępstw	od	określonej	w	Kodeksie	
spółek	handlowych	większości	głosów	niezbędnej	do	podejmowania	uchwał	w	Spółce,	co	oznacza,	że	
akcjonariusze	mniejszościowi	będą	mieli	ograniczony	wpływ	na	decyzje	podejmowane	przez	Walne	
Zgromadzenie	 w	 przyszłości.	 Zdaniem	 Emitenta,	 w	 ocenie	 potencjalnego	 ryzyka	 związanego		
z	 wpływem	 znaczących	 akcjonariuszy	 na	 działalność	 Emitenta	 należy	 mieć	 na	 uwadze,	 że	 ww.	
akcjonariusze	są	pomysłodawcami	 i	 inicjatorami	projektu	realizowanego	przez	Emitenta.	W	związku		
z	 tym,	 czynnika	 tego	nie	 należy	 rozpatrywać	w	 kategorii	 ryzyka	dla	 działalności	 Emitenta,	 lecz	 jako	
pozytywny	aspekt,	gwarantujący	ciągłość	strategii	realizowanej	przez	Emitenta.		

3.	 OŚWIADCZENIA	 OSÓB	 ODPOWIEDZIALNYCH	 ZA	 INFORMACJE	 ZAWARTE		
W	DOKUMENCIE	INFORMACYJNYM	

3.1.Oświadczenie	Emitenta	

Osoby	odpowiedzialne	 za	 informacje	 zawarte	w	Dokumencie	 Informacyjnym	 i	 działające	w	 imieniu	
Emitenta:	

1) Kamil	Stanek	–	Prezes	Zarządu	

	
Oświadczam,	że	według	najlepszej	wiedzy	i	przy	dołożeniu	należytej	staranności,	by	zapewnić	taki	
stan,	informacje	zawarte	w	Dokumencie	Informacyjnym	są	prawdziwe,	rzetelne	i	zgodne	ze	stanem	
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faktycznym	oraz,	że	nie	pominięto	w	nim	żadnych	faktów,	które	mogłyby	wpływać	na	jego	znaczenie	
i	 wycenę	 instrumentów	 finansowych	 wprowadzanych	 do	 obrotu,	 a	 także	 że	 opisuje		
on	rzetelnie	czynniki	ryzyka	związane	z	udziałem	w	obrocie	tymi	instrumentami.	
	

	
	

	
Kamil	Stanek	–	Prezes	Zarządu	

	
	

3.2. Oświadczenie	Autoryzowanego	Doradcy	

Osoby	odpowiedzialne	 za	 informacje	 zawarte	w	Dokumencie	 Informacyjnym	 i	 działające	w	 imieniu	
Autoryzowanego	Doradcy:	

1) Małgorzata	Piasecka	–	Prezes	Zarządu	

	
Oświadczam,	 że	 dokument	 informacyjny	 został	 sporządzony	 zgodnie	 z	 wymogami	 określonymi		
w	 Załączniku	 nr	 1	 do	 Regulaminu	 Alternatywnego	 Systemu	 Obrotu	 uchwalonego	 Uchwałą		
nr	147/2007	Zarządu	Giełdy	Papierów	Wartościowych	w	Warszawie	S.A.	z	dnia	01	marca	2007	roku	
(z	 późn.	 zm.),	 oraz	 że	 według	 naszej	 najlepszej	 wiedzy	 i	 zgodnie	 z	 dokumentami	 i	 informacjami	
przekazanymi	 nam	 przez	 Emitenta,	 informacje	 zawarte	 w	 dokumencie	 informacyjnym		
są	prawdziwe,	rzetelne	i	zgodne	ze	stanem	faktycznym	oraz,	że	nie	pominięto	w	nim	żadnych	faktów,	
które	mogłyby	wpływać	na	jego	znaczenie	i	wycenę	instrumentów	finansowych	wprowadzanych	do	
obrotu,	 a	 także	 że	 opisuje	 on	 rzetelnie	 czynniki	 ryzyka	 związane	 z	 udziałem	 w	 obrocie	 tymi	
instrumentami.	

	
	
	

……………………………………………….	 	
Małgorzata	Piasecka	 	

Prezes	Zarządu	
	

	

4. DANE	O	INSTRUMENTACH	FINANSOWYCH	WPROWADZANYCH	DO	ALTERNATYWNEGO	
SYSTEMU	OBROTU	

	

4.1. Szczegółowe	określenie	rodzajów,	liczby	oraz	łącznej	wartości	instrumentów	finansowych	z	
wyszczególnieniem	 rodzajów	 uprzywilejowania,	wszelkich	 ograniczeń	 co	 do	 przenoszenia	
praw	z	instrumentów	finansowych	oraz	zabezpieczeń	lub	świadczeń	dodatkowych	

Na	 podstawie	 niniejszego	 Dokumentu	 Informacyjnego	 Emitent	 ubiega	 się	 o	 wprowadzenie		
do	Alternatywnego	Systemu	Obrotu	na	rynku	NewConnect	4.000.000	akcji	zwykłych	na	okaziciela	serii	
A,	o	wartości	nominalnej	0,10	zł	(dziesięć	groszy)	każda.	
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Łączna	wartość	nominalna	akcji	serii	A	wprowadzanych	do	Alternatywnego	Systemu	Obrotu	na	rynku	
NewConnect	 wynosi	 400.000,00	 zł	 (czterysta	 tysięcy	 złotych).	 Akcje	 te	 stanowią	 100%	 kapitału	
zakładowego	i	uprawniają	do	100%	głosów	na	Walnym	Zgromadzeniu	Emitenta.	
	
Akcje	 serii	 A,	 które	 będą	 podlegać	 wprowadzeniu	 do	 Alternatywnego	 Systemu	 Obrotu	 na	 rynku	
NewConnect	 nie	 są	 akcjami	 uprzywilejowanymi	w	 rozumieniu	 przepisów	 art.	 351	 do	 art.	 353	 KSH.	
Żadnemu	z	akcjonariuszy	posiadających	ww.	Akcje,	zgodnie	z	treścią	Statutu	Emitenta	nie	przysługują	
uprawnienia	 osobiste	 w	 rozumieniu	 art.	 354	 KSH.	 Statut	 Emitenta	 nie	 przewiduje	 jakichkolwiek	
ograniczeń	 w	 zakresie	 zbywalności	 Akcji.	 Na	 nabywcach	 Akcji	 nie	 ciążą	 jakiekolwiek	 świadczenia	
dodatkowe	na	rzecz	Emitenta,	jak	również	nie	występują	jakiekolwiek	zabezpieczenia	z	nimi	związane.	
	
	
	
SZCZEGÓŁOWY	OPIS	INSTRUMENTÓW	FINANSOWYCH	BĘDĄCYCH	PRZEDMIOTEM	UBIEGANIA	SIĘ	O	
WPROWADZENIE	DO	ALTERNATYWNEGO	SYSTEMU	OBROTU	NA	RYNKU	NEWCONNECT	
	

• Akcje	serii	A	

Akcje	serii	A	powstały	w	wyniku	podjęcia	uchwały	nr	1	Nadzwyczajnego	Zgromadzenia	Wspólników	
JWA	 Sp.	 z	 o.o.	 z	 dnia	 11	 marca	 2016	 roku	 w	 sprawie	 przekształcenia	 spółki		
z	ograniczoną	odpowiedzialnością	pod	firmą	JWA	spółka	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	w	spółkę	
akcyjną	pod	firmą	JWA	spółka	akcyjna.	

Uchwała	została	zaprotokołowana	przez	notariusza	Sylwię	Celegrat,	prowadzącą	Kancelarię	Notarialną	
w	Warszawie	(Repertorium	A	nr	1046/2016).	Przekształcenie	JWA	sp.	z	o.o.	w	spółkę	akcyjną	zostało	
zarejestrowane	w	rejestrze	przedsiębiorców	Krajowego	Rejestru	Sądowego	w	dniu	13	kwietnia	2016	
roku	
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4.2. Informacje	o	subskrypcji	lub	sprzedaży	instrumentów	finansowych	będących	przedmiotem	
wniosku	 o	 wprowadzenie,	 mających	 miejsce	 w	 okresie	 ostatnich	 12	 miesięcy	
poprzedzających	datę	złożenia	wniosku	o	wprowadzenie	–	w	zakresie	określonym	w	§	4	ust.	
1	Załącznika	nr	3	do	Regulaminu	Alternatywnego	Systemu	Obrotu	

	
W	 dniach	 25	 i	 26	 kwietnia	 2016	 roku	 Akcjonariusz	 Spółki	 dokonał	 sprzedaży,	 w	 trybie	 oferty	
niepublicznej	części	posiadanych	przez	siebie	akcji	Emitenta	w	liczbie:	
-	1	559	200		za	cenę	0,30	zł	za	akcję,	
-	799	800		za	cenę	0,30	zł	za	akcję,	
-	199	900		za	cenę	1,50	zł	za	akcję,	
-	199	900		za	cenę	1,50	zł	za	akcję,	
-	199	900	za	cenę	0,75	zł	za	akcję,	
-	100	000		za	cenę	1,50	zł	za	akcję.	
Akcje	zostały	sprzedane	na	rzecz	6	(sześć)	osób	fizycznych,	z	którymi	zawarto	6	(sześć)	umów	sprzedaży	
akcji.	
	
W	dniu	25	i	26	kwietnia	2016	roku	Akcjonariusz	Spółki	dokonał	sprzedaży,	w	trybie	oferty	niepublicznej	
części	posiadanych	przez	siebie	akcji	Emitenta	w	liczbie:	
-	40	000	za	cenę	0,50	zł	za	akcję,		
-	199	900	za	cenę	1,50	zł	za	akcję,	
-	199	900	za	cenę	1,50	zł	za	akcję.	
Akcje	 zostały	 sprzedane	 na	 rzecz	 3	 (trzech)	 osób	 fizycznych,	 z	 którymi	 zawarto	 3	 (trzy)	 umowy	
sprzedaży	akcji.	
	
W	 dniu	 26	 kwietnia	 Akcjonariusz	 Spółki	 dokonał	 sprzedaży,	 w	 trybie	 oferty	 niepublicznej	 części	
posiadanych	przez	siebie	akcji	Emitenta	w	liczbie:	
-	199	900	za	cenę	1,50	zł	za	akcję,	
-	199	900	za	cenę	0,51	zł	za	akcję,	
-	199	900	za	cenę	1,50	zł	za	akcję,	
-	99	950	za	cenę	1,50	zł	za	akcję,	
-	99	950	za	cenę	1,50	zł	za	akcję,	
-	99	950	za	cenę	1,50	zł	za	akcję,	
-	99	950	za	cenę	1,50	zł	za	akcję,	
-	399	800	za	cenę	1,50	zł	za	akcję,	
-	199	900	za	cenę	1,50	zł	za	akcję.	
Akcje	zostały	sprzedane	na	rzecz	9	(dziewięciu)	osób	fizycznych,	z	którymi	zawarto	9	(dziesięć)	umów	
sprzedaży	akcji.	
	
Emitent	nie	dysponuje	wiedzą	na	temat	kosztów,	jakie	ponieśli	Akcjonariusze	dokonujący	niepublicznej	
oferty	zbycia	Akcji	serii	A,	o	których	mowa	powyżej,	w	związku	z	przeprowadzeniem	tych	ofert.	

Ze	względu	na	fakt,	iż	Akcje	serii	A	były	sprzedawane	w	tym	samym	czasie,	po	różnych	cenach,	Emitent	
nie	ma	możliwości	ustalenia	 intencji,	którymi	kierowali	się	wszyscy	Akcjonariusze	sprzedając	walory	
Spółki	 po	 znacząco	 różnych	 cenach.	 Emitent	 zwraca	 uwagę,	 iż	 kupujący	 Akcje	 Emitenta	 posiadali	
wiedzę	o	różnych	cenach	transakcyjnych	akcji	Spółki,	świadomie	identyfikowali	pewne	obszary	ryzyka	
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i	 decydowali	 o	 ich	 rozkładzie,	 co	 znalazło	 odzwierciedlenie	 w	 cenie	 transakcyjnej.	 Na	 dzień	
sporządzenia	Dokumentu	 Informacyjnego	wszystkie	Akcje	serii	A	w	 liczbie	400.000	sztuk	nabyte	po	
najniższej	cenie,	wynoszącej	0,30	zł	za	akcję	objęte	są	umownym	zobowiązaniem	do	ich	niezbywania	
do	upływy	6	miesięcy	od	dnia	wprowadzenia	Akcji	serii	A	do	alternatywnego	systemu	obrotu	na	rynku	
NewConnect. 

	

4.3. Informacja,	czy	Emitent	dokonując	oferty	niepublicznej	akcji	objętych	wnioskiem,	w	związku	
z	zamiarem	ich	wprowadzenia	do	alternatywnego	systemu	obrotu,	spełnił	wymogi,	o	których	
mowa	w	§	15c	Regulaminu	Alternatywnego	Systemu	Obrotu	

Emitent	 nie	 dokonywał	 oferty	 akcji	 w	 związku	 z	 zamiarem	 ich	 wprowadzenia	 do	 alternatywnego	
systemu	obrotu,	niebędącej	ofertą	publiczną.	
	

4.4. Określenie	podstawy	prawnej	emisji	instrumentów	finansowych,	ze	wskazaniem:	
a) Organu	lub	osób	uprawnionych	do	podjęcia	decyzji	o	emisji	instrumentów	finansowych,	
b) Daty	 i	 formy	podjęcia	decyzji	o	emisji	 instrumentów	finansowych,	z	przytoczeniem	jej	

treści	

Zgodnie	 z	art.	431	§	1	KSH	w	związku	z	art.	430	KSH,	podwyższenie	kapitału	 zakładowego	wymaga	
uchwały	walnego	zgromadzenia.	Uchwała	taka,	aby	była	skuteczna	powinna,	zgodnie	z	art.	415	§	1	KSH	
zostać	 podjęta	większością	 trzech	 czwartych	 głosów	oddanych,	 przy	 czym	w	 interesie	 spółki	walne	
zgromadzenie,	 na	 podstawie	 art.	 433	 §	 2	 KSH	 może	 pozbawić	 akcjonariuszy	 prawa	 poboru	 akcji		
w	całości	lub	w	części.	W	takim	przypadku	uchwała	walnego	zgromadzenia	o	wyłączeniu	prawa	poboru	
wymaga	 większości	 co	 najmniej	 czterech	 piątych	 głosów.	 Uchwała	 o	 podwyższeniu	 kapitału	
zakładowego	nie	może	być	zgłoszona	do	sądu	rejestrowego	po	upływie	sześciu	miesięcy	od	dnia	 jej	
powzięcia.	 Na	 podstawie	 stosowanego	 odpowiednio	 przepisu	 art.	 310	 §	 2	 KSH	 uchwała	 walnego	
zgromadzenia	 może	 określać	 minimalną	 lub	 maksymalną	 wysokość	 kapitału	 zakładowego,	 o	 jaką	
następuje	 podwyższenie	 („kapitał	 widełkowy”).	 W	 takim	 przypadku	 podwyższenie	 kapitału	
zakładowego	dochodzi	do	skutku	z	chwilą	objęcia	przez	akcjonariuszy	takiej	liczby	akcji,	których	łączna	
wartość	 nominalna	 jest	 równa	 co	 najmniej	 minimalnej	 wysokości	 kapitału	 zakładowego	
przewidzianego	w	uchwale	o	podwyższeniu	-	oraz	-	złożenia	przez	zarząd	oświadczenia	w	formie	aktu	
notarialnego	 o	 wysokości	 objętego	 kapitału	 zakładowego.	 Wysokość	 objętego	 kapitału	 powinna	
mieścić	się	w	granicach	określonych	w	uchwale	walnego	zgromadzenia.	
Podwyższenie	kapitału	zakładowego	następuje	z	chwilą	wpisu	do	Krajowego	Rejestru	Sądowego	zmian	
Statutu	Spółki.		

Akcje	serii	A	powstały	w	wyniku	podjęcia	uchwały	nr	1	Nadzwyczajnego	Zgromadzenia	Wspólników	o	
przekształceniu	spółki	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	w	spółkę	akcyjną.	Uchwała	została	podjęta	w	
dniu	11	marca	2016	roku	i	zaprotokołowana	przez	notariusza	Ewelinę	Stygar-Jarosińską,	prowadzącą	
Kancelarię	Notarialną	w	Warszawie	(Repertorium	A	nr	1046/2016).	Przekształcenie	w	spółkę	akcyjną	
zostało	zarejestrowane	w	rejestrze	przedsiębiorców	Krajowego	Rejestru	Sądowego	w	dniu	13	kwietnia	
2016	roku.	

Treść	uchwały	nr	1	z	dnia	11	marca	2016	roku	została	przedstawiona	poniżej:	
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Rejestracja	akcji	serii	A	miała	miejsce	w	dniu	13	kwietnia	2016	r.	w	wyniku	wpisu	przekształcenia	formy	
prawnej	 Spółki	 do	 Rejestru	 Przedsiębiorców	 Krajowego	 Rejestru	 Sądowego	 postanowieniem	 Sądu	
Rejonowego	dla	m.st.	Warszawy	w	Warszawie,	XII	Wydział	Gospodarczy	KRS	z	dnia	13	kwietnia	2016	
roku.	

	

Zgoda	na	ubieganie	się	o	wprowadzenie	do	obrotu	na	rynku	NewConnect	i	dematerializację	akcji.	

Nadzwyczajne	Walne	 Zgromadzenie	 Spółki	 w	 dniu	 19	 kwietnia	 2016	 roku	 podjęło	 uchwałę	 nr	 3	w	
przedmiocie	wyrażenia	zgody	na	ubieganie	się	o	wprowadzenie	do	obrotu	w	Alternatywnym	Systemie	
Obrotu	 (rynek	 NewConnect)	 oraz	 na	 dematerializację	 akcji	 serii	 A	 (Repertorium	 A	 nr	 343/2016),	
podjętej	w	Kancelarii	Notarialnej	Janina	Halicka		w	Warszawie.	

Treść	niniejszej	uchwały	została	przedstawiona	poniżej:	

	
Uchwała	nr	3	

Nadzwyczajnego	Walnego	Zgromadzenia	
JWA	S.A.	z	siedzibą	w	Warszawie	
z	dnia	19	kwietnia	2016	roku	
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w	 sprawie	 dematerializacji	 akcji	 zwykłych	 na	 okaziciela	 serii	 A,	 ubiegania	 się	 przez	 Spółkę	 o	
wprowadzenie	 akcji	 zwykłych	 na	 okaziciela	 serii	 A	 do	 obrotu	w	 alternatywnym	 systemie	 obrotu	
prowadzonym	 przez	 Giełdę	 Papierów	Wartościowych	w	Warszawie	 S.A.	 pod	 nazwą	NewConnect	
oraz	upoważnienia	Zarządu	Spółki	do	zawarcia	umowy	o	rejestrację	akcji	zwykłych	na	okaziciela	serii	
A	w	Krajowym	Depozycie	Papierów	Wartościowych.	

	

Nadzwyczajne	Walne	Zgromadzenie	na	podstawie	art.	5	ustawy	z	dnia	29	lipca	2005	roku	o	obrocie	
instrumentami	finansowymi	(„Ustawa	o	Obrocie”),	uchwala,	co	następuje:		

	
§	1	

1. Postanawia	 się	 o	 dematerializacji,	 w	 rozumieniu	 art.	 5	 ust.	 1	 Ustawy	 o	 Obrocie	 4.000.000	
(czterech	milionów)	akcji	zwykłych	na	okaziciela	serii	A.	

2. Postanawia	 się	 o	 ubieganiu	 się	 przez	 Spółkę	 o	 wprowadzenie	 do	 obrotu	 w	 alternatywnym	
systemie	obrotu	pod	nazwą	NewConnect	prowadzonym	przez	Giełdę	Papierów	Wartościowych	
w	Warszawie	S.A.	(„GPW”)	akcji	zwykłych	na	okaziciela	serii	A.	

3. Upoważnia	 się	 Zarząd	 do	 podjęcia	wszelkich	 czynności	 faktycznych	 i	 prawnych	 na	 potrzeby	
dematerializacji	 oraz	 ubiegania	 się	 o	 wprowadzenie	 do	 obrotu	 w	 alternatywnym	 systemie	
obrotu	pod	nazwą	NewConnect	akcji	zwykłych	na	okaziciela	serii	A,	w	tym	do	zawarcia	umowy	
z	Krajowym	Depozytem	Papierów	Wartościowych	S.A.	oraz	rejestracji	w	depozycie	papierów	
wartościowych	 akcji	 zwykłych	 na	 okaziciela	 serii	 A	 oraz	wszelkich	 czynności	 koniecznych	 do	
wprowadzenia	 akcji	 zwykłych	 na	 okaziciela	 serii	 A	 do	 obrotu	 na	 rynku	 NewConnect,	
prowadzonym	jako	alternatywny	system	obrotu	przez	GPW.	

	
§	2	

Uchwała	wchodzi	w	życie	z	chwilą	powzięcia.	
	
Po	przeprowadzeniu	głosowania	Przewodniczący	stwierdził,	że	w	głosowaniu	łącznie	oddano	4.000.000	
(cztery	 miliony)	 ważnych	 głosów,	 z	 4.000.000	 (czterech	 milionów)	 akcji,	 co	 stanowi	 100%	 akcji	 w	
kapitale	zakładowym	Spółki,	przy	czym	„za”	powzięciem	powyższej	uchwały	oddano	4.000.000	(cztery	
miliony),	nie	oddano	głosów	„przeciw”	powzięciu	uchwały,	przy	braku	głosów	„wstrzymujących	się”,	a	
zatem	uchwała	ta	została	powzięta	jednogłośnie	w	głosowaniu	jawnym.		
	
	

4.5. Określenie	czy	akcje	zostały	objęte	za	gotówkę,	za	wkłady	pieniężne	w	inny	sposób,	czy	za	
wkłady	niepieniężne,	wraz	z	krótkim	opisem	sposobu	ich	pokrycia.	

Akcje	serii	A	zostały	objęte	przez	Wspólników	Spółki	Przekształcanej,	w	wyniku	przekształcenia	spółki	
JWA	spółka	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	w	spółkę	JWA	Spółka	Akcyjna	zgodnie	z	art.	551	§	1	KSH	
dokonanego	na	podstawie	uchwały	nr	1	Nadzwyczajnego	Zgromadzenia	Wspólników	z	dnia	11	marca	
2016	roku	w	zamian	za	udziały	wspólników	Spółki	Przekształcanej.	
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W	dniu	9	lutego	2016	roku	Zarząd	Spółki	Przekształcanej	działając	na	podstawie	art.	557	§	1	i	§2	oraz	
art.	558	Kodeksu	spółek	handlowych	przyjął	plan	przekształcenia	spółki	JWA	sp.	z	o.o.	w	spółkę	pod	
firmą	JWA	spółka	akcyjna.		
	
Plan	 przekształcenia	 został	 poddany	 badaniu	 przez	 biegłego	 rewidenta	 wyznaczonego	 na	 mocy	
postanowienia	Sądu	Rejonowego	Poznań	–	Nowe	Miasto	i	Wilda	w	Poznaniu,	VIII	Wydział	Gospodarczy	
Krajowego	Rejestru	Sądowego	z	dnia	23	grudnia	2015	roku.	
	
Akcje	Spółki	Przekształconej	zostały	przyznane	wspólnikom	Spółki	Przekształcanej	w	ten	sposób,	że:	
-	Kamil	Stanek	objął	3.960.000	akcji	o	wartości	nominalnej	0,10	zł	każda,	w	zamian	za	7.920	udziałów	
Spółki	Przekształcanej;	
-	Anna	Nowicka	–	Bala	objęła	40.000	akcji	o	wartości	nominalnej	0,10	zł	każda,	w	zamian	za	80	udziałów	
Spółki	Przekształcanej.	
	

Zgodnie	 z	 planem	 przekształcenia	 Spółki	 Przekształcanej	 na	 dzień	 31	 stycznia	 2016	 roku	 wartość	
jednego	udziału	 JWA	 sp.	 z	 o.o.	 (w	 zaokrągleniu	do	pełnych	 groszy)	 na	dzień	31	 stycznia	 2016	 roku	
wynosi	64,91	zł	(sześćdziesiąt	cztery	złote	i	dziewięćdziesiąt	jeden	groszy),	łączna	zaś	wartość	udziałów	
wynosi	519	319,91	zł	 (pięćset	dziewiętnaście	 tysięcy	 trzysta	dziewiętnaście	 złotych	dziewięćdziesiąt	
jeden	groszy),	z	czego:	

a) wartość	 7.920	 (siedem	 tysięcy	 dziewięćset	 dwadzieścia)	 udziałów	 posiadanych	 przez	
Kamila	 Stanek	 wynosi	 514.126,71	 zł	 (pięćset	 czternaście	 tysięcy	 sto	 dwadzieścia	 sześć	
złotych	i	siedemdziesiąt	jeden	złotych),		

b) wartość	 80	 (osiemdziesiąt)	 udziałów	 posiadanych	 przez	 Annę	 Nowicką-Bala	 wynosi	
5.193,20	zł	(pięć	tysięcy	sto	dziewięćdziesiąt	trzy	złotych	i	dwadzieścia	groszy).	

	
Zgodnie	 z	 treścią	 uchwały	 przekształceniowej	 kapitał	 zakładowy	 Spółki	 Przekształconej	 wynosi	
400.000,00	zł	i	dzieli	się	na	4.000.000	akcji	zwykłych	na	okaziciela	serii	A,	o	wartości	nominalnej	0,10	zł	
każda.	
	
Wycena	składników	majątku	(aktywów	i	pasywów)	Spółki	Przekształcanej,	będąca	elementem	planu	
przekształcenia	 JWA	 sp.	 z	 o.o.	 w	 JWA	 S.A.,	 sprawozdanie	 finansowe	 sporządzone	 do	 celów	
przekształcenia	 na	 dzień	 31	 stycznia	 2016	 r.	 zostały	 umieszone	 w	 Załączniku	 7.3	 do	 niniejszego	
Dokumentu.	
	

4.6. Oznaczenie	dat,	od	których	akcje	uczestniczą	w	dywidendzie	

Akcje	serii	A	uczestniczą	w	dywidendzie	począwszy	od	wypłaty	z	zysku,	 jaki	przeznaczony	będzie	do	
podziału	za	rok	obrotowy	2015,	gdyż	akcje	te	powstały	w	wyniku	przekształcenia	spółki	z	ograniczoną	
odpowiedzialnością	w	spółkę	akcyjną.	Akcje	serii	A	nie	są	uprzywilejowane	co	do	dywidendy.	
	
Stosownie	 do	 treści	 art.	 347	 §	 1	 KSH	 akcjonariusze	 mają	 prawo	 do	 udziału	 w	 zysku	 wykazanym		
w	sprawozdaniu	 finansowym,	zbadanym	przez	biegłego	 rewidenta,	który	 został	przeznaczony	przez	
walne	 zgromadzenie	 do	 wypłaty	 akcjonariuszom.	 Zgodnie	 zaś	 z	 art.	 348	 §	 2	 KSH	 uprawnionymi		
do	dywidendy	za	rok	obrotowy	są	akcjonariusze,	którym	przysługiwały	akcje	w	dniu	powzięcia	uchwały	
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o	podziale	zysku.	Stosownie	zaś	do	treści	art.	348	§	1	KSH	kwota	przeznaczona	do	podziału	między	
akcjonariuszy	nie	może	przekraczać	zysku	za	ostatni	 rok	obrotowy,	powiększonego	o	niepodzielone	
zyski	 z	 lat	 ubiegłych	 oraz	 o	 kwoty	 przeniesione	 z	 utworzonych	 z	 zysku	 kapitałów	 zapasowego		
i	 rezerwowych,	które	mogą	być	przeznaczone	na	wypłatę	dywidendy.	Kwotę	 tę	należy	pomniejszyć		
o	niepokryte	straty,	akcje	własne	oraz	o	kwoty,	które	zgodnie	z	ustawą	(KSH)	lub	statutem	powinny	
być	przeznaczone	z	zysku	za	ostatni	rok	obrotowy	na	kapitały	zapasowy	lub	rezerwowe.	
Statut	Emitenta	nie	przewiduje	żadnego	uprzywilejowania	co	do	dywidendy.	
	
Zgodnie	 z	 art.	 348	§	3	KSH	Zwyczajne	Walne	Zgromadzenie	Emitenta	ustala	dzień,	według	 którego	
ustala	się	 listę	akcjonariuszy	uprawnionych	do	dywidendy	za	dany	rok	obrotowy	(dzień	dywidendy)	
oraz	termin	wypłaty	dywidendy,	przy	czym	dzień	dywidendy	może	być	wyznaczony	na	dzień	powzięcia	
uchwały	albo	w	okresie	kolejnych	trzech	miesięcy,	licząc	od	tego	dnia.	
	
Emitent	nie	wypłacał	dywidendy	za	2015	rok.	Zwyczajne	Zgromadzenie	Wspólników	JWA	Sp.	z	o.o.	na	
podstawie	 uchwały	 nr	 1	 z	 dnia	 22	 lutego	 2016	 roku	 postanowił,	 że	 powstały	 w	 roku	 obrotowym	
kończącym	się	31	grudnia	2015	r.	 zysk	Spółki	w	wysokości	106.285,86	zł	 (słownie:	 sto	sześć	 tysięcy	
dwieście	osiemdziesiąt	pięć	złotych	86/200)	zostanie	przeznaczony	w	całości	na	kapitał	zapasowy.	
	
Poniżej	zamieszczono	treść	uchwały	nr	5	Zwyczajnego	Zgromadzenia	Wspólników	z	dnia	22	lutego	2016	
roku:	
	

Uchwała	NR	5	
ZWYCZAJNEGO	ZGROMADZENIA	WSPÓLNIKÓW		
JWA	Spółka	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	

z	siedzibą	w	Warszawie	
z	dnia	22	lutego	2016	roku		

w	przedmiocie	podziału	zysku	Spółki	za	rok	obrotowy	kończący	się	31	grudnia	2015	r.	
	

§1	
Zwyczajne	Zgromadzenie	Wspólników	Spółki,	działając	na	podstawie	art.	231	§	2	pkt	2	Kodeksu	spółek	
handlowych	postanawia,	że	powstały	w	roku	obrotowym	kończącym	się	31	grudnia	2015	r.	zysk	Spółki	
w	wysokości	 106.285,86	 zł	 (słownie:	 sto	 sześć	 tysięcy	 dwieście	 osiemdziesiąt	 pięć	 złotych	 86/200)	
zostanie	przeznaczony	w	całości	na	kapitał	zapasowy.	
	

§2	
Niniejsza	uchwała	wchodzi	w	życie	z	dniem	podjęcia.	
 
Uchwała	nr	6	została	podjęta	jednogłośnie	w	głosowaniu	jawnym	tj.	8.000	głosami	„za”,	przy	braku	
głosów	„przeciw”	i	„wstrzymujących	się”.	
	

4.7. Wskazanie	praw	z	instrumentów	finansowych	o	zasad	ich	realizacji	

Akcje	objęte	niniejszym	Dokumentem	Informacyjnym	nie	są	uprzywilejowane	w	jakikolwiek	sposób,	to	
jest	 nie	 są	 uprzywilejowane	w	 szczególności,	 co	 do	 prawa	 głosu,	 prawa	 do	 dywidendy	 oraz	 co	 do	
podziału	majątku	w	przypadku	likwidacji	Emitenta.	Prawa	i	obowiązki	związane	ze	wskazanymi	powyżej	
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instrumentami	finansowymi	są	określone	w	Kodeksie	Spółek	Handlowych,	Statucie	Emitenta,	ustawie	
o	obrocie	instrumentami	finansowymi	oraz	w	innych	przepisach	prawa.		
	
Zgodnie	 z	 art.	 337	 §	 1	 KSH	 akcje	 są	 zbywalne.	 Od	 tej	 generalnej	 zasady	 jest	 wyjątek	 określony		
w	§	2	tego	artykułu,	który	stanowi,	że	statut	spółki	może	uzależnić	rozporządzenie	akcjami	imiennymi	
od	zgody	spółki	albo	w	inny	sposób	ograniczyć	możliwość	rozporządzenia	akcjami	imiennymi.	Statut	
Emitenta	 nie	 zawiera	 żadnych	 ograniczeń	 odnośnie	 przenoszenia	 praw	 z	 akcji	 imiennych.	 Zgodnie		
z	treścią	Statutu	Emitenta	akcje	serii	A	są	akcjami	zwykłymi	na	okaziciela.	Według	Statutu	Emitenta		
z	akcjami	nie	są	związane	jakiekolwiek	ograniczenia	co	do	przenoszenia	praw	z	akcji,	zabezpieczenia	
ani	świadczenia	dodatkowe.	
	
Znaczący	Akcjonariusz	Emitenta,	Anna	Nowicka	–	Bala,	posiadająca	400.000	akcji	serii	A,	stanowiących	
10,00%	 w	 kapitale	 zakładowym	 Spółki	 zobowiązała	 się	 wobec	 Spółki	 do	 czasowego	 wyłączenia	
zbywalności	 posiadanych	 akcji.	 Powyższe	 zobowiązanie	 wynika	 z	 umowy	 o	 ograniczeniu	
rozporządzania	akcjami	podpisanej	w	dniu	21	czerwca	2016	r.	pomiędzy	Emitentem	a	Anną	Nowicką	-	
Bala.	 Zobowiązanie	Akcjonariusza	ma	 charakter	 zobowiązania	 typu	 lock-up	 i	 zostało	 opisane	w	pkt	
2.3.2.	 oraz	5.23.	Dokumentu	 Informacyjnego.	 Poza	opisanym	powyżej	 nie	występują	 inne	umowne	
ograniczenia	w	obrocie	Akcjami	serii	A.	
	
	

4.7.1. Prawa	majątkowe	przysługujące	akcjonariuszom	Spółki	

Akcjonariuszowi	Spółki	przysługują	następujące	prawa	o	charakterze	majątkowym:		

1) Prawo	do	dywidendy,	to	 jest	prawo	do	udziału	w	zysku	spółki,	wykazanym	w	sprawozdaniu	
finansowym,	zbadanym	przez	biegłego	rewidenta,	przeznaczonym	przez	walne	zgromadzenie	
do	 wypłaty	 akcjonariuszom	 (art.	 347	 KSH).	 Zysk	 przeznaczony	 do	 wypłaty	 akcjonariuszom	
rozdziela	się	w	stosunku	do	liczby	akcji.	Zgodnie	z	art.	347	§	2	KSH,	jeżeli	akcje	nie	są	całkowicie	
pokryte,	 zysk	 rozdziela	 się	 w	 stosunku	 do	 dokonanych	 wpłat	 na	 akcje.	 Uprawnionymi	 do	
dywidendy	 za	 dany	 rok	 obrotowy	 są	 akcjonariusze,	 którym	 przysługiwały	 akcje	 w	 dniu	
dywidendy,	 który	 może	 zostać	 wyznaczony	 przez	 zwyczajne	 walne	 zgromadzenie	 na	 dzień	
powzięcia	uchwały	o	podziale	zysku	albo	w	okresie	kolejnych	trzech	miesięcy,	licząc	od	tego	
dnia.	 Jeżeli	 uchwała	 walnego	 zgromadzenia	 takiego	 dnia	 nie	 określa,	 dywidenda	 jest	
wypłacana	w	dniu	określonym	przez	radę	nadzorczą	(art.	348	KSH).	Ustalając	dzień	dywidendy	
walne	zgromadzenie	powinno	jednak	wziąć	pod	uwagę	regulacje	KDPW	i	GPW.	Z	uwagi	na	fakt,	
że	 rokiem	 obrotowym	 Emitenta	 jest	 rok	 kalendarzowy,	 zwyczajne	 walne	 zgromadzenie	
powinno	 odbyć	 się	 w	 terminie	 do	 końca	 czerwca.	 Statut	 Emitenta	 nie	 zawiera	 żadnych	
szczególnych	regulacji	dotyczących	sposobu	podziału	zysku	(w	szczególności	nie	przewiduje	w	
tym	 zakresie	 żadnego	 uprzywilejowania	 dla	 niektórych	 akcji),	 tym	 samym	 na	 każdą	 akcję	
przypada	 dywidenda	 w	 takiej	 samej	 wysokości.	 Ponadto,	 Statut	 Emitenta	 nie	 przewiduje	
upoważnienia	zarządu	do	wypłaty	zaliczki	na	poczet	dywidendy.	Informacje	dotyczące	wypłaty	
dywidendy	będą	ogłaszane	w	formie	raportów	bieżących.	
Statut	Emitenta	nie	zawiera	postanowień	regulujących	kwestię	odbioru	dywidendy	w	sposób	
odmienny	od	postanowień	KSH	i	regulacji	KDPW,	w	związku	z	czym	w	tym	zakresie	Emitenta	
będą	 obowiązywać	warunki	 odbioru	 dywidendy	 ustalone	 zgodnie	 z	 zasadami	 znajdującymi	
zastosowanie	dla	spółek	publicznych:	
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- Zgodnie	z	§	106	ust.	1	Szczegółowych	Zasad	Działania	KDPW,	Emitent	 jest	zobowiązany	
poinformować	 KDPW	 o	 wysokości	 dywidendy	 przypadającej	 na	 jedną	 akcję,	 o	 dniu	
ustalenia	 prawa	 do	 dywidendy	 („dniu	 dywidendy”	 –	 zgodnie	 z	 określeniem	 zawartym		
w	przepisach	KSH)	oraz	o	terminie	wypłaty	dywidendy,	przesyłając	niezwłocznie,	lecz	nie	
później	 niż	 5	 dni	 przed	 dniem	 dywidendy,	 uchwałę	 właściwego	 organu	 spółki	 w	 tych	
sprawach.	 Dzień	 wypłaty	 może	 przypadać	 najwcześniej	 dziesiątego	 dnia	 po	 dniu	
dywidendy	 (§	 106	 ust.	 2	 Szczegółowych	 Zasad	 Działania	 KDPW).	 KDPW	 przekazuje	
powyższe	 informacje	 wszystkim	 uczestnikom	 bezpośrednim,	 którzy	 ustalają	 liczbę	
papierów	 wartościowych	 dających	 prawo	 do	 dywidendy,	 znajdujących	 się	 na	
prowadzonych	przez	nich	rachunkach.		

- Uczestnicy	 przesyłają	 do	 KDPW	 informacje	 o:	 wysokości	 środków	 pieniężnych,		
które	 powinny	 zostać	 przekazane	 uczestnikowi	 w	 związku	 z	 wypłatą	 dywidendy,		
z	 uwzględnieniem	 obowiązków	 uczestnika	 wynikających	 z	 wykonywani	 funkcji	 płatnika	
podatku	 dochodowego	 od	 osób	 fizycznych	 od	 dochodów	 z	 dywidend;	 łącznej	 kwocie	
należnego	podatku	dochodowego	od	osób	prawnych,	który	powinien	zostać	pobrany	przez	
Emitenta	 od	 dywidend	wypłacanych	 za	 pośrednictwem	 uczestnika;	 liczbie	 podatników,	
będących	podatnikami	podatku	dochodowego	od	osób	prawnych.		

- W	dniu	wypłaty	Emitent	obowiązany	jest	postawić	do	godziny	11:30	do	dyspozycji	KDPW	
środki	 przeznaczone	 na	 realizację	 prawa	 do	 dywidendy	 na	 wskazanym	 przez	 KDPW	
rachunku	 pieniężnym	 lub	 rachunku	 bankowym	 (§	 112	 Szczegółowych	 Zasad	 Działania	
KDPW).	 Następnie	 środki	 otrzymane	 od	 Emitenta	 są	 rozdzielenie	 przez	 KDPW		
na	poszczególne	 rachunki	 pieniężne	 lub	 rachunki	 bankowe	uczestników	bezpośrednich,	
którzy	następnie	przekazują	 je	na	poszczególne	rachunki	papierów	wartościowych	osób	
uprawnionych	 do	 dywidendy	 (akcjonariuszy).	 Rachunki	 te	 prowadzone	 są	 przez	
poszczególne	domy	maklerskie.	

W	następstwie	podjęcia	uchwały	o	przeznaczeniu	zysku	do	podziału	akcjonariusze	nabywają	roszczenie	
o	wypłatę	dywidendy.	Roszczenie	o	wypłatę	dywidendy	staje	się	wymagalne	z	dniem	wskazanym	w	
uchwale	walnego	zgromadzenia	i	podlega	przedawnieniu	na	zasadach	ogólnych.	Roszczenie	o	wypłatę	
dywidendy	–	jako	roszczenie	majątkowe	–	ulega	przedawnieniu,	zgodnie	z	art.	117,	118	i	120	ust.	1	
Kodeksu	 cywilnego,	 po	 upływie	 10	 lat	 licząc	 od	 ustalonego	dnia,	w	 którym	miała	 nastąpić	wypłata	
dywidendy.	
	
Z	akcjami	Emitenta	nie	jest	związane	również	inne	prawo	do	udziału	w	zyskach	Emitenta.		

2) Prawo	pierwszeństwa	do	objęcia	nowych	akcji	w	stosunku	do	liczby	posiadanych	akcji	(prawo	
poboru);	przy	zachowaniu	wymogów,	o	których	mowa	w	art.	433	Kodeksu	Spółek	Handlowych.	
Prawo	 poboru	 odnosi	 się	 również	 do	 emisji	 przez	 Emitenta	 papierów	 wartościowych	
zamiennych	na	akcje	Emitenta	lub	inkorporujących	prawo	zapisu	na	akcje.	Akcjonariusz	może	
zostać	pozbawiony	tego	prawa	w	części	lub	w	całości	w	interesie	Spółki	mocą	uchwały	walnego	
zgromadzenia	podjętej	większością	co	najmniej	czterech	piątych	głosów.	Przepisu	o	wymogu	
uzyskania	 większości	 co	 najmniej	 4/5	 głosów	 nie	 stosuje	 się,	 gdy	 uchwała	 o	 podwyższeniu	
kapitału	 zakładowego	 stanowi,	 że	 nowe	 akcje	 mają	 być	 objęte	 w	 całości	 przez	 instytucję	
finansową	 (subemitenta),	 z	 obowiązkiem	 oferowania	 ich	 następnie	 akcjonariuszom	 celem	
umożliwienia	 im	wykonania	 prawa	poboru	 na	warunkach	 określonych	w	 uchwale	 oraz	 gdy	
uchwała	 stanowi,	 że	 nowe	 akcje	 mają	 być	 objęte	 przez	 subemitenta	 w	 przypadku,	 gdy	
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akcjonariusze,	którym	służy	prawo	poboru,	nie	obejmą	części	lub	wszystkich	oferowanych	im	
akcji.	Pozbawienie	akcjonariuszy	prawa	poboru	akcji	może	nastąpić	w	przypadku,	gdy	zostało	
to	zapowiedziane	w	porządku	obrad	walnego	zgromadzenia.	

3) Prawo	do	udziału	w	majątku	Spółki	pozostałym	po	zaspokojeniu	lub	zabezpieczeniu	wierzycieli	
w	 przypadku	 jej	 likwidacji.	 Zgodnie	 z	 postanowieniami	 art.	 474	 §	 1	 KSH,	 podział	 między	
akcjonariuszy	majątku	pozostałego	po	zaspokojeniu	 lub	zabezpieczeniu	wierzycieli	nie	może	
nastąpić	przed	upływem	roku	od	dnia	ostatniego	ogłoszenia	o	otwarciu	likwidacji	i	wezwaniu	
wierzycieli.	 Majątek	 pozostały	 po	 zaspokojeniu	 lub	 zabezpieczeniu	 wierzycieli	 spółki,	
stosowanie	 do	 art.	 474	 §	 2	 KSH,	 dzieli	 się	 pomiędzy	 akcjonariuszy	 spółki	 w	 stosunku	 do	
dokonanych	przez	każdego	z	akcjonariuszy	wpłat	na	kapitał	zakładowy	spółki.	Wielkość	wpłat	
na	kapitał	zakładowy	spółki	przez	danego	akcjonariusza	ustala	się	w	oparciu	o	liczbę	i	wartość	
posiadanych	przez	niego	akcji.	Statut	Emitenta	nie	przewiduje	żadnego	uprzywilejowania	w	
tym	zakresie.		

4) Prawo	do	 zbywania	posiadanych	akcji	 i	 praw	do	akcji.	 Zgodnie	 z	 art.	 337	§	1	 	KSH	akcje	 są	
zbywalne.	 Akcjonariusz	 spółki	 publicznej	 może	 przenosić	 akcje	 w	 okresie	 między	 dniem	
rejestracji	uczestnictwa	w	Walnym	Zgromadzeniu	Spółki	 (record	date)	a	dniem	zakończenia	
Walnego	Zgromadzenia	Spółki	(art.	4064	KSH).	W	statucie	Emitenta	nie	zostały	zawarte	żadne	
postanowienia	ograniczające	to	prawo.	Ograniczenia	w	zakresie	możliwości	przenoszenia	praw	
z	 akcji	 Emitenta	 wynikają	 z	 obowiązujących	 przepisów	 prawa,	 w	 szczególności	 z	 Ustawy		
o	obrocie,	Ustawy	o	ofercie	publicznej	oraz	Ustawy	o	ochronie	konkurencji	i	konsumentów.		

5) Prawo	 do	 ustanowienia	 zastawu	 lub	 użytkowania	 na	 akcjach.	 W	 okresie,	 gdy	 akcje	
dopuszczone	 do	 publicznego	 obrotu,	 na	 których	 ustanowiono	 zastaw	 lub	 użytkowanie,		
są	 zapisane	 na	 rachunkach	 papierów	 wartościowych	 w	 domu	 maklerskim	 lub	 w	 banku	
prowadzącym	 rachunki	 papierów	 wartościowych,	 prawo	 głosu	 z	 tych	 akcji	 przysługuje	
akcjonariuszowi	(art.	340	§	3	KSH).	

6) Prawo	związane	z	wykupem	akcji	 -	 zgodnie	z	art.	416	§	4	 i	417	§	KSH	skuteczność	uchwały		
w	 sprawie	 istotnej	 zmiany	 przedmiotu	 działalności	 spółki	 zależy	 od	 wykupienia	 akcji	 tych	
akcjonariuszy,	 którzy	 nie	 zgadzają	 się	 na	 tę	 zmianę,	 o	 ile	 w	 statucie	 spółki	 nie	 został	
zamieszczony	 zapis,	 przewidujący	możliwość	 istotnej	 zmiany	 przedmiotu	 działalności	 spółki	
bez	 konieczności	wykupu	akcji	w	 sytuacji	 gdy	uchwała	 zostanie	podjęta	większością	dwóch	
trzecich	głosów	w	obecności	osób	reprezentujących	co	najmniej	połowę	kapitału	zakładowego.	
Statut	 Emitenta	 nie	 zawiera	 postanowień,	 zgodnie	 z	 którymi	 istotna	 zmiana	 przedmiotu	
działalności	Emitenta	dokonana	z	zachowaniem	warunków	określonych	w	przepisie	417	§	4	
KSH	nie	wymagałaby	wykupu	akcji	Spółki	od	akcjonariuszy,	którzy	nie	zgadzają	się	na	zmianę.	

	

4.7.2. Prawa	korporacyjne	przysługujące	akcjonariuszom	Spółki	

Akcjonariuszom	Spółki	przysługują	następujące	uprawnienia	związane	z	uczestnictwem	w	Spółce:		

1) Roszczenie	o	wydanie	dokumentu	akcji.	Zgodnie	z	art.	328	§	5	i	§	6	KSH,	Akcjonariusz	nabywa	
roszczenie	o	wydanie	dokumentu	akcji	w	terminie	miesiąca	od	dnia	rejestracji	spółki.	Zarząd	
zobowiązany	jest	wydać	dokumenty	akcji	w	terminie	tygodnia	od	dnia	zgłoszenia	roszczenia	
przez	 akcjonariusza.	 Akcjonariuszowi	 spółki	 publicznej	 posiadającemu	 akcje	
zdematerializowane	 przysługuje	 uprawnienie	 do	 imiennego	 świadectwa	 depozytowego	
wystawionego	 przez	 podmiot	 prowadzący	 rachunek	 papierów	 wartościowych	 zgodnie		
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z	 przepisami	 o	 obrocie	 instrumentami	 finansowymi	 oraz	 do	 imiennego	 zaświadczenia		
o	prawie	uczestnictwa	w	walnym	zgromadzeniu	spółki	publicznej.		
Na	żądanie	posiadacza	rachunku	papierów	wartościowych,	podmiot	prowadzący	ten	rachunek	
wystawia	mu	 na	 piśmie,	 oddzielnie	 dla	 każdego	 rodzaju	 papierów	wartościowych,	 imienne	
świadectwo	 depozytowe.	 Świadectwo	 potwierdza	 legitymację	 do	 realizacji	 uprawnień	
wynikających	z	papierów	wartościowych	wskazanych	w	jego	treści,	które	nie	są	lub	nie	mogą	
być	realizowane	wyłącznie	na	podstawie	zapisów	na	rachunku	papierów	wartościowych	(art.	
9	Ustawy	o	obrocie).	
Uprawnionemu	 ze	 zdematerializowanych	 akcji	 na	 okaziciela	 spółki	 publicznej	 przysługuje	
prawo	 do	 żądania	 od	 podmiotu	 prowadzącego	 rachunek	 papierów	 wartościowych	
wystawienia	 imiennego	 zaświadczenia	 o	 prawie	 uczestnictwa	 w	 walnym	 zgromadzeniu.	
Żądanie	 winno	 zostać	 zgłoszone	 nie	 wcześniej	 niż	 po	 ogłoszeniu	 o	 zwołaniu	 walnego	
zgromadzenia	i	nie	później	niż	w	pierwszym	dniu	powszednim	po	dniu	rejestracji	uczestnictwa	
w	 walnym	 zgromadzeniu	 (art.	 4063	 §	 2	 KSH).	 Na	 żądanie	 uprawnionego		
ze	zdematerializowanych	akcji	na	okaziciela	w	treści	zaświadczenia	powinna	zostać	wskazana	
część	lub	wszystkie	akcje	zarejestrowane	na	jego	rachunku	papierów	wartościowych.	

2) Prawo	 do	 uczestnictwa	 w	 walnym	 zgromadzeniu	 (art.	 412	 KSH).	 Prawo	 do	 uczestniczenia		
w	walnym	 zgromadzeniu	 spółki	 publicznej	mają	 tylko	 osoby	będące	 akcjonariuszami	 Spółki		
na	szesnaście	dni	przed	datą	walnego	zgromadzenia	(dzień	rejestracji	uczestnictwa	w	walnym	
zgromadzeniu).	 Dzień	 rejestracji	 uczestnictwa	 w	 walnym	 zgromadzeniu	 jest	 jednolity		
dla	 uprawnionych	 z	 akcji	 na	 okaziciela	 i	 akcji	 imiennych.	 Uprawnieni	 z	 akcji	 imiennych		
i	 świadectw	tymczasowych	oraz	 zastawnicy	 i	użytkownicy,	 którym	przysługuje	prawo	głosu,	
mają	 prawo	 uczestniczenia	 w	 walnym	 zgromadzeniu	 spółki	 publicznej,	 jeżeli	 są	 wpisani		
do	księgi	akcyjnej	w	dniu	rejestracji	uczestnictwa	w	walnym	zgromadzeniu.	(art.	4062	KSH).	Na	
żądanie	uprawnionego	ze	zdematerializowanych	akcji	na	okaziciela	spółki	publicznej	zgłoszone	
nie	 wcześniej	 niż	 po	 ogłoszeniu	 o	 zwołaniu	 walnego	 zgromadzenia	 i	 nie	 później		
niż	w	pierwszym	dniu	powszednim	po	dniu	rejestracji	uczestnictwa	w	walnym	zgromadzeniu,	
podmiot	 prowadzący	 rachunek	 papierów	 wartościowych	 wystawia	 imienne	 zaświadczenie		
o	prawie	uczestnictwa	w	walnym	zgromadzeniu	(art.	4063	§	2	KSH).	

3) Prawo	 do	 głosowania	 na	 walnym	 zgromadzeniu	 (art.	 411	 §	 1	 KSH).	 Akcjonariusz	 może	
wykonywać	prawo	głosu	osobiście	lub	przez	pełnomocnika	(art.	412	§	1	KSH).	Każda	akcja,	jeśli	
nie	 jest	 uprzywilejowana,	 daje	 prawo	 do	 jednego	 głosu	 na	 walnym	 zgromadzeniu.		
Na	walnym	zgromadzeniu	akcjonariusz	może	głosować	odmiennie	z	każdej	z	posiadanych	akcji	
(art.	 4113	 KSH).	 W	 spółce	 publicznej	 członek	 zarządu	 i	 pracownik	 spółki	 może	 być	
pełnomocnikiem	na	walnym	zgromadzeniu	(art.	4122	KSH).	Zgodnie	z	art.	4122	§	3	KSH,	jeżeli	
pełnomocnikiem	akcjonariusza	jest	członek	zarządu	lub	inna	osoba	wymieniona	w	tym	artykule	
pełnomocnictwo	 może	 upoważniać	 do	 reprezentowania	 tylko	 na	 jednym	 walnym	
zgromadzeniu.	 Art.	 4122	 §	 4	 pełnomocnik,	 o	 którym	 mowa	 w	 §	 3,	 głosuje	 zgodnie		
z	instrukcjami	udzielonymi	przez	akcjonariusza.	

4) Prawo	 żądania	 zarządzenia	 tajnego	 głosowania.	 Zgodnie	 z	 art.	 420	 §	 2	 KSH	 każdy		
z	akcjonariuszy	obecnych	lub	reprezentowanych	na	walnym	zgromadzeniu	ma	prawo	żądania	
zarządzenia	tajnego	głosowania,	niezależnie	od	charaktery	podejmowanej	uchwały.	

5) Z	 prawem	 do	 udziału	 w	 walnym	 zgromadzeniu	 związane	 jest	 prawo	 zwołania	 i	 prawo		
do	żądania	zwołania	nadzwyczajnego	walnego	zgromadzenia,	a	także	prawo	do	umieszczenia	
określonych	spraw	w	porządku	obrad	i	zgłaszania	projektów	uchwał	(art.	309	-	401	KSH).	
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a. Prawo	 zwołania	 nadzwyczajnego	 walnego	 zgromadzenia	 przyznane	 zostało	
akcjonariuszom	 reprezentującym	 co	 najmniej	 połowę	 kapitału	 zakładowego		
lub	 co	 najmniej	 połowę	 ogółu	 głosów	 w	 Spółce.	 Akcjonariusze	 wyznaczają	
przewodniczącego	tego	zgromadzenia.	(art.	399	§	3	KSH).		

b. Prawo	 do	 złożenia	 wniosku	 o	 zwołanie	 nadzwyczajnego	 walnego	 zgromadzenia	
przysługuje	 akcjonariuszom	 posiadającym	 co	 najmniej	 jedną	 dwudziestą	 kapitału	
zakładowego	Spółki	(art.	400	§	1	KSH).	We	wniosku	o	zwołanie	walnego	zgromadzenia	
należy	wskazać	sprawy	wnoszone	pod	jego	obrady.	Jeżeli	w	terminie	dwóch	tygodni	
od	dnia	przedstawienia	żądania	Zarządowi	nie	zostanie	zwołane	nadzwyczajne	walne	
zgromadzenie,	sąd	rejestrowy	może	upoważnić	do	zwołania	nadzwyczajnego	walnego	
zgromadzenia	 akcjonariuszy	 występujących	 z	 tym	 żądaniem.	 Sąd	 wyznacza	
przewodniczącego	tego	zgromadzenia	(art.	400	§	3	KSH).		

c. Akcjonariuszowi	 lub	 akcjonariuszom	 posiadającym	 co	 najmniej	 jedną	 dwudziestą	
kapitału	zakładowego	Spółki	przysługuje	prawo	do	złożenia	wniosku	o	umieszczenie	
określonych	spraw	w	porządku	obrad	najbliższego	walnego	zgromadzenia	(art.	401	§	1	
KSH).	W	spółce	publicznej	żądanie	to	powinno	zostać	zgłoszone	Zarządowi	nie	później	
niż	 na	 dwadzieścia	 jeden	 dni	 przed	 wyznaczonym	 terminem	 zgromadzenia.	 We	
wniosku	o	zwołanie	walnego	zgromadzenia	należy	zamieścić	uzasadnienie	lub	projekt	
uchwały	 dotyczącej	 proponowanego	 punktu	 porządku	 obrad.	 Żądanie	może	 zostać	
złożone	w	postaci	elektronicznej	(art.	401	§	1	KSH).	Jeżeli	w	terminie	dwóch	tygodni	
od	dnia	przedstawienia	żądania	Zarządowi	nie	zostanie	zwołane	nadzwyczajne	walne	
zgromadzenie,	sąd	rejestrowy	może	upoważnić	do	zwołania	nadzwyczajnego	walnego	
zgromadzenia	 akcjonariuszy	 występujących	 z	 tym	 żądaniem.	 Sąd	 wyznacza	
przewodniczącego	tego	zgromadzenia	(art.	400	§	3	KSH).		

6) Akcjonariuszom	 lub	 akcjonariuszowi	 spółki	 publicznej	 reprezentującym	 co	 najmniej	 jedną	
dwudziestą	kapitału	zakładowego	Spółki	zostało	przyznane	prawo	do	zgłaszania	Spółce	przed	
terminem	 walnego	 zgromadzenia	 na	 piśmie	 lub	 przy	 wykorzystaniu	 środków	 komunikacji	
elektronicznej	 projektów	 uchwał	 dotyczących	 spraw	 wprowadzonych	 do	 porządku	 obrad	
walnego	 zgromadzenia	 lub	 spraw,	 które	 mają	 zostać	 wprowadzone	 do	 porządku	 obrad		
(art.	 401	 §	 4	 KSH).	 Każdy	 z	 akcjonariuszy	 może	 podczas	 walnego	 zgromadzenia	 zgłaszać	
projekty	uchwał	dotyczące	spraw	wprowadzonych	do	porządku	obrad	(art.	401	§	5	KSH).		

7) Każdy	 akcjonariusz	 ma	 ponadto	 prawo	 do	 żądania	 wydania	 odpisu	 wniosków	 w	 sprawach	
objętych	 porządkiem	 obrad	 w	 terminie	 tygodnia	 przed	 walnym	 zgromadzeniem		
(art.	407	§	2	KSH).	

8) Prawo	do	uzyskania	 informacji	o	Spółce	w	zakresie	 i	w	sposób	określony	przepisami	prawa,		
w	 szczególności	 zgodnie	 z	 art.	 428	 KSH,	 podczas	 obrad	walnego	 zgromadzenia	 Zarząd	 jest	
obowiązany	do	udzielenia	akcjonariuszowi	na	jego	żądanie	informacji	dotyczących	Spółki,	jeżeli	
jest	to	uzasadnione	dla	oceny	sprawy	objętej	porządkiem	obrad,	Zarząd	odmawia	udzielenia	
informacji,	jeżeli	mogłoby	to	wyrządzić	szkodę	spółce,	spółce	z	nią	powiązanej	albo	spółce	lub	
spółdzielni	zależnej,	w	szczególności	przez	ujawnienie	tajemnic	technicznych,	handlowych	lub	
organizacyjnych	 przedsiębiorstwa.	 Członek	 Zarządu	 może	 odmówić	 udzielenia	 informacji,	
jeżeli	 udzielenie	 informacji	 mogłoby	 stanowić	 podstawę	 jego	 odpowiedzialności	 karnej,	
cywilnoprawnej	bądź	administracyjnej.	Odpowiedź	uznaje	się	za	udzieloną,	jeżeli	odpowiednie	
informacje	są	dostępne	na	stronie	internetowej	spółki	w	miejscu	wydzielonym	na	zadawanie	
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pytań	przez	akcjonariuszy	i	udzielanie	im	odpowiedzi.	W	przypadku,	o	którym	mowa	w	art.	428	
§	 1	 KSH,	 zarząd	 może	 udzielić	 informacji	 na	 piśmie	 poza	 walnym	 zgromadzeniem,	 jeżeli	
przemawiają	za	tym	ważne	powody.	Zarząd	jest	obowiązany	udzielić	informacji	nie	później	niż	
w	 terminie	 dwóch	 tygodni	 od	 dnia	 zgłoszenia	 żądania	 podczas	 walnego	 zgromadzenia.		
W	 przypadku	 zgłoszenia	 przez	 akcjonariusza	 poza	 walnym	 zgromadzeniem	 wniosku		
o	udzielenie	informacji	dotyczących	spółki,	zarząd	może	udzielić	akcjonariuszowi	informacji	na	
piśmie	 przy	 uwzględnieniu	 ograniczeń	 wynikających	 z	 przepisu	 §	 2	 tego	 artykułu.		
W	 dokumentacji	 przedkładanej	 najbliższemu	 walnemu	 zgromadzeniu,	 zarząd	 ujawnia	 na	
piśmie	informacje	udzielone	akcjonariuszowi	poza	walnym	zgromadzeniem	wraz	z	podaniem	
daty	 ich	 przekazania	 i	 osoby,	 której	 udzielono	 informacji.	 Informacje	 przedkładane	
najbliższemu	 walnemu	 zgromadzeniu	 mogą	 nie	 obejmować	 informacji	 podanych	 do	
wiadomości	 publicznej	 oraz	 udzielonych	 podczas	 walnego	 zgromadzenia.	 Akcjonariusz,	
któremu	 odmówiono	 ujawnienia	 żądanej	 informacji	 podczas	 obrad	 walnego	 zgromadzenia		
i	 który	 zgłosił	 sprzeciw	 do	 protokołu,	 może	 złożyć	 wniosek	 do	 Sądu	 Rejestrowego		
o	zobowiązanie	Zarządu	do	udzielenia	 informacji	 (art.	429	KSH).	Akcjonariusz	może	również	
złożyć	 wniosek	 do	 sądu	 rejestrowego	 o	 zobowiązanie	 spółki	 do	 ogłoszenia	 informacji	
udzielonych	innemu	akcjonariuszowi	poza	walnym	zgromadzeniem.	

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

- zarządowi,	radzie	nadzorczej	oraz	poszczególnym	członkom	tych	organów,		
- akcjonariuszowi,	 który	 głosował	 przeciwko	 uchwale,	 a	 po	 jej	 powzięciu	 zażądał	

zaprotokołowania	 sprzeciwu;	 wymóg	 głosowania	 nie	 dotyczy	 akcjonariusza	 akcji	
niemej,		

- akcjonariuszowi	bezzasadnie	niedopuszczonemu	do	udziału	w	walnym	zgromadzeniu,		
- akcjonariuszom,	 którzy	 nie	 byli	 obecni	 na	 walnym	 zgromadzeniu,	 jedynie		

w	przypadku	wadliwego	zwołania	walnego	zgromadzenia	lub	też	powzięcia	uchwały	w	
sprawie	nieobjętej	porządkiem	obrad.		

W	 przypadku	 spółki	 publicznej	 termin	 do	 wniesienia	 powództwa	 wynosi	 miesiąc	 od	 dnia	
otrzymania	wiadomości	 o	 uchwale,	 nie	 później	 jednak	 niż	 trzy	miesiące	 od	 dnia	 powzięcia	
uchwały.		
Podmiotom	 wskazanym	 powyżej	 przysługuje	 prawo	 do	 wytoczenia	 przeciwko	 spółce	
powództwa	o	stwierdzenie	nieważności	uchwały	walnego	zgromadzenia	sprzecznej	z	ustawą.	
Powództwo	 o	 stwierdzenie	 nieważności	 uchwały	 walnego	 zgromadzenia	 spółki	 publicznej	
powinno	być	wniesione	w	terminie	trzydziestu	dni	od	dnia	jej	ogłoszenia,	nie	później	jednak	
niż	w	terminie	roku	od	dnia	powzięcia	uchwały	(art.	424	§	2	KSH).	

10) Prawo	do	żądania	wyboru	rady	nadzorczej	oddzielnymi	grupami.	Zgodnie	z	art.	385	§	3	KSH	na	
wniosek	akcjonariuszy,	reprezentujących	co	najmniej	jedną	piątą	część	kapitału	zakładowego	
wybór	rady	nadzorczej	powinien	być	dokonany	przez	najbliższe	walne	zgromadzenie	w	drodze	
głosowania	 oddzielnymi	 grupami.	 Podczas	 wyboru	 rady	 nadzorczej	 oddzielnymi	 grupami	
każdej	 akcji	 (za	 wyjątkiem	 akcji	 niemych)	 przysługuje	 jeden	 głos	 bez	 przywilejów	 lub	
ograniczeń.		
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11) Prawo	 do	 żądania	 zbadania	 przez	 biegłego	 określonego	 zagadnienia	 związanego		
z	 utworzeniem	 spółki	 publicznej	 lub	 prowadzeniem	 jej	 spraw	 (rewident	 do	 spraw	
szczególnych)	–	art.	84	ust.	1	ustawy	o	ofercie;	uchwałę	w	tym	przedmiocie	podejmuje	walne	
zgromadzenie	 na	 wniosek	 akcjonariusza	 lub	 akcjonariuszy,	 posiadających	 co	 najmniej	 5%	
ogólnej	 liczby	 głosów	na	walnym	 zgromadzeniu;	 jeżeli	walne	 zgromadzenie	 oddali	wniosek		
o	 wyznaczenie	 rewidenta	 do	 spraw	 szczególnych,	 wnioskodawcy	 mogą	 wystąpić		
o	 wyznaczenie	 takiego	 rewidenta	 do	 Sądu	 Rejestrowego	 w	 terminie	 14	 dni	 od	 powzięcia	
uchwały.	

12) Prawo	 do	 przeglądania	 w	 lokalu	 spółki	 listy	 akcjonariuszy	 uprawnionych	 do	 uczestnictwa		
w	 walnym	 zgromadzeniu	 oraz	 żądania	 odpisu	 listy	 za	 zwrotem	 kosztów	 jego	 sporządzenia	
(art.	407	§	1	KSH).	Lista	akcjonariuszy	uprawnionych	do	uczestnictwa	w	walnym	zgromadzeniu,	
podpisana	przez	zarząd,	zawierająca	nazwiska	i	imiona	albo	firmy	(nazwy)	uprawnionych,	ich	
miejsce	zamieszkania	 (siedzibę),	 liczbę,	 rodzaj	 i	numery	akcji	oraz	 liczbę	przysługujących	 im	
głosów,	powinna	być	wyłożona	w	lokalu	zarządu	przez	trzy	dni	powszednie	przed	odbyciem	
walnego	 zgromadzenia.	 Akcjonariusz	 spółki	 publicznej	 może	 żądać	 przesłania	 mu	 listy	
akcjonariuszy	 nieodpłatnie	 pocztą	 elektroniczną,	 podając	 adres,	 na	 który	 lista	 powinna	 być	
wysłana	(art.	407	§	11	KSH).	

13) Prawo	 do	 złożenia	 wniosku	 o	 sprawdzenie	 listy	 obecności	 na	 walnym	 zgromadzeniu	 przez	
wybraną	 w	 tym	 celu	 komisję,	 złożoną	 co	 najmniej	 z	 trzech	 osób.	 Wniosek	 mogą	 złożyć	
akcjonariusze,	posiadający	 jedną	dziesiątą	 kapitału	 zakładowego	 reprezentowanego	na	 tym	
walnym	zgromadzeniu.	Wnioskodawcy	mają	prawo	wyboru	jednego	członka	komisji	(art.	410	§	
2	KSH).		

14) Prawo	do	żądania	wydania	odpisów	sprawozdania	Zarządu	z	działalności	Spółki	i	sprawozdania	
finansowego	wraz	z	odpisem	sprawozdania	Rady	Nadzorczej	oraz	opinii	biegłego	rewidenta	
najpóźniej	na	piętnaście	dni	przed	walnym	zgromadzeniem	(art.	395	§	4	KSH).		

15) Prawo	do	przeglądania	księgi	protokołów	oraz	żądania	wydania	poświadczonych	przez	Zarząd	
odpisów	uchwał	 (art.	421	§	3	KSH).	Wypis	 z	protokołu	wraz	 z	dowodami	zwołania	walnego	
zgromadzenia	 oraz	 z	 pełnomocnictwami	 udzielonym	przez	 akcjonariuszy	 Zarząd	 dołącza	 do	
księgi	 protokołów.	 W	 protokole	 należy	 stwierdzić	 prawidłowość	 zwołania	 walnego	
zgromadzenia	i	jego	zdolność	do	powzięcia	uchwał,	wymienić	powzięte	uchwały,	liczbę	głosów	
oddanych	 za	 każdą	 uchwałą	 i	 zgłoszone	 sprzeciwy.	 Do	 protokołu	 należy	 dołączyć	 listę	
obecności	 z	 podpisami	 uczestników	 walnego	 zgromadzenia.	 Dowody	 zwołania	 walnego	
zgromadzenia	zarząd	powinien	dołączyć	do	księgi	protokołów.	

16) Prawo	 do	 wniesienia	 pozwu	 o	 naprawienie	 szkody	 wyrządzonej	 Spółce	 na	 zasadach	
określonych	 w	 art.	 486	 i	 487	 KSH,	 jeżeli	 Spółka	 nie	 wytoczy	 powództwa	 o	 naprawienie	
wyrządzonej	 jej	 szkody	w	 terminie	 roku	 od	 dnia	 ujawnienia	 czynu	wyrządzającego	 szkodę.	
Jeżeli	 powództwo	 okaże	 się	 nieuzasadnione,	 a	 powód,	 wnosząc	 je,	 działał	 w	 złej	 wierze		
lub	 dopuścił	 się	 rażącego	 niedbalstwa,	 obowiązany	 jest	 naprawić	 szkodę	 wyrządzoną	
pozwanemu.		

17) Prawo	do	przeglądania	dokumentów	oraz	żądania	udostępnienia	w	 lokalu	Spółki	bezpłatnie	
odpisów	dokumentów,	o	których	mowa	w	art.	505	§	1	KSH	(w	przypadku	połączenia	spółek),	
w	 art.	 540	 §	 1	 KSH	 (przypadku	 podziału	 Spółki)	 oraz	 w	 art.	 561	 §	 1	 KSH	 (w	 przypadku	
przekształcenia	Spółki).		

18) Prawo	 do	 przeglądania	 księgi	 akcyjnej	 i	 żądania	 wydania	 odpisu	 za	 zwrotem	 kosztów	 jego	
sporządzenia	 (art.	 341	 §	 7	 KSH).	 Zarząd	 obowiązany	 jest	 prowadzić	 księgę	 akcji	 imiennych		
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i	świadectw	tymczasowych	(księga	akcyjna),	do	której	należy	wpisywać	nazwisko	i	 imię	albo	
firmę	 (nazwę)	 oraz	 siedzibę	 i	 adres	 akcjonariusza	 albo	 adres	 do	 doręczeń,	 wysokość	
dokonanych	wpłat,	a	także,	na	wniosek	osoby	uprawnionej,	wpis	o	przeniesieniu	akcji	na	inną	
osobę	wraz	z	datą	wpisu.	

19) Prawo	żądania,	aby	spółka	handlowa,	która	jest	akcjonariuszem	Emitenta,	udzieliła	informacji,	
czy	pozostaje	ona	w	stosunku	dominacji	lub	zależności	wobec	określonej	spółki	handlowej	albo	
spółdzielni	będącej	akcjonariuszem	Emitenta	albo	czy	taki	stosunek	dominacji	lub	zależności	
ustał.	Akcjonariusz	może	żądać	również	ujawnienia	liczby	akcji	lub	głosów	albo	liczby	udziałów	
lub	głosów,	jakie	ta	spółka	handlowa	posiada,	w	tym	także	jako	zastawnik,	użytkownik	lub	na	
podstawie	 porozumień	 z	 innymi	 osobami.	 Żądanie	 udzielenia	 informacji	 oraz	 odpowiedzi	
powinny	być	złożone	na	piśmie	(art.	6	§	4	i	6	KSH).		

20) Prawo	 żądania	 od	 pozostałych	 akcjonariuszy	 sprzedaży	 wszystkich	 posiadanych	 akcji	
(przymusowy	wykup	akcji)	przysługujące	akcjonariuszowi	spółki	publicznej,	który	samodzielnie	
lub	 wspólnie	 z	 podmiotami	 od	 niego	 zależnymi	 lub	 wobec	 niego	 dominującymi	 oraz	
podmiotami	 będącymi	 stronami	 zawartego	 z	 nim	 porozumienia,	 o	 którym	 mowa		
w	art.	87	ust.	1	pkt	5	ustawy	o	ofercie	publicznej	osiągnął	lub	przekroczył	90%	ogólnej	liczby	
głosów	w	tej	spółce	(art.	82	Ustawy	o	ofercie).		

21) Prawo	 żądania	 wykupu	 posiadanych	 przez	 niego	 akcji	 przez	 innego	 akcjonariusza,	 który	
osiągnął	 lub	przekroczył	 90%	ogólnej	 liczby	 głosów	w	 tej	 spółce	 (art.	 83	Ustawy	o	ofercie).	
Takiemu	 żądaniu	 są	 zobowiązani	 zadośćuczynić	 solidarnie	 akcjonariusz,	 który	 osiągnął		
lub	przekroczył	90%	ogólnej	 liczby	głosów	na	Walnym	Zgromadzenia,	 jak	również	podmioty	
wobec	niego	zależne	i	dominujące,	w	terminie	30	dni	od	jego	zgłoszenia.	Obowiązek	nabycia	
akcji	 od	 akcjonariusza	 spoczywa	 również	 solidarnie	 na	 każdej	 ze	 stron	 porozumienia,		
o	którym	mowa	w	art.	87	ust.	1	pkt	5	Ustawy	o	ofercie,	o	ile	członkowie	tego	porozumienia	
posiadają	wspólnie,	wraz	z	podmiotami	zależnymi	 i	dominującymi,	co	najmniej	90%	ogólnej	
liczby	głosów.		

22) Prawo	 do	 zamiany	 akcji	 na	 okaziciela	 na	 akcje	 imienne	 i	 odwrotnie,	 z	 zastrzeżeniem	
obowiązujących	 w	 tym	 zakresie	 przepisów	 prawa	 (art.	 334	 §	 2	 KSH).	 Zgodnie		
z	 postanowieniami	 art.	 334	 §	 2	 KSH,	 zamiana	 akcji	 imiennych	 na	 akcje	 na	 okaziciela	 albo	
odwrotnie	może	być	dokonana	na	żądanie	akcjonariusza,	jeżeli	ustawa	lub	statut	nie	stanowi	
inaczej.	Statut	Emitenta	w	§	4	ust.	3	stanowi,	iż	„Akcje	w	Spółce	są	akcjami	na	okaziciela.	Akcje	
na	okaziciela	nie	mogą	być	zamieniane	na	akcje	imienne”.		

23) Prawo	do	dobrowolnego	umorzenia.	Zgodnie	z	postanowieniami	art.	359	§	1	KSH,	akcje	mogą	
być	umorzone	w	przypadku,	gdy	Statut	tak	stanowi.	Akcja	może	być	umorzona	albo	za	zgodą	
akcjonariusza	 w	 drodze	 jej	 nabycia	 przez	 Spółkę	 (umorzenie	 dobrowolne),	 albo	 bez	 zgody	
akcjonariusza	 (umorzenie	 przymusowe).	 Umorzenie	 dobrowolne	 nie	 może	 być	 dokonane	
częściej	niż	raz	w	roku	obrotowym.	Przesłanki	i	tryb	przymusowego	umorzenia	określa	zgodnie	
z	 art.	 359	 §	 1	 KSH	 statut	 spółki.	 Statutu	 Emitenta	 odnosi	 się	 jedynie	 do	 dobrowolnego	
umorzenia	akcji	w	związku	z	czym	umorzenie	przymusowe	nie	jest	dopuszczalne.	Zgodnie	z	§	
11	ust.	2	Statutu	Emitenta	akcje	Spółki	mogą	być	umarzane.	Tryb	umorzenia	dobrowolnego	
określa	uchwała	walnego	zgromadzenia.	Uchwała	walnego	zgromadzenia	o	umorzeniu	akcji	
określa	 sposób	 umorzenia	 i	 warunki	 umorzenia	 akcji,	 a	 w	 szczególności	 podstawę	 prawną	
umorzenia,	wysokość	wynagrodzenia	przysługującego	akcjonariuszowi	akcji	umorzonych	bądź	
uzasadnienie	 umorzenia	 akcji	 bez	 wynagrodzenia	 oraz	 sposób	 obniżenia	 kapitału	
zakładowego.	 Umorzenie	 akcji	 z	 zysku	 netto	może	 nastąpić	 nie	 wcześniej	 niż	 po	 przyjęciu	
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uchwały	walnego	 zgromadzenia	w	 sprawie	 przyznania	 dywidendy	 za	 ostatni	 rok	 obrotowy.	
Umorzenie	 akcji	 wymaga	 obniżenia	 kapitału	 zakładowego	 Spółki,	 a	 uchwała	 o	 obniżeniu	
kapitału	 zakładowego	powinna	być	podjęta	na	walnym	 zgromadzeniu,	 na	 którym	powzięto	
uchwałę	 o	 umorzeniu	 akcji.	 Umorzenie	 akcji	 następuje	 z	 chwilą	 obniżenia	 kapitału	
zakładowego.		

24) Prawo	 żądania	 uzupełnienia	 liczby	 likwidatorów	 Spółki:	 stosownie	 do	 art.	 463	 §	 1	 KSH,		
o	 ile	 inaczej	 nie	 stanowi	 uchwała	 Walne	 Zgromadzenia	 Spółki	 w	 przedmiocie	 likwidacji,	
likwidatorami	 spółki	 akcyjnej	 są	 członkowie	 zarządu.	 Natomiast	 KSH	 przewiduje	możliwość	
wnioskowania	 do	 sądu	 rejestrowego	 właściwego	 dla	 spółki	 przez	 akcjonariusza		
lub	akcjonariuszy	 reprezentujących	co	najmniej	 jedną	dziesiąta	kapitału	zakładowego	spółki		
o	 uzupełnienie	 liczby	 likwidatorów	poprzez	ustanowienie	 jednego	 lub	dwóch	 likwidatorów.	
(art.	463	§	2	KSH).	

	

PRZEWIDZIANE	W	STATUCIE	LUB	PRZEPISACH	PRAWA	OBOWIĄZKI	UZYSKANIA	PRZEZ	NABYWCĘ	LUB	
ZBYWCĘ	ODPOWIEDNICH	ZEZWOLEŃ	LUB	OBOWIĄZKI	DOKONANIA	OKREŚLONYCH	ZAWIADOMIEŃ		
	

4.8. Określenie	podstawowych	zasad	polityki	Emitenta	co	do	wypłaty	dywidendy	w	przyszłości	

Wszystkie	 Akcje	 Emitenta	 są	 zrównane	 w	 prawie	 do	 dywidendy.	 Statut	 Emitenta	 nie	 ustanawia	
żadnego	uprzywilejowania	w	zakresie	prawa	do	dywidendy.	Statut	Emitenta	nie	zawiera	szczególnych	
postanowień	 dotyczących	 zasad	 podziału	 zysku,	 jak	 również	 nie	 przewiduje	 upoważnienia	 zarządu		
do	wypłaty	akcjonariuszom	zaliczki	na	poczet	dywidendy.	
	
Zgodnie	z	art.	395	KSH	organem	właściwym	do	powzięcia	uchwały	o	podziale	zysku	(lub	o	pokryciu	
straty)	 oraz	 o	 wypłacie	 dywidendy	 jest	 Zwyczajne	Walne	 Zgromadzenie,	 które	 powinno	 odbyć	 się		
w	terminie	6	miesięcy	po	upływie	każdego	roku	obrotowego.	Zwyczajne	Walne	Zgromadzenie	ustala	
w	 uchwale	 o	 podziale	 zysku	 za	 ostatni	 rok	 obrotowy	 wysokość	 dywidendy,	 dzień	 ustalenia	 prawa		
do	dywidendy	oraz	dzień	wypłaty	dywidendy	(art.	348	§	3	KSH).	
	
Akcjonariusze	mają	prawo	do	udziału	w	zysku	wykazanym	w	sprawozdaniu	 finansowym,	zbadanym	
przez	 biegłego	 rewidenta,	 który	 został	 przeznaczony	 przez	 walne	 zgromadzenie	 do	 wypłaty		
dla	akcjonariuszy.	Zysk	rozdziela	się	w	stosunku	do	liczby	akcji.	Zgodnie	z	art.	347	§	2	KSH,	jeżeli	akcje	
nie	 są	 całkowicie	 pokryte,	 zysk	 rozdziela	 się	 w	 stosunku	 do	 dokonanych	 wpłat	 na	 akcje.		
Kwota	 przeznaczona	 do	 podziału	 między	 akcjonariuszy	 nie	 może	 przekraczać	 zysku	 za	 ostatni	 rok	
obrotowy,	 powiększonego	 o	 niepodzielone	 zyski	 z	 lat	 ubiegłych	 oraz	 o	 kwoty	 przeniesione		
z	 utworzonych	 z	 zysku	 kapitałów	 zapasowego	 i	 rezerwowych,	 które	 mogą	 być	 przeznaczone		
na	wypłatę	dywidendy.	Kwotę	tę	należy	pomniejszyć	o	niepokryte	straty,	akcje	własne	oraz	o	kwoty,	
które	 zgodnie	 z	 ustawą	 lub	 statutem	 powinny	 być	 przeznaczone	 z	 zysku	 za	 ostatni	 rok	 obrotowy		
na	kapitały	zapasowy	lub	rezerwowe.	
	
Uprawnionymi	do	dywidendy	za	dany	rok	obrotowy	są	akcjonariusze,	którzy	posiadali	akcje	w	dniu,	
który	walne	zgromadzenie	określi	w	swojej	uchwale,	jako	dzień	ustalenia	prawa	do	dywidendy.	
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Warunki	i	termin	przekazania	dywidendy,	w	przypadku,	gdy	Walne	Zgromadzenie	Emitenta	podejmie	
decyzję	o	jej	wypłacie,	ustalane	będą	zgodnie	z	zasadami	przyjętymi	dla	spółek	publicznych.	
	
Emitent	nie	wypłacał	dywidendy	za	2015	rok.	Zwyczajne	Zgromadzenie	Wspólników	JWA	Sp.	z	o.o.	na	
podstawie	 uchwały	 nr	 1	 z	 dnia	 22	 lutego	 2016	 roku	 postanowił,	 że	 powstały	 w	 roku	 obrotowym	
kończącym	się	31	grudnia	2015	r.	 zysk	Spółki	w	wysokości	106.285,86	zł	 (słownie:	 sto	sześć	 tysięcy	
dwieście	osiemdziesiąt	pięć	złotych	86/200)	zostanie	przeznaczony	w	całości	na	kapitał	zapasowy.	

Na	dzień	sporządzenia	Dokumentu	Informacyjnego	Spółka	jest	na	etapie	rozwoju,	w	którym	celowe	
jest	 zatrzymywanie	większości	 zysków	w	 Spółce.	 Zarząd	 Emitenta	 nie	wyklucza	w	 kolejnych	 latach	
rekomendowania	 Walnemu	 Zgromadzeniu	 uchwalenia	 wypłaty	 dywidendy.	 Zarząd	 Emitenta	 nie	
wyklucza	 jednak	 rekomendowania	 Walnemu	 Zgromadzeniu	 wypłaty	 dywidendy.	 Przy	 udzielaniu	
Walnemu	 Zgromadzeniu	 rekomendacji	 w	 przedmiocie	 wypłaty	 dywidendy	 Zarząd	 Emitenta	 będzie	
każdorazowo	uwzględniał	aktualną	sytuację	finansową	Spółki	oraz	zakres	planowanych	inwestycji.	 

	

4.9. Informacje	 o	 zasadach	 opodatkowania	 dochodów	 związanych	 z	 posiadaniem	 i	 obrotem	
instrumentami	 finansowymi	 objętymi	 dokumentem	 informacyjnym,	 w	 tym	 wskazanie	
płatnika	podatku	

W	 niniejszym	 Dokumencie	 Informacyjnym	 zostały	 opisane	 jedynie	 ogólne	 zasady	 opodatkowania	
dochodów	 związanych	 z	 posiadaniem	 Akcji.	 Inwestorzy	 zainteresowani	 uzyskaniem	 szczegółowych	
odpowiedzi	powinni	skorzystać	z	porad	świadczonych	przez	doradców	podatkowych.	
	
Opodatkowanie	dochodów	osób	fizycznych	uzyskiwanych	z	tytułu	dywidendy		
Kwestia	 opodatkowania	 dochodów	 osób	 fizycznych	 uzyskiwanych	 z	 tytułu	 dywidendy	 została	
uregulowana	w	ustawie	o	podatku	dochodowym	od	osób	fizycznych.	Stosownie	do	jej	postanowień:	

- podstawą	opodatkowania	jest	cały	przychód	otrzymany	z	tytułu	dywidendy,	
- przychodu	 z	 tytułu	 dywidendy	 nie	 łączy	 się	 z	 dochodami	 opodatkowanymi	 na	 zasadach	

określonych	w	art.	27	ustawy	o	podatku	dochodowym	od	osób	fizycznych,	
- zryczałtowany	podatek	z	tytułu	dywidendy	wynosi	19%	przychodu	(art.	30a	ust.	1	pkt	4	Ustawy	

o	podatku	dochodowym	od	osób	fizycznych),	
- płatnikiem	 podatku	 jest	 podmiot	 wypłacający	 dywidendę,	 który	 potrąca	 kwotę	 podatku		

z	przypadającej	do	wypłaty	sumy	oraz	wpłaca	ją	na	rachunek	właściwego	dla	płatnika	urzędu	
skarbowego.	

Stosownie	do	przyjętej	przez	Urzędy	Skarbowe	interpretacji,	płatnikiem	podatku	jest	biuro	maklerskie	
prowadzące	rachunek	papierów	wartościowych	osoby	fizycznej,	której	wypłacana	jest	dywidenda.		
	
Opodatkowanie	dochodów	osób	prawnych	uzyskiwanych	z	tytułu	dywidendy		
Opodatkowanie	 podatkiem	 dochodowym	 osób	 prawnych	 odbywa	 się	 według	 zasad,	 określonych		
w	ustawie	o	podatku	dochodowym	od	osób	prawnych.	Stosownie	do	jej	uregulowań:	

- podstawę	 opodatkowania	 stanowi	 cały	 przychód	 z	 tytułu	 dywidendy.	 Dodatkowo	 należy	
wskazać,	 iż	zgodnie	z	art.	10	ust.	1	Ustawy	o	podatku	dochodowym	od	osób	prawnych	 jest	
dochód	 faktycznie	 uzyskany	 z	 akcji,	 a	 zatem	 jest	 nim	 również:	 dochód	 z	 umorzenia	 akcji,	
dochód	uzyskany	z	odpłatnego	zbycia	akcji	na	rzecz	spółki	w	celu	umorzenia	tych	akcji,	wartość	
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majątku	 otrzymanego	 w	 związku	 z	 likwidacją	 osoby	 prawnej,	 dochód	 przeznaczony	 na	
podwyższenie	 funduszu	 udziałowego	 oraz	 dochód	 stanowiący	 równowartość	 kwot	
przekazanych	na	ten	kapitał	z	innych	kapitałów	osoby	prawnej.	

- podatek	wynosi	19%	uzyskanego	przychodu	(art.	22	ust.	1	Ustawy	o	podatku	dochodowym	od	
osób	prawnych),	

- zwalnia	się	od	podatku	dochodowego	dochody	(przychody)	z	dywidend	oraz	inne	przychody		
z	 tytułu	 udziału	 w	 zyskach	 osób	 prawnych	 mających	 siedzibę	 lub	 zarząd	 na	 terytorium	
Rzeczypospolitej	 Polskiej	 spółek,	 które	 łącznie	 spełniają	 warunki	 art.	 22	 ust.	 4	 Ustawy		
o	podatku	dochodowym	od	osób	prawnych.	Zwolnienie	ma	zastosowanie	w	przypadku,	kiedy	
spółka	 uzyskująca	 dochody	 (przychody)	 z	 dywidend	 oraz	 inne	 przychody	 z	 tytułu	 udziału		
w	 zyskach	 osób	 prawnych	 posiada	 udziały	 (akcje)	 w	 spółce	 wypłacającej	 te	 należności		
w	wysokości,	o	której	mowa	w	art.	22	ust.	4	pkt	3	Ustawy	o	podatku	dochodowym	od	osób	
prawnych,	 nieprzerwanie	 przez	 okres	 dwóch	 lat.	 Zwolnienie	 to	 ma	 również	 zastosowanie		
w	przypadku,	gdy	okres	dwóch	lat	nieprzerwanego	posiadania	udziałów	(akcji),	przez	spółkę	
uzyskującą	dochody	z	tytułu	udziału	w	zysku	osoby	prawnej,	upływa	po	dniu	uzyskania	tych	
dochodów.	W	przypadku	 niedotrzymania	warunku	 posiadania	 udziałów	 (akcji),	w	 ustalonej	
wysokości,	nieprzerwanie	przez	okres	dwóch	lat,	spółka	jest	obowiązana	do	zapłaty	podatku,	
wraz	 z	 odsetkami	 za	 zwłokę,	 w	 wysokości	 19%	 przychodów,	 z	 uwzględnieniem	 umów		
w	sprawie	unikania	podwójnego	opodatkowania,	których	stroną	 jest	Rzeczpospolita	Polska.	
Zwolnienie	 stosuje	 się	 odpowiednio	 do	 podmiotów	 wymienionych	 w	 załączniku	 nr	 4		
do	 ustawy	 o	 podatku	 dochodowym	 od	 osób	 prawnych.	 Zwolnienie	 ma	 zastosowanie		
w	 stosunku	 do	 dochodów	 osiągniętych	 od	 dnia	 uzyskania	 przez	 Rzeczpospolitą	 Polską	
członkostwa	w	Unii	Europejskiej.	

- płatnikiem	podatku	jest	spółka	wypłacająca	dywidendę,	która	potrąca	kwotę	ryczałtowanego	
podatku	 dochodowego	 z	 przypadającej	 do	 wypłaty	 sumy	 oraz	 wpłaca	 ją	 na	 rachunek	
właściwego	 dla	 podatnika	 urzędu	 skarbowego	 (art.	 26	 Ustawy	 o	 podatku	 dochodowym		
od	osób	prawnych).	

	
Opodatkowanie	 osób	 fizycznych	 w	 związku	 z	 dochodem	 uzyskanym	 ze	 zbycia	 papierów	
wartościowych	
Stosownie	 do	 art.	 30b	 ust.	 1	 ustawy	 o	 podatku	 dochodowym	 od	 osób	 fizycznych	 -	 od	 dochodów	
uzyskanych	na	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej	z	odpłatnego	zbycia	papierów	wartościowych	lub	
pochodnych	 instrumentów	 finansowych,	 i	 z	 realizacji	 praw	 z	 nich	 wynikających	 oraz	 z	 odpłatnego	
zbycia	udziałów	w	spółkach	mających	osobowość	prawną	podatek	dochodowy	wynosi	19%	uzyskanego	
dochodu.	Wyjątkiem	od	przedstawionej	zasady	jest	wskazane	w	ust.	4,	odpłatne	zbywanie	papierów	
wartościowych	 i	 pochodnych	 instrumentów	 finansowych	 oraz	 realizacja	 praw	 z	 nich	wynikających,	
jeżeli	 czynności	 te	wykonywane	 są	w	 ramach	 prowadzonej	 działalności	 gospodarczej.	 Dochodów	 z	
przedmiotowych	 tytułów	 nie	 łączy	 się	 z	 pozostałymi	 dochodami	 opodatkowanymi	 na	 zasadach	
ogólnych.	
	
Przez	pojęcie	dochodu	uzyskanego	ze	zbycia	papierów	wartościowych	ustawodawca	rozumie:	

- różnicę	 pomiędzy	 sumą	 przychodów	 uzyskanych	 z	 tytułu	 odpłatnego	 zbycia	 papierów	
wartościowych	a	kosztami	uzyskania	przychodów,	określonymi	na	podstawie	art.	22	ust.	1f	lub	
ust.	1g,	lub	art.	23	ust.	1	pkt.	38,	z	zastrzeżeniem	art.	24	ust.	13	i	14,	
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- różnicę	 pomiędzy	 sumą	 przychodów	 uzyskanych	 z	 realizacji	 praw	wynikających	 z	 papierów	
wartościowych,	o	których	mowa	w	art.	3	pkt	1	lit.	b	Ustawy	o	obrocie,	a	kosztami	uzyskania	
przychodów,	określonymi	na	podstawie	art.	23	ust.	1	pkt	38a,	

- różnicę	 między	 sumą	 przychodów	 uzyskanych	 z	 tytułu	 odpłatnego	 zbycia	 pochodnych	
instrumentów	 finansowych	oraz	 z	 realizacji	 praw	 z	 nich	wynikających	 a	 kosztami	 uzyskania	
przychodów,	określonymi	na	podstawie	art.	23	ust.	1	pkt	38a,	

- różnica	 między	 sumą	 przychodów	 uzyskanych	 z	 tytułu	 odpłatnego	 zbycia	 udziałów		
w	spółkach	mających	osobowość	prawną	a	kosztami	uzyskania	przychodów,	określonymi	na	
podstawie	art.	22	ust.	1f	pkt	1	lub	art.	23	ust.	1	pkt	38,	

- różnica	 pomiędzy	 wartością	 nominalną	 objętych	 udziałów	 (akcji)	 w	 spółkach	 mających	
osobowość	prawną	albo	wkładów	w	spółdzielniach	w	zamian	za	wkład	niepieniężny	w	innej	
postaci	niż	przedsiębiorstwo	lub	jego	zorganizowana	część	a	kosztami	uzyskania	przychodów	
określonymi	na	podstawie	art.	22	ust.	1e,	osiągnięta	w	roku	podatkowym.	

	
Podatnik	 jest	 obowiązany	 w	 swoim	 rocznym	 zeznaniu	 podatkowym,	 wykazać	 dochody	 osiągnięte		
w	 roku	 podatkowym	 i	 obliczyć	 należny	 podatek	 dochodowy	 (art.	 30b	 ust.	 6).	 Podlegają	 zgłoszeniu	
dochody	uzyskane	z:	

a) odpłatnego	 zbycia	 papierów	 wartościowych,	 dochody	 z	 odpłatnego	 zbycia	 pochodnych	
instrumentów	finansowych,	

b) dochody	z	realizacji	praw	z	nich	wynikających,	
c) z	odpłatnego	zbycia	udziałów	w	spółkach	mających	osobowość	prawną,	
d) z	 tytułu	 objęcia	 udziałów	 (akcji)	 w	 spółkach	 mających	 osobowość	 prawną	 albo	 wkładów		

w	 spółdzielniach	 w	 zamian	 za	 wkład	 niepieniężny	 w	 postaci	 innej	 niż	 przedsiębiorstwo		
lub	jego	zorganizowana	część.	

	
Zgodnie	 z	 art.	 30b	 ust.	 3	 ustawy	 o	 podatku	 dochodowym	od	 osób	 fizycznych	 zastosowanie	 stawki	
podatkowej,	 wynikającej	 z	 umów	 zapobiegających	 podwójnemu	 opodatkowaniu,	 lub	 niepobranie	
podatku	ma	zastosowanie,	pod	warunkiem	przedstawienia	płatnikowi	przez	podatnika	zaświadczenie	
o	miejscu	zamieszkania	 lub	siedzibie	 za	granicą	dla	celów	podatkowych	 (tzw.	 certyfikat	 rezydencji),	
wydane	przez	właściwy	organ	administracji	podatkowej.	
	
Opodatkowanie	 osób	 prawnych	 w	 związku	 z	 dochodem	 uzyskanym	 ze	 zbycia	 papierów	
wartościowych	
Kwestia	 opodatkowania	 dochodów	 osiąganych	 przez	 osoby	 prawne	 ze	 sprzedaży	 papierów	
wartościowych	została	uregulowana	w	ustawie	o	podatku	dochodowym	od	osób	prawnych.	
Przedmiotem	 opodatkowania	 jest	 dochód	 stanowiący	 różnicę	 pomiędzy	 przychodem,	 tj.	 kwotą	
uzyskaną	 ze	 sprzedaży	 papierów	wartościowych,	 a	 kosztami	 uzyskania	 przychodu,	 czyli	 wydatkami	
poniesionymi	 na	 nabycie	 lub	 objęcie	 papierów	 wartościowych.	 Dochód	 ze	 sprzedaży	 papierów	
wartościowych	łączy	się	z	pozostałymi	dochodami	i	podlega	opodatkowaniu	na	zasadach	ogólnych.	
Zgodnie	z	art.	25	cytowanej	ustawy,	osoby	prawne,	które	sprzedały	papiery	wartościowe,	zobowiązane	
są	do	wykazania	uzyskanego	z	tego	tytułu	dochodu	w	składanej,	co	miesiąc	deklaracji	podatkowej	o	
wysokości	 dochodu	 lub	 straty,	 osiągniętych	 od	 początku	 roku	 podatkowego	 oraz		
do	wpłacania	na	 rachunek	właściwego	urzędu	skarbowego	zaliczki	miesięcznej	w	wysokości	 różnicy	
pomiędzy	 podatkiem	 należnym	 od	 dochodu	 osiągniętego	 od	 początku	 roku	 podatkowego	 a	 sumą	
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zaliczek	 należnych	 za	 poprzednie	 miesiące.	 Podatnik	 może	 również	 wybrać	 uproszczony	 sposób	
deklarowania	 dochodu,	 określony	 w	 art.	 25	 ust.	 6-7	 Ustawy	 o	 podatku	 dochodowym	 od	 osób	
prawnych.	
Wskazana	regulacja	jest	zasadą,	którą	jednakże	należy	stosować	z	uwzględnieniem	umów	w	sprawie	
unikania	 podwójnego	 opodatkowania,	 których	 stroną	 jest	 Rzeczpospolita	 Polska.	 W	 przypadku	
odmiennego	uregulowania	w	powyższych	umowach,	do	zagranicznych	osób	prawnych	osiągających	na	
terytorium	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	 dochody	 ze	 sprzedaży	 papierów	 wartościowych	 zastosowania	
mają	postanowienia	owych	umów.		
	
Opodatkowanie	dochodów	(przychodów)	osób	zagranicznych	
Stosownie	 do	 regulacji	 ustawy	 o	 podatku	 dochodowym	 od	 osób	 prawnych	 ograniczonemu	
obowiązkowi	podatkowemu	podlegają:	

- osoby	prawne,	jeżeli	nie	mają	na	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej	siedziby	lub	zarządu	(art.	
3	ust.	2	ustawy	o	podatku	dochodowym	od	osób	prawnych),	oraz		

- osoby	fizyczne,	 jeżeli	nie	mają	na	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej	miejsca	zamieszkania	
(art.	3	ust.	2a	Ustawy	o	podatku	dochodowym	od	osób	fizycznych).	

	
W	 ramach	 powyższego	 ograniczonego	 obowiązku	 podatkowego	 obowiązek	 pobrania		
i	odprowadzenia	podatku	u	źródła	w	wysokości	19%	przychodu	spoczywa	na	podmiocie	prowadzącym	
rachunek	 papierów	 wartościowych	 podmiotu	 zagranicznego,	 gdy	 kwoty	 związane		
z	udziałem	w	zyskach	osób	prawnych	wypłacane	są	na	rzecz	ww.	inwestorów	zagranicznych.	
Wskazana	regulacja	jest	zasadą,	którą	jednakże	należy	stosować	z	uwzględnieniem	umów	w	sprawie	
unikania	 podwójnego	 opodatkowania,	 których	 stroną	 jest	 Rzeczpospolita	 Polska.	 W	 przypadku,		
gdy	 umowa	 o	 unikaniu	 podwójnego	 opodatkowania	modyfikuje	 zasady	 opodatkowania	 dochodów	
osiąganych	 przez	 te	 osoby	 z	 tytułu	 udziału	 w	 zyskach	 osób	 prawnych,	 wiążące	 są	 postanowienia		
tej	 umowy.	 Jednakże,	 zastosowanie	 stawki	 podatku	 wynikającej	 z	 właściwej	 umowy	 w	 sprawie	
zapobieżenia	 podwójnemu	 opodatkowaniu	 albo	 niepobranie	 podatku	 zgodnie	 z	 taką	 umową	 jest	
możliwe,	 pod	 warunkiem	 udokumentowania	 miejsca	 siedziby	 podatnika	 do	 celów	 podatkowych	
uzyskanym	 od	 niego	 zaświadczeniem	 (certyfikat	 rezydencji),	 wydanym	 przez	 właściwy	 organ	
administracji	podatkowej.	Podstawą	prawną	powyższego	obowiązku	jest	–	odpowiednio	–	art.	30a	ust.	
2	Ustawy	o	podatku	dochodowym	od	osób	fizycznych	i	art.	26	ust.	1	Ustawy	o	podatku	dochodowym	
od	osób	prawnych.	
	
Jednocześnie	 należy	 wskazać,	 iż	 zgodnie	 z	 art.	 22	 ust.	 4	 ustawy	 o	 podatku	 dochodowym	 od	 osób	
prawnych	zwalnia	się	od	podatku	dochodowego	dochody	(przychody)	z	dywidend	oraz	inne	przychody	
z	tytułu	udziału	w	zyskach	osób	prawnych,	jeżeli	spełnione	są	łącznie	następujące	warunki:	

1) wypłacającym	dywidendę	oraz	inne	przychody	z	tytułu	udziału	w	zyskach	osób	prawnych	jest	
spółka	będąca	podatnikiem	podatku	dochodowego,	mająca	siedzibę	lub	zarząd	na	terytorium	
Rzeczypospolitej	Polskiej,	

2) uzyskującym	dochody	(przychody)	z	dywidend	oraz	inne	przychody	z	tytułu	udziału	w	zyskach	
osób	prawnych,	o	których	mowa	w	pkt	1,	jest	spółka	podlegająca	w	Rzeczypospolitej	Polskiej	
lub	w	innym	niż	Rzeczpospolita	Polska	państwie	członkowskim	Unii	Europejskiej	lub	w	innym	
państwie	 należącym	 do	 Europejskiego	 Obszaru	 Gospodarczego,	 opodatkowaniu	 podatkiem	
dochodowym	od	całości	swoich	dochodów,	bez	względu	na	miejsce	ich	osiągania,	
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3) spółka,	 o	 której	 mowa	 w	 pkt	 2,	 posiada	 bezpośrednio	 nie	 mniej	 niż	 10%	 udziałów	 (akcji)		
w	kapitale	spółki,	o	której	mowa	w	pkt	1,	

4) spółka,	 o	 której	 mowa	 w	 pkt	 2,	 nie	 korzysta	 ze	 zwolnienia	 z	 opodatkowania	 podatkiem	
dochodowym	od	całości	swoich	dochodów,	bez	względu	na	źródło	ich	osiągania.	

	
Podatek	od	spadków	i	darowizn	
Stosownie	 do	 przepisów	 Ustawy	 o	 podatku	 od	 spadków	 i	 darowizn,	 nabycie	 przez	 osoby	 fizyczne		
w	drodze	spadku	lub	darowizny,	praw	majątkowych,	w	tym	również	praw	związanych	z	posiadaniem	
papierów	wartościowych,	podlega	opodatkowaniu	podatkiem	od	spadków	i	darowizn,	jeżeli:	

- w	 chwili	 otwarcia	 spadku	 lub	 zawarcia	 umowy	 darowizny	 spadkobierca	 lub	 obdarowany		
był	 obywatelem	 polskim	 lub	 miał	 miejsce	 stałego	 pobytu	 na	 terytorium	 Rzeczypospolitej	
Polskiej,	lub	

- prawa	 majątkowe	 dotyczące	 papierów	 wartościowych	 są	 wykonywane	 na	 terytorium	
Rzeczypospolitej	Polskiej.	

Wysokość	 stawki	 podatku	 od	 spadków	 i	 darowizn	 zależy	 od	 rodzaju	 pokrewieństwa		
lub	 powinowactwa	 albo	 innego	 osobistego	 stosunku	 pomiędzy	 spadkobiercą	 i	 spadkodawcą	 albo	
pomiędzy	darczyńcą	i	obdarowanym.	
	
Równocześnie	zgodnie	z	art.	21	ust.	1	pkt	105	Ustawy	o	podatku	dochodowym	od	osób	fizycznych,	
wolny	 od	 podatku	 dochodowego	 jest	 dochód	 uzyskany	 ze	 zbycia	 akcji	 (udziałów)	 otrzymanych		
w	 drodze	 spadku	 albo	 darowizny	 –	 w	 części	 odpowiadającej	 kwocie	 zapłaconego	 podatku		
od	spadków	i	darowizn.	
	
Podatek	od	czynności	cywilnoprawnych	
Zgodnie	z	art.	9	pkt	9	Ustawy	o	podatku	od	czynności	cywilnoprawnych	sprzedaż	praw	majątkowych,	
będących	instrumentami	finansowymi:	

1) firmom	inwestycyjnym	oraz	zagranicznym	firmom	inwestycyjnym,	
2) dokonywaną	za	pośrednictwem	firm	 inwestycyjnych	 lub	zagranicznych	 firm	 inwestycyjnych,	

dokonywaną	w	ramach	obrotu	zorganizowanego,	
3) dokonywaną	poza	obrotem	zorganizowanym	przez	firmy	inwestycyjne	oraz	zagraniczne	firmy	

inwestycyjne,	jeżeli	prawa	te	zostały	nabyte	przez	te	firmy	w	ramach	obrotu	

jest	zwolniona	od	podatku	od	czynności	cywilnoprawnych.	W	pozostałych	przypadkach,	zbycie	praw		
z	 papierów	 wartościowych	 podlega	 opodatkowaniu	 podatkiem	 od	 czynności	 cywilnoprawnych		
w	wysokości	1%	wartości	rynkowej	zbywanych	papierów	wartościowych	(art.	7	ust.	1	pkt	1	lit.	b	Ustawy	
o	 podatku	 od	 czynności	 cywilnoprawnych).	 Zgodnie	 z	 art.	 4	 pkt	 1	 Ustawy	 o	 podatku		
od	czynności	cywilnoprawnych,	obowiązek	podatkowy	ciąży	na	kupującym.	
	
Odpowiedzialność	płatnika	podatku	
Zgodnie	z	art.	30	§	1	Ordynacji	podatkowej	płatnik,	który	nie	wykonał	ciążącego	na	nim	obowiązku	
obliczenia	 i	 pobrania	 od	 podatnika	 podatku	 i	 wpłacenia	 go	 we	 właściwym	 terminie	 organowi	
podatkowemu	 -	 odpowiada	 za	 podatek	 niepobrany	 lub	 podatek	 pobrany,	 a	 niewpłacony.	 Płatnik	
odpowiada	 za	 te	 należności	 całym	 swoim	majątkiem.	 Odpowiedzialność	 ta	 jest	 niezależna	 od	woli	
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płatnika.	Przepisów	o	odpowiedzialności	płatnika	nie	stosuje	się	wyłącznie	w	przypadku,	jeżeli	odrębne	
przepisy	stanowią	inaczej,	albo	jeżeli	podatek	nie	został	pobrany	z	winy	podatnika.		
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5. DANE	O	EMITENCIE	

5.1. Nazwa	 (firma),	 forma	 prawna,	 kraj	 siedziby,	 siedziba	 i	 adres	 Emitenta	 wraz	 z	 numerami	
telekomunikacyjnymi	(telefon,	telefaks,	adres	poczty	elektronicznej	i	adres	głównej	strony	
internetowej),	identyfikator	według	właściwej	klasyfikacji	statystycznej	oraz	numer	według	
właściwej	identyfikacji	podatkowej	

	
Firma	Emitenta:	 JWA	spółka	akcyjna	
Forma	prawna:	 spółka	akcyjna	
Kraj	siedziby:	 Polska	
Siedziba:	 Warszawa	
Adres:	 	 ul.	Gwiaździsta	15A,	lok.	256,	01-651	Warszawa		
Strona	www:	 www.jwa.com.pl	
E-mail:	 kontakt@jwa.com.pl	
Statystyczny	numer	identyfikacyjny	REGON:	 302555141	
Numer	identyfikacji	podatkowej	NIP:	 7822564519	
Numer	KRS:	 0000612542	
	
	

5.2. Wskazanie	czasu	trwania	Emitenta,	jeżeli	jest	oznaczony	
Czas	trwania	Emitenta	zgodnie	z	treścią	§	4	Statutu	Spółki	jest	nieoznaczony.	
	
	

5.3. Wskazanie	przepisów	prawa,	na	podstawie	których	został	utworzony	Emitent	
Emitent	 został	 utworzony	 na	 podstawie	 powszechnie	 obowiązujących	 na	 terenie	 Rzeczypospolitej	
Polskiej	przepisów	prawa,	a	w	szczególności	Emitent	został	utworzony	i	obecnie	działa	na	podstawie	
Kodeksu	Spółek	Handlowych.	
	
	

5.4. Wskazanie	 sądu,	 który	 wydał	 postanowienie	 o	 wpisie	 do	 właściwego	 rejestru,		
wraz	z	podaniem	daty	dokonania	tego	wpisu,	a	w	przypadkach	gdy	Emitent	jest	podmiotem	
którego	utworzenie	wymagało	 uzyskania	 zezwolenia	 –	 przedmiot	 i	 numer	 zezwolenia,	 ze	
wskazaniem	organu,	który	je	wydał	

	
Emitent	został	zarejestrowany	w	dniu	13	kwietnia	2016	roku	w	Rejestrze	Przedsiębiorców	Krajowego	
Rejestru	Sądowego,	prowadzonym	przez	Sąd	Rejonowy	dla	m.st.	Warszawy,	XII	Wydział	Gospodarczy	
Krajowego	Rejestru	Sądowego	pod	numerem	KRS	0000612542.	
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5.4.1. Informacje	czy	działalność	prowadzona	przez	Emitenta	wymaga	posiadania	zezwolenia,	
licencji	 lub	zgody,	a	w	przypadku	 istnienia	 takiego	wymogu	–	dodatkowo	przedmiot	 i	
numer	zezwolenia,	licencji	lub	zgody,	ze	wskazaniem	organu,	który	je	wydał	

	
Dla	 utworzenia	 oraz	 do	 prowadzenia	 działalności	 Emitenta	 nie	 było	 i	 nie	 jest	wymagane	 uzyskanie	
jakiegokolwiek	zezwolenia,	licencji	lub	zgody.	
	
	

5.5. Krótki	opis	historii	Emitenta	
	
Emitent	 rozpoczął	 swoją	 działalność	 w	 2013	 roku	 jako	 spółka	 z	 ograniczoną	 odpowiedzialnością.	
Rejestracja	Spółki	nastąpiła	w	sposób	elektroniczny.	W	dniu	4	października	2013	roku	Spółka	została	
wpisana	 do	 Rejestru	 Przedsiębiorców	 Krajowego	 Rejestru	 Sądowego	 prowadzonego	 przez	 Sąd	
Rejonowy	Poznań	–	Nowe	Miasto	i	Wilda	w	Poznaniu,	VIII	Wydział	Gospodarczy	Krajowego	Rejestru	
Sądowego,	pod	numerem	KRS	0000479893.		
	
Początkowa	działalność	Spółki	skupiała	się	na	świadczeniu	usług	podwykonawstwa	w	zakresie	usług	
budowlanych.	W	związku	z	poszukiwaniem	nowych	obszarów	dalszego	rozwoju	Spółki	w	grudniu	2015	
roku	nastąpiła	zmiana	profilu	działalności	Spółki	z	usług	budowlanych	na	usługi	informatyczne.	Spółka	
pozyskała	 nowego	 inwestora	 strategicznego,	 Kamila	 Stanek,	 który	 objął	 również	 funkcję	 Prezesa	
Zarządu	Emitenta.	W	dniu	15	grudnia	2015	roku	Nadzwyczajne	Zgromadzenie	Wspólników	JWA	Sp.		
z	o.o.	podjęło	uchwałę	nr	4	w	sprawie	podwyższenia	kapitału	zakładowego	Spółki	o	kwotę	195.000,00	
zł,	tj.	z	kwoty	5.000,00	zł	do	kwoty	200.000,00	zł.	Wszystkie	nowe	udziały	zostały	objęte	przez	nowych	
wspólników	 i	 opłacone	 wkładem	 pieniężnym.	 Pozyskane	 środki	 umożliwiły	 przyspieszenie	 działań	
związanych	 z	 realizacją	 zamówień	 w	 nowym	 obszarze	 działalności	 Spółki.	 Postanowiono	 również		
o	przeniesieniu	siedziby	Spółki	z	Poznania	do	Warszawy.	
	
Nowy	 model	 biznesowy	 zaowocował	 podpisaniem	 w	 grudniu	 2015	 roku	 okresowej	 umowy		
o	 współpracy	 z	 firmą	 Bit	 Evil	 S.A.,	 której	 przedmiotem	 była	 realizacja	 przez	 Spółkę	 w	 formule	
podwykonawstwa	aplikacji	internetowych	i	mobilnych	oraz	długoterminowej	umowy	z	Pentacomp	S.A.	
na	 realizację	 zadań	 w	 zakresie	 m.in.:	 analizy,	 projektowania,	 wytworzenia	 aplikacji;	 instalacji	 oraz	
konfiguracji	wytworzonych	przez	Spółkę	aplikacji;	wytwarzania	dokumentacji	analitycznej,	użytkowej,	
projektowej	oraz	powykonawczej	dla	wytworzonych	aplikacji	w	szczególności	w	ramach	utrzymania		
w	warstwie	aplikacji	Platformy	P2	oraz	Systemów	Dziedzinowych	dla	administracji	publicznej.	Umowa	
z	Bit	Evil	S.A.	dotyczyła	całościowego	wykonania	aplikacji	i	serwisów	zgodnie	ze	specyfikacją	przekazaną	
przez	 zamawiającego.	 Wszystkie	 zamówione	 i	 dostarczone	 przez	 Emitenta	 produkty	 zostały	
produkcyjnie	uruchomione.	Umowa	została	zrealizowana	31	grudnia	2015	roku.	Umowa	ta	pozwoliła	
Spółce	na	uzyskanie	wysokiej	marży	z	tytułu	zrealizowanych	usług,	ale	przede	wszystkim	pozwoliła	na	
zbudowanie	silnego	zespołu	podwykonawców.	
W	 zakresie	 umowy	 z	 Pentacomp	 Systemy	 Informatyczne	 S.A.	 Emitent	 na	 bieżąco	 świadczy	 usługi	
doradcze	i	eksperckie	w	zakresie	implementacji	systemów	informatycznych.	Umowa	została	zawarta	
na	czas	nieokreślony.	
	
Od	grudnia	2015	 roku	Emitent	 rozwija	działalność	w	obszarze	projektowania	 i	 tworzenia	 rozwiązań	
wykorzystujących	Internet	i	technologie	mobilne,	oferując	szeroko	rozumiane	usługi	w	zakresie	analizy,	
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projektowania	 oraz	 budowania	 dedykowanych	 rozwiązań	 IT,	 a	 także	 świadczenia	 usług	
informatycznych,	obejmujących	wsparcie	wdrożenia	i	utrzymania	serwisów	i	aplikacji.	Najważniejszym	
celem	Emitenta	jest	tworzenie	rozwiązań	wychodzących	naprzeciw	potrzebom	klientów,	gwarantując	
im	dostęp	do	najnowszych	rozwiązań	i	technologii	oraz	maksymalne	wykorzystanie	możliwości	 jakie	
dają	 posiadane	 przez	 nich	 urządzenia.	 Oferowane	 przez	 Spółkę	 usługi	 związane	 z	 serwisami	
internetowymi	 oraz	 aplikacjami	 mobilnymi	 dostępne	 są	 zarówno	 dla	 użytkowników	 krajowych	 i	
zagranicznych.	Tworzone	przez	Spółkę	gry	i	aplikacje	na	urządzenia	mobilne	wykorzystują	technologię	
m.in.	Unity,	libGDX	oraz	RoboVM.	
	
W	 styczniu	 2016	 roku	 nastąpiło	 kolejne	 podwyższenie	 kapitału	 zakładowego	 Spółki	 do	 kwoty	
400.000,00	zł.	Pozyskane	środki	finansowe	zapewniły	możliwość	dalszego	rozwoju	Spółki	 i	realizację	
kolejnych	kontraktów.	
	
Rozwój	 Spółki	 doprowadził	 do	 podjęcia	 decyzji	 o	 przekształceniu	 formy	 prawnej	 Spółki	 ze	 spółki		
z	 ograniczoną	 odpowiedzialności	 w	 spółkę	 akcyjną.	 Przekształcenie	 JWA	 Spółka	 z	 ograniczoną	
odpowiedzialnością	 w	 spółkę	 akcyjną	 nastąpiło	 na	 podstawie	 uchwały	 z	 dnia	 11	marca	 2016	 roku	
podjętej	 przez	 Nadzwyczajne	 Zgromadzenie	 Wspólników	 Spółki	 JWA	 Sp.	 z	 o.o.,	 objętej	 aktem	
notarialnym	z	dnia	11	marca	2016		roku,	Repertorium	A	Nr	1046/2016	sporządzonym	przez	notariusza	
Sylwię	Celegrat,	prowadzącą	Kancelarię	Notarialną	w	Warszawie.	Dotychczasowi	wspólnicy	JWA	Sp.		
z	o.o.	złożyli	oświadczenia	o	uczestnictwie	w	Spółce	Przekształconej.,	 tj.	 JWA	S.A.	Emitent	w	formie	
spółki	 akcyjnej	 został	 zarejestrowany	 w	 dniu	 13	 kwietnia	 2016	 roku	 w	 Rejestrze	 Przedsiębiorców	
Krajowego	 Rejestru	 Sądowego	 przez	 Sąd	 Rejonowy	 dla	m.	 st.	Warszawy	w	Warszawie,	 XII	Wydział	
Gospodarczy	Krajowego	Rejestru	Sądowego	pod	numerem	KRS	0000612542.	
	
Od	 rejestracji	 zmiany	 formy	 prawnej	 Emitent	 kontynuuje	 działalność	 w	 segmencie	 IT	 rozpoczętą		
w	grudniu	2015	roku	przez	jej	poprzednika	prawnego	–	JWA	Sp.	z	o.o.	W	lutym	2016	r.	Spółka	podpisała	
umowę	 z	 Bit	 Evil	 S.A.	 na	 realizację	 kolejnych	 serwisów	 internetowych.	 Zawarta	 umowa	 zapewniła	
Spółce	 stałe	 przychody,	 ale	 przede	 wszystkim	 umożliwiła	 dalsze	 doskonalenie	 w	 zakresie	
przygotowania	 serwisów	 internetowych.	 W	 ramach	 kontraktu	 Spółka	 zrealizowała	 następujące	
produkty	 –	 Serwis	 Internetowy	 Polskie	 Marki,	 serwis	 Internetowy	 TiedMaid,	 serwis	 Internetowy	
Maruda24,	serwis	internetowy	DobroczyZło	,	serwis	internetowy	SovaWatchman.	
Kolejna	umowa	została	podpisana	w	marcu	2016	r.	z	DA	Management	Sp.	z	o.o.	W	ramach	umowy	
Spółka	realizuje	kolejne	aplikacje	i	serwisy	internetowe	Mojsalon,	Chmiuro,	Czysiekreci,	Bezmeldunku,	
Mydloimazidlo,	platforma	do	wymiany	płyt	winylowych	itd.	
W	kwietniu	2016	r.	Spółka	podpisała	umowę	z	EC2	S.A.,	w	ramach	której	spółka	ta	będzie	świadczyła	
dla	Spółki	usługi	podwykonawstwa	w	związku	z	rosnącą	liczbą	zadań,	które	realizuje	Emitent.		
	
Działalność	 informatyczna	Emitenta	w	dużym	stopniu	opiera	się	na	doświadczeniu,	 zaangażowaniu,	
umiejętnościach	 i	 kompetencjach	współpracowników,	w	 tym	 przede	wszystkim	 osób	 stanowiących	
trzon	 w	 strukturze	 organizacyjnej	 Emitenta.	 Posiadają	 one	 doświadczenie	 zarówno	 w	 projektach	
komercyjnych,	 jak	 i	 związanych	 z	 administracją	 publiczną	 czy	 organizacjami	 non	 profit.	 Swoje	
kompetencje	i	umiejętności	budowały	one	w	projektach	kierowanych	do	małych	grup	odbiorców,	w	
przedsięwzięciach,	których	kluczowym	elementem	były	serwisy	internetowe,	jak	również	przy	budowie	
i	wdrażaniu	systemów,	których	użytkownikami	były	firmy	zlokalizowane	na	różnych	kontynentach.		
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Kamil	Stanek	pełniący	funkcję	Prezesa	Zarządu	Emitenta	w	 latach	2009-2011	realizował	projekty	na	
zlecenie,	dla	takich	firm	jak	Play	P4	Sp.	z	o.o.,	Producent	Trumien	Piechota,	Lion	Investment	Group,	
Lion	 Energy	 Group,	 BesserGold	 Gmbh	 Sp.	 z	 o.o,	 AMG	 Development,	 Passionexplorer,	 Gentelmen	
Network,	Centrum	Handlowe	Stara	Kablownia,	SM	Trade.	W	roku	2011	założył	agencję	reklamową	T-
arts,	która	w	2015	roku	przekształciła	się	w	firmę	marketingowo-	informatyczną	Stanek.PRO.	W	latach	
2011-2014	jako	Art.	Director	współtworzył	portal	informacyjny	AGLI.	
	
W	 ramach	 wcześniej	 realizowanych	 projektów	 osoby	 kluczowe	 w	 strukturach	 Emitenta	 były	
pomysłodawcą	 i	 współtworzyły	 serwis	 Paidaction,	 dedykowane	 narzędzie	 do	 pozyskiwania	
specjalistów	z	branży	IT	oraz	zarządzania	projektami.	W	ramach	prowadzonej	działalności	gospodarczej	
tworzyły	serwisy	internetowe	na	zlecenie	klientów	od	przygotowania	logotypów,	poprzez	stworzenie	
wizualizacji	serwisu,	aż	do	jego	zbudowania,	wdrożenia	i	produkcyjnego	uruchomienia.		
	
Doświadczenie	 w	 ramach	 zarządzania	 infrastrukturą	 sprzętową	 i	 programową	 oraz	 zarządzanie	
projektami	 informatycznymi	 zdobywane	 było	 w	 strukturach	 administracji	 publicznej	 (w	 tym	 m.in.		
w	 Komendzie	 Głównej	 Policji	 –	 zajmowanie	 stanowisk	 kierowniczych	 oraz	 udział	w	 roli	 kierownika	
projektu	 w	 projekcie	 wdrożenia	 systemów	 informatycznych	 VIS	 i	 VISMail	 w	 Policji,	 czy	 Centrum	
Projektów	 Informatycznych	MSWiA),	 ale	 również	w	 komercyjnych	 przedsiębiorstwach	 (kierownicze	
stanowiska	 w	 strukturach	 jednego	 z	 operatorów	 komórkowych).	 Doświadczenie	 zawodowe	 kadry	
kierowniczej	 Emitenta,	 którą	 tworzą,	 poza	 Prezesem	 Zarządu,	 dwie	 osoby	 związane	 ze	 Spółką	
długoterminowymi	umowami	o	współpracy,	dodatkowo	poparte	jest	kilkoma	publikacjami	naukowymi	
oraz	 specjalistycznymi	 certyfikatami.	Doświadczenie	 kluczowej	 kadry	 z	 zakresu	 konsultingu	w	dużej	
mierze	 związane	 jest	 z	 posiadaniem	 umiejętności	 i	 doświadczenia	 w	 zakresie	 przeprowadzania	
audytów	informatycznych,	zarządzania	ryzykiem,	analizy	wymagań.	Połączenie	kwalifikacji	z	zakresu	
grafiki,	 informatyki	 i	 zarządzania	 pozwalają	 Emitentowi	 w	 sposób	 kompleksowy	 zrealizować	 każdy	
projekt.	Każdy	system	tworzony	przez	Emitenta	to	przedsięwzięcie,	do	którego	dobierany	jest	zespół,	
narzędzia,	 techniki	 odpowiednio	 do	 stawianych	 przed	 produktem	 wymagań.	 Wspomniane	 osoby	
aktywnie	wspierają	Zarząd	Emitenta	w	podejmowaniu	strategicznych	decyzji,	jak	również	bazując	na	
swoim	dotychczasowym	doświadczeniu	są	odpowiedzialne	za	biznesowy	jak	również	technologiczno	–
techniczny	rozwój	kompetencji	w	ramach	Emitenta.	Dotyczy	to	zarówno	odpowiedniego	doboru	osób	
współpracujących	 na	 stałe	 jak	 również	 odpowiedniej	 selekcji	 podwykonawców	 w	 celu	 realizacji	
bieżących	zadań	i	projektów. 

Jedną	z	silnych	stron	Spółki	jest	szerokie	doświadczenie	w	wykorzystywaniu	różnorodnych	rozwiązań	
informatycznych	 dostosowanych	 do	 potrzeb	 klienta.	 Dzięki	 praktycznej	 wiedzy	 z	 zakresu	 inżynierii	
oprogramowania	 oraz	 projektowania	 systemów	 informatycznych,	 doświadczeniu	 w	 projektowaniu,	
budowaniu,	 testowaniu,	 wdrażaniu	 i	 utrzymywaniu	 rozwiązań	 przeznaczonych	 do	 obsługi	 tysięcy	
klientów	zespół	JWA	potrafi	optymalnie	dobrać	narzędzia	i	technologie	do	specyfiki	danego	projektu.	
W	efekcie	pozwala	to	oferować	klientom	sprawdzone	i	kompleksowe	usługi,	jak	również	projektować	
i	stosować	nowe	rozwiązania	dopasowane	do	wymagań	i	profilu	działalności	klienta.		

W	 dniu	 19	 kwietnia	 2016	 roku	 Nadzwyczajne	 Walne	 Zgromadzenie	 Emitenta	 postanowiło		
o	dematerializacji	akcji	serii	A	Spółki	i	wprowadzeniu	ich	do	obrotu	na	rynku	NewConnect.	
	
Poniżej	 przedstawiono	 kalendarium	 najważniejszych	 zdarzeń	 z	 historii	 Emitenta	 i	 jego	
przedsiębiorstwa:	



	 Dokument	informacyjny	JWA	S.A.	
	

	 Strona	50	
	

	
Tabela	nr	1.	Kalendarium	najważniejszych	zdarzeń	z	historii	Emitenta	i	jego	przedsiębiorstwa		

Data	 Zdarzenie	
2	października	2013r.	 Zawiązanie	spółki	JWA	Sp.	z	o.o.		

4	października	2013	r.	
Rejestracja	 JWA	Spółka	 z	ograniczoną	odpowiedzialnością	w	Krajowym	Rejestrze	
Sądowym	

2	listopada	2013	r.		

Zawarcie	długoterminowej	umowy	(2013	-2015	rok)	z	Fortis	Systemy	Fasadowe	Sp.	
z	o.o.	na	podwykonawstwo	usług	budowlanych	–	umowa	realizowana	w	okresie		od	
2	listopada	2013	roku	do	27	lutego	2015	roku.		
Umowa	 polegała	 na	 dostarczaniu	 zasobów	 ludzkich	 w	 ramach	 zleconych	 prac	
podwykonawczych	dla	Fortis	Systemy	Fasadowe	Sp.	z	o.o.			

15	grudnia	2015	r.		
Nabycie	 udziałów	 JWA	 Sp.	 z	 o.o.	 przez	 Kamila	 Stanek	 i	 zmiana	 struktury	
właścicielskiej	Spółki	

15	grudnia	2015	r.	 Powołanie	Kamila	Stanek	na	Prezesa	Zarządu		
15	grudnia	2015	r.	 Zmiana	profilu	działalności	Emitenta	na	działalność	w	obszarze	IT	
15	grudnia	2015	r.	 Przeniesienie	siedziby	Spółki	z	Poznania	do	Warszawy	
15	grudnia	2015	r.	 Podwyższenie	kapitału	zakładowego	Spółki	o	kwotę	195	tys.	zł	do	kwoty	200	tys.	zł	

16	grudnia		2015	r.	

Zawarcie	umowy	z	Bit	Evil	S.A.	na	realizację	aplikacji	internetowych	i	mobilnych		na	
okres	do	dnia		do	31	grudnia	2015	r.		
W	ramach	umowy	zrealizowano	produkty	(serwisy	/	aplikacje	internetowe	):	
Puffmonster,	The	Ahoy,	Milk	Prince,	Meowhy,	Ashley,	Pogo	Space,	HiWitch.	
Wartość	zrealizowanych	usług	187	000,00	PLN	netto.	

4	stycznia	2016		

Zawarcie	 długoterminowej	 umowy	 ramowej	 z	 Pentacomp	 S.A.	 na	wsparcie	 przy	
realizacji	 zadań	 w	 ramach	 utrzymania	 w	 warstwie	 aplikacji	 Platformy	 P2	 oraz	
Systemów	 Dziedzinowych,	 w	 ramach	 usług	 świadczonych	 na	 rzecz	 administracji	
publicznej.	
W	 ramach	 realizowanej	 umowy	 JWA	 korzystając	 z	 wyselekcjonowanych	
podwykonawców	dostarcza	wysoko	wyspecjalizowane	zasoby	ludzkie	na	potrzeby	
konkretnie	 realizowanych	 zleceń	 /	 zadań.	 Umowa	 jest	 realizowana	 w	 trybie	
odrębnych	 zleceń.	 Wynagrodzenie	 za	 poszczególne	 zlecenia	 obliczane	 jest	 jako	
iloczyn	liczby	roboczogodzin	oraz	wynagrodzenia	netto	za	jedną	roboczogodzinę	w	
wysokości	100,00	zł	

14	stycznia	2016	r.	 Podwyższenie	kapitału	zakładowego	Spółki	o	kwotę	200	tys.	zł	do	kwoty	400	tys.	zł		

1	lutego	2016	r.	

Zawarcie	umowy	z	Bit	Evil	S.A.	na	realizację	aplikacji	internetowych	na	okres	do	dnia	
do	31	marca	2016	r.	
W	 ramach	 umowy	 zrealizowano	 następujące	 produkty	 (serwisy	 /	 aplikacje	
internetowe)	Polskie	Marki,	TiedMaid,	Maruda24,	DobroczyZło,	SowaWatchman.	

11	marca	2016	r.	
Podjęcie	przez	Nadzwyczajne	Zgromadzenie	Wspólników	Spółki	uchwały	w	sprawie	
przekształcenia	JWA	Sp.	z	o.o.	w	spółkę	akcyjna	pod	firmą	JWA	S.A.	

24	marca	2016	r.	

Zawarcie	umowy	z	DA	Management	sp.	z	o.o.	na	realizację	aplikacji	na	okres	do	dnia	
30		czerwca	2016	r.	
W	ramach	umowy	są	realizowane	m.in	następujące	produkty	(serwisy	/	aplikacje	
internetowe)	 –	 mój	 salon,	 chmiuro,	 czysiekreci,	 bezmeldunku,	 mydloimazidlo,	
platforma	do	wymiany	płyt	winylowych.	Wartość	realizowanych	usług/produktów	
ustalono	do	kwoty	150	000,00	netto.	

5	kwietnia	2016	r.	

Zawarcie	 umowy	 z	 EC2	 S.A.	 umowy	 na	 świadczenie	 na	 rzecz	 Emitenta	 usług	
wsparcia	przy	 realizacji	 zadań	dotyczących	utworzenia	 i	 uruchomienia	 systemów	
informatycznych	na	okres	do	31	grudnia	2016	r.	Umowa	jest	realizowana	w	trybie	
odrębnych	 zleceń.	 Wynagrodzenie	 za	 poszczególne	 zlecenia	 obliczane	 jest	 jako	
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iloczyn	liczby	roboczogodzin	oraz	wynagrodzenia	netto	za	jedną	roboczogodzinę	w	
wysokości	95,00	zł.	

13	kwietnia	2016	r.	 Rejestracja	przekształcenia	JWA	Sp.	z	o.o.	w	JWA	S.A.	

16	kwietnia	2016	roku	
Podjęcie	przez	Nadzwyczajne	Walne	Zgromadzenie	uchwały	o	dematerializacji	akcji	
serii	A	oraz	wprowadzeniu	do	ASO	na	NewConnect.	

Źródło:	Emitent	

	
	

5.6. Określenie	 rodzajów	 i	 wartości	 kapitałów	 (funduszy)	 własnych	 emitenta	 oraz	 zasad	 ich	
tworzenia	

	
Zasady	 tworzenia	 kapitałów	 własnych	 przez	 Emitenta	 wynikają	 z	 przepisów	 Kodeksu	 Spółek	
Handlowych	oraz	Statutu	Spółki.	
	
Zgodnie	z	§	40	ust.	1	Statutu	Emitenta	oraz	obowiązującymi	przepisami	prawa	kapitał	własny	Emitenta	
tworzą:	

• kapitał	zakładowy,	
• kapitał	zapasowy,	
• kapitał	rezerwowy.	

	
	
Kapitał	zakładowy	
Zgodnie	z	§	10	ust.	1	Statutu	Spółki	kapitał	zakładowy	wynosi	400.000,00	zł	(czterysta	tysięcy	złotych)	
i	dzieli	się	na	4.000.000	(cztery	miliony)	akcji	zwykłych	na	okaziciela	serii	A	o	numerach	od	1	do	4000000	
o	wartości	nominalnej	0,10	zł	(dziesięć	groszy)	każda.		
	
Kapitał	zapasowy	
Zgodnie	z	zapisami	art.	396	§	1	KSH,	Emitent	jest	zobowiązany	tworzyć	kapitał	zapasowy	na	pokrycie	
strat,	 do	 którego	przelewa	 się	 co	 najmniej	 8%	 zysku	 za	 dany	 rok	 obrotowy,	 dopóki	 kapitał	 ten	 nie	
osiągnie	co	najmniej	jednej	trzeciej	kapitału	zakładowego.	W	poczet	kapitału	zapasowego	przelewa	się	
również	nadwyżkę	uzyskaną	przy	emisji	akcji	powyżej	ich	ceny	nominalnej.	
O	 użyciu	 kapitału	 zapasowego	 rozstrzyga	 Walne	 Zgromadzenie,	 jednakże	 część	 tego	 kapitału	 –		
w	 wysokości	 1/3	 kapitału	 zapasowego	 Emitenta	 –	 może	 być	 użyta	 wyłącznie	 na	 pokrycie	 strat	
wykazanych	w	sprawozdaniu	finansowym.	
	 	



	 Dokument	informacyjny	JWA	S.A.	
	

	 Strona	52	
	

Rodzaje	i	wartości	kapitałów	(funduszy)	własnych	Emitenta		
W	 tabeli	 poniżej	 zostały	 przedstawione	 wartości	 kapitałów	 (funduszy)	 własnych	 Emitenta	 według	
stanów	na	dzień	31.12.2015	roku	,	dane	porównawcze	na	dzień	31.12.2014	roku	oraz	dane	na	koniec	
I	kwartału	2016	roku.		
	
Tabela	nr	2.	Wartości	kapitałów	(funduszy)	własnych	Emitenta	

Dane	w	zł	 31.12.2014	r.	 31.12.2015	r.	 31.03.2016	

Kapitał	(fundusz)	
własny		 12.045,45	 313.331,31	 655.053,99	

Kapitał	(fundusz)	
zakładowy	 5.000,00	 200.000,00	 400.000,00	

Kapitał	(fundusz)	
zapasowy	 0,00	 7.045,45	 113.331,31	

Kapitał	(fundusz)	
rezerwowy	 0,00	 0,00	 0,00	

Zysk	z	lat	ubiegłych	 0,00	 0,00	 0,00	

Zysk	(strata)	netto	 7.045,45	 106.285,86	 141.722,68	

Źródło:	Emitent	

	
Oświadczam,	że	według	najlepszej	wiedzy	Emitent	dysponuje	odpowiednim	kapitałem	obrotowym	
aby	zagwarantować	nieprzerwane	funkcjonowanie	Spółki	przez	okres	nie	krótszy	niż	12	(dwanaście)	
miesięcy	licząc	od	dnia	sporządzenia	Dokumentu	Informacyjnego.	
	

	
	

	
Kamil	Stanek	–	Prezes	Zarządu	

	
	

5.7. Informacje	o	nieopłaconej	części	kapitału	zakładowego	
	
Kapitał	zakładowy	Emitenta	został	opłacony	w	całości,	w	związku	z	tym	nie	istnieje	nieopłacona	część	
kapitału	zakładowego.	
	
	

5.8. Informacje	 o	 przewidywanych	 zmianach	 kapitału	 zakładowego	 w	 wyniku	 realizacji	 przez	
obligatariuszy	 uprawnień	 z	 obligacji	 zamiennych	 lub	 z	 obligacji	 dających	 pierwszeństwo		
do	 objęcia	 w	 przyszłości	 nowych	 emisji	 akcji	 lub	 w	 wyniku	 realizacji	 uprawnień	 przez	
posiadaczy	 warrantów	 subskrypcyjnych,	 ze	 wskazaniem	 wartości	 przewidywanego	
warunkowego	 podwyższenia	 kapitału	 zakładowego	 oraz	 terminu	 wygaśnięcia	 praw	
podmiotów	uprawnionych	do	nabycia	tych	akcji	
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Emitent	 nie	 emitował	 obligacji	 zamiennych,	 obligacji	 dających	 pierwszeństwo	 do	 objęcia		
w	 przyszłości	 nowych	 emisji	 akcji	 ani	 warrantów	 subskrypcyjnych,	 które	 dawałyby	 w	 przyszłości	
podstawę	do	zmiany	kapitału	zakładowego	Spółki.	
	
	

5.9. Wskazanie	 liczby	 akcji	 i	 wartości	 kapitału	 zakładowego,	 o	 które	 -	 na	 podstawie	 statutu	
przewidującego	 upoważnienie	 zarządu	 do	 podwyższenia	 kapitału	 zakładowego,		
w	granicach	kapitału	docelowego	-	może	być	podwyższony	kapitał	zakładowy,	jak	również	
liczby	akcji	i	wartości	kapitału	zakładowego,	o	które	może	być	jeszcze	podwyższony	kapitał	
zakładowy	w	tym	trybie	

	
Statut	 Emitenta	 nie	 zawiera	 zapisów	 upoważniających	 Zarząd	 Spółki	 do	 podwyższenia	 kapitału	
zakładowego	 Spółki,	 w	 trybie	 art.	 444	 KSH	 (kapitał	 docelowy).	 Wyklucza	 to	 zatem	 możliwość	
podwyższenia	 kapitału	 zakładowego	 Spółki	 w	 tym	 trybie	 w	 momencie	 sporządzania	 niniejszego	
Dokumentu	Informacyjnego.	
	
	

5.10. Wskazanie,	 na	 jakich	 rynkach	 instrumentów	 finansowych	 są	 lub	 były	 notowane	
instrumenty	finansowe	emitenta	lub	wystawiane	w	związku	z	nimi	kwity	depozytowe	

	
Instrumenty	 finansowe	 Emitenta	 nie	 były	 notowane	 i	 na	 dzień	 sporządzenia	 Dokumentu	
Informacyjnego	 nie	 są	 również	 notowane	 na	 jakimkolwiek	 rynku	 instrumentów	 finansowych.	 Nie	
wystawiono	również	w	związku	z	nimi	żadnych	kwitów	depozytowych.	
	
	

5.11. Podstawowe	 informacje	 na	 temat	 powiązań	 kapitałowych	 emitenta	 mających	
istotny	 wpływ	 na	 jego	 działalność,	 ze	 wskazaniem	 istotnych	 jednostek	 jego	 grupy	
kapitałowej,	 z	 podaniem	w	 stosunku	 do	 każdej	 z	 nich	 co	 najmniej	 nazwy	 (firmy),	 formy	
prawnej,	 siedziby,	 przedmiotu	 działalności	 i	 udziału	 emitenta	 w	 kapitale	 zakładowym		
i	ogólnej	liczbie	głosów	

	
Na	 dzień	 sporządzenia	 Dokumentu	 Informacyjnego	 Emitent	 nie	 tworzy	 grupy	 kapitałowej		
w	rozumieniu	przepisów	Ustawy	o	rachunkowości	z	dnia	29	września	1994	roku	(Dz.	U.	z	2013	r.	poz.	
330,	z	późn.	zm.),	a	także	nie	jest	podmiotem	zależnym	od	innych	spółek.	
	
	

5.12. Wskazanie	powiązań	osobowych,	majątkowych	i	organizacyjnych	pomiędzy:	
	

5.12.1. Emitentem,	 a	 osobami	 wchodzącymi	 w	 skład	 organów	 zarządzających		
i	nadzorczych	Emitenta	oraz	pomiędzy	Emitentem	lub	osobami	wchodzącymi	w	skład	
organów	 zarządzających	 i	 nadzorczych	 Emitenta,	 a	 znaczącymi	 akcjonariuszami	
Emitenta	

	
Na	 dzień	 sporządzenia	 Dokumentu	 informacyjnego	 pomiędzy	 Emitentem	 a	 osobami	 wchodzącymi	
w	 skład	 organów	 zarządzających	 i	 nadzorczych	 Emitenta	 oraz	 pomiędzy	 Emitentem	 lub	 osobami	
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wchodzącymi	w	skład	organów	zarządzających	i	nadzorczych	Emitenta,	a	znaczącymi	akcjonariuszami	
Emitenta	nie	zachodzą	inne	niż	wskazane	poniżej	powiązania	osobowe,	majątkowe	i	organizacyjne.	
	
Kamil	Stanek,	pełniący	funkcję	Prezesa	Zarządu	jest	jednocześnie	akcjonariuszem	Spółki,	posiadającym	
901.300	 akcji,	 stanowiących	 22,5325%	w	 kapitale	 zakładowym	 Spółki,	 dających	 prawo	 do	 901.300	
głosów,	stanowiących	22,5325%	w	ogólnej	liczbie	głosów	na	Walnym	Zgromadzeniu	Spółki.	Ponadto	
Kamil	Stanek	jest	akcjonariuszem	i	pełni	funkcję	Prezesa	Zarządu	w	spółce	Bit	Evil	S.A.,	na	rzecz	której	
Emitent	 zrealizował	w	2015	 r.	usługi	o	wartości	 187.000,00	 zł	oraz	w	 I	 kwartale	2016	 r.	o	wartości	
25.000,00	zł.	Na	dzień	sporządzenia	Dokumentu	informacyjnego	Bit	Evil	S.A.	podnajmuje	Emitentowi	
pomieszczenia	biurowe	na	warunkach	rynkowych,	gdzie	główny	najemca	Bit	Evil	S.A.	pokrywa	koszty	
lokalu	w	 stosunku	do	właściciela	 oraz	wszystkie	 koszty	 związane	 z	mediami	 (prąd,	 Internet	 etc.),	 a	
Emitent	jest	fakturowany	jedną	fakturą	procentowo	uwzględniająca	realny	koszt.	Aktualnie	jest	to	30%	
kosztów	całego	lokalu.	W	I	kwartale	2016	r.	koszty	podnajmu	lokalu	wyniosły	łącznie	600,00	zł	netto.	
Wskazana	umowa	jest	jedyną	umową	obowiązującą	Emitenta	i	Bit	Evil	S.A.	na	dzień	Dokumentu.	

Członkowie	Rady	Nadzorczej	Emitenta	w	osobach:	Violetta	Midro,	Rafał	 Jędrzejczak,	Michał	Traczyk	
oraz	 Bożenna	 Majewska	 nie	 są	 powiązani	 z	 członkiem	 organu	 zarządzającego,	 Emitentem	 oraz	
znaczącymi	 akcjonariuszami	osobowo,	majątkowo	ani	organizacyjnie	 (poza	powiazaniami	będącymi	
konsekwencją	pełnionej	przez	nich	funkcji).		

Krystyna	 Stanek,	 pełniąca	 funkcję	 członka	 Rady	 Nadzorczej	 jest	 członkiem	 bliskiej	 rodziny	 Kamila	
Stanek,	pełniącego	funkcję	Prezesa	Zarządu	Emitenta	i	będącego	znaczącym	akcjonariuszem	Spółki.	

	

5.12.2. Emitentem	 lub	 osobami	 wchodzącymi	 w	 skład	 organów	 zarządzających		
i	 nadzorczych	 Emitenta	 oraz	 znaczącymi	 akcjonariuszami	 Emitenta		
a	 Autoryzowanym	 Doradcą	 (lub	 osobami	 wchodzącymi	 w	 skład	 jego	 organów	
zarządzających	i	nadzorczych)	

	
Pomiędzy	Autoryzowanym	Doradcą	oraz	osobami	wchodzącymi	w	skład	jego	organów	zarządzających	
i	 nadzorczych	 a	 Emitentem,	 osobami	wchodzącymi	w	 skład	 organów	 zarządzających	 i	 nadzorczych	
Emitenta	 oraz	 znaczącymi	 akcjonariuszami	 Emitenta	 nie	 występują	 żadne	 powiązania	 osobowe,	
majątkowe	oraz	organizacyjne.	
	
	

5.13. Podstawowe	informacje	o	podstawowych	produktach,	towarach	lub	usługach,	wraz	
z	 ich	 określeniem	 wartościowym	 i	 ilościowym	 oraz	 udziałem	 poszczególnych	 grup	
produktów,	towarów	i	usług	albo,	jeżeli	jest	to	istotne,	poszczególnych	produktów,	towarów	
i	 usług	 w	 przychodach	 ze	 sprzedaży	 ogółem	 dla	 grupy	 kapitałowej	 i	 Emitenta,		
w	podziale	na	segmenty	działalności	

	
Emitent	prowadzi	działalność	od	2013	roku.	W	branży	 IT,	w	segmencie	 tworzenia	aplikacji	 i	gier	na	
urządzenia	 mobilne	 Spółka	 działa	 od	 końca	 2015	 roku.	 Spółka	 zajmuje	 się	 tworzeniem	
zaawansowanych	rozwiązań	informatycznych,	doradztwem	przy	projektach	IT,	audytem	i	ulepszaniem	
istniejących	 rozwiązań	 oraz	 specyfikacją	 wymogów	 dla	 systemów	 informatycznych.	 Spółka	 oferuje	
wiedzę	 z	 zakresu	 inżynierii	 oprogramowania	 głównie	 jako	 konsultant.	 Podstawowymi	 produktami	
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Spółki	są	aplikacje	użytkowe	i	gry	dla	użytkowników	indywidulnych,	realizowane	na	zamówienie	firm	
zewnętrznych.	
	
Grupą	 docelową,	 do	 której	 kierowana	 jest	 aktualna	 oferta	 Spółki	 są	 firmy	 informatyczne,	
marketingowe,	studia	deweloperskie,	wydawcy	gier	oraz	firmy	zajmujące	się	prowadzeniem	biznesów	
internetowych.	Docelowo	Emitent	planuje	rozszerzenie	oferty	rozwiązań	informatycznych	opartych	na	
własnym	 produkcie,	w	 tym	 aplikacje	mobilne	 i	 serwisy.	 Grupą	 docelową	 dedykowanych	 rozwiązań	
będą	użytkownicy	platform	mobilnych	oraz	społeczność	internetowa.	
	
Projekty	 realizowane	 są	 w	 oparciu	 o	 własne	 zasoby	 osobowe,	 w	 niektórych	 przypadkach		
z	wykorzystaniem	usług	outsourcingu.		
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5.13.1. Kluczowe	produkty	i	usługi	

	
Spółka	 JWA	 posiada	 w	 swojej	 ofercie	 produkty	 charakteryzujące	 się	 funkcjonalnością	 i	 wysoce	
zaawansowaną	technologią,	pozostając	przy	tym	łatwymi	i	intuicyjnymi	w	obsłudze.	Aktualnie	Spółka	
tworzy	aplikacje	i	gry	na	urządzenia	mobilne	działające	w	systemach	Android	oraz	iOS,	integrujące	się	
z	Google	Play	 (internetowy	sklep	z	muzyką,	 filmami	oraz	aplikacjami	przeznaczonymi	na	urządzenia	
(smartfony,	tablety)	działające	pod	kontrolą	systemu	operacyjnego	Android)	i	App	Store	(internetowy	
sklep	Apple	z	aplikacjami	dla	iPada,	iPhone`a	oraz	iPoda	touch).	Aplikacje,	które	będą	cieszyć	się	dużą	
popularnością	rynkową	będą	przygotowywane	również	w	wersjach	na	inne	platformy	(mobilne,	ale	też	
stacjonarne).	 Ze	 względu,	 iż	 wszystkie	 wykonywane	 aplikacje	 i	 gry	 wykonywane	 są	 w	 ramach	
podwykonawstwa,	to	zamawiający	określa	warunki	niezbędne	do	przygotowania	ww.	aplikacji	i	gier,		
w	tym	wymagania	funkcjonalne	i	platformy,	na	jakich	dana	aplikacja	ma	być	dostępna.	
	
Większość	 projektów	 realizowana	 jest	 w	metodykach	 zwinnych,	w	 których	 kluczową	 rolę	 odgrywa	
nieustanny	kontakt	z	właścicielem	produktu,	minimalizacja	czasu	od	zdefiniowania	wymagania	do	jego	
prezentacji	 oraz	 ciągłe	 optymalizowanie	 systemu.	 Za	 obszar	 wytwarzania,	 wdrażania	 i	 utrzymania	
serwisów	 u	 Emitenta	 odpowiada	 zespół,	 w	 którym	 kluczową	 role	 odgrywa	 specjalista	 z	 zakresu	
zarządzania	 procesem	 wytwarzania	 oprogramowania.	 W	 całym	 cyklu	 życia	 produktu	 istotną	 rolę	
odgrywa	modelowanie	wymagań	oraz	formalne	projektowanie	systemu.	Podejście	takie	gwarantuje,	
że	 od	momentu	 pierwszej	 rozmowy	 z	właścicielem	produktu,	 aż	 po	 decyzje	 o	wycofaniu	 produktu		
z	utrzymania	każdy	element	systemu	będzie	właściwie	zdokumentowany,	a	przez	to	możliwe	będzie	
zarządzanie	konfiguracją.	
	
Emitent	świadczy	również	usługi		z	zakresu	konsultingu	IT,	wdrożeniowe	oraz	doradztwa	technicznego.	
	
Obecnie	Emitent	opublikował,	przez	co	należy	rozumieć,	iż	zrealizował	na	zlecenie	podmiotów	trzecich	
kompletne	 i	gotowe	do	użytku,	po	czym	wdrożył	 je	na	środowisku	produkcyjnym,	następujące	typy	
aplikacji	 i	 gier	mobilnych	 przeznaczonych	 głównie	 dla	 indywidulanych	 użytkowników	 smartfonów	 i	
tabletów:	

	

1. Gry	i	aplikacje	rozrywkowe:	

Wskazana	grupa	produktów	to	rozwiązania	przeznaczone	głównie	dla	indywidualnych	użytkowników	
smartfonów	i	tabletów.	Poszczególne	aplikacje	dostosowywane	są	do	użytkowników	pod	kątem	wieku,	
lokalizacji,	 zainteresowań.	 Proponowane	 przez	 Emitenta	 rozwiązania	 obejmują	 m.in.	 opracowanie	
ogólnego	 konceptu,	 przygotowanie	 prototypu,	 projekt	 graficzny,	 wdrożenie,	 rozwój	 poprzez	
wprowadzanie	nowych	funkcjonalności,	modyfikacji	i	ulepszeń.	
	
Przykładem	tego	rodzaju	aplikacji	i	gier	są	wskazane	projekty:	
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Serwis	Internetowy	-	The	Ahoy		
	

Opis	serwisu:	Serwis	stworzony	dla	szeroko	rozumianej	grupy	artystów,	jak	również	grona	ich	fanów.	
The	 Ahoy	 jest	 odpowiedzią	 na	 duże	 zainteresowanie	 rynku	 na	 nowe	 formy	 związane	 z	 mediami	
społecznościowymi	 połączone	 z	 funkcjonalnością	 sklepu	 wartości	 materialnych	 i	 niematerialnych.	
Każdy	 z	 produktów	 to	 unikatowy	 egzemplarz	 z	 limitowanej	 edycji.	 Każdy	 opatrzony	 jest	
niepowtarzalnym	numerem.		
The	Ahoy	to	przykład	złożonego	systemu	informatycznego,	który	od	strony	użytkownika	prezentuje	się	
jako	jedna,	spójna	i	sprawnie	komunikująca	się	całość.	Sercem	serwisu	jest	dedykowany	framework	
oparty	o	PHP	(silnik	TheAhoy),	w	którym	zaimplementowane	zostały	generyczne	mechanizmy	związane	
z	obsługą	kluczowych	obiektów	biznesowych	takich	jak:	użytkownik,	produkt,	zamówienie,	płatność.	
Wielotygodniowe	 testy	 silnika	 pozwoliły	 na	 zoptymalizowanie	 go	 i	 dostosowanie	 go	 do	 wymagań	
biznesowych	 w	 których	 ważną	 rolę	 odgrywa	 zachowanie	 wysokiej	 jakości	 prezentacji	 kontentu,	
niezależnie	od	zastosowanej	przeglądarki,	czy	systemu	po	stronie	użytkownika	końcowego.	Projektując	
mechanizmy	związane	z	płatnościami	i	rozliczeniami	za	cel	postawiono	uproszczenie	i	ułatwienie	zadań	
po	 stronie	 tych	 osób,	 które	 na	 co	 dzień	 będą	 korzystać	 z	 serwisu.	Mechanizm	wyliczania	 prowizji,	
wsparcie	 dla	 kompletowania	 przesyłki	 do	 klienta,	 czy	 integracja	 systemu	 z	 API	 Stripes	 w	 zakresie	
realizacji	płatności	kartami	kredytowymi	to	tylko	niektóre	usługi	wbudowane	w	The	Ahoy.	Unikalność	
The	Ahoy	to	również	udostępnienie	specjalnej	aplikacji	na	platformę	Android,	która	poprzez	The	Ahoy	
API	komunikuje	się	bezpośrednio	z	serwisem	i	wprost	na	telefonie	użytkownika	prezentuje	zawartość	
serwisu.	Silnik	TheAhoy	może	być	dalej	wykorzystywany	przy	budowie	podobnych	rozwiązań.	
	
	

	
	

Serwis	Internetowy	-	Puffmonster		
	

Opis	serwisu:	Puff	Monster	to	serwis	stanowiący	bazę	produktów,	ułatwiający	powrót	do	produktów,	
które	 spodobały	 się	 użytkownikowi	 w	 Internecie.	 Od	 dekoracji	 domu,	 po	 zdobienie	 człowieka;	 od	
kostiumów	po	figurki;	od	nerdyzmu	po	zwykłość;	od	funkcjonalności	po	przyjemność.	Niekończąca	się	
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lista	internetowego	dobra	czeka	na	jej	odkrywców.	
Puffmonster	 to	 zbudowany	 z	 wykorzystaniem	 PHP	 i	 JS	 serwis,	 w	 którym	 należało	 się	 zmierzyć		
z	 wyzwaniem	 zachowania	 niezmienionej	 wydajności	 działania	 rozwiązania	 niezależnie	 od	 ilości	
materiału,	 który	 ma	 być	 zaprezentowany	 użytkownikowi.	 Rozwiązaniem	 jest	 nieskończona	 strona,	
której	zawartość	jest	ładowana	asynchronicznie	wraz	z	zagłębianiem	się	użytkownika	w	prezentowane	
treści.	 Serwis	 został	 tak	 zaprojektowany,	 żeby	 prawidłowo	 prezentował	 się	 zarówno	 na	 wielkich	
monitorach,	 jak	 i	 przeglądarkach	 na	 smartfonach.	 Drugim	 elementem,	 który	 wymagał	
niestandardowego	 podejścia	 były	 mechanizmy	 społecznościowe,	 w	 które	 należało	 wyposażyć	
użytkowników	systemu.	Grupowanie	ulubionych	produktów	i	postów	w	listy,	udostępnianie	list	innym	
użytkownikom,	wzajemne	wiązanie	 list,	mechanizm	 tagowania	 każdego	 elementu	oraz	 dynamiczne	
listy	 budowane	 na	 podstawie	 zadanych	 tagów	 to	 tylko	 niektóre	 z	 funkcjonalności,	 które	 zostały	
zaimplementowane.		
	

	

	
Gra	mobilna	-	HiWitch		
Opis	gry:	Mroczne	wieki	średniowiecza	stanowią	klimat	gry.	Mała	wioska,	na	przysłowiowym	końcu	
świata,	nieustannie	atakowana	przez	najróżniejsze	stwory,	których	z	pewnością	nie	chciałbyś	spotkać	
w	 lesie.	 Paskudne	 trolle,	 gobliny,	 nawet	 lizardman	 Tylko	 ona	 jedna	może	 stawić	 im	 czoła.	 Lokalna	
superbohaterka,	 sprytna,	 pewna	 siebie	 i	 urocza	 wiedźma.	 Używaj	 całego	 magicznego	 stuffu,	 jaki	
posiadasz,	lataj	na	miotle,	zbieraj	magiczne	składniki	i	przygotuj	tajemne	mikstury,	opiekuj	się	swoimi	
uroczymi	pupilami	(ropuchy,	pająki,	te	sprawy)	oraz	rzucaj	spektakularne	zaklęcia.		
Wykonana	z	użyciem	libGDX	gra	to	profesjonalny	RPG	z	grafiką	2.5D.	Dzięki	wykorzystaniu	libGDX	gra	
obsługuje	 zarówno	platformę	Android,	 jak	 i	 iOS.	Mimo	 rozległej	mapy,	wielu	 postaci,	 które	można	
spotkać	w	grze,	licznych	tekstur,	które	są	wykorzystane	do	odzwierciedlenia	krainy,	po	której	porusza	
się	główna	bohaterka	gra	zajmuje	tylko	60	MB.	Interfejs	użytkownika	to	przeniesienie	w	świat	aplikacji	
mobilnych	 sterowania	 z	 konsol	 PlayStation	 czy	 XBOX	 –	 analogowy	 joystick	 symulowany	w	 dolnym	
lewym	rogu	aplikacji	i	cyfrowe	przyciski	akcji	pod	prawym	kciukiem.	
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Gra	mobilna	Milk	Prince		
	

Opis	gry:	Przygodówka	z	pikselową	grafiką	nawiązująca	do	gier	z	przełomu	wieków	w	stylu	retro.	Jako	
Mleczny	 Książę,	 Twoim	 zadaniem	 będzie	 szukanie	 przepysznych	 hot	 dogów.	 Ale	 uważaj!	 Nie	 jedz	
hamburgerów!	Są	niesmaczne…	
Milk	 Prince	 to	 skierowana	 do	 fanatyków	 8-bitowych	 gier	 produkcja,	 która	 jest	 przeznaczona	 dla	
platformy	Android.	Jest	to	pierwszy	produkt,	w	którym	wykorzystane	zostało	szereg	technik	i	serwisów	
udostępnianych	przez	Android	i	Google	Play	,a	przeznaczonych	dla	graczy.	Najważniejsze	to	integracja	
z	Google	Play	Games	Services	oraz	wykorzystanie	tabel	wyników	pozwalających	na	porównywanie	się	
gracza	ze	znajomymi	i	z	wszystkimi	graczami	na	świecie.	

	
	

	
	

Gra	mobilna		Pogo	Space		
Opis	 gry:	 Gra	 wykorzystująca	możliwość	 sterowania	 własnym	 statkiem	 kosmicznym	 poprzez	 ruchy	
urządzenia	mobilnego.	Ponadczasowa	rozrywka	oraz	znakomity	trening	refleksu	i	koncentracji!	Całość	
oprawiona	uzależniającą	muzyką.	
Pogo	 Space	 to	 kolejna	 gra	 wykorzystująca	 wieloplatformową	 bibliotekę	 libGDX.	 Jej	 wykorzystanie	
pozwoliło	na	opracowanie	jednego	wspólnego	kodu	zarówno	na	platformę	Android,	jak	i	iOS.	Nowością	
w	stosunku	do	innych	produkcji	JWA	jest	użycie	żyroskopu	do	sterowania	statkiem	w	grze.	Ważnym	
elementem	konstrukcji	gry	jest	mechanizm	detekcji	kolizji,	który	z	jednej	strony	pozwala	na	określenie	
kiedy	strzał	gracza	zniszczył	przedmiot,	ale	jednocześnie	wykrywa	też	sytuacje	w	których	gracz	uderzył	
w	 przeszkodę	 i	 musi	 stracić	 jedno	 z	 trzech	 żyć.	 Gra	 jest	 w	 pełni	 zintegrowana	 usługami	 Google	
skierowanych	do	graczy	takich,	jak	tablice	wyników	(własna,	ogólnoświatowa	i	znajomych),	osiągnięcia,	
punkty	 doświadczenia	 doliczane	 do	 punktów	 gracza	 w	 Google	 Play	 oraz	 oczywiście	 logowanie	 do	
Google	Play.	
	
	

	
Gra	mobilna:	Meowhy			
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Opis	gry:	Prosta	gra	z	miłą	i	prostą	grafiką.	Poznaj	małego,	puchatego	kotka	Meowhy!	Ma	tylko	jeden	
cel	-	zdobyć	najsmaczniejszego	tuńczyka!	Albo	dobrego	tuńczyka.	Okay,	jakiegokolwiek	w	zasięgu	jego	
oczu.	
Przy	produkcji	Meowhy	 zdecydowano	 się	na	wykorzystanie	profesjonalnego	 i	niezwykle	wydajnego	
silnika	Unity3D	(znany	z	takich	tytułów	jak	Lara	Croft:	Relic	Run,	czy	Hitman	Sniper).	Decyzja	ta	to	wynik	
analizy	 kosztów	 i	 korzyści	 zastosowania	 różnych	 bibliotek,	 które	 pozwalają	 na	 budowanie	 aplikacji	
łatwo	przenoszonych	na	różne	platformy.	Gra	w	pełni	wykorzystuje	możliwości	serwisów	Play	Game	
udostępnianych	 aplikacjom	działającym	na	platformie	Android	 i	 iOS	 –	 tabele	wyników,	 osiągnięcia,	
misje,	punkty	doświadczenia	to	najważniejsze	z	nich.	W	Meowhy	po	raz	pierwszy	w	produkcjach	JWA	
wykorzystane	zostało	tworzenia	codziennych	misji,	które	angażują	graczy	i	pozawalają	im	każdego	dnia	
realizować	nowe	wyzwania.	
	

	
	

	
Gra	mobilna	Ashley		
	
Opis	gry:	Paragrafowa	gra	mobilna.	Świat	zalewa	mrok,	a	małe	miasteczko	na	wybrzeżu	pustoszeje.	
Ludzkie	oko	dostrzega	wyłącznie	przeszywającą	łunę	światła	na	horyzoncie.	
Pierwotnie	Ashley	miała	być	 jednorazową	produkcją,	która	przenosi	znane	z	wersji	książkowych	gry	
paragrafowe	 w	 świat	 mobilnych	mediów.	W	 toku	 prac	 nad	 grą	 zdecydowano	 się	 na	 opracowanie	
dwóch	narzędzi,	które	miały	zminimalizować	liczbę	błędów	i	ułatwić	proces	testowania	tak	gry,	jak	i	
scenariusza.	 Pierwszym	 narzędziem	 jest	 edytor	 scenariuszy,	 który	 w	 formie	 graficznej	 prezentuje	
wszystkie	paragrafy	i	eksportuje	je	do	formatu	rozumianego	przez	drugie	z	narzędzi.	Drugie	narzędzie	
to	 to,	 co	użytkownicy	 instalują	u	 siebie	na	 telefonach,	 czyli	 silnik	do	 gier	paragrafowych.	 Silnik	 ten	
pozwala	na	telefonie	gracza	uruchomić	dowolny	przygotowany	i	udostępniony	przez	JWA	scenariusz.	
W	 kolejnych	 wersjach	 silnika	 planowane	 jest	 dodanie	 funkcjonalności,	 które	 są	 standardem	 jeżeli	
chodzi	o	gry	mobilne,	a	będą	nowością	w	obszarze	gier	paragrafowych	–	osiągnięcia,	misje	 i	punkty	
doświadczenia.	
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Serwis	internetowy:	Dobro	czy	zło	
Opis	 serwisu:	 	 Serwis	 pozwalający	 zapisywać	 swoje	 dobre	 i	 złe	 uczynki	 z	 możliwością	 oznaczania	
swojego	 położenia	 na	 mapie	 oraz	 dodawania	 zdjęć.	 Całość	 zachowana	 w	 konwencji	 mediów	
społecznościowych	 z	 możliwością	 komentowania	 poszczególnych	 wpisów,	 obserwowania	
użytkowników	i	oznaczania	wpisów	jako	ulubione.	Integralną	częścią	serwisu	jest	aplikacja	działająca	
na	smartfonach	z	systemem	Android,	która	pozwalała	użytkownikom	na	publikację	zdjęć	i	materiałów.	
Aplikacja	razem	z	wiadomością	od	użytkownika	przesyła	do	serwisu	dane	lokalizacyjne	pobrane	z	GPSu	
w	telefonie.		
	

	
Serwis	internetowy	SovaWatchmann	
Opis	serwisu:	Serwis	informacyjnymi	na	temat	prawa	
	
	

	
Serwis	internetowy	PolskieMarki	
Opis	 serwisu:	 	Serwis	 informacyjny	dotyczący	usług	księgowych	dla	 firm	zarejestrowanych	w	Anglii,	
wyposażony	dodatkowo	w	funkcjonalności	wprowadzania	przez	zarejestrowanego	użytkownika	faktur	
i	wyliczeń	księgowych.	Platforma	przeznaczona	jest	do	wymiany	informacji	pomiędzy	klientem	biura	
księgowego,	a	księgowym.		
Serwis	 zbudowany	 jest	 na	 bazie	 własnego	 frameworka	 napisanego	 w	 PHP,	 który	 przyspiesza	
budowanie	szkieletu	aplikacji	oferując	wbudowane	mechanizmy	zarządzania	użytkownikami,	rolami,	
uprawnieniami.	 Do	 tego	 szkieletu	 dobudowane	 zostały	 biznesowe	 komponenty	 opisujące	 dane	
klientów	(dotyczące	ich	faktur	i	rozliczeń).	Projektując	system	zdecydowano	się	na	zbudowanie	go	w	
takiej	postaci,	która	pozwoli	na	ponowne	wykorzystanie	szkieletu	aplikacji	do	innych	projektów	które	
będą	związane	z	obszarem	księgowo-finansowym.	
	
	



	 Dokument	informacyjny	JWA	S.A.	
	

	 Strona	62	
	

	
Serwis	Chmiuro	
Opis	 serwisu:	 Narzędzie	 CRM	 będące	 prostą	 alternatywą	 dla	 skomplikowanych	 systemów	 CRM.	
Aplikacja	ułatwia	prowadzenie	własnej	działalności	i		działa	w	modelu	SaaS,	czyli	nie	wymaga	wdrożenia	
systemu	i	instalacji	na	serwerach,	wystarczy	dostęp	do	Internetu.	Jego	podstawowe	funkcjonalności	to	
zarządzanie	klientami	 i	kontaktami,	planowanie,	historia	współpracy,	 tagi	na	każdym	poziomie	oraz	
import	danych	
Serwis	 powstaje	 na	 bazie	 frameworku	 Laravel,	 który	 nie	 tylko	 upraszcza	 proces	 budowy	 aplikacji		
w	 PHP,	 ale	 przede	 wszystkich	 podnosi	 jakość	 kodu,	 który	 ma	 być	 biznesowo	 wykorzystany.	 Przy	
budowie	Chmiuro	zdecydowano	się	na	wykorzystanie	gotowego	i	sprawdzonego	w	wielu	projektach	
szablonu	 który	 wraz	 ze	 skryptami	 JS	 oferuje	 wydajne	 i	 customizowalne	 kontrolki	 do	 interfejsu	
użytkownika.		
	
	

	
Serwis	Czy	się	kręci	
Opis	 serwisu:	 serwis	 weryfikujący	 funkcjonowanie	 poszczególnych	 usług	 i	 procesów	 w	 serwisach	
wskazanych	 przez	 klienta.	 W	 ramach	 poszczególnych	 pakietów	 możliwe	 jest	 weryfikowanie	 Ping,	
PageLoad	oraz		sprawdzanie	działania	poczty	e-mail,	domeny	i	SSL.		

Czy	 się	 kręci	 to	 złożony	 system,	 w	 którym	 za	 provisioning	 odpowiada	 serwis	 www	 zbudowany	 na	
framework	PHP.	Dynamiczne	kontrolki	i	wykresy	prezentują	zarówno	klientom,	jak	i	administratorowi	
rozwiązania	parametry	monitorowanych	usług.	Część	odpowiedzialna	za	automatyczne	wykonywanie	
zapytań,	które	zlecili	klienci,	za	monitorowanie	działania	serwisu	oraz	za	wysyłanie	powiadomień	to	
szereg	skryptów	uruchomionych	na	serwerze	działającym	pod	kontrolą	systemu	Debian.	Elementem	
spinającym	warstwę	zamawiania	i	prezentacji	usług	z	częścią	realizującą	sprawdzenia	jest	baza	danych	
MySQL	skonfigurowana	tak,	żeby	mogła	obsłużyć	tysiące	zapytań	klientów.	
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Serwis	internetowy	Mydło	i	mazidło	
Opis	serwisu:	Mydło	i	mazidło	to	platforma	stworzona	z	myślą	o	polskich	producentach	kosmetyków	
naturalnych	 i	 ich	 klientach,	 wyposażona	 w	 możliwość	 wstawiania	 swoich	 produktów	 przez	
zarejestrowanych	użytkowników	oraz	umożliwiająca	przejście	całego	procesu	sprzedażowego.	
Mydło	 i	mazidło	 to	przykład	wykorzystania	silnika	The	Ahoy	do	budowy	nowego	rozwiązania,	które	
podstawowe	funkcjonalności	ma	takie	jak	The	Ahoy.	Skorzystanie	z	silnika	The	Ahoy	nie	ograniczyło	
jednak	 pracy	 po	 stronie	 JWA	 wyłącznie	 do	 zmiany	 strony	 graficznej.	 Inne	 podejście	 do	
konfekcjonowania	 produktów	 i	 możliwość	 budowy	 koszyka	 od	 różnych	 dostawców	 skutkowało	
koniecznością	wprowadzenia	dedykowanych	zmian	do	serwisu.	
	

	
Serwis	internetowy	Bez	meldunku	
Opis	 serwisu:	 Serwis	 oferuje	 osobom	 fizycznym	 i	 podmiotom	 usługę	 odbierania	 korespondencji	
adresowanej	na	jeden	z	utrzymywanych	przez	usługodawcę	adresów.	Serwis	będzie	alternatywą	dla	
skrzynek	 pocztowych	 –	 nie	 tylko	 pozwala	 na	 doręczanie	 poczty	 do	 miejsca	 innego	 niż	 adres	
zameldowania	czy	zarejestrowania,	ale	dostarcza	też	do	klienta	od	razu	informację	jak	tylko	otrzyma	
on	 tradycyjną	 korespondencję.	 Interfejs	 użytkownika	 w	 przejrzysty	 sposób	 pozwala	 zobaczyć	 jaka	
poczta	oczekuje	na	odbiór	lub	na	doręczenie	(w	zależności	od	wybranego	pakietu	funkcjonalności).		
Od	 strony	 technicznej	 serwis	 to	 kolejny	 przykład	 serwisu	 zbudowanego	 w	 PHP	 z	 wykorzystaniem	
sprawdzonych	w	innych	rozwiązaniach	frameworków.		
	
	

	
Sklep	internetowy	TiedMaid	
Opis	sklepu:	TiedMaid	to	sklep	internetowy	wykorzystujący	możliwość	płatności	PayPal.	
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Serwis	internetowy	Mojsalon.eu	
Opis	 serwisu:	 Mojsalon.eu	 jest	 wyszukiwarką	 usług	 fryzjerskich	 i	 kosmetycznych,	 pozwalającą	
zarejestrować	 salon	 i	 utworzyć	 mu	 wizytówkę	 z	 ofertą.	 Dodatkowo	 pozwala	 klientom	 salonów	
dokonywać	oceny	świadczonych	usług	przez	poszczególne	salony	jak	również	komentować.	
Z	 serwisem	 zintegrowana	 jest	 aplikacja	 na	 platformy	 Android,	 która	 na	 podstawie	 lokalizacji	
użytkownika	 i	 zadanych	 kryteriów	 podpowiada	 gdzie	 znajduje	 się	 kilka	 najbliższych	 salonów	
spełniających	oczekiwania	pytającego.	
	

	
Serwis	internetowy	Maruda24	
Opis	serwisu:	Serwis	zachowany	w	konwencji	bloga	z	elementami	informacyjnymi	na	temat	zdrowia.	
	
Spółka	zapewnia	multiplatformowość	oferowanych	rozwiązań,	tzn.	tworzenie	aplikacji	i	gier	na	większą	
ilość	platform	i	urządzeń,	np.,	Android,	iOS.		
	
Emitent	korzystając	z	podwykonawców,	wykorzystała	swój	potencja	w	zakresie	działań	związanych	z	
branżą	IT	wykonując	powyżej	opisane	produkty.	Zaprezentowane	produkty	wykonywane	na	zlecenie	
podmiotów	 trzecich	 stanowią	 przegląd	 poszczególnych	 technologii	 wykorzystywanych	 do	 ich	
stworzenia,	 jak	również	pokazują	wszechstronność	Emitenta	w	zakresie	przygotowywania	serwisów	
internetowych,	od	prostych	stron,	przez	sklepy,	aż	po	zaawansowane	serwisy	internetowe.	Wskazane	
aplikacje	mobilne	również	cechują	się	różnorodnością	w	zakresie	wykorzystanych	narzędzi,	sposobów	
obsługi	jak	również	mechanizmów	bazodanowych.		
	
Łączne	 przychody	 jakie	 Spółka	 osiągnęła	 ze	 zrealizowania	 prezentowanych	 produktów	 w	 2015	 r.	
wyniosły	187.000,00	zł,	zaś	na	koniec	pierwszego	kwartału	2016	przychody	z	tytułu	realizacji	serwisów	
/	aplikacji	internetowych	wynoszą	125.000,00	zł		
	

2. Strony	mobilne	

Spółka	 oferuje	 przystosowanie	 lub	 tworzenie	 stron	 internetowych	 oraz	 serwisów	 mobilnych	
dedykowanych	do	urządzeń	przenośnych.	Upowszechnienie	nowych	masowych	 źródeł	użytkowania	
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Internetu	 spowodowało	 konieczność	 dostosowania	 jego	 zawartości	 pod	 mobilne	 przeglądarki	
internetowe	 oraz	 specyficzne	 wymagania	 wspomnianych	 urządzeń.	 Zasadniczą	 kwestią	 jest	
konieczność	 uwzględnienia	 znacznie	 mniejszego	 ekranu	 oraz	 dotykowego	 sposobu	 przeglądania		
strony.	
	

3. Usługi	z	zakresu	konsultingu	IT,	wdrożeniowe	oraz	doradztwa	technicznego	

Emitent	oferuje	usługi	wsparcia	zamawiających	w	procesach	wdrożeniowych,	doradztwa	technicznego	
i	konsultingu	IT,	oparte	o	zwinne	metodyki	zarządzania	procesem	wytwórczym.	Realizowane	zlecenia	
obejmują	dostarczenie	usług	na	wszystkich	etapach	tworzenia	aplikacji,	a	więc	analizę,	projektowanie,	
wytwarzanie	 aplikacji;	 instalację	 oraz	 konfigurację	 wytworzonych	 przez	 Emitenta	 aplikacji	 oraz	
wytwarzanie	 dokumentacji	 analitycznej,	 użytkowej,	 projektowej	 oraz	 powykonawczej	 dla	
wytworzonych	aplikacji	poprzez	dostarczenie	zasobów	kadrowych	do	realizacji	zleceń.		
	

5.13.2. Zatrudnienie	
Na	dzień	31	grudnia	2015	roku	oraz	na	koniec	 I	kwartału	2016	r.	Emitent	nie	zatrudniał	etatowych	
pracowników.	W	Spółce	funkcjonuje	jednoosobowy	Zarząd	w	osobie	Kamila	Stanek,	który	pełni	funkcję	
Prezesa	Zarządu.	
W	 Spółce	 realizowana	 jest	 zasada	 racjonalnego	 wykorzystania	 zasobów	 ludzkich,	 a	 struktura	
organizacyjna	Spółki	oparta	jest	o	zasadę	funkcjonalności.	Aktualnie	Spółka	wykorzystuje	do	realizacji	
konkretnych	 projektów	 wykwalifikowanych	 i	 doświadczonych	 programistów	 i	 grafików.	
Długoterminowo	 zaangażowane	 w	 działalność	 Spółki	 na	 podstawie	 umów	 o	 współpracy,	 poza	
Prezesem	Zarządu,	są	jak	wskazano	w	pkt	2.2.4	Dokumentu,	dwie	osoby,	kluczowe	dla	realizacji	celów	
strategicznych	 Emitenta,	 z	 racji	 posiadanego	 doświadczenia	 zawodowego,	 opisanego	 w	 pkt.	 5.5.	
Dokumentu	 Informacyjnego.	 Osoby	 te	 biorą	 aktywny	 udział	 w	 działalności	 operacyjnej	 Spółki,	
wspierają	 podejmowanie	 decyzji	 strategicznych	 dla	 funkcjonowania	 Emitenta,	 dotyczy	 to	 w	
szczególności	decyzji	związanych	z	pozyskiwaniem	nowych	klientów	oraz	realizacją	strategii	rozwoju	
Emitenta,	zarówno	od	strony	kosztów,	HR,	jak	i	planu	dalszego	rozwoju	tworzonych	przez	JWA	aplikacji	
i	 gier	 mobilnych,	 dostarczanych	 klientom	 zewnętrznym,	 ale	 także	 uczestniczą	 w	 wypracowaniu	 i	
dostarczaniu	 rozwiązań	 jak	 najlepiej	 odpowiadających	 aktualnemu	 zapotrzebowaniu	 rynku,	 przy	
jednoczesnym	utrzymaniu	optymalnych	kosztów	oraz	jakości	wytwarzanych	aplikacji	i	gier.	
	
	

5.13.3. Struktura	sprzedaży	i	rynki	zbytu	
W	 latach	 2013	 –	 2014	 główne	 źródło	 przychodów	 Spółki	 stanowiła	 działalność	 usługowa		
w	 budownictwie.	 W	 2015	 roku	 w	 związku	 ze	 zmianą	 profilu	 działalności	 pojawiły	 się	 pierwsze	
przychody	z	działalności	w	obszarze	IT.	Główne	produkty	i	usługi	oferowane	przez	Spółkę	w	2015	roku	
oraz	w	 I	kwartale	2016	roku	można	podzielić	na	dwie	wiodące	grupy,	 tj.	 sprzedaż	aplikacji	 i	gier	na	
platformy	mobilne	oraz	usługi	informatyczne.		
W	 2015	 roku	 Spółka	 zrealizowała	 zakładaną	 strategię	 rozwoju	w	 zakresie	 tworzenia	 aplikacji	 i	 gier	
wykonywanych	 na	 zlecenie	 firm	 zewnętrznych.	 Przede	 wszystkim	 zostały	 zrealizowane	 projekty	
budowy	 serwisów	 puffmonster	 oraz	 The	 Ahoy	 oraz	 aplikacje	 mobilne	 Pogo	 Space,	 Meowhy,	 Milk	
Prince,	 HiWitch	 oraz	 Ashley.	 Całość	 sprzedaży	 została	 zakwalifikowana	 jako	 sprzedaż	 usług	
informatycznych.	Kluczowym	był	wysoko	marżowy	kontrakt	z	Bit	Evil	S.A.	o	wartości	187	000,00		zł,	
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który	umożliwił	 Spółce	wejście	na	 rynek	 IT.	Realizacja	 kolejnego	kontraktu	 zawartego	 z	Pentacomp	
Systemy	Informatyczne	Sp.	z	o.o.	rozpoczęła	się		na	początku	2016	r.		

Poziom	przychodów	oraz	wynik	z	podstawowej	działalności	Spółki	na	koniec	I	kwartału	2016	roku	są	
zgodne	z	założeniami	Zarządu	Emitenta.	Spółka	odnotowała	wzrost	przychodów	oraz	poprawę	wyniku	
finansowego	w	porównaniu	do	wyników	osiągniętych	z	działalności	w	nowym	segmencie	w	2015	r.,	
głównie	 za	 sprawą	 realizacji	 ramowego,	 długoterminowego	 kontraktu	 dla	 Pentacomp	 Systemy	
Informatyczne	S.A.	(umowa	zawarta	na	czas	nieokreślony),	który	na	tym	etapie	gwarantuje	przychody	
na	 przewidywalnym,	 stałym	 poziomie,	 jak	 również	 podpisania	 kontaktów	 z	 Bit	 Evil	 S.A.	 oraz	 DA	
Management	 Sp.	 z	 o.o.,	 gwarantujących	 bezpieczeństwo	 finansowe	 oraz	 umożliwiających	 dalszy	
rozwój	Spółki.			

	
W	 2016	 roku	 Spółka	 planuje	 rozpocząć	 wytwarzanie	 własnych	 produktów,	 tworząc	 gry	 i	 serwisy	
internetowe,	 o	 charakterze	 usługowym	 i	 rozrywkowym,	 w	 celu	 zdywersyfikowania	 wpływów	 z	
projektów	wewnętrznych	i	zewnętrznych.	Spółka	opracowuje	modele	biznesowe	pod	kątem	każdego	
z	projektowanych	produktów.	
	
Tabela	nr	3.	Przychody	ze	sprzedaży	według	produktów	i	usług	–	dane	podane	w	zł.		

Wyszczególnienie	 2014	r.	 2015	r.	 31.03.2016	r.	

Przychody	ze	sprzedaży	usług	budowlanych		 1.328.264,00	 89.829,20	 0,00	

Przychody	ze	sprzedaży	usług	
informatycznych	–	konkretne	produkty	/	
serwisy	realizowane	dla	Bit	Evil	S.A.	oraz	DA	
Management	Sp.	z	o.o.	

0,00	 187.000,00	 125.000,00	

Inne	(m.in.	usługi	eksperckie	i	doradcze	z	
realizacji	długoterminowych	umów	
doradztwa	technicznego	realizowane	
godzinowo	na	zlecenie	klientów	-		umowa	z	
Pentacomp	Systemy	Informatyczne	S.A.)	

1.580,00	 200,00	 844.000,00	

Przychody	ze	sprzedaży	ogółem	 1.329.844,00	 277.029,20	 969.000,00	

Źródło:	Emitent	
	

Grupę	 docelową,	 do	 której	 kierowane	 są	 produkty	 i	 usług	 Spółki	 stanowią	 firmy	 informatyczne,	
marketingowe,	studia	deweloperskie,	wydawcy	gier	oraz	firmy	zajmujące	się	prowadzeniem	biznesu	
internetowego.	 Po	 rozszerzeniu	 działalności	 Spółki	 o	 własne	 produkty,	 w	 tym	 aplikacje	 mobilne	 i	
serwisy,	grupą	docelową	Spółki	będą	użytkownicy	platform	mobilnych	oraz	społeczność	internetowa.		
	
	

5.13.4. Projekty	zrealizowane	przez	Emitenta		
Spółka	 JWA	 od	 początku	 działalności	 dąży	 do	 zaoferowania	 jak	 najwyższej	 jakości	 i	 staranności	
oferowanych	 usług.	 Pomimo	 krótkiego	 okresu	 działalności	 w	 branży	 IT	 Spółka	 zrealizowała	 kilka	
kluczowych	projektów.	
	
Poniżej	została	przedstawiona	wybrane	istotne	dla	działalności	Emitenta	zrealizowane	projekty.		
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Tabela	nr	4.	Wybrane	realizacje	
Data	 Projekty	zrealizowane		
	 	

Grudzień	2015	r.	
W	 ramach	 umowy	 zawartej	 z	 BitEvil	 S.A.	 zrealizowane	 zostały	 projekty	 budowy	
serwisów	puffmonster	oraz	The	Ahoy	oraz	aplikacje	mobilne	Pogo	Space,	Meowhy,	
Milk	Prince,	HiWitch	oraz	Ashley	

Styczeń	–	Marzec	2016	r.		

W	 ramach	 umowy	 zawartej	 z	 Pentacomp	 Systemy	 Informatyczne	 S.A.	 zostały	
realizowane	 zadania	 w	 ramach	 zleceń	 w	 zakresie	 m.in.:	 analizy,	 projektowania,	
wytworzenia	 aplikacji;	 instalacji	 oraz	 konfiguracji	 wytworzonych	 przez	 Spółkę	
aplikacji;	 wytwarzania	 dokumentacji	 analitycznej,	 użytkowej,	 projektowej	 oraz	
powykonawczej	dla	wytworzonych	aplikacji	

Luty-Marzec	2016	r.	
W	 ramach	 umowy	 zawartej	 z	 BitEvil	 S.A.	 zrealizowane	 zostały	 projekty	 budowy	
serwisów	Polskie	Marki,	TiedMaid,	Maruda24,	Dobro	czy	zło,	Sova	Watchmann,		

Marzec	2016	r.	
W	 ramach	 umowy	 zawartej	 z	 DA	 Management	 sp.	 z	 o.o.	 zrealizowane	 zostały	
projekty	 budowy	 serwisów	 Mojsalon,	 Chmiuro,	 Czysiekreci,	 Bezmeldunku,	
Mydłoimazidło	oraz	serwis	do	obsługi	sprzedaży	płyt	winylowych		

Źródło:	Emitent	

	

Intensyfikacja	działań	sprzedażowych	oraz	realizacja	wysokiej	jakości	produktów	w	2015	r.	umożliwiła	
pozyskanie	nowych	klientów,	co	wpłynęło	na	znaczący	i	stabilny	wzrost	przychodów	Spółki	w	I	kwartale	
2016	 r.	 do	poziomu	969.000,00	 zł	 oraz	wygenerowanie	 zysku	netto	na	poziomie	141.722,68	 zł,	 jak	
również	 zmniejszenie	 w	 przychodach	 ogółem	 udziału	 spółki	 Bit	 Evil	 S.A.	 z	 67,50%	 do	 2,58%	 W	
perspektywie	produktowej,	w	I	kwartale	2016	r.	Spółka	umocniła	swoją	pozycję	w	rynku	rozwiązań	IT.	
Ze	 względu	 na	 podpisane	 kontrakty,	 dynamikę	 wzrostu	 pozyskiwanych	 klientów	 oraz	 dynamikę	
sprzedaży,	Spółka	pozytywnie	ocenia	perspektywy	działalności	na	kolejne	lata.		

	
5.13.5. Konkurencja		

Konkurencję	Emitenta	stanowią	małe	i	średnie	spółki	działające	w	obszarach	specjalizacji	Emitenta	na	
polskim	rynku.	
Poniżej	przedstawiono	wybrane,	przykładowe	spółki	prowadzące	działalność	konkurencyjną:	

– Trui	sp.	z	o.o.	(stopień	konkurencji	-	średni).	
– Human	device	sp.z	o.	o.	(stopień	konkurencji	-	średni).	
– Aitnet	(stopień	konkurencji	-	średni).	

	
5.13.6. Analiza	rynku	IT	

Z	przeprowadzonej	przez	analityków	 firmy	KPMG	analizy	głównych	 trendów	z	prognoz	dotyczących	
rozwoju	rynku	IT	w	Europie	Wschodniej	w	segmencie	małych	i	średnich	przedsiębiorstw	dokonanej	na	
podstawie	 raportu	 „Forecast	 analysis:	 Small	 and	midsize	 business	 extermal	 IT	 speding,	worldwide,	
2011-2017,	 firmy	 Gartner,	 która	 jest	 międzynarodowym	 przedsiębiorstwem	 doradczo-opiniującym	
w	zakresie	technologii	informatycznych,	należy	zauważyć,	że:		

− widoczny	jest	trend	spadkowy	w	segmencie	wydatków	na	sprzęt,	których	udział	w	strukturze	
wydatków	 IT	 systematycznie	 maleje	 –	 taki	 kierunek	 rozwoju	 rynku	 przybliża	 strukturę	
wydatków	IT	do	struktury	obserwowanej	w	Europie	Zachodniej,	
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− widoczny	 jest	 wyraźny	 trend	 wzrostowy	 w	 segmencie	 wydatków	 na	 oprogramowanie,	
co	 szczególnie	 w	 segmencie	mniejszych	 przedsiębiorstw	 stwarza	możliwości	 rozwoju	 usług	
chmury	w	segmencie	SaaS	(zdalny	dostęp	do	oprogramowania).	

	
Wykres	 nr	 1.	 Wartość	 i	 struktura	 rynku	 IT	 w	 Europie	 Środkowo	 –	 Wschodniej	 w	 latach	 2011-2017		
w	sektorze	małych	i	średnich	przedsiębiorstw	(dane	w	mld	PLN).	
	

	
Źródło:	 Opracowanie	 własne	 Emitenta	 na	 podstawie	 raportu	 „Forecast	 analysis:	 Small	 and	 midsize	 business	 external	 IT	
spending,	worldwide,	2011-2017,	1Q13	Update‟,	Gartner	2013.	
	

Ten	 kierunek	 zmiany	 struktury	 rynku	 przybliża	 obraz	 Europy	 Środkowo	 –	 Wschodniej	 do	 sytuacji	
występującej	w	Europie	Zachodniej,	gdzie	dominującym	segmentem	są	usługi.	Dla	segmentu	sprzętu	
w	Europie	Zachodniej	prognozowany	jest	wyraźny	trend	spadkowy	z	dynamiką	w	okresie	2011-2017	
na	poziomie	ok.	2%,	co	ma	spowodować	spadek	udziału	tego	segmentu	w	2017	roku	poniżej	25%.	
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Wykres	 nr	 2.	 Wartość	 i	 struktura	 rynku	 IT	 w	 Europie	 Zachodniej	 z	 latach	 2011-2017	 w	 sektorze	 małych	 i	 średnich	
przedsiębiorstw	(dane	w	mld	PLN).	

	
Źródło:	 Opracowanie	 własne	 Emitenta	 na	 podstawie	 raportu	 „Forecast	 analysis:	 Small	 and	 midsize	 business	 external	 IT	
spending,	worldwide,	2011-2017,	1Q13	Update‟,	Gartner	2013.	
	

Według	prognoz	analityków	 firmy	Gartner,	wartość	 rynku	 środkowoeuropejskiego	 sięgnie	14,8	mld	
euro	w	2014	roku	oraz	15,7	mld	euro	w	2015	roku,	co	oznacza	wzrost	o	6%.	Całkowita	wartość	rynku	
w	2013	roku	wyniosła	14,6	mld	euro,	co	oznacza	wzrost	o	2,5%	w	porównaniu	z	2012	roku.	
Wydatki	w	zakresie	IT	małych	i	średnich	przedsiębiorstw	w	regionie	Europy	Środkowo	–	Wschodniej	
będą	 rosły	w	okresie	2011-2017	 ze	 średnioroczną	dynamiką	na	poziomie	ok.	4%.	Oprogramowanie		
i	 usługi	 są	 prognozowane	 jako	 segmenty	 wzrostu	 (średnioroczna	 dynamika	 wzrostu	 na	 poziomie	
odpowiednio	 9	 i	 4,7%),	 podczas	 gdy	 w	 przypadku	 segmentu	 sprzęt	 przewidywany	 jest	 spadek	
ze	średnioroczną	dynamiką	na	poziomie	ok.	0,5%.	Takie	prognozy	rozwoju	rynku	wpływają	na	zmianę	
jego	struktury	–	istotnie	maleje	udział	sprzętu	na	rzecz	przede	wszystkim	oprogramowania.	
	
W	przypadku	małych	podmiotów	zatrudniających	od	10	do	99	pracowników	analitycy	firmy	Gartner	
przewidują	niszą	dynamikę	wzrostu	wartości	wydatków	w	Europie	Wschodniej	w	 latach	2011-2017	
(średnioroczna	dynamika	na	poziomie	ok.	2%).	W	tym	segmencie	przedsiębiorstw	struktura	wydatków	
znacznie	odbiega	od	 segmentu	najmniejszych	podmiotów.	 Istotną	pozycję	 stanowią	 już	wydatki	 na	
usługi	–	na	poziomie	ok.	14%.	Ponadto	udział	wydatków	na	sprzęt	jest	znacznie	wyższy	w	stosunku do	
wydatków	na	oprogramowanie.	Jednak	zgodnie	z	założeniami	prognoz	udział	ten	ma	systematycznie	
maleć	 w	 wyniku	 spadku	 wydatków	 na	 sprzęt	 w	 okresie	 2011-2017	 (średnioroczna	 dynamika	 na	
poziomie	 2,3%)	 na	 rzecz	wydatków	 na	 oprogramowanie	 (średnioroczna	 dynamika	 na	 poziomie	 ok.	
10%)	i	usługi	(średnioroczna	dynamika	na	poziomie	4,5%).	
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Wykres	 nr	 3.	 Wartość	 i	 struktura	 rynku	 IT	 w	 Europie	 Wschodniej	 w	 latach	 2011-2017	 w	 sektorze	 małych	 i	 średnich	
przedsiębiorstw	–	segment	małych	przedsiębiorstw.	Dane	w	mld	PLN.	

	

	
Źródło:	 Opracowanie	 własne	 Emitenta	 na	 podstawie	 raportu	 „Forecast	 analysis:	 Small	 and	 midsize	 business	 external	 IT	
spending,	worldwide,	2011-2017,	1Q13	Update‟,	Gartner	2013.	

	
Analiza	 przygotowana	 dla	 Kapsch	 BusinessCom	 dotycząca	 analizy	 krajów	 odznaczających	 się	
największymi	rynkami	IT,	wyróżnia	w	pierwszej	trójce:	Austrię,	Turcję	oraz	Polskę.	Roczne	wydatki	na	
ICT	przekraczają	w	nich	5	mld	euro.	Wartość	rynku	polskiego	szacowana	jest	na	kwotę	5,6	mld	euro.		
Wykres	nr	4.	ITC	Market	Development	Index	

	
Źródło:	ITwiz,	Piotr	Waszczuk,	Świetne	prognozy	dla	polskiego	rynku	IT,	25.04.2014	
	
Przedstawiciele	 firmy	 Kapsch	 prognozują	 wysoką	 dynamikę	 polskiego	 rynku,	 która	 zaledwie		
w	przeciągu	kilku	lat	może	przyczynić	się	do	przewyższenia	wartości	rynku	IT	w	Austrii,	szacowanego	
obecnie	na	kwotę	6,14	mld	euro.	Polska	oceniana	jest	jako	najbardziej	wartościowy	rynek	zarówno	jeśli	
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chodzi	o	skalę	inwestycji	przewidywanych	w	ciągu	najbliższych	trzech	lat.	Odznaczamy	się	ogromnym	
potencjałem	 lokalnej	 branży,	 która	 podąża	 za	 światowymi	 trendami,	 stając	 się	 liderem	 na	 rynkach	
Europy	Środkowo-Wschodniej.	
	
Charakterystyka	sektora	IT/ICT	w	Polsce	
	
Branża	IT	jest	jednym	z	najszybciej	rozwijających	się	sektorów	gospodarki.	Do	głównych	jej	motorów	
wzrostu	należą:	napływ	inwestycji	zagranicznych,	dostępność	pomocy	publicznej	oraz	nowe	kierunki	
rozwoju	 sektora.	 Tempo	 zmian	 technologicznych,	 a	 co	 za	 tym	 idzie	 stosunkowo	 krótki	 cykl	 życia	
technologii	informacyjnych	poniekąd	wymuszają	na	przedsiębiorstwach	ciągłe	inwestowanie	w	obszar	
IT/ICT.	Sektor	technologii	informacyjnych	i	komunikacyjnych	zwany	w	skrócie	ICT	(ang.	Information	and	
Communication	Technologies),	to	branża	gospodarki	obejmująca	przedsiębiorstwa,	których	głównym	
rodzajem	 działalności	 jest	 produkcja	 dóbr	 i	 usług	 pozwalających	 na	 elektroniczne	 rejestrowanie,	
przetwarzanie,	 transmitowanie,	odtwarzanie	 lub	wyświetlanie	 informacji.	 	 ICT	odgrywa	niezmiernie	
ważną	 rolę	 we	 współczesnej	 gospodarce,	 gdyż	 oddziałuje	 nie	 tylko	 bezpośrednio	 na	 wzrost	
produktywności,	 produkcji	 towarów,	 usług,	 zatrudnienia	 i	 wydajności	 pracy,	 lecz	 i	 pośrednio	 na	
pozostałe	gałęzie	gospodarki.	W	2015	r.	sektor	ten	odznaczał	się	największym	udziałem	w	strukturze	
zatrudnienia	firm	w	usługach	IT,	wynoszącym	ok.	58%.	
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Wykres	nr	5.	Struktura	zatrudnienia	firm	w	usługach	IT	w	podziale	na	branże.	

	
Źródło:	2015.	Rynek	usług	IT	w	Polsce,	ABSL.	Opracowanie	na	podstawie	ankiety	skierowanej	do	firm		zatrudniających	38	000	
osób.	

	
Według	danych	PARP	oraz	Polskiej	Izby	Informatyki	i	Telekomunikacji,	wartość	polskiego	rynku	IT/ICT	
szacowana	jest	na	około	20	mld	euro	(84	mld	zł)	rocznie.	Natomiast	European	Information	Technology	
Observatory	(EITO)	oszacowała	polski	rynek	IT/ICT	w	2012	roku	na	około	15,7	mld	euro,	co	dało	Polsce	
9	 miejsce	 w	 Unii	 Europejskiej.	 Pozycja	 9	 została	 również	 utrzymana	 w	 2013	 roku,	 gdzie	 zgodnie		
z	raportem	Departamentu	Gospodarki	Elektronicznej	Ministerstwa	Gospodarki	pt.	„Potencjał	wzrostu	
sektora	ICT	w	Polsce	w	perspektywie	do	10	lat”	polski	rynek	IT/ICT	został	oszacowany	na	prawie	16	mln	
USD.		
Na	podstawie	badań	przeprowadzonych	przez	Departament	Gospodarki	Elektronicznej	Ministerstwa	
Gospodarki	wyróżniono	9	najważniejszych	czynników	wpływających	na	rozwój	polskiego	sektora	ITC	
zgodnie	z	procentem	odpowiedzi	uznających	ten	czynnik	za	najważniejszy.	
	
	
Wykres	nr	6.	Najważniejsze	czynniki	wpływające	na	rozwój	polskiego	sektora	ITC.	

	
01	-	zmiana	sytuacji	gospodarczej	w	kraju	
02	-	innowacyjność	polskich	firm	i	eksport	rozwiązań	ICT	
03	-	dostępność	wykwalifikowanych	pracowników		
04	-	dostępność	finansowania	ze	środków	unijnych		
05	-	zmiana	warunków	prawnych	prowadzenia	działalności		
06	-	zmiana	klimatu	politycznego	w	kraju		
07	-	zmiana	kosztów	siły	roboczej		
08	-	rozwój	działalności	zagranicznej	polskich	dostawców	ICT		
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09	-	inwestycje	zagranicznych	dostawców	ICT	w	Polsce.	
	
Źródło:	 Departament	 Gospodarki	 Elektronicznej	 Ministerstwa	 Gospodarki,	 „Potencjał	 wzrostu	 sektora	 ICT	 w	 Polsce		
w	perspektywie	do	10	lat”,	2013	rok.	
	

Kondycja	branży	IT/ICT	jest	pochodną	ogólnej	sytuacji	gospodarczej.	Podstawowymi	determinantami	
rozwoju	tego	rynku	jest	poziom	wzrostu	PKB	oraz	planowane	wydatki	 inwestycyjne	przedsiębiorstw		
i	odbiorców	instytucjonalnych.		
	
Zgodnie	z	dokumentem	Rady	Ministrów	pt.:	„Wieloletni	Plan	Finansowy	Państwa	na	lata	2014–2017”		
z	kwietnia	2014	r.	wzrost	PKB	w	latach	2014-2017	będzie	kształtował	się	na	poziomie:	2,5%	(w	2014	
roku),	3,8%	(w	2015	roku),	4,3%	(w	2016	roku)	i	4,3%	(w	2017	roku).	
Według	PARP	udział	polskiego	rynku	ICT	w	tworzeniu	polskiego	Produktu	Krajowego	Brutto	wynosił		
w	2013	roku	około	5%,	a	do	2020	roku	udział	ten	ma	wynosić	pomiędzy	9%	a	13%	PBK.	Ministerstwo	
Gospodarki	szacuje,	iż	udział	rynku	ICT	w	PBK	w	2020	roku	osiągnie	poziom	nawet	15%.		
	
Zgodnie	z	danymi	GUS	w	Polsce	działa	około	1540	firm	z	sektora	ICT,	z	czego	218	zajmuje	się	produkcją,	
a	1322	usługami.	Przychody	firm	informatycznych	działających	w	Polsce	wzrosły	w	2013	roku	o	17%		
w	porównaniu	z	2012	roku	(43,6	mld	zł)	i	wyniosły	50,5	mld	zł.	Wartość	eksportu	polskich	rozwiązań	
IT/ICT	według	szacunków	GUS	wynosi	34	mld	euro,	co	stanowi	6,2%	całego	polskiego	eksportu.	
	
W	 roku	 2013	 udział	 firm	 deklarujących	 wykorzystanie	 narzędzi	 IT	 do	 rozwiązania	 problemów	
biznesowych	wzrósł	do	niemal	65%.	Największym	rynkiem	zbytu	dla	dostawców	IT	w	kraju	pozostaje	
administracja	publiczna.	 Sprzedaż	do	 tego	 sektora	usług	 i	produktów	 teleinformatycznych	wyniosła		
w	2013	roku	2,58	mld	zł,	a	w	2012	roku	2	mld	zł.	Wydatki	jednostek	administracji	publicznej	stanowią	
prawie	25%	wszystkich	przychodów	w	sektorze	 IT.	Główną	 siłą	napędową	 inwestycji	 realizowanych	
przez	instytucje	centralne	i	samorządowe	są	środki	unijne,	intensywnie	wykorzystywane	dla	wdrożeń	
rozwiązań	 IT.	 Dostępność	 funduszy	 unijnych	 w	 perspektywie	 finansowej	 2014–2020	 pozwala	
oczekiwać	 dalszego,	 niezagrożonego	wzrostu	wydatków	w	 tym	 segmencie.	 Realizację	 projektów	 IT		
w	 administracji	 wspierać	 będzie	 również	 przyjęty	 w	 listopadzie	 2013	 r.	 Program	 Zintegrowanej	
Informatyzacji	 Państwa	 do	 2020	 r.	 (PIZP).	 Celem	 programu	 jest	 stworzenie	 spójnego	 i	 sprawnego	
systemu	 informacyjnego	 państwa,	 dostarczającego	 e-usługi	 na	 poziomie	 krajowym	 i	 europejskim		
w	sposób	efektywny	pod	względem	jakości	i	kosztów.		
	
Szacunkowy	koszt	projektów	zaplanowanych	w	PIZP	to	około	5	mld	zł,	w	tym	80%	pochłonie	budowa	
systemów	 dostarczających	 e-usługi	 dla	 obywateli	 i	 przedsiębiorców,	 a	 pozostałe	 20%	 tej	 kwoty	
zostanie	przeznaczone	na	sfinansowanie	tzw.	uzupełnienia	infrastruktury	teleinformatycznej.	Drugim	
w	 kolejności	 największym	 sektorem	 odbiorców	 IT	 była	 telekomunikacja,	 do	 której	 firmy	 z	 branży		
IT	sprzedały	rozwiązania	za	2,58	mld	zł.	Kolejni	najwięksi	odbiorcy	rozwiązań	teleinformatycznych	to	
małe	i	średnie	przedsiębiorstwa	-	2,55	mld	zł,	sektor	bankowy	2,27	mld	zł	i	sektor	handlu	-	2,20	mld	zł.	
W	 pierwszej	 dwudziestce	 raportu	 „Deloitte	 Technology	 Fast	 50	 Central	 Europe	 2014”	 wśród	 firm		
z	 Europy	 Środkowo-Wschodniej	 znalazło	 się	 aż	 osiem	 przedsiębiorstw	 z	 Polski.	 Wśród	 50	 szybko	
rosnących	 firm	 nowych	 technologii	 ponad	 1/3	 firm	 stanowią	 krajowe	 przedsiębiorstwa.	 W	 Polsce		
w	 firmach	 świadczących	 usługi	 IT	 pracuje	 ponad	 140	 tys.	 osób,	 w	 tym	 55	 tys.	 pracowników	 jest	
zatrudnionych	 w	 dużych	 przedsiębiorstwach	 (>200	 osób),	 z	 tego	 jedna	 trzecia	 działa	 w	 firmach	
należących	do	krajowego	kapitału.		Udział	firm	świadczących	usługi	IT	dla	wyszczególnionych	branż	jest	
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największy	w	przypadku	technologii	oraz	telekomunikacji	(ponad	54%).	Analizując	zasięg	geograficzny	
działalności	firm	z	polskim	kapitałem	należy	zauważyć,	że	dominująca	część	z	nich	kieruje	swoje	usługi	
do	klientów	z	Polski	(88%).	
	
Wykres	nr	7.	Struktura	branżowa	klientów	obsługiwanych	przez	firmy	zatrudniające	<100	osób.	

	
Źródło:	2015.	Rynek	usług	IT	w	Polsce,	ABSL.		
	
	
Wykres	nr	8.	Struktura	rynku	IT	według	sektorów.	

	
Źródło:	The	Polish	ICT	Market	2013/2014.	

	
Sektor	 informatyczny	 w	 Polsce	 to	 jeden	 z	 najważniejszych	 i	 najsilniejszych	 przemysłów	 krajowej	
gospodarki,	z	dobrymi	perspektywami	na	dalszy	wzrost.	W	2013	roku	usługi	IT	w	Polsce	stanowiły	około	
1,7%	wartości	globalnego	 rynku	usług	 IT,	 z	kolei	wartość	 rynku	usług	 IT	 to	29%	całkowitej	wartości	
rynku	IT	w	Polsce	(dane	IDC).	Wydatki	na	usługi	IT	będą	rosły	w	Polsce	w	średniorocznym	tempie	4,6%	
(CAGR,	2013-2018),	co	pozwoli	osiągnąć	w	roku	2018	poziom	ok.	4	mld	USD.	Według	danych	firmy	
badawczej	DiS,	w	2013	roku	wartość	rynku	wzrosła	o	4%	i	osiągnęła	poziom	21,2	mld	zł,	co	stanowi	
prawie	1,5%.	PKB.	Eksperci	uważają,	że	Polska	jest	obecnie	jednym	z	największych	zagłębi	IT	w	Europie,	
a	przemysł	informatyczny	będzie	rósł	w	najbliższych	latach.	Firma	konsultacyjna	Pierre	Audion	ocenia,	
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że	w	 okresie	 2011-2014,	 polski	 sektor	 IT	 zyskuje	 na	wartości	 7,2%	 rocznie.	 Zdaniem	Pierre	Audion	
Consultants	w	roku	2015	Polska	będzie	drugim	(po	Rosji)	 rynkiem	IT	Europy	Środkowo-Wschodniej.	
Natomiast	wartość	rynku	IT	w	Polsce	w	2016	roku	jest	prognozowana	przez	PMR	na	poziomie	ok.	37,5	
mld	PLN,	co	w	porównaniu	do	roku	2011	oznacza	wzrost	na	poziomie	ok.	35%.	Średnioroczna	dynamika	
wzrostu	 kształtuje	 się	 na	 poziomie	 ok.	 6%,	 przy	 czym	 od	 2013	 r.	 prognozuje	 się	 stopniowe	
wyhamowywanie	dynamiki	wzrostu.	Analizując	strukturę	rynku	należy	zauważyć,	że	segmenty	sprzętu	
i	usług	dominują	z	udziałem	na	poziomie	ok.	40%	każdy.	Segment	oprogramowania	stanowi	ok.	20%.	
	
Wykres	nr	9.	Roczne	zmiany	zatrudnienia	w	firmach	świadczących	usługi	IT	

	
	
Źródło:	2015.	Rynek	usług	IT	w	Polsce,	ABSL.	
	
Wykres	nr	10.	Prognoza	wartości,	tempo	wzrostu	i	struktury	rynku	IT	w	Polsce	w	latach	2011-2016.	
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Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	raportu	„Development	forecast	for	the	IT	market	in	Poland	in	2012-2016‟	PMR	
Publications,	2012.	

	
Wraz	z	 rozwojem	sektora	 informatycznego	będzie	 rósł	popyt	wewnętrzny	na	nowe	rozwiązania	 ICT	
zarówno	w	organizacjach	publicznych,	 jak	i	w	sektorze	komercyjnym.	Firmy	działające	w	warunkach	
otwartej	 gospodarki	 oraz	 wspólnego	 rynku	 UE	 są	 zmuszone	 inwestować	 w	 nowy	 sprzęt,	
oprogramowanie	i	usługi,	by	utrzymywać	konkurencyjność.	Dodatkowo	w	polskich	przedsiębiorstwach	
obecnie	 obserwowana	 jest	 fala	 modernizacji	 systemów	 IT,	 głównie	 w	 sektorze	 finansowym,	 ale	
również	w	przemyśle.	Rośnie	również	zapotrzebowanie	na	rozwiązania	mobilne	i	narzędzia	analityczne,	
pozwalające	 lepiej	 wykorzystać	 potężne	 ilości	 danych	 obecnie	 gromadzonych.		
W	 szczególności	 prognozuje	 się,	 że	 w	 perspektywie	 do	 10	 lat	 sprzedaż	 będzie	 najszybciej	 rosła	
w	następujących	segmentach:	
	
	
Wykres	nr	11.	Sprzedaż	których	rozwiązań	będzie	rosła	najszybciej.	
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Źródło:	 Departament	 Gospodarki	 Elektronicznej	 Ministerstwa	 Gospodarki,	 „potencjał	 wzrostu	 sektora	 ICT	 w	 Polsce	
w	perspektywie	do	10	lat”,	2013	rok.	

	
Z	badań	przeprowadzonych	przez	PMR	wśród	ok.	100	specjalistów	zatrudnionych	w	firmach	IT	został	
stworzony	 sumaryczny	wskaźnik	 obrazujący	 poziom	 koniunktury	w	polskiej	 branży	 IT.	Narzędzie	 to	
doskonale	ilustruje	całokształt	przemian,	które	dokonały	się	w	Polsce	na	przestrzeni	minionego	roku	
2014.	Dodatkowo,	na	poniższych	wykresach	można	zaobserwować	zmienność	nastrojów	w	branży	IT	
w	 perspektywie	 trzech	 minionych	 lat,	 gdzie	 wartość	 indeksu	 wynosi	 37,3	 pkt,	 co	 oznacza	 wzrost	
wartości	o	11,4	pkt	w	porównaniu	do	wartości	z	2013	r.	
	
Wykres	nr	12.	Indeks	koniunktury	na	rynku	IT	w	Polsce,	2012-2014.	

	
Źródło:	PMR,	Rynek	IT	w	Polsce	2014	–	Prognozy	rozwoju	na	lata	2014-2018.		

	
Należy	jednak	pamiętać,	że	sukces	przemysłu	informatycznego	opiera	się	przede	wszystkim	na	dużych	
zasobach	 dobrze	 wykwalifikowanych	 inżynierów	 IT.	 Polska	 Agencja	 Informacji	 i	 Inwestycji	
Zagranicznych	 informowało	 w	 raporcie	 z	 2013	 roku,	 że	 rokrocznie	 informatykę	 kończy	 15	 000	
absolwentów,	a	99	500	licealistów	uczęszcza	do	klas	ze	specjalizacją	informatyczną.	Od	tegoż	też	roku	
Informatyka	jest	najpopularniejszym	kierunkiem	studiów	w	Polsce.	Dodatkowo,	rynek	pracy	w	sektorze	
jest	 bardzo	 elastyczny	 oraz	 konkurencyjny,	 jako	 że	 średnie	wynagrodzenie	 jest	 ok.	 57%	wyższe	 od	
średniej	krajowej,	co	z	kolei	zapewnia	wysoką	jakość	pracowników.	
W	opublikowanym	w	2015	r.	raporcie	pt.:	„IDC	Predictions	2015:	Accelerating	Innovation	–	and	Growth	
–	on	the	3rd	Platform”,	siłą	napędową	rozwoju	rynku	IT	mają	być	cztery	technologiczne	filary,	takie	jak:	
rozwiązania	mobilne,	usługi	w	chmurze,	big	data	i	analityka	oraz	sieci	społecznościowe.	
Według	prognoz	przeprowadzonych	przez	firmę	Audytel	S.A.	w	2016	roku	rynek	IT	wyprzedzi	rynek	
komunikacji	elektronicznej,	a	rok	później	osiągnie	wartość	ponad	50	mld	zł.	Wzrost	będzie	zawdzięczać	
rozwojowi	 usług	 dostarczanych	 w	 chmurze	 (Cloud	 Computing),	 które	 są	 obecnie	 jednym		
z	najdynamiczniej	rozwijających	się	trendów	w	Polsce	i	na	świecie.		
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Wykres	nr	13.	Perspektywy	wzrostu	rynku	usług	outsourcingowych	IT	(2013-2018).	

	

	
Źródło:	2015.	Rynek	usług	IT	w	Polsce,	ABSL.	

	
Szacuje	 się,	 że	 usługi	 outsourcingowe	w	 latach	 2013-2018	wzrosną	 z	 18,8%	 do	 21,9%.	 Najbardziej	
dynamiczny	 wzrost	 odnotują	 usługi	 z	 zakresu	 hostingu	 infrastruktury	 (17,5%	 CAGR,	 2103-2108)		
i	 zarządzania	 aplikacjami	 klienta	 (17,6%	 CAGR,	 2013-2018),	 do	 czego	 przyczyni	 się	 wspomniane	
wcześniej	wykorzystanie	rozwiązań	w	chmurze.	

	
	
5.13.7. Analiza	rynku	gier	i	aplikacji	mobilnych	

W	styczniu	2015	roku	prawie	42%	ludności	na	świecie	miała	dostęp	do	Internetu,	co	stanowi	znaczny	
wzrost	w	porównaniu	z	zeszłorocznymi	35%.	Rozwój	Internetu,	który	jest	już	nie	tylko	źródłem	wiedzy,	
ale	 przede	 wszystkim	 kanałem	 usługowo-sprzedażowym,	 pociągnął	 za	 sobą	 powstanie	 urządzeń	
przenośnych.	Wraz	ze	wzrostem	liczby	użytkowników	urządzeń	mobilnych,	rośnie	liczba	oferowanych	
aplikacji	mobilnych	(z	ang.	application	software,	w	skrócie	„app”)	tj.	oprogramowania	tworzonego	przy	
użyciu	różnych	platform	i	języków	programowania.	Coraz	więcej	usługodawców	próbuje	dostosować	
swoje	 oferty	 do	 stylu	 życia	 swoich	 użytkowników.	 Dzięki	 temu	 zaawansowane	 usługi	 dostępne	 za	
pośrednictwem	 telefonów	 komórkowych,	 smartfonów,	 tabletów	 czy	 tzw.	 Palmtopów	 (małych	
przenośnych	komputerów	osobistych),		będą	w	przyszłości	dźwignią	rynku	mobilnego,	który	z	roku	na	
rok	staje	się	coraz	bardziej	dochodowy.		
Prognozy	wskazują,	że	do	2020	roku	liczba	urządzeń	mobilnych	działających	na	świecie	wzrośnie	z	2,6	
mld	 obecnie	 do	 6,2	 mld	 sztuk.	 Aż	 85%	 użytkowników	 komórek	 woli	 korzystać	 z	 aplikacji,	 bo	 jak	
przekonują	analitycy	amerykańskiej	firmy	„Compuware”,	uznają	je	za	wygodniejsze	i	bardziej	przyjazne	
w	 obsłudze.	 Liczba	 pobrań	 aplikacji	 ze	 sklepów	mobilnych	 za	 4	 lata	ma	 osiągnąć	 poziom	 284	mld.	
Według	„Flurry	Analytics”	każdy	ze	sklepów	z	mobilnymi	aplikacjami	odnotował	w	2014	roku	wzrost	
liczby	pobrań.	Największym	powodzeniem	cieszyły	się	te	z	sektora	tzw.	„retail”.	Łącznie	szacuje	się,	że	
wzrost	ten,	dotyczący	głównie	aplikacji	związanych	z	zakupami,	wynosi	rokrocznie	174%.	We	wrześniu	
2014	 roku	 liczba	 unikalnych	 użytkowników	 telefonów	 komórkowych	 przekroczyła	 50%	 ludności	 na	
świecie,	 obecnie	 jest	 to	 5%	 wzrost	 w	 stosunku	 do	 tego	 samego	 okresu	 w	 zeszłym	 roku.	 GSMA	
Intelligence	i	Ericsson	odnotowują	więcej	niż	7	mld	aktywnych	abonamentów	komórkowych,	ale	ważne	
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jest,	 aby	 pamiętać,	 że	 średnia	 globalna	 liczba	 telefonów	 na	 użytkownika	 wciąż	 utrzymuje	 się	 na	
poziomie	około	2	sztuk.	
Z	kolei	eksperci	„DFC	Intelligence”	przewidują,	że	globalny	rynek	software'u	dystrybuowanego	metodą	
tradycyjną	(komputery,	konsole)	jaki	i	cyfrową	(gry	online,	tablety,	smartfony)	we	wszystkich	krajach	
świata,	na	wszystkich	platformach,	przekroczy	wartość	100	miliardów	dolarów	w	2019	roku.		
	
Wykres	nr	14.	Światowy	rynek	oprogramowania	do	gier	wideo	na	przestrzeni	lat	2009	–	2019.	

	
Źródło:	Total	worldwide	game	software	market	by	segment:	2009	–	2019.	DFC	Intelligence	forecasts	in	millions	of	dollars.	
	
Rynek	gier	wideo	można	podzielić	na	następujące	segmenty	produktowe:	gry	konsolowe,	gry	na	PC,	
gry	w	wersjach	cyfrowych,	gry	na	urządzenia	przenośne.	Szacuje	się	iż	do	2017	r.	globalna	liczba	graczy	
wynosić	będzie	2,2	miliarda	osób.	Zgodnie	z	raportem	„SuperData	Research”,	zyski	płynące	z	rynku	gier	
mobilnych	w	 2015	 roku	wyniosły	 22,3	mld	 dolarów.	 Regionami	 o	 najwyższej	 dynamice	wzrostu	w	
okresie	2013	–	2017	będą	Azja,	 Europa	Środkowo-Wschodnia,	Bliski	Wschód	 i	Ameryka	 Łacińska,	 a	
segmentem	napędzającym	rozwój	rynku	będą	głównie	gry	online	oraz	mobilne.	Prognozuje	się	że	do	
roku	2016	powinny	one	wynosić	29	miliardów	dolarów.	
	
Wykres	nr	15.	Globalny	rynek	gier	według	segmentów	(w	miliardach	dolarów).	

	
Źródło:	SuperData	Reseach:	„Global	Games	Market	Report	–	2015”.	
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Coraz	 lepsze	 możliwości	 graficzne	 urządzeń	 takich	 jak	 tablety,	 mają	 również	 wpływ	 na	 znaczącą	
migrację	graczy	z	 tradycyjnych	platform	na	urządzenia	mobilne.	Rynek	 ten	zdominowany	 jest	przez	
urządzenia	z	systemem	operacyjnym	Android	(w	blisko	70%),	którego	autorem	jest	Google,	choć	nowy	
system	operacyjny	Microsoftu	-	Windows	Phone,	sukcesywnie	pnie	się	w	górę	w	rankingach.		
	
Wykres	nr	16.	Najpopularniejsze	systemy	operacyjne	w	2013	r.	

	
Źródło:	IDC	Worldwide	Mobile	Tracker	/	Gemius	Traffic,	25.02-3.03.2012.	
	
Prognozuje	się,	iż	obserwowania	dychotomia	podziału	platform	systemowych	pomiędzy	Android	i	iOS	
może	się	w	najbliższym	czasie	nieco	zmienić.	Przyszłość	należy	jednak	do	HTML	5,	RIA	oraz	rozwiązań	
responsywnych.	
Rynek	 aplikacji	 mobilnych	 w	 krajach	 Unii	 Europejskiej	 zatrudnia	 ok.	 1,8	 mln	 osób,	 w	 tym	 1	 mln	
deweloperów	oraz	800	tys.	pracowników	m.in.	działów	marketingu.	Developer	aplikacji	mobilnych	to	
zawód,	na	który	w	ciągu	ostatnich	trzech	lat	wzrósł	popyt	nawet	o	30%.	To	właśnie	oni	dopowiadają	za	
43%	 globalnych	 przychodów	 rynku	 aplikacji	 konsumenckich.	 Dodatkowo	 programiści	 w	 zakresie	
tworzenia	 aplikacji	mobilnych	 plasują	 się	w	 czołówce	 najlepiej	 opłacanych	 zawodów	 technicznych,	
stanowią	oni	także	główny	ruch	całej	branży	IT.	
Według	raportu	GIGAOM	and	NUI	Galway	dla	Komisji	Europejskiej,	w	ciągu	najbliższych	czterech	lat	
nastąpi	dynamiczny	wzrost	rynku	aplikacji	na	terenie	Unii.	Liczba	pracowników	wzrośnie	do	2018	r.	do	
poziomu	4,8	mln,	a	szacowane	przychody	mogą	wynieść	63	mld	euro.	Wzrost	ten	to	w	szczególnym	
stopniu	wynik	rosnącej	popularności	mobilnych	aplikacji.	Jak	podkreślają	eksperci,	duże	znaczenie	w	
tym	procesie	ma	 łatwa	dostępność	 i	niski	koszt	użytkowania	 tego	 typu	produktów.	Według	danych	
Gartnera,	tylko	w	2013	r.	ściągnięto	na	całym	świecie	102	miliardy	aplikacji	mobilnych.		
UE	współpracuje	 na	 zasadach	 partnerskich	 z	 przedsiębiorstwami	 i	 innymi	 organizacjami	w	 ramach	
„Wielkiej	koalicji	na	rzecz	miejsc	pracy	w	sektorze	cyfrowym”.	Celem	tej	inicjatywy	jest,	by	więcej	osób	
–	 zwłaszcza	 osób	 młodych	 –	 posiadło	 odpowiednie	 umiejętności	 cyfrowe,	 porównywalne	 ze	
światowym	liderem	w	zakresie	gier	do	urządzeń	przenośnych,	którym	są	Stany	Zjednoczone.		
Firmy	oferujące	aplikacje	mobilne	osiągają	korzyści	wizerunkowe,	ale	także	wymierne	zyski	finansowe.	
Jak	podają	analitycy	firmy	„Piper	Jaffray”		deweloperzy	aplikacji	dla	Android	Market	zarobili	239	mln	
dolarów,	 a	 dla	 AppStore’a	 to	 3,4	 mld	 dolarów,	 przy	 czym	 w	 przypadku	 pierwszego	 jedynie	 1,3%	
programów	i	gier	udostępnianych	jest	odpłatnie,	podczas	gdy	drugi	oferuje	ich	13,5%.	Przyszłość	tego	
segmentu	rynku	z	pewnością	leży	w	specjalizacji.	

	
5.13.8. Misja	i	strategia	rozwoju	Spółki		

	
W	 związku	 z	 faktem,	 iż	 prowadzona	 przez	 Emitenta	 działalność	 gospodarcza	mieści	 się	 w	 szeroko	
pojętym	sektorze	IT,	który	jest	uważany	przez	specjalistów	w	zakresie	badań	rynkowych,	jako	niezwykle	
perspektywiczny	należy	z	optymizmem	spoglądać	w	przyszłość.	Pozytywne	postrzeganie	ww.	sektora	
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przez	analityków	związane	jest	z	nieustannie	postępującym,	globalnym	progresem	technologicznym.	
Emitent	 zamierza	wykorzystać	pozytywne	 tendencje	na	 rynku	poprzez	 świadczenie	profesjonalnych	
usług	oraz	wytwarzanie	i	ulepszanie	wytworzonych	produktów.	W	ramach	prowadzonej	działalności,	
największą	wagę	Zarząd	spółki	przywiązuje	do	zagadnień	związanych	z	wytwarzaniem	własnych	gier	
	i	aplikacji	na	urządzenia	mobilne	oraz	serwisów	usługowych	i	rozrywkowych,	ponieważ	uważa,	iż	ten	
obszar	 sektora	 IT	 cechuje	 niezwykle	 wysoki	 potencjał.	 Emitent	 zamierza	 również	 na	 bieżąco	
monitorować	rynek,	aby	w	miarę	jego	rozwoju	dostosowywać	swoje	produkty	i	wykorzystywane	kanały	
dystrybucji	do	aktualnych	potrzeb	rynku.	
	
Celem	 strategicznym	Spółki	 jest	 osiągnięcie	 ugruntowanej	 pozycji	 na	 rynku	 IT	 jako	 kompetentnego		
i	uznanego	dostawcy	wysokotechnologicznych	rozwiązań	IT.		
	
Podstawowymi	elementami	przyjętej	strategii	rozwoju	są	przede	wszystkim:		

– rozszerzenie	oferty	rozwiązań	informatycznych	opartych	na	własnym	produkcie,		
– wzrost	udziału	produktów	i	usług	opartych	o	własne	rozwiązania	w	strukturze	przychodów	ze	

sprzedaży,		
– współtworzenie	i	uczestnictwo	w	projektach	o	dużej	wartości	dodanej,	ukierunkowanych	na	

wykorzystanie	wysoko	zaawansowanej	technologii,	
– dalszy	rozwój	usług	doradczych	i	konsultingowych.	

Tworzenie	 aplikacji	 i	 gier	 mobilnych	 docierających	 do	 dużej	 liczby	 użytkowników	 to	 podstawowe	
produkty	 jakie	 Spółka	 zamierza	 tworzyć	 w	 kolejnej	 fazie	 działalności.	 Będą	 one	 dystrybuowane	
bezpłatnie	(przychody	z	udostępniania	powierzchni	reklamowej)	lub	za	niewielką	opłatą.	W	przyszłości	
Spółka	planuje	stopniowo	rozwijać	swoje	produkty,	poprzez	tworzenie	bardziej	zaawansowanych	gier	
i	aplikacji,	które	będą	stanowiły	główne	źródło	przychodów.	Dodatkowo	konsulting,	wdrożenia	IT,	oraz	
doradztwo	 techniczne	 na	 zlecenie	 będzie	 dodatkową,	 uzupełniającą	 formą	 działalności.	 Dzięki	
solidnemu	zapleczu	IT,	Spółka	jest	w	stanie	zrealizować	wszystkie	założenia.	
	

Realizacji	strategii	będą	sprzyjać	następujące	czynniki	wewnętrzne	i	zewnętrzne:		

– wzmocnienie	 działań	 marketingowych	 oraz	 stałe	 poszerzanie	 i	 unowocześnianie	 oferty	
produktowej,	

– posiadanie	wysoko	wykwalifikowanego	zaplecza	IT,	
– zdobycie	 dodatkowego	 doświadczenia	 w	 segmencie	 aplikacji	 mobilnych	 i	 serwisów	

internetowych,	
– pozyskanie	stabilnych	podwykonawców	w	celu	realizacji	projektów	w	trybie	outsourcing	usług.	

W	miarę	możliwości	Emitent	zakłada	także	prowadzenie	działalności	m.in.	w	zakresie:	

– świadczenia	szeroko	rozumianych	usług	z	zakresie	IT,	
– projektowania	i	tworzenia	stron	internetowych	oraz	serwisów	na	zlecenie.	

	
Wyróżniającą	 cechą	 Spółki	 jest	 dbałość	 o	 klienta	 oraz	 innowacyjność,	 zaś	 największymi	 atutami	 są	
nowoczesne	technologie,	wiedza	i	unikalne	doświadczenia	w	dziedzinach	w	których	się	specjalizuje.	
Spółka	przy	 realizacji	 strategii	 rozwoju	będzie	 rozbudowywać	 swoje	 silne	 strony,	do	których	należą	
doświadczenie	i	umiejętności	pełnienia	roli	dostawcy	kompleksowych	i	dostosowanych	do	oczekiwań	
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klientów	 rozwiązań,	 w	 tym	 w	 projektach	 informatyzacji	 administracji	 publicznej	 oraz	 zwiększenie	
obecności	Spółki	w	skali	ogólnopolskiej.		
	
	

5.13.9. Analiza	SWOT	Spółki		
	
Silne	strony:		

- doświadczenie	kadry	zarządzającej	i	stałych	współpracowników	w	branży	IT,	
- znajomość	rynku	informatycznego,	
- duży	potencjał	rozwoju,		
- rosnąca	sprzedaż,		
- struktura	organizacyjna	Spółki	bardzo	czytelna	i	płaska,		
- niskie	koszty	działalności,		
- stosunkowo	duża	dywersyfikacja	prowadzonej	działalności.		

Pomimo	dosyć	krótkiego	działania	Emitenta	w	branży	 IT,	Spółka	pozyskała	duże	kontrakty	na	usługi	
świadczone	 w	 ramach	 podwykonawstwa.	 Doświadczenie	 kluczowej	 kadry	 Spółki,	 zdobyte	 podczas	
realizacji	dotychczasowych	projektów	utwierdziły	Emitenta	w	obranym	kierunku	rozwoju.		
	
Słabe	strony:		

- krótka	działalność	na	rynku,		
- brak	majątku	trwałego	Spółki.	

	

Szanse:		

- dynamiczny	rozwój	branży	IT,		
- ekspansja	geograficzna,	
- rosnące	 zainteresowanie	 produktami	 informatycznymi	 ze	 strony	 administracji	 publicznej	

(poziom	dostępności	i	wykorzystania	e-administracji	w	Polsce	w	porównaniu	z	innymi	krajami	
UE	wskazuje	na	znaczący	potencjał	tego	segmentu	rynku	IT).	

	
Zagrożenia:		

- niestabilne	ustawodawstwo	i	często	zmieniające	się	przepisy	prawa,		
- duża	konkurencja	w	branży,	w	tym	konkurencja	z	kapitałem	zagranicznym,		
- konieczność	nadążania	za	ogólnoświatowymi	trendami	i	rozwojem	technologii,	
- niskie	bariery	wejścia	na	rynek		
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5.14. Opis	 głównych	 inwestycji	 krajowych	 i	 zagranicznych	 Emitenta,	 w	 tym	 inwestycji	
kapitałowych,	 za	 okres	 objęty	 sprawozdaniem	 finansowym	 lub	 skonsolidowanym	
sprawozdaniem	finansowym,	zamieszczonymi	w	Dokumencie	Informacyjnym	

	
W	 okresie,	 za	 który	 zaprezentowane	 jest	 w	 Dokumencie	 Informacyjnym	 zbadane	 przez	 biegłego	
rewidenta	sprawozdanie	finansowe	za	2015	rok	oraz	dane	finansowe	za	I	kwartał	2016	roku,	Emitent	
nie	prowadził	znaczących	inwestycji.		

	
	

5.15. Ogólny	 opis	 planowanych	 działań	 i	 inwestycji	 emitenta	 oraz	 planowany	
harmonogram	 ich	 realizacji	 po	 wprowadzeniu	 jego	 instrumentów	 do	 Alternatywnego	
Systemu	 Obrotu	 –	 w	 przypadku	 Emitenta,	 który	 nie	 osiąga	 regularnych	 przychodów		
z	prowadzonej	działalności	operacyjnej.		

	
Działania	i	inwestycje	zaplanowane	na	2016	rok	przedstawiono	poniżej.	

- rozszerzenie	 oferty	 o	 prowadzenie	 własnych	 serwisów	 internetowych	 –	 dotychczas	
realizowane	projekty,	pozwoliły	na	dokonanie	bardzo	wnikliwej	analizy	rynku	usług	IT	oraz	
zapotrzebowania	 potencjalnych	 klientów	 na	 aplikacje	 informatyczne	 i	 serwisy	
internetowe.	 Zespół	 Emitenta	 na	 chwilę	 obecną	 realizuje	 prace	 mające	 na	 celu	
wytworzenie	 serii	 aplikacji	 i	 serwisów	 pod	 marką	 Emitenta,	 tworzonych	 od	 podstaw.	
Emitent	kładzie	nacisk	na	intuicyjność	i	łatwość	użytkowania	przygotowywanych	narzędzi.	

- przejęcie	jednego	lub	kilku	podmiotów	działających	w	segmencie	IT	oraz	marketingu	w	celu	
zwiększenia	atrakcyjności	przygotowywanych	produktów.	

	

5.16. Informacje	 o	 wszczętych	 wobec	 Emitenta	 postępowaniach:	 upadłościowym,	
układowym	lub	likwidacyjnym	

	
Wobec	 Emitenta	 nie	 zostało	 wszczęte	 jakiekolwiek	 postępowanie	 upadłościowe,	 układowe		
lub	likwidacyjne.	
Według	najlepszej	wiedzy	Emitenta	na	dzień	sporządzenia	niniejszego	Dokumentu	Informacyjnego	nie	
istnieją	 żadne	 przesłanki	 mogące	 spowodować	 wszczęcie	 wobec	 Emitenta	 postępowania	
upadłościowego,	 układowego	 lub	 likwidacyjnego,	 które	 to	 mogłoby	mieć	 istotny	 wpływ	 na	 wyniki	
finansowe	osiągane	przez	Emitenta	w	następnych	okresach.	
	
	

5.17. Informacje	 o	 wszczętych	 wobec	 Emitenta	 postępowaniach:	 ugodowym,	
arbitrażowym	lub	egzekucyjnym,	jeżeli	wynik	tych	postępowań	ma	lub	może	mieć	istotne	
znaczenie	dla	działalności	Emitenta	

	
Wobec	 Emitenta	 nie	 zostało	 wszczęte	 jakiekolwiek	 postępowanie	 ugodowe,	 arbitrażowe		
lub	egzekucyjne.	
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Według	najlepszej	wiedzy	Emitenta	na	dzień	sporządzenia	niniejszego	Dokumentu	Informacyjnego	nie	
istnieją	żadne	przesłanki	mogące	spowodować	wszczęcie	wobec	Emitenta	postępowania	ugodowego,	
arbitrażowego	lub	egzekucyjnego,	które	to	mogłoby	mieć	istotny	wpływ	na	wyniki	finansowe	osiągane	
przez	Emitenta	w	następnych	okresach.	
	

5.18. Informację	 na	 temat	 wszystkich	 innych	 postępowań	 przed	 organami	 rządowymi,	
postępowań	sądowych	lub	arbitrażowych,	włącznie	z	wszelkimi	postępowaniami	w	toku,	za	
okres	obejmujący	co	najmniej	ostatnie	12	miesięcy,	lub	takimi,	które	mogą	wystąpić	według	
wiedzy	Emitenta,	a	które	to	postępowania	mogły	mieć	lub	miały	w	niedawnej	przeszłości,	
lub	mogą	mieć	istotny	wpływ	na	sytuację	finansową	Emitenta,	albo	zamieszczenie	stosownej	
informacji	o	braku	takich	postępowań	

	
Zgodnie	z	oświadczeniem	Zarządu,	na	dzień	sporządzenia	niniejszego	Dokumentu	Informacyjnego	ani	
w	 okresie	 ostatnich	 12	 miesięcy,	 Emitent	 nie	 jest	 ani	 nie	 był	 stroną	 postępowań	 przed	 organami	
rządowymi,	stroną	postępowań	sądowych	lub	arbitrażowych,	które	to	postępowania	mogłyby	mieć	lub	
miały	istotny	wpływ	na	sytuację	finansową	lub	rentowność	Emitenta.	Emitent	nie	dysponuje	wiedzą	
na	temat	okoliczności,	które	mogłyby	spowodować	wszczęcie	takich	postępowań.	
	
	

5.19. Zobowiązania	 Emitenta	 istotne	 z	 punktu	 widzenia	 realizacji	 zobowiązań	 wobec	
posiadaczy	instrumentów	finansowych,	które	związane	są	w	szczególności	kształtowaniem	
się	jego	sytuacji	ekonomicznej	i	finansowej	

	
Według	wiedzy	Emitenta,	na	dzień	sporządzenia	niniejszego	Dokumentu	Informacyjnego	nie	posiada	
on	żadnych	zobowiązań,	które	mogłyby	istotnie	wpłynąć	na	realizację	zobowiązań	wobec	posiadaczy	
instrumentów	finansowych	Emitenta.	
	
	

5.20. Informacja	 o	 nietypowych	 okolicznościach	 lub	 zdarzeniach	 mających	 wpływ		
na	 wyniki	 z	 działalności	 gospodarczej,	 za	 okres	 objęty	 sprawozdaniem	 finansowym		
lub	 skonsolidowanym	 sprawozdaniem	 finansowym,	 zamieszczonymi	 w	 dokumencie	
informacyjnym	

	
W	 sprawozdaniu	 finansowym	 Emitenta,	 zawartym	 w	 niniejszym	 Dokumencie	 Informacyjnym		
nie	wystąpiły	nietypowe	okoliczności	lub	zdarzenia	mające	wpływ	na	osiągnięte	przez	Emitenta	wyniki	
z	działalności	gospodarczej.	
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5.21. Wskazanie	 wszelkich	 istotnych	 zmian	 w	 sytuacji	 gospodarczej,	 majątkowej		
i	 finansowej	 Emitenta	 i	 jego	 grupy	 kapitałowej	 oraz	 innych	 informacji	 istotnych		
dla	 ich	 oceny,	 które	 powstały	 po	 sporządzeniu	 danych	 finansowych	 zamieszczonych		
w	Dokumencie	Informacyjnym	

	
W	okresie	po	sporządzeniu	danych	 finansowych	zamieszczonych	w	Dokumencie	 Informacyjnym	nie	
nastąpiły	 istotne	 zmiany	w	 sytuacji	 gospodarczej,	majątkowej	 i	 finansowej	 Emitenta,	 za	wyjątkiem	
opisanych	poniżej.	
W	dniu	14	styczniu	2016	r.	Nadzwyczajne	Zgromadzenie	Wspólników	uchwaliło	podwyższenie	kapitału	
zakładowego	Spółki	z	kwoty	200.000,00	z	do	kwoty	400.000,00	zł	tj.	o	kwotę	200.000,00	zł	poprzez	
utworzenie	4.000	nowych	udziałów	o	wartości	nominalnej	50,00	zł	każdy.	Uchwala	o	podwyższeniu	
kapitału	 zakładowego	 została	 objęta	 aktem	 notarialnym	 sporządzonym	 przez	 notariusza	 Ewelinę	
Stygar-Jarosińską,	 prowadzącą	 Kancelarię	 Notarialną	 w	 Warszawie	 za	 Repertorium	 A	 nr	 97/2016.	
Podwyższenie	kapitału	zakładowego	zostało	zarejestrowane	w	rejestrze	przedsiębiorców	KRS	w	dniu	4	
lutego	2016	r.	
	
W	 dniu	 9	 lutego	 2016	 roku	 Zarząd	 poprzednika	 prawnego	 Emitenta,	 JWA	 Sp.	 z	 o.o.	 działając	 na	
podstawie	art.	557	§	1	i	§2	oraz	art.	558	Kodeksu	spółek	handlowych	przyjął	plan	przekształcenia	spółki	
JWA	 sp.	 z	 o.o.	w	 spółkę	 pod	 firmą	 JWA	 spółka	 akcyjna.	 Zgodnie	 z	 planem	przekształcenia	wartość	
bilansowa	 majątku	 Spółki	 Przekształcanej	 (JWA	 Sp.	 z	 o.o.)	 na	 dzień	 31	 stycznia	 2016	 r.	 wynosi	
519.319,91	zł,	zaś	zgodnie	ze	sprawozdaniem	finansowym	sporządzonym	dla	celów	przekształcenia	na	
dzień	 31	 stycznia	 2016	 r.	 ustalona	 na	 ten	 dzień	 łączna	 wartość	 bilansowa	 udziałów	 w	 kapitale	
zakładowym	Spółki	Przekształcanej	wynosi	519.319,91	zł.	Zgodnie	z	treścią	uchwały	przekształceniowej	
kapitał	zakładowy	Spółki	Przekształconej	(JWA	S.A.)	wynosi	400.000,00	zł	i	dzieli	się	na	4.000.000	akcji	
zwykłych	na	okaziciela	serii	A,	o	wartości	nominalnej	0,10	zł	każda.	

W	dniu	11	marca	2016	r.	Nadzwyczajne	Zgromadzenie	Wspólników	podjęło	uchwałę	o	przekształceniu	
spółki	 z	 ograniczoną	 odpowiedzialnością	 JWA	w	 spółkę	 akcyjną.	 Uchwała	 została	 zaprotokołowana	
przez	 notariusza	 Ewelinę	 Stygar-Jarosińską,	 prowadzącą	 Kancelarię	 Notarialną	 w	 Warszawie	
(Repertorium	A	nr	1046/2016).	Przekształcenie	w	spółkę	akcyjną	zostało	zarejestrowane	w	rejestrze	
przedsiębiorców	Krajowego	Rejestru	Sądowego	w	dniu	13	kwietnia	2016	r.	

	

5.22. Życiorysy	zawodowe	osób	zarządzających	i	osób	nadzorujących	Emitenta	

	

5.22.1. Zarząd	Emitenta	

Organem	zarządzającym	Emitenta	jest	Zarząd.		
	
Zgodnie	z	§	13	ust.	1	Statutu	Spółki,	Zarząd	składa	się	z	jednego	lub	większej	członków	powoływanych	
i	 odwoływanych	 przez	 Radę	 Nadzorczą,	 poza	 pierwszym	 Zarządem	 Spółki,	 który	 powołany	 został	
w	 procesie	 przekształcenia	 ze	 spółki	 z	 ograniczoną	 odpowiedzialnością	 pod	 firmą	 JWA	 spółka		
z	 ograniczoną	 odpowiedzialnością	 przez	 Założycieli.	 Zgodnie	 z	 §	 13	 ust.	 2	 Statutu	 Spółki	 kadencja	
Zarządu	trwa	4	lata	i	jest	indywidualna.	
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Zgodnie	 z	 art.	 369	 §	 4	 KSH	mandat	 członka	 Zarządu	 wygasa	 najpóźniej	 z	 dniem	 odbycia	Walnego	
Zgromadzenia,	 zatwierdzającego	 sprawozdanie	 finansowe	 za	 ostatni	 pełny	 rok	 obrotowy	 pełnienia	
funkcji	członka	Zarządu.	Ponadto,	zgodnie	z	art.	369	§	5	KSH	mandat	członka	Zarządu	wygasa	w	skutek	
śmierci,	rezygnacji	albo	odwołania	członka	Zarządu	ze	składu	Zarządu.		
	
Na	dzień	publikacji	Dokumentu	Informacyjnego	w	skład	Zarządu	Spółki	wchodzi:	
	
Tabela	nr	6.	Skład	Zarządu	Emitenta.	

Imię	i	nazwisko	 Stanowisko	
Kadencja	

Od	 Do	
Kamil	Stanek	 Prezes	Zarządu	 11.03.2016r.	 11.03.2020	r.		

Źródło:	Emitent	

	
Poniżej	przedstawiono	życiorys	Prezesa	Zarządu	Emitenta:	
	
Kamil	Stanek		-	Prezes	Zarządu	
 

Wykształcenie:	
Kamil	Stanek	w	2014	roku	ukończył	Polsko	–	 Japońską	Akademię	Technik	Komputerowych,	Wydział	
Sztuki	Nowych	Mediów.	
	

Doświadczenie	zawodowe	i	zajmowane	stanowiska	w	spółkach	prawa	handlowego	
2009-2013	 Graphic	Designer;		
2011	-	obecnie	 Agencja	 Reklamowa	 T-	 arts	 Stanek.pro	 (poprzednio	 Agencja	

Reklamowa	T-	arts	)	-	właściciel;	
2015	-	obecnie		 Bit	Evil	S.A.	–	Prezes	Zarządu,	wspólnik.	
	
Kamil	Stanek	w	latach	2009-2013	realizował	projekty	na	zlecenie,	dla	takich	firm	jak	Play	P4	Sp.	z	o.o.,	
Producent	Trumien	Piechota,	Lion	Investment	Group,	Lion	Energy	Group,	BesserGold	Gmbh	Sp.	z	o.o,	
AMG	Development,	Passionexplorer,	Gentelmen	Network,	Centrum	Handlowe	Stara	Kablownia,	SM	
Trade.	W	roku	2011	założył	agencję	reklamową	T-arts,	która	w	2015	roku	przekształciła	się	w	firmę	
marketingowo-	informatyczną	Stanek.PRO.	W	latach	2011-2014	jako	Art.	Director	współtworzył	portal	
informacyjny	AGLI.	
	
Zgodnie	z	oświadczeniem	Kamil	Stanek:		

− nie	wykonuje	 działalności	 poza	 Emitentem,	 która	ma	 istotne	 znaczenie	 dla	 Emitenta,	 poza	
pełnieniem	funkcji	Prezesa	Zarządu	w	spółce	BitEvil	S.A.	

− nie	jest	obecnie	ani	w	okresie	ostatnich	3	lat	nie	był,	za	wyjątkiem	opisanych	powyżej	spółek	
prawa	 handlowego,	 członkiem	 organów	 zarządzających	 lub	 nadzorczych	 albo	wspólnikiem,		
w	żadnej	spółce	kapitałowej	lub	osobowej,		

− nie	został	skazany	prawomocnym	wyrokiem	za	przestępstwo	oszustwa	w	okresie	co	najmniej	
ostatnich	5	lat,		

− nie	otrzymał	sądowego	zakazu	działania	jako	członek	organów	zarządzających	lub	nadzorczych	
w	spółkach	w	okresie	co	najmniej	ostatnich	5	lat,		
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− nie	 pełnił	 funkcji	 członka	 organu	 zarządzającego	 lub	 nadzorczego	 w	 podmiotach,	 które		
w	okresie	jego	kadencji	znalazły	się	w	stanie	upadłości,	likwidacji	lub	w	stosunku	do	których	
wprowadzono	zarząd	komisaryczny,		

− nie	prowadzi	działalności,	która	jest	konkurencyjna	w	stosunku	do	działalności	Emitenta,	nie	
jest	wspólnikiem	konkurencyjnej	spółki	cywilnej	lub	osobowej,	jak	również	nie	jest	członkiem	
organu	spółki	kapitałowej	lub	członkiem	organu	jakiejkolwiek	konkurencyjnej	osoby	prawne,		

− nie	figuruje	w	rejestrze	dłużników	niewypłacalnych,	prowadzonym	na	podstawie	ustawy	z	dnia	
20	sierpnia	1997	roku	o	Krajowym	Rejestrze	Sądowym	(Dz.U.2013	r.	poz.	1203).		

	
	

5.22.2. Rada	Nadzorcza	Emitenta	
	
Organem	nadzorczym	Emitenta	jest	Rada	Nadzorcza.		
Zgodnie	 z	 §	 22	 Statutu	 Spółki	 Rada	 Nadzorcza	 składa	 się	 z	 5	 członków,	 w	 tym	 Przewodniczącego.	
Członkowie	 Rady	 Nadzorczej	 powoływani	 są	 na	 wspólną	 4-letnią	 kadencję.	 Członkowie	 Rady	
Nadzorczej	 powoływani	 i	 odwoływani	 są	 przez	Walne	 Zgromadzenie	 Spółki	 za	wyjątkiem	pierwszej	
Rady	 Nadzorczej,	 która	 została	 powołana	 przez	 Założycieli	 w	 procesie	 przekształcenia	 ze	 spółki		
z	ograniczoną	odpowiedzialnością	pod	firmą	JWA	Sp.	z	o.o.	
	
Zgodnie	z	art.	369	§	4	KSH,	w	związku	z	art.	386	§	2	KSH,	mandat	członka	Rady	Nadzorczej	wygasa	
najpóźniej	 z	 dniem	 odbycia	Walnego	 Zgromadzenia,	 zatwierdzającego	 sprawozdanie	 finansowe	 za	
ostatni	pełny	rok	obrotowy	pełnienia	funkcji	członka	Rady	Nadzorczej.	Nadto	zgodnie	z	art.	369	§	5	KSH	
w	związku	z	art.	386	§	2	KSH,	mandat	członka	Rady	Nadzorczej	wygasa	w	skutek	śmierci,	rezygnacji	
albo	odwołania	członka	Rady	Nadzorczej	ze	składu	Rady	Nadzorczej.		
	
Na	dzień	publikacji	Dokumentu	Informacyjnego	w	skład	Rady	Nadzorczej	wchodzą:	
	
Tabela	nr	7.	Skład	Rady	Nadzorczej	Emitenta		

Imię	i	nazwisko	 Stanowisko	
Kadencja	

Od	 Do	
Violetta	Midro	 Przewodnicząca	Rady	Nadzorczej	 11.03.2016	r.	 11.03.2020	r.	
Krystyna	Stanek	 Sekretarz	Rady	Nadzorczej	 11.03.2016	r.	 11.03.2020	r.	

Bożenna	Majewska		 Członek	Rady	Nadzorczej	 11.03.2016	r.	 11.03.2020	r.	
Rafał	Jędrzejak	 Członek	Rady	Nadzorczej	 11.03.2016	r.	 11.03.2020r.	
Michał	Traczyk	 Członek	Rady	Nadzorczej	 11.03.2016	r.	 11.03.2020	r.	

Źródło:	Emitent	
	

Poniżej	przedstawiono	życiorysy	osób	wchodzących	w	skład	Rady	Nadzorczej	Emitenta:	
	
Violetta	Midro	–	Członek	Rady	Nadzorczej	
	
Wykształcenie:	
Pani	Violetta	Midro	ukończyła	technikum	włókiennicze.	W	1973	r.	zdała	maturę.	
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Doświadczenie	zawodowe	i	zajmowane	stanowiska	w	spółkach	prawa	handlowego:	
1975	–	1978	 WPIiPB	ETOBSYSTEM		systemy	inżynierskie	–	programista;	
1978	–	1985	 Biuro	Planowania	Rozwoju	Warszawy	-	programista;	
1985	–	2001	 Biuro	 łączności	 i	 Informatyki	 KGP	 –	 projektant	 systemów	

informatycznych,	 członek	 zespołów	 projektujących	 ,	
programujących	i	wdrażających	systemy	informatyczne	;	

2001	–	2004	 Pentacomp	 Systemy	 Informatyczne	 członek	 zespołów	
(projektant,	programista	analityk);	

2004	–	2015	 Własna	 działalność	 gospodarcza	 (Projektowanie	 i	
programowanie	systemów	informatycznych);	

2004	-	2006		 ZER	 MSWiA	 Utrzymanie	 systemu	 	 i	 bieżąca	 konserwacja	 ,	
aktualizacja	 oprogramowania	 realizującego	 comiesięczne	
wypłaty	świadczeń	emerytalnych	służb	mundurowych	;	

2007	-	2008	 Pentacomp	 Systemy	 Informatyczne	 	 -	 podwykonawca	 w	
projekcie	Sales	Commission	na	potrzeby	P4	Playmobile;	

2008	-	2015	 Sygnity	SA	-	podwykonawca	w	projekcie	SI	Emeryt	i	innych	w	
pionie	Public;		

2015	-	obecnie		 ZER	MSWiA	 analiza	 błędów	w	 eksploatowanym	 systemie,	w	
obszarze	 NFZ,	 przygotowanie	 analiz	 statystycznych	 na	
potrzeby	instytucji	zewnętrznych.	

	
Zgodnie	z	oświadczeniem	Violetta	Midor:		

− nie	wykonuje	działalności	poza	Emitentem,	która	ma	istotne	znaczenie	dla	Emitenta,		
− nie	jest	obecnie	ani	w	okresie	ostatnich	3	lat	nie	była,	za	wyjątkiem	opisanych	powyżej	spółek	

prawa	 handlowego,	 członkiem	 organów	 zarządzających	 lub	 nadzorczych	 albo	wspólnikiem,	
w	żadnej	innej	spółce	kapitałowej	lub	osobowej,		

− nie	została	skazana	prawomocnym	wyrokiem	za	przestępstwo	oszustwa	w	okresie	co	najmniej	
ostatnich	5	lat,		

− nie	 otrzymała	 sądowego	 zakazu	 działania	 jako	 członek	 organów	 zarządzających	 lub	
nadzorczych	w	spółkach	w	okresie	co	najmniej	ostatnich	5	lat,		

− nie	 pełniła	 funkcji	 członka	 organu	 zarządzającego	 lub	 nadzorczego	 w	 podmiotach,	 które	
w	okresie	jego	kadencji	znalazły	się	w	stanie	upadłości,	likwidacji	lub	w	stosunku	do	których	
wprowadzono	zarząd	komisaryczny,		

− nie	prowadzi	działalności,	która	jest	konkurencyjna	w	stosunku	do	działalności	Emitenta,	nie	
jest	wspólnikiem	konkurencyjnej	spółki	cywilnej	lub	osobowej,	jak	również	nie	jest	członkiem	
organu	spółki	kapitałowej	lub	członkiem	organu	jakiejkolwiek	konkurencyjnej	osoby	prawne,		

− nie	figuruje	w	rejestrze	dłużników	niewypłacalnych,	prowadzonym	na	podstawie	ustawy	z	dnia	
20	sierpnia	1997	roku	o	Krajowym	Rejestrze	Sądowym	(Dz.U.2013	r.	poz.	1203).	

	
Krystyna	Stanek	-	Członek	Rady	Nadzorczej	
	
Wykształcenie:		
Krystyna	Stanek	ukończyła	Szkołę	Podstawową	w	Buczu	w	roku	1959.	
	
Doświadczenie	zawodowe	i	zajmowane	stanowiska	w	spółkach	prawa	handlowego:	



	 Dokument	informacyjny	JWA	S.A.	
	

	 Strona	89	
	

1975	–	1987		 Państwowe	Gospodarstwo	Rolne	w	Starym	Strączu,	pracownik	
fizyczny;	

1987	–	1996		 G.S.	 „Samopomoc	 Chłopska”	 ZAKŁAD	 MIĘSNY”,	 pracownik	
rzeźniczo-wędliniarski;	

1996	–	1996		 Zakład	 Przetwórstwa	 Mięsnego	 „DOBROSŁAW”	 S.C.,	
pracownik	rzeźniczo-wędliniarski;	

1996	–	2005		 Sławski	 Zakład	 Przetwórstwa	 Mięsa	 Balcerzak	 i	 spółka-	
Wróblów,	brygadzista;	

2013.10	–	obecnie	 	 	 EC2	S.A.,	Członek	Rady	Nadzorczej.	
	
Zgodnie	z	oświadczeniem	Krystyna	Stanek:		

− nie	wykonuje	działalności	poza	Emitentem,	która	ma	istotne	znaczenie	dla	Emitenta,		
− nie	jest	obecnie	ani	w	okresie	ostatnich	3	lat	nie	była,	za	wyjątkiem	opisanych	powyżej	spółek	

prawa	 handlowego,	 członkiem	 organów	 zarządzających	 lub	 nadzorczych	 albo	wspólnikiem,	
w	żadnej	innej	spółce	kapitałowej	lub	osobowej,		

− nie	została	skazana	prawomocnym	wyrokiem	za	przestępstwo	oszustwa	w	okresie	co	najmniej	
ostatnich	5	lat,		

− nie	 otrzymała	 sądowego	 zakazu	 działania	 jako	 członek	 organów	 zarządzających	 lub	
nadzorczych	w	spółkach	w	okresie	co	najmniej	ostatnich	5	lat,		

− nie	 pełniła	 funkcji	 członka	 organu	 zarządzającego	 lub	 nadzorczego	 w	 podmiotach,	 które	
w	okresie	jego	kadencji	znalazły	się	w	stanie	upadłości,	likwidacji	lub	w	stosunku	do	których	
wprowadzono	zarząd	komisaryczny,		

− nie	prowadzi	działalności,	która	jest	konkurencyjna	w	stosunku	do	działalności	Emitenta,	nie	
jest	wspólnikiem	konkurencyjnej	spółki	cywilnej	lub	osobowej,	jak	również	nie	jest	członkiem	
organu	spółki	kapitałowej	lub	członkiem	organu	jakiejkolwiek	konkurencyjnej	osoby	prawne,		

− nie	figuruje	w	rejestrze	dłużników	niewypłacalnych,	prowadzonym	na	podstawie	ustawy	z	dnia	
20	sierpnia	1997	roku	o	Krajowym	Rejestrze	Sądowym	(Dz.U.2013	r.	poz.	1203).	

	
Bożenna	Majewska	-	Członek	Rady	Nadzorczej	
	
Wykształcenie	i	dodatkowe	kwalifikacje:		
Bożenna	 Majewska	 w	 1968	 r.	 ukończyła	 studia	 magisterskie	 na	 wydziale	 ekonomiki	 przemysłu		
w	Szkole	Głównej	Planowania	 i	 Statystyki	 („SGPiS”),	uzyskując	 tytuł	magistra.	W	1962	 r.	 rozpoczęła	
naukę	w	Studium	Stenotypii	i	Języków	Obcych	w	Warszawie.	
	
Doświadczenie	zawodowe	i	zajmowane	stanowiska	w	spółkach	prawa	handlowego:	
1968	–	1969		 	 	 	 Zakłady	Karo,	Siedlce;	stanowisko	kierownicze;	
1969	–1972		 Przedsiębiorstwo	 Budowy	 Gazowni	 Gazomontaż,	 Wołomin;	

stanowisko	kierownicze;	
1976		 Przedsiębiorstwo	 Remontowo	 Budowlane	 Przemysłu	

Ciężkiego;	stanowisko	kierownicze;	
1976	–1982		 Warszawskie	Przedsiębiorstwo	Budownictwa	Przemysłowego	

BuDoPrzem;	stanowisko	kierownicze;	
1982	–1996			 Przedsiębiorstwo	 Eksportu	 Budownictwa	 Elektromontaż-

Export;	stanowisko	kierownicze;	
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1996	–	2000		 Polska	 Wytwórnia	 Papierów	 Wartościowych,	 Dyrektor	 ds.	
Finansowych;	

2003	–	na	dzień	Dokumentu	 Członek	Zarządu	Wspólnoty	Górczewska,	
2015.03	–	na	dzień	Dokumentu	 EC2	S.A.,	Członek	Rady	Nadzorczej.	
	
Zgodnie	z	oświadczeniem	Bożena	Majewska:	

− nie	wykonuje	działalności	poza	Emitentem,	która	ma	istotne	znaczenie	dla	Emitenta,		
− nie	jest	obecnie	ani	w	okresie	ostatnich	3	lat	nie	była,	za	wyjątkiem	opisanych	powyżej	spółek	

prawa	 handlowego,	 członkiem	 organów	 zarządzających	 lub	 nadzorczych	 albo	wspólnikiem,	
w	żadnej	innej	spółce	kapitałowej	lub	osobowej,		

− nie	została	skazana	prawomocnym	wyrokiem	za	przestępstwo	oszustwa	w	okresie	co	najmniej	
ostatnich	5	lat,		

− nie	 otrzymała	 sądowego	 zakazu	 działania	 jako	 członek	 organów	 zarządzających	 lub	
nadzorczych	w	spółkach	w	okresie	co	najmniej	ostatnich	5	lat,		

− nie	 pełniła	 funkcji	 członka	 organu	 zarządzającego	 lub	 nadzorczego	 w	 podmiotach,	 które	
w	okresie	jego	kadencji	znalazły	się	w	stanie	upadłości,	likwidacji	lub	w	stosunku	do	których	
wprowadzono	zarząd	komisaryczny,		

− nie	prowadzi	działalności,	która	jest	konkurencyjna	w	stosunku	do	działalności	Emitenta,	nie	
jest	wspólnikiem	konkurencyjnej	spółki	cywilnej	lub	osobowej,	jak	również	nie	jest	członkiem	
organu	spółki	kapitałowej	lub	członkiem	organu	jakiejkolwiek	konkurencyjnej	osoby	prawne,		

− nie	figuruje	w	rejestrze	dłużników	niewypłacalnych,	prowadzonym	na	podstawie	ustawy	z	dnia	
20	sierpnia	1997	roku	o	Krajowym	Rejestrze	Sądowym	(Dz.U.2013	r.	poz.	1203).	

	
Rafał	Jędrzejak	–	Członek	Rady	Nadzorczej	
	
Wykształcenie	i	dodatkowe	kwalifikacje:		
Rafał	 Jędrzejak	 w	 2005	 roku	 ukończył	 Akademię	 Ekonomiczną	 w	 Poznaniu,	 Wydział	 Zarządzania,	
kierunek	 Marketing	 i	 Zarządzanie,	 Specjalizacja	 Zarządzanie	 Przedsiębiorstwami,	 uzyskując	 tytuł	
magistra.	 W	 latach	 2008-2009	 ukończył	 studia	 podyplomowe,	 kierunek	 Zarządzanie	 Energetyką	
Lokalną	w	Szkole	Głównej	Gospodarstwa	Wiejskiego	w	Warszawie.	
	
Doświadczenie	zawodowe	i	zajmowane	stanowiska	w	spółkach	prawa	handlowego:	
2003-	2005		 Agencja	Wspierania	Inicjatyw	Lokalnych	AWIL	S.A.	-	konsultant	

europejski;	
2005	–	2010		 	 	 	 Ministerstwo	Rozwoju	Regionalnego	–	główny	specjalista;	
2010	–	2011	 	 	 	 Investia	-	ekspert	zewnętrzny;	
2010	–	2011	 Fundacja	 Euro-Most	 -	 główny	 specjalista	 ds.	 pozyskiwania	

środków	zewnętrznych;	
2011	–	2012	 Fundacja	 „Fundusz	 Współpracy”	 -	 specjalista	 ds.	 kontroli	

dokumentacji	 finansowej	 beneficjentów	 Programu	
operacyjnego	Innowacyjna	Gospodarka;	

2012		 Narodowy	Fundusz	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	
–	specjalista	ds.	wdrażania	instrumentu	finansowego;	

2013	–	obecnie			 	 	 Bank	Gospodarstwa	Krajowego	–	ekspert.	
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Zgodnie	z	oświadczeniem	Rafał	Jędrzejak:	
− nie	wykonuje	działalności	poza	Emitentem,	która	ma	istotne	znaczenie	dla	Emitenta,		
− nie	jest	obecnie	ani	w	okresie	ostatnich	3	lat	nie	był,	za	wyjątkiem	opisanych	powyżej	spółek	

prawa	 handlowego,	 członkiem	 organów	 zarządzających	 lub	 nadzorczych	 albo	wspólnikiem,	
w	żadnej	innej	spółce	kapitałowej	lub	osobowej,		

− nie	został	skazana	prawomocnym	wyrokiem	za	przestępstwo	oszustwa	w	okresie	co	najmniej	
ostatnich	5	lat,		

− nie	otrzymał	sądowego	zakazu	działania	jako	członek	organów	zarządzających	lub	nadzorczych	
w	spółkach	w	okresie	co	najmniej	ostatnich	5	lat,		

− nie	 pełnił	 funkcji	 członka	 organu	 zarządzającego	 lub	 nadzorczego	 w	 podmiotach,	 które	
w	okresie	jego	kadencji	znalazły	się	w	stanie	upadłości,	likwidacji	lub	w	stosunku	do	których	
wprowadzono	zarząd	komisaryczny,		

− nie	prowadzi	działalności,	która	jest	konkurencyjna	w	stosunku	do	działalności	Emitenta,	nie	
jest	wspólnikiem	konkurencyjnej	spółki	cywilnej	lub	osobowej,	jak	również	nie	jest	członkiem	
organu	spółki	kapitałowej	lub	członkiem	organu	jakiejkolwiek	konkurencyjnej	osoby	prawne,		

− nie	figuruje	w	rejestrze	dłużników	niewypłacalnych,	prowadzonym	na	podstawie	ustawy	z	dnia	
20	sierpnia	1997	roku	o	Krajowym	Rejestrze	Sądowym	(Dz.U.2013	r.	poz.	1203).	

	
Michał	Wojciech	Traczyk	–	Członek	Rady	Nadzorczej	
	
Wykształcenie	i	dodatkowe	kwalifikacje:		
Michał	Wojciech	Traczyk	w	2003	roku	uzyskał	tytułu	magistra	w	zakresie	filologii	polskiej	na	Wydziale	
Filologii	Polskiej	i	Klasycznej	Uniwersytetu	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu.	W	2007	roku	ukończył	
Wydziałowe	 Studium	 Doktoranckie	 na	 Wydziale	 Filologii	 Polskiej	 i	 Klasycznej	 UAM	 w	 Poznaniu,	
uzyskując	tytułu	doktora	nauk	humanistycznych	w	zakresie	literaturoznawstwa.	
	
Doświadczenie	zawodowe	i	zajmowane	stanowiska	w	spółkach	prawa	handlowego:	
luty-wrzesień	2008		 Wykładowca	 w	 Zakładzie	 Języka	 Polskiego	 Państwowej	

Wyższej	Szkoły	Zawodowej	w	Gorzowie	Wielkopolskim	(zajęcia	
na	kierunkach	Pedagogika	oraz	Język	polski);	

2009-2010		 Zajęcia	dydaktyczne	na	kierunku	Kulturoznawstwo	w	Wyższej	
Szkole	Nauk	Humanistycznych	i	Dziennikarstwa	w	Poznaniu	;	

2009-2010	 Instytut	 Pamięci	 Narodowej	 –	 Komisja	 Ścigania	 Zbrodni	
przeciwko	Narodowi	Polskiemu	Oddział	w	Poznaniu;		

od	2010	–	obecnie		 Redaktor	 Kopalni	 Wiedzy	 o	 Komiksie	 (obecnie:	 Polskiej	
Bibliografii	Wiedzy	o	Komiksie);	

2010-2014		 	 	 	 Adiunkt	w	Katedrze	Kulturoznawstwa	WSNHiD;	
2010-2011		 	 	 	 Dziekan	Wydziału	Sztuki	Użytkowej	WSNHiD;	
od	2010	–	obecnie	 Zastępca	 redaktora	 naczelnego	 czasopisma	

popularnonaukowego	„Zeszyty	Komiksowe”;	
od	2014	–	obecnie		 współzałożyciel	oraz	Członek	Zarządu	Fundacji	Instytut	Kultury	

Popularnej;	
od	2014	–	obecnie		 Redaktor	 bazy	 źródłowo-bibliograficznej	 Archiwum	 Kultury	

Popularnej;	
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od	2014	–	obecnie		 Koordynator	 działań	 wydawnictwa	 Instytut	 Kultury	
Popularnej;	

od	2015	–	obecnie		 Koordynator	współpracy	Fundacji	 Instytut	Kultury	Popularnej	
z	Biblioteką	Uniwersytecką	w	Poznaniu;	

od	2015	–	obecnie		 Redaktor	 naczelny	 czasopisma	 naukowego	 „Studia	 z	 Kultury	
Popularnej”;	

2015	–	obecnie	 Koordynator	 projektu	 edukacyjnego	 „W	 POSZUKIWANIU	
POLSKICH	 SUPERBOHATERÓW	 –	 polski	 komiks	 w	 służbie	
edukacji	 kulturalnej”,	 skierowanego	 do	 uczniów	 szkół	
podstawowych.	

	
Pan	 Michał	 Wojciech	 Traczyk	 jest	 autorem	 książki	 i	 piętnastu	 artykułów,	 redaktorem	 naukowym	
czterech	monografii	zbiorowych.	
	
Zgodnie	z	oświadczeniem	Michał	Wojciech	Traczyk:	

− nie	wykonuje	działalności	poza	Emitentem,	która	ma	istotne	znaczenie	dla	Emitenta,		
− nie	jest	obecnie	ani	w	okresie	ostatnich	3	lat	nie	był,	za	wyjątkiem	opisanych	powyżej	spółek	

prawa	 handlowego,	 członkiem	 organów	 zarządzających	 lub	 nadzorczych	 albo	wspólnikiem,	
w	żadnej	innej	spółce	kapitałowej	lub	osobowej,		

− nie	został	skazana	prawomocnym	wyrokiem	za	przestępstwo	oszustwa	w	okresie	co	najmniej	
ostatnich	5	lat,		

− nie	otrzymał	sądowego	zakazu	działania	jako	członek	organów	zarządzających	lub	nadzorczych	
w	spółkach	w	okresie	co	najmniej	ostatnich	5	lat,		

− nie	 pełnił	 funkcji	 członka	 organu	 zarządzającego	 lub	 nadzorczego	 w	 podmiotach,	 które	
w	okresie	jego	kadencji	znalazły	się	w	stanie	upadłości,	likwidacji	lub	w	stosunku	do	których	
wprowadzono	zarząd	komisaryczny,		

− nie	prowadzi	działalności,	która	jest	konkurencyjna	w	stosunku	do	działalności	Emitenta,	nie	
jest	wspólnikiem	konkurencyjnej	spółki	cywilnej	lub	osobowej,	jak	również	nie	jest	członkiem	
organu	spółki	kapitałowej	lub	członkiem	organu	jakiejkolwiek	konkurencyjnej	osoby	prawne,		

− nie	figuruje	w	rejestrze	dłużników	niewypłacalnych,	prowadzonym	na	podstawie	ustawy	z	dnia	
20	sierpnia	1997	roku	o	Krajowym	Rejestrze	Sądowym	(Dz.U.2013	r.	poz.	1203).	

	
	

5.23. W	 przypadku	 spółek	 akcyjnych	 -	 dane	 o	 strukturze	 akcjonariatu	 Emitenta,		
ze	wskazaniem	Akcjonariuszy	posiadających	co	najmniej	5%	głosów	na	Walnym		

	
Kapitał	zakładowy	wynosi	400.000,00	zł	 i	dzieli	 się	na	4.000.000	akcji	o	wartości	nominalnej	0,10	zł	
każda.	 Na	 dzień	 publikacji	 Dokumentu	 Informacyjnego	 akcjonariat	 Spółki	 JWA	 S.A.	 przedstawia	 się	
następująco:	

	
Tabela	nr	8.	Struktura	akcjonariatu	Emitenta	

Akcjonariusz	 Liczba	akcji	
Wartość	

nominalna	akcji	
Udział	w	kapitale	
zakładowym	

Udział	w	
głosach	na	WZ	

Kamil	Stanek	 901.300	 0,10	zł	 22,5325%	 22,5325%	
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Anna	Nowicka	-	Bala		 400.000	 0,10	zł	 10,0000%	 10,0000%	

Dawid	Chabior	 399.800	 0,10	zł	 9,9950%	 9,9950%	

Pozostali	akcjonariusze	
(poniżej	5%	głosów	na	WZ)	

2.298.900	 0,10	zł	 57,4725%	 57,4725%	

Razem	 4	000	000	 	 100%	 100%	

Źródło:	Emitent	

	
Akcjonariusz	Spółki,	Anna	Nowicka	–	Bala	podpisała	ze	Spółką	umowę	o	ograniczenie	rozporządzenia	
akcjami	 typu	 lock	–	up,	na	podstawie	której	 zobowiązała	się	wobec	Spółki	do	powstrzymania	się	w	
okresie	od	dnia	zawarcia	Umowy	do	daty	upływu	6	(sześciu)	miesięcy	od	dnia	wprowadzenia	akcji	serii	
A	 Spółki	 do	 Alternatywnego	 Systemu	 Obrotu	 na	 rynku	 NewConnect,	 prowadzonego	 przez	 Giełdę	
Papierów	Wartościowych	w	Warszawie	S.A.	od	dokonania	jakiejkolwiek	czynności	prawnej	dotyczącej	
posiadanych	 akcji	 w	 Spółce,	 która	 wywrze	 skutek	 o	 charakterze	 rozporządzającym	 (np.	 sprzedaż,	
zamiana,	 darowizna	 lub	 inna	 czynność	 o	 podobnym	 charakterze),	 jak	 również	 od	 obciążenia	wyżej	
wymienionych	 akcji	 w	 Spółce	 w	 jakikolwiek	 sposób,	 co	 oznacza	 w	 szczególności	 ustanowienie	
jakiegokolwiek	 prawa	 rzeczowego	 lub	 obligacyjnego,	 w	 tym	 roszczenia,	 prawa	 opcji,	 prawa	
pierwokupu	 lub	 pierwszeństwa,	 zastawu	 (w	 tym	 zastawu	 rejestrowego,	 finansowego	 lub	
ustawowego),	prawa	użytkowania,	prawa	zatrzymania,	poręczenia,	cesji,	zobowiązanie	do	świadczenia	
pieniężnego	lub	innego,	podporządkowanie	innym	prawom	lub	roszczeniom	innej	osoby,	obciążenie	
innymi	prawami	osób	trzecich	lub	zobowiązanie	do	ustanowienia	któregokolwiek	z	powyższych	praw.	
Liczba	 akcji	 objętych	 umową	 typu	 lock	 –	 up	 wynosi	 400.000	 sztuk,	 co	 stanowi	 10%	 w	 kapitale	
zakładowym	 Spółki	 i	 tyle	 samo	 w	 głosach	 na	 walnym	 zgromadzeniu.	 W	 przypadku	 złamania	
postanowień	 zawartej	 umowy,	 Akcjonariusz	 naruszający	 tę	 umowę	 zapłaci	 na	 rzecz	 Spółki	 karę	
umowną	w	wysokości	600.000,00	zł.	
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6. SPRAWOZDANIA	FINANSOWE	

6.1. Sprawozdanie	finansowe	Emitenta	za	2015	rok	
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6.2. Skonsolidowanie	 sprawozdanie	 finansowe	 grupy	 kapitałowej	 Emitenta	 za	 ostatni	 rok	
obrotowy	 wraz	 z	 danymi	 porównawczymi,	 sporządzone	 zgodnie	 z	 przepisami	
obowiązującymi	 Emitenta	 lub	 standardami	 uznawanymi	 w	 skali	 międzynarodowej	 oraz	
zbadane	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	i	normami	zawodowymi	

	
Emitent	nie	miał	obowiązku	sporządzania	skonsolidowanego	sprawozdania	finansowego	za	2015	rok.	
W	 roku	 obrotowym	 2015	 Emitent	 nie	 tworzył	 Grupy	 Kapitałowej	 i	 nie	 był	 jednostką	 dominującą	
względem	innych	podmiotów	gospodarczych.	
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6.3. Opinia	 podmiotu	 uprawnionego	 do	 badania	 sprawozdania	 finansowego	 o	 badanym	
sprawozdaniu	Emitenta	
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6.4. Raport	okresowy	Emitenta	za	I	kwartał	2016	roku	
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7. ZAŁĄCZNIKI	

7.1. Aktualny	odpis	z	rejestru	właściwego	dla	Emitent	
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7.2. Ujednolicony	 aktualny	 tekst	 statutu	 Emitenta	 oraz	 treść	 podjętych	 uchwał	 Walnego	
Zgromadzenia	w	sprawie	zmian	statutu	spółki	niezarejestrowanych	przez	sąd	

	

	

I.	POSTANOWIENIA	OGÓLNE		

	

§	1	

1.			Firma	Spółki	brzmi	JWA	spółka	akcyjna.	

2.	Spółka	może	używać	firmy	skróconej	JWA	S.A.,	jak	również	wyróżniającego	ją	znaku	graficznego.	

	

§	2	

Spółka	prowadzi	działalność	na	obszarze	Rzeczypospolitej	Polskiej	i	poza	jej	granicami.	

	

§	3	

Siedzibą	Spółki	jest	Warszawa.	

	

§	4	

Czas	trwania	Spółki	jest	nieoznaczony.		

	

§	5	

Spółka	może	tworzyć	odziały	i	przedstawicielstwa	w	kraju	i	za	granicą.	

	

§	6	

Spółka	może	uczestniczyć	w	 innych	spółkach	 i	organizacjach	gospodarczych	w	kraju	 i	za	granicą,	po	
uzyskaniu	zezwoleń	wymaganych	przepisami	prawa.		

	

§	7	

Spółka	 powstała	w	wyniku	 przekształcenia	 JWA	 spółka	 z	 ograniczoną	 odpowiedzialnością	w	 spółkę	
akcyjną.	 Założycielami	 Spółki	 (dalej	 łącznie	 zwanymi	 „Założycielami”)	 są	 wspólnicy	 spółki	
przekształcanej	pod	firmą	JWA	Sp.	z	o.o.	

1. Kamil	Stanek,	

2. Anna	Nowicka-Bala	
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II.	PRZEDMIOT	DZIAŁALNOŚCI	

	

§	8	

Przedmiotem	działalności	Spółki	według	PKD	(Polskiej	Klasyfikacji	Działalności)	jest:	

1. PKD	16.29.Z	-	Produkcja		pozostałych	wyrobów	z	drewna;	produkcja	wyrobów	z	korka,	słomy	i	
materiałów	używanych	do	wyplatania,		

2. PKD	32.99.Z	-	Produkcja	pozostałych	wyrobów,	gdzie	indziej	niesklasyfikowana,	

3. PKD	17.23.Z	-	Produkcja	artykułów	piśmiennych,	

4. PKD		17.29.Z	-	Produkcja		pozostałych		wyrobów		z	papieru		i	tektury,	

5. PKD	58.14.Z	-	Wydawanie	czasopism	i	pozostałych	periodyków,	

6. PKD	58.19.Z	-	Pozostała	działalność	wydawnicza,		

7. PKD	18.12.Z	-	Pozostałe	drukowanie,		

8. PKD	18.20.Z	-	Reprodukcja	zapisanych	nośników	informacji,	

9. PKD	26.20.Z	-	Produkcja	komputerów		i	urządzeń		peryferyjnych,	

10. PKD	27.90.Z	-	Produkcja	pozostałego	sprzętu	elektrycznego,	

11. PKD	33.13.Z	-	Naprawa	i	konserwacja	urządzeń	elektronicznych	i	optycznych,	

12. PKD	33.20.Z	-	Instalowanie	maszyn	przemysłowych,		sprzętu	i	wyposażenia,		

13. PKD	46.19.Z	-	Działalność	agentów	zajmujących	się	sprzedażą	towarów	różnego	rodzaju,	

14. PKD	46.51.Z	-	Sprzedaż	hurtowa	komputerów,	urządzeń		peryferyjnych	i	oprogramowania,			

15. PKD	46.66.Z	-	Sprzedaż	hurtowa	pozostałych		maszyn	i	urządzeń	biurowych,			

16. PKD	46.90.Z	-	Sprzedaż	hurtowa	niewyspecjalizowana,		

17. PKD	47.19.Z	-	Pozostała		sprzedaż	detaliczna	prowadzona		w	niewyspecjalizowanych		sklepach,	

18. PKD	 47.51.Z	 -	 Sprzedaż	 detaliczna	 wyrobów	 tekstylnych	 prowadzona	 w	
wyspecjalizowanych		sklepach,		

19. PKD	47.71.Z	-	Sprzedaż	detaliczna	odzieży	prowadzona	w	wyspecjalizowanych		sklepach,	

20. PKD	 47.72.Z	 -	 Sprzedaż	 detaliczna	 obuwia	 i	 wyrobów	 skórzanych	 prowadzona	 	 w	
wyspecjalizowanych		sklepach,	

21. PKD	47.61.Z	-	Sprzedaż	detaliczna	książek	prowadzona	w	wyspecjalizowanych		sklepach,		

22. PKD	 47.62.Z	 -	 Sprzedaż	 detaliczna	 gazet	 i	 artykułów	 piśmiennych	 prowadzona	 	 w	
wyspecjalizowanych		sklepach,	

23. PKD	 47.41.Z	 -	 Sprzedaż	 detaliczna	 komputerów,	 urządzeń	 peryferyjnych	 i	 oprogramowania	
prowadzona	w	wyspecjalizowanych		sklepach,		

24. PKD	 47.42.Z	 -	 Sprzedaż	 detaliczna	 sprzętu	 telekomunikacyjnego	 prowadzona	 w	
wyspecjalizowanych		sklepach,		
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25. PKD	47.65.Z	-	Sprzedaż	detaliczna	gier	i	zabawek	prowadzona	w	wyspecjalizowanych	sklepach,		

26. PKD	 47.76.Z	 -	 Sprzedaż	 detaliczna	 kwiatów,	 roślin,	 nasion,	 nawozów,	 żywych	 zwierząt	
domowych,	karmy	dla	zwierząt	domowych	prowadzona	w	wyspecjalizowanych	sklepach,		

27. PKD	47.91.Z	-	Sprzedaż	detaliczna	prowadzona	przez	domy	sprzedaży	wysyłkowej	lub	Internet,		

28. PKD	47.99.Z	-	Pozostała	sprzedaż	detaliczna	prowadzona	poza	siecią	sklepową,	straganami	 i	
targowiskami,		

29. PKD	55.10.Z	-	Hotele	i	podobne	obiekty	zakwaterowania,	

30. PKD	55.20.Z	-	Obiekty	noclegowe	turystyczne	i	miejsca	krótkotrwałego		zakwaterowania,		

31. PKD	55.90.Z	-	Pozostałe	zakwaterowanie,		

32. PKD	56.10.A	-	Restauracje	i	inne	stałe	placówki	gastronomiczne,		

33. PKD		56.30.Z		-	Przygotowywanie		i	podawanie		napojów,	

34. PKD	 56.21.Z	 -	 Przygotowywanie	 i	 dostarczanie	 żywności	 dla	 odbiorców	 zewnętrznych		
(katering),		

35. PKD	56.29.Z	-	Pozostała	usługowa	działalność	gastronomiczna,			

36. PKD		49.39.Z	-	Pozostały	transport		lądowy	pasażerski,		gdzie	indziej	niesklasyfikowany,			

37. PKD	49	.41.Z	-	Transport	drogowy	towarów,		

38. PKD	79	.12.Z	-	Działalność	organizatorów	turystyki,			

39. PKD	79	.11.B	-	Działalność	pośredników		turystycznych,		

40. PKD	79	.11.A	-	Działalność	agentów	turystycznych,			

41. PKD	61.90.Z	-	Działalność	w	zakresie	pozostałej	telekomunikacji,		

42. PKD	68.10.Z	-	Kupno	i	sprzedaż	nieruchomości			na	własny	rachunek,	

43. PKD		68.20.Z		-		Wynajem			i		zarządzanie		nieruchomościami	własnymi	lub	dzierżawionymi,		

44. PKD	77.33.Z	-	Wynajem	i	dzierżawa	maszyn	i	urządzeń	biurowych,	włączając	komputery,			

45. PKD	77.39.Z	 -	Wynajem	 i	 dzierżawa	pozostałych	maszyn,	urządzeń	oraz	dóbr	materialnych,	
gdzie	indziej	niesklasyfikowane,		

46. PKD	62.02.Z	-	Działalność	związana	z	doradztwem	w	zakresie	informatyki,			

47. PKD	58.29.Z	-	Działalność	wydawnicza	w	zakresie	pozostałego	oprogramowania,		

48. PKD	62.03.Z	-	Działalność	związana	z	zarządzaniem	urządzeniami	informatycznymi,			

49. PKD	 	 63.11.Z	 	 -	 	 Przetwarzanie	 	 danych;	 	 zarządzanie	 	 stronami	 internetowymi	 (hosting)	 i	
podobna	działalność,		

50. PKD	63.12.Z	-	Działalność	portali	internetowych,			

51. PKD		95.11.Z		-	Naprawa		i	konserwacja		komputerów		i	urządzeń	peryferyjnych,		

52. PKD		62.09	.Z		-		Pozostała		działalność		usługowa		w		zakresie	technologii	informatycznych		i	
komputerowych,		
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53. PKD	 72.19.Z	 -	 Badania	 naukowe	 i	 prace	 rozwojowe	 	 w	 dziedzinie	 pozostałych	 nauk	
przyrodniczych		i	technicznych,			

54. PKD	 72.20.Z	 -	 Badania	 naukowe	 i	 prace	 rozwojowe	 w	 dziedzinie	 nauk	 społecznych	 i	
humanistycznych,		

55. PKD	73.20.Z	-	Badanie	rynku	i	opinii	publicznej,		

56. PKD	 70.22.Z	 -	 Pozostałe	 doradztwo	 w	 zakresie	 prowadzenia	 działalności	 gospodarczej	 i	
zarządzania,		

57. PKD	71.20.B	-	Pozostałe	badania	i	analizy	techniczne,		

58. PKD	73.11.Z	-	Działalność	agencji	reklamowych,		

59. PKD	73.12.A	-	Pośrednictwo	w	sprzedaży	czasu	i	miejsca	na	cele	reklamowe	w	radio	i	telewizji,		

60. PKD	73.12.B	-	Pośrednictwo	w	sprzedaży	miejsca	na	cele	reklamowe	w	mediach		drukowanych,			

61. PKD	 73.12.C	 -	 Pośrednictwo	 w	 sprzedaży	 miejsca	 na	 cele	 reklamowe	 w	 mediach	
elektronicznych		(Internet),		

62. PKD	73.12.D	-	Pośrednictwo	w	sprzedaży	miejsca	na	cele	reklamowe	w	pozostałych	mediach,		

63. PKD	 78.10.Z	 -	 Działalność	 związana	 z	 wyszukiwaniem	 miejsc	 pracy	 i	 pozyskiwaniem	
pracowników,		

64. PKD	78.30.Z	-	Pozostała	działalność	związana	z	udostępnianiem	pracowników,			

65. PKD	74.20.Z	-	Działalność	fotograficzna,		

66. PKD	74.30.Z	-	Działalność	związana	z	tłumaczeniami,		

67. PKD	82.11.Z	-	Działalność	usługowa	związana	z	administracyjną	obsługą	biura,	

68. PKD	 82.19.Z	 -	 Wykonywanie	 fotokopii,	 przygotowywanie	 dokumentów	 i	 pozostała	
specjalistyczna	działalność	wspomagająca		prowadzenie		biura,	

69. PKD	 82.99.Z	 -	 Pozostała	 działalność	 wspomagająca	 prowadzenie	 działalności	 gospodarczej,	
gdzie	indziej	niesklasyfikowana,		

70. PKD	82.20.Z	-	Działalność	centrów	telefonicznych		(call	center),	

71. PKD	82.30.Z	-	Działalność	związana	z	organizacją	targów,	wystaw	i	kongresów,	

72. PKD	85.59.B	-	Pozostałe	pozaszkolne	formy	edukacji,	gdzie	indziej	niesklasyfikowane,		

73. PKD	 94.99.Z	 -	 Działalność	 pozostałych	 organizacji	 członkowskich,	 gdzie	 indziej	
niesklasyfikowana,		

74. PKD	63.91.Z	-	Działalność	agencji	informacyjnych,	

75. PKD	93.29.Z	-	Pozostała	działalność	rozrywkowa	i	rekreacyjna,		

76. PKD	96.09.Z	-	Pozostała		działalność	usługowa,		gdzie	indziej	niesklasyfikowana,		

77. PKD	46.52.Z		-		Sprzedaż		hurtowa		sprzętu		elektronicznego		i	telekomunikacyjnego		oraz	części	
do	niego,	

78. PKD	58.21.Z	-	Działalność	wydawnicza	w	zakresie	gier	komputerowych,	
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79. PKD	62.0l	.Z	-	Działalność	związana	z	oprogramowaniem.	

	

§	9	

Spółka	podejmie	działalność	wymagającą	koncesji	lub	zezwoleń	po	ich	uzyskaniu.	

	

III.	KAPITAŁ	ZAKŁADOWY	

	

§	10	

1. Kapitał	zakładowy	Spółki	wynosi	400.000,00	zł	(czterysta	tysięcy	złotych)	i	dzieli	się	na	4.000.000	
(cztery	miliony)	 akcji	 zwykłych	 na	 okaziciela	 serii	 A	 o	 numerach	 od	 1	 do	 4.000.000	 o	wartości	
nominalnej	0,10	PLN	(słownie:	dziesięć	groszy)	każda.	 	

2. Kapitał	zakładowy	do	kwoty	400.000,00	zł	 (czterysta	tysięcy	złotych)	został	pokryty	w	związku	z	
przekształceniem	w	spółkę	akcyjną	spółki	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	działającej	pod	firmą	
JWA	spółka	z	ograniczoną	odpowiedzialnością.	

3. W	 zamian	 za	 posiadane	 przez	 Założycieli	 udziały	 w	 spółce	 JWA	 spółka	 z	 ograniczoną	
odpowiedzialnością	 przyznane	 zostały	 akcje	 Spółki,	 w	 następujący	 sposób	 i	 w	 następujących	
proporcjach:	

a. Kamilowi	Stanek	w	zamian	za	7.920	(siedem	tysięcy	dziewięćset	dwadzieścia)	udziałów	
w	 JWA	 sp.	 z	 o.o.	 przyznano	3.960.000	 (trzy	miliony	dziewięćset	 sześćdziesiąt	 tysięcy)	
akcji	 zwykłych	 na	 okaziciela	 serii	 A	 o	wartości	 nominalnej	 0,10	 PLN	 (dziesięć	 groszy)	
każda,	o	numerach	od	1	do	3.960.000;	

b. Annie	Nowicka-Bala	w	zamian	za	80	(osiemdziesiąt)	udziałów	w	JWA	sp.	z	o.o.	przyznano	
40.000	(czterdzieści	tysięcy)	akcji	zwykłych	na	okaziciela	serii	A	o	wartości	nominalnej	
0,10	PLN	(dziesięć	groszy)	każda,	o	numerach	od	3.960.001		do	4.000.000;	

4. Spółka	 może	 emitować	 papiery	 dłużne,	 w	 tym	 obligacje	 zamienne	 oraz	 obligacje	 z	 prawem	
pierwszeństwa.	

	

§	11	

1.	Spółka	może	wydawać	akcje	imienne	i	akcje	na	okaziciela.	

2.	Na	żądanie	akcjonariusza	Zarząd	zamieni	akcje	imienne	na	akcje	na	okaziciela.	W	przypadku	zamiany	
akcji	 imiennych	na	akcje	na	okaziciela	przysługujące	tym	akcjom	uprzywilejowanie	wygasa.	Zamiana	
akcji	na	okaziciela	na	akcje	imienne	nie	jest	dopuszczalna.			

3.	 Akcje	 Spółki	 mogą	 być	 umarzane	 za	 zgodą	 akcjonariusza	 w	 drodze	 nabycia	 akcji	 przez	 Spółkę	
(umorzenie	 dobrowolne).	 Z	 zachowaniem	 obowiązujących	 przepisów	 prawa	 Spółka	może	 nabywać	
akcje	własne	w	celu	umorzenia.	Umorzenie	akcji	wymaga	uchwały	Walnego	Zgromadzenia.	

4.	Przyznanie	prawa	głosu	zastawnikowi	lub	użytkownikowi	akcji	wymaga	zgody	Rady	Nadzorczej.	W	
okresie,	gdy	Spółka	posiadać	będzie	status	spółki	publicznej	i	akcje,	na	których	ustanowiono	zastaw	lub	
użytkowanie,	 będą	 zapisane	 na	 	 rachunku	 papierów	 wartościowych	 prowadzonym	 przez	 podmiot	
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uprawniony	 zgodnie	 z	 przepisami	 o	 obrocie	 instrumentami	 finansowymi,	 prawo	 głosu	 z	 tych	 akcji	
przysługuje	akcjonariuszowi.	

	

IV.	ORGANY	SPÓŁKI	

	

§	12	

Organami	Spółki	są:	

1.	Zarząd,	

2.	Rada	Nadzorcza,	

3.	Walne	Zgromadzenie.	

	

1.	ZARZĄD	

	

§	13	

1.	Zarząd	składa	się	z	jednego	lub	większej	liczby	członków	powoływanych	i	odwoływanych	przez	Radę	
Nadzorczą,	 poza	 pierwszym	 Zarządem	 Spółki,	 który	 powołany	 został	w	 procesie	 przekształcenia	 ze	
spółki	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	pod	firmą	JWA	spółka	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	przez	
Założycieli.	Liczbę	członków	Zarządu	każdorazowo	ustala	Rada	Nadzorcza,	z	tym,	że	pierwszy	Zarząd	
został	 ustalony	 jako	 jednoosobowy	 w	 procesie	 przekształcenia	 ze	 spółki	 z	 ograniczoną	
odpowiedzialnością	pod	firmą	JWA	spółka	z	ograniczoną	odpowiedzialnością.	

2.	Kadencja	Zarządu	trwa	4	(cztery)	lata.	

3.	Członkowie	Zarządu	mogą	być	powoływani	na	następne	kadencje.	

4.	Powołując	Zarząd,		Rada	Nadzorcza	powołuje	także		Prezesa	Zarządu.	Prezesa	pierwszego	Zarządu	
powołali	Założyciele	w	procesie	przekształcenia	ze	spółki	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	pod	firmą	
JWA	spółka	z	ograniczoną	odpowiedzialnością.	

	

§	14	

Zarząd	 reprezentuje	 Spółkę	 oraz	 prowadzi	 sprawy	 Spółki	 za	 wyjątkiem	 spraw	 zastrzeżonych	 do	
kompetencji	Walnego	Zgromadzenia	lub	Rady	Nadzorczej.	

	

§	15	

Do	składania	oświadczeń	woli	w	imieniu	Spółki	upoważniony	jest	każdy	z	członków	Zarządu	działający	
samodzielnie.	
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§	16	

Członek	Zarządu	Spółki	nie	może	bez	zgody	Rady	Nadzorczej	zajmować	się	interesami	konkurencyjnymi	
lub	być	członkiem	organów	w	konkurencyjnych	podmiotach	gospodarczych.	

	

§	17	

Umowy	 z	 członkami	 Zarządu	 zawiera	 w	 imieniu	 Spółki	 Przewodniczący	 Rady	 Nadzorczej	 lub	 inny	
przedstawiciel	 Rady	 Nadzorczej,	 na	 podstawie	 upoważnienia	 udzielonego	 w	 drodze	 uchwały	 Rady	
Nadzorczej	 albo	 pełnomocnik	 powołany	 uchwałą	 Walnego	 Zgromadzenia.	 W	 tym	 samym	 trybie	
dokonuje	się	wszelkich	czynności	związanych	ze	stosunkiem	pracy	członka	Zarządu.	

	

§	18	

1.	Pracami	Zarządu	kieruje	Prezes	Zarządu.	

2.	Posiedzenia	Zarządu	Spółki	zwołuje	Prezes	Zarządu,	ilekroć	uzna	to	za	wskazane	lub	niezwłocznie	na	
wniosek	jednego	członka	Zarządu.	W	przypadku	nieobecności	Prezesa	Zarządu	lub	jego	niepowołania,	
posiedzenia	Zarządu	może	zwołać	każdy	inny	członek	Zarządu	Spółki.	W	zaproszeniu	na	posiedzenie	
należy	 oznaczyć	 dzień,	 godzinę,	 miejsce	 i	 przedmiot	 posiedzenia.	 Posiedzenia	 Zarządu	 mogą	 się	
odbywać	również	bez	formalnego	zwołania	jeśli	są	na	nim	obecni	wszyscy	członkowie	Zarządu.	

3.	Prezes	Zarządu	przewodniczy	posiedzeniom	Zarządu.	W	przypadku	nieobecności	Prezesa	Zarządu	
posiedzeniom	 przewodniczy	 członek	 Zarządu	wyznaczony	 przez	 Prezesa	 Zarządu	 lub	w	 razie	 braku	
takiego,	członek	Zarządu	wyznaczony	przez	wszystkich	członków	Zarządu	obecnych	na	posiedzeniu.	

	

§	19	

Uchwały	 Zarządu	mogą	 być	 powzięte,	 jeżeli	 wszyscy	 członkowie	 zostali	 zaproszeni	 na	 posiedzenie	
Zarządu,	a	w	posiedzeniu	uczestniczy	co	najmniej	połowa	jego	członków	lub	też	wtedy,	gdy	co	prawda	
posiedzenie	nie	zostało	formalnie	zwołane,	ale	obecni	są	na	nim	wszyscy	członkowie	Zarządu	i	nikt	z	
obecnych	nie	wnosi	sprzeciwu	co	do	odbycia	posiedzenia	i	porządku	obrad.			

	

§	20	

Uchwały	Zarządu	zapadają	bezwzględną	większością	głosów.	W	przypadku	równości	głosów	decyduje	
głos	Prezesa	Zarządu.	

	

§	21	

Szczegółowy	zakres	kompetencji	 i	 tryb	działania	Zarządu	Spółki,	w	tym	zakres	spraw	wymagających	
uchwały	Zarządu,	może	określić	regulamin	Zarządu	Spółki	uchwalany	przez	Zarząd	Spółki	i	zatwierdzany	
przez	Radę	Nadzorczą.	
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2.	RADA	NADZORCZA	

	

§	22	

1.	Rada	Nadzorcza	składa	się	z	5	(pięciu)	członków,	w	tym	Przewodniczącego.		

2.	Członkowie	Rady	Nadzorczej	powoływani	są	na	wspólną	kadencję	4	(czterech)	lat.	

3.	 Członkowie	 Rady	 Nadzorczej	 powoływani	 i	 odwoływani	 są	 przez	 Walne	 Zgromadzenie	 Spółki	 z	
zastrzeżeniem	ust.	4	poniżej	i	za	wyjątkiem	pierwszej	Rady	Nadzorczej,	która	została	powołana	przez	
Założycieli	 w	 procesie	 przekształcenia	 ze	 spółki	 z	 ograniczoną	 odpowiedzialnością	 pod	 firmą	 JWA	
spółka	z	ograniczoną	odpowiedzialnością.	

4.	W	wypadku	śmierci	lub	złożenia	rezygnacji	przez	członka	Rady	Nadzorczej	przed	upływem	kadencji,	
pozostali	członkowie	Rady	Nadzorczej	mogą	w	drodze	kooptacji	powołać	nowego	członka,	który	swoje	
czynności	 będzie	 sprawować	 do	 czasu	 dokonania	 wyboru	 członka	 Rady	 Nadzorczej	 przez	 Walne	
Zgromadzenie,	 nie	 dłużej	 jednak	 niż	 do	 dnia	 upływu	 kadencji	 jego	 poprzednika.	 W	 skład	 Rady	
Nadzorczej	nie	może	wchodzić	więcej	niż	jeden	członek	powołany	na	powyższych	zasadach.	

	

§	23	

1.	 Pierwsze	 posiedzenie	 Rady	 Nadzorczej	 każdej	 kolejnej	 kadencji	 zwoływane	 jest	 przez	 Prezesa	
Zarządu	najpóźniej	w	terminie	3	(trzech)	miesięcy	po	dniu	wyboru	członków	Rady	Nadzorczej	nowej	
kadencji.	 Na	 pierwszym	 posiedzeniu	 Rady	 Nadzorczej	 danej	 kadencji	 członkowie	 Rady	 Nadzorczej	
wybierają	spośród	siebie,	w	razie	potrzeby,	Sekretarza	Rady	Nadzorczej.	

2.	Sekretarz	może	być	w	każdej	chwili	odwołany	uchwałą	Rady	Nadzorczej	z	pełnienia	funkcji,	co	nie	
powoduje	utraty	mandatu	członka	Rady	Nadzorczej.	

	

§	24	

1.	Przewodniczący	Rady	Nadzorczej	zwołuje	i	przewodniczy	posiedzeniom	Rady	Nadzorczej	oraz	kieruje	
jej	pracami.	

2.	 W	 przypadku	 nieobecności	 Przewodniczącego,	 posiedzeniom	 przewodniczy	 Zastępca	
Przewodniczącego	 jeśli	 został	wybrany	 lub	 członek	 Rady	Nadzorczej	wybrany	 przez	 członków	Rady	
Nadzorczej	obecnych	na	posiedzeniu.	

	

§	25	

1.	 Przewodniczący	 Rady	 Nadzorczej	 zwołuje	 posiedzenie	 Rady	 Nadzorczej	 z	 własnej	 inicjatywy,	 na	
pisemny	wniosek	Zarządu	Spółki	lub	na	żądanie	co	najmniej	dwóch	członków	Rady	Nadzorczej.	

2.	Zwołanie	posiedzenia	winno	nastąpić	nie	później	niż	w	terminie	2	(dwóch)	tygodni	od	daty	złożenia	
wniosku	lub	żądania,	o	którym	mowa	w	ust.	1	powyżej.	Jeżeli	posiedzenie	Rady	Nadzorczej	nie	zostanie	
zwołane	w	powyższym	terminie,	wnioskodawca	może	je	zwołać	samodzielnie,	podając	datę,	miejsce	i	
proponowany	porządek	obrad.	
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3.	Zaproszenie	na	posiedzenie	Rady	Nadzorczej,	zawierające	datę,	miejsce	 i	proponowany	porządek	
obrad	 powinno	 zostać	 wysłane	 listem	 poleconym	 co	 najmniej	 na	 10	 (dziesięć)	 dni	 przed	 dniem	
posiedzenia	 Rady	 Nadzorczej.	 Uchwały	 w	 przedmiocie	 nieobjętym	 porządkiem	 obrad	 nie	 można	
podjąć,	chyba	że	na	posiedzeniu	obecni	są	wszyscy	członkowie	Rady	Nadzorczej	i	nikt	z	obecnych	nie	
zgłosi	w	tej	sprawie	sprzeciwu.	

4.	Posiedzenie	Rady	Nadzorczej	może	się	odbyć	bez	formalnego	zwołania,	jeśli	wszyscy	jej	członkowie	
wyrażą	na	to	zgodę	najpóźniej	w	dniu	posiedzenia	i	potwierdzą	to	pismem	lub	złożą	podpisy	na	liście	
obecności.	

5.	W	posiedzeniach	Rady	Nadzorczej	mogą	uczestniczyć	członkowie	Zarządu	z	głosem	doradczym.		

	

§	26	

Uchwały	Rady	Nadzorczej	zapadają	bezwzględną	większością	głosów.	W	przypadku	równości	głosów	
rozstrzyga	głos	Przewodniczącego	Rady	Nadzorczej.	

	

§	27	

1.	Członkowie	Rady	Nadzorczej	wykonują	swoje	prawa	i	obowiązki	osobiście.	

2.	Członek	Rady	Nadzorczej	może	brać	udział	w	podejmowaniu	uchwał	Rady,	oddając	 swój	 głos	na	
piśmie	za	pośrednictwem	innego	członka	Rady	Nadzorczej.	Oddanie	głosu	na	piśmie	nie	może	dotyczyć	
spraw	wprowadzonych	do	porządku	obrad	na	posiedzeniu	Rady	Nadzorczej.		

3.	 Rada	 może	 podejmować	 uchwały	 w	 trybie	 pisemnym	 lub	 przy	 wykorzystaniu	 środków	
bezpośredniego	 porozumiewania	 się	 na	 odległość,	 w	 tym	 przy	 użyciu	 telekonferencji	 lub	 za	
pośrednictwem	poczty	elektronicznej.	Uchwała	jest	ważna,	gdy	wszyscy	członkowie	Rady	Nadzorczej	
zostali	powiadomieni	o	treści	projektu	uchwały.		

4.	 Podejmowanie	 uchwał	 w	 trybie	 określonym	 w	 ust.	 2	 i	 3	 nie	 dotyczy	 wyboru	 Sekretarza	 Rady	
Nadzorczej,	 powołania	 członka	 Zarządu	 oraz	 odwołania	 i	 zawieszania	 w	 czynnościach	 wyżej	
wymienionych	osób.		

5.	 Szczegółowy	 tryb	 podejmowania	 uchwał	 w	 trybie	 pisemnym	 i	 przy	 wykorzystaniu	 środków	
bezpośredniego	porozumiewania	się	na	odległość	może	określić	Regulamin	Rady	Nadzorczej.	

	

§	28	

Obrady	Rady	Nadzorczej	są	protokołowane.	Protokoły	powinny	zawierać	porządek	obrad,	nazwiska	i	
imiona	obecnych	członków	Rady	Nadzorczej,	jak	również	innych	osób	obecnych	na	posiedzeniu,	liczbę	
głosów	oddanych	na	poszczególne	uchwały	oraz	zdania	odrębne.	Protokoły	powinny	być	podpisane	
przez	członków	Rady	Nadzorczej	obecnych	na	posiedzeniu.	

	

§	29	

1.	Rada	Nadzorcza	sprawuje	stały	nadzór	nad	działalnością	Spółki.		
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2.	 Oprócz	 spraw	 zastrzeżonych	 przepisami	 Kodeksu	 spółek	 handlowych	 i	 innymi	 postanowieniami	
niniejszego	Statutu	do	kompetencji	Rady	Nadzorczej	należy:	

a. powoływanie	i	odwoływanie	członków	Zarządu,	w	tym	Prezesa	Zarządu;	

b. składanie	 Walnemu	 Zgromadzeniu	 wniosków	 w	 sprawie	 udzielenia	 absolutorium	
członkom	Zarządu	Spółki;	

c. ustalanie	zasad	i	wysokości	wynagrodzenia	z	tytułu	pełnienia	funkcji	członka	Zarządu,	
z	tytułu	umów	o	pracę	oraz	innych	umów	zawartych	z	członkami	Zarządu	oraz		zasad	
ich	zatrudnienia	w	Spółce;		

d. zatwierdzanie	regulaminu	Zarządu;	

e. dokonywanie	wyboru	biegłego	rewidenta	przeprowadzającego	badanie	sprawozdania	
finansowego;		

f. wydawanie	 opinii	w	 sprawach	 objętych	 porządkiem	obrad	Walnego	 Zgromadzenia;	
brak	opinii	na	co	najmniej	14	(czternaście)	dni	przed	odbyciem	Walnego	Zgromadzenia	
poczytuje	się	za	brak	zastrzeżeń	co	do	spraw	objętych	porządkiem	obrad;	

g. wyrażanie	zgody	na	wypłatę	zaliczki	na	poczet	przewidywanej	dywidendy.	

	 	

§	30	

W	 przypadku	 delegowania	 członka	 Rady	 Nadzorczej	 do	 wykonywania	 czynności	 członka	 Zarządu,	
zawieszeniu	ulega	jego	mandat	w	Radzie	Nadzorczej	i	prawo	do	wynagrodzenia.	Z	tytułu	wykonywania	
funkcji	 członka	 Zarządu	 delegowanemu	 członkowi	 Rady	 Nadzorczej	 przysługuje	 odrębne	
wynagrodzenie	określone	w	uchwale	Rady	Nadzorczej.		

	

§	31	

Szczegółowy	sposób	działania	Rady	Nadzorczej	może	określić	regulamin	Rady	Nadzorczej,	przyjęty	w	
drodze	uchwały	przez	Walne	Zgromadzenie.		

	

3.	WALNE	ZGROMADZENIE	

	
§	32	

Walne	Zgromadzenie	może	być	zwyczajne	lub	nadzwyczajne.		

	

§	33	

1.	Zwyczajne	Walne	Zgromadzenie	powinno	być	zwołane	przez	Zarząd	najpóźniej	w	terminie	6	(sześciu)	
miesięcy	 po	 upływie	 każdego	 roku	 obrotowego.	 Jeżeli	 Zarząd	 nie	 zwoła	 Zwyczajnego	 Walnego	
Zgromadzenia	w	powyższym	 terminie,	 Zwyczajne	Walne	 Zgromadzenie	może	 zostać	 zwołane	przez	
Radę	Nadzorczą.	



	 Dokument	informacyjny	JWA	S.A.	
	

162	
	

2.	 Nadzwyczajne	 Walne	 Zgromadzenie	 zwołuje	 Zarząd.	 Rada	 Nadzorcza	 ma	 prawo	 zwołać	
Nadzwyczajne	Walne	Zgromadzenie,	jeżeli	uzna	to	za	wskazane.	

3.	Porządek	obrad	ustala	podmiot	zwołujący	Walne	Zgromadzenie.	

4.	Akcjonariusze	lub	akcjonariusz	reprezentujący	co	najmniej	jedną	dwudziestą	kapitału	zakładowego	
mogą	żądać	zwołania	Nadzwyczajnego	Walnego	Zgromadzenia,	jak	również	umieszczenia	określonych	
spraw	w	porządku	obrad	najbliższego	Walnego	Zgromadzenia.		

	

§	34	

Walne	 Zgromadzenia	 odbywają	 się	 w	Warszawie,	 we	Wrocławiu,	 w	 Poznaniu,	 Gdańsku,	 Łodzi	 lub	
Krakowie.	

	

§	35	

Akcjonariusz	może	uczestniczyć	w	Walnym	Zgromadzeniu	oraz	wykonywać	prawo	głosu	osobiście	lub	
przez	pełnomocnika.		

	

§	36	

1.	 Walne	 Zgromadzenie	 otwiera	 Przewodniczący	 Rady	 Nadzorczej	 lub	 inna	 osoba	 przez	 niego	
wskazana.	W	razie	nieobecności	tych	osób	Walne	Zgromadzenie	otwiera	Prezes	Zarządu	albo	osoba	
wyznaczona	przez	Zarząd.		

2.	 Przewodniczącego	 Walnego	 Zgromadzenia	 wybiera	 się	 spośród	 osób	 uprawnionych	 do	
uczestniczenia	 w	Walnym	 Zgromadzeniu.	 W	 przypadku	 gdy	Walne	 Zgromadzenie	 zwołane	 zostało	
przez	 akcjonariuszy	 upoważnionych	 do	 tego	 przez	 sąd	 rejestrowy,	 Przewodniczącym	 Walnego	
Zgromadzenia	jest	osoba	wyznaczona	przez	sąd	rejestrowy.		

3.	Walne	 Zgromadzenie	może	 uchwalić	 swój	 Regulamin	 określający	 szczegółowo	 tryb	 prowadzenia	
obrad.	

	

§	37	

Uchwały	Walnego	Zgromadzenia	zapadają	bezwzględną	większością	głosów,	 jeżeli	przepisy	Kodeksu	
spółek	handlowych	lub	Statutu	nie	przewidują	warunków	surowszych.	

	

§	38	

Uchwały	 dotyczące	 emisji	 obligacji	 zamiennych	 i	 obligacji	 z	 prawem	 pierwszeństwa	 objęcia	 akcji,	
zmiany	 Statutu,	 umorzenia	 akcji,	 podwyższenia	 i	 obniżenia	 kapitału	 zakładowego,	 zbycia	 lub	
wydzierżawienia	 przedsiębiorstwa	 albo	 jego	 zorganizowanej	 części	 lub	 rozwiązania	 Spółki	 zapadają	
większością	3/4	(trzech	czwartych)	głosów.		
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§	39	

1.	Uchwały	Walnego	Zgromadzenia	poza	sprawami	wymienionymi	w	Kodeksie	spółek	handlowych	oraz	
w	innych	postanowieniach	niniejszego	Statutu	wymagają	następujące	sprawy:	

a. ustalanie	 zasad	 wynagradzania	 oraz	 wysokości	 wynagrodzenia	 członków	 Rady	
Nadzorczej;	

b. uchwalenie	regulaminu	Rady	Nadzorczej;	

c. tworzenie	i	znoszenie	kapitałów	rezerwowych;	

d. rozwiązanie	Spółki.	

2.	Z	zachowaniem	właściwych	przepisów	prawa	istotna	zmiana	przedmiotu	działalności	Spółki	może	
nastąpić	 bez	 obowiązku	 wykupu	 akcji,	 jeżeli	 uchwała	 powzięta	 będzie	 większością	 dwóch	 trzecich	
głosów	w	obecności	osób	reprezentujących	co	najmniej	połowę	kapitału	zakładowego.		

3.	 Nie	 wymaga	 zgody	 Walnego	 Zgromadzenia	 nabycie	 i	 zbycie	 nieruchomości,	 użytkowania	
wieczystego	lub	udziału	w	nieruchomości	lub	prawie	użytkowania	wieczystego.	

	

4.	GOSPODARKA	SPÓŁKI	

§	40	

1.	Kapitały	własne	Spółki	stanowią:	

a. kapitał	zakładowy,	

b. kapitał	zapasowy,	

c. kapitały	rezerwowe.	

2.	Spółka	może	tworzyć	i	znosić	uchwałą	Walnego	Zgromadzenia	kapitały	rezerwowe	na	początku	i	w	
trakcie	roku	obrotowego.		

	

§	41	

Rok	obrotowy	pokrywa	się	z	rokiem	kalendarzowym.	

	

§	42	

1.	Akcjonariusze	mają	prawo	do	udziału	w	zysku	wykazanym	w	sprawozdaniu	finansowym,	zbadanym	
przez	 biegłego	 rewidenta,	 który	 został	 przeznaczony	 przez	 Walne	 Zgromadzenie	 do	 wypłaty	
akcjonariuszom.	

2.	 Zysk	 przeznaczony	 do	 podziału	 rozdziela	 się	 pomiędzy	 akcjonariuszy	 proporcjonalnie	 do	 liczby	
posiadanych	akcji,	a	jeśli	akcje	nie	są	całkowicie	pokryte,	proporcjonalnie	do	wysokości	dokonanych	
wpłat	na	akcje.	

3.	Dzień	dywidendy	oraz	termin	wypłaty	dywidendy	określa	uchwała	Walnego	Zgromadzenia.	

4.	Zarząd,	za	zgodą	Rady	Nadzorczej,	może	wypłacić	akcjonariuszom	zaliczkę	na	poczet	przewidywanej	
na	koniec	roku	obrotowego	dywidendy,	jeżeli	Spółka	posiadać	będzie	środki	wystarczające	na	wypłatę.	
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6.	POSTANOWIENIA	KOŃCOWE	

	

§	43	

1.	Rozwiązanie	Spółki	następuje	po	przeprowadzeniu	likwidacji.		

2.	Likwidatorami	są	członkowie	Zarządu,	chyba	że	Walne	Zgromadzenie	postanowi	inaczej.	

3.	 W	 sprawach	 nieuregulowanych	 niniejszym	 Statutem	 mają	 zastosowanie	 odpowiednie	 przepisy	
Kodeksu	spółek	handlowych.		
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7.3. Wycena	składników	majątku	(aktywów	i	pasywów)	JWA	sp.	z	o.o.	oraz	sprawozdanie	
finansowe	sporządzone	dla	celów	przekształcenia	na	dzień	31	stycznia	2016	roku	(Plan	
przekształcenia)	
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7.4. Definicje	i	objaśnienia	skrótów	

	

Skrót	/	Termin	 Definicja	/	Objaśnienie	

Akcje		 Akcje	Emitenta	
Akcje	serii	A	 4.000.000	akcji	zwykłych	na	okaziciela	serii	A,		

Akcjonariusz	
Osoba	 fizyczna,	 osoba	 prawna	 lub	 jednostka	
organizacyjna	 nieposiadającą	 osobowości	 prawnej,	
uprawniona	z	Akcji	

ASO,	Alternatywny	System	Obrotu,	NewConnect	
Alternatywny	System	Obrotu,	o	którym	mowa	w	art.	
3	pkt	2	Ustawy	o	obrocie,	organizowany	przez	Giełdę	
Papierów	Wartościowych	w	Warszawie	S.A.	

Autoryzowany	Doradca	

Autoryzowany	 Doradca	 w	 znaczeniu,	 jakie	 nadaje	
temu	 terminowi	 §	 18	 Regulaminu	 ASO,	 którym	
wobec	 Emitenta	 jest	 CELLICA	 spółka	 z	 ograniczoną	
odpowiedzialnością	z	siedzibą	w	Warszawie	

Dokument	Informacyjny	

Niniejszy	 Dokument	 w	 rozumieniu	 Regulacji	 ASO,	
będący	jedynym	prawnie	wiążącym	dokumentem,	
zawierającym	 informacje	 o	 Emitencie	 oraz	 akcjach	
serii	 A,	 sporządzony	 zgodnie	 z	 wymogami	
określonymi	 w	 Załączniku	 nr	 1	 do	 Regulaminu	
Alternatywnego	 Systemu	 Obrotu	 (rynek	
NewConnect)	

Dzień	Dokumentu,	Dzień	sporządzenia	Dokumentu		 Dzień,	 na	 który	 sporządzono	 Dokument	
Informacyjny,	tj.	dzień	03	czerwca	2016	roku	r.	

Dz.	U.	 Dziennik	Ustaw	Rzeczypospolitej	Polskiej	
Emitent,	Spółka,	JWA			 JWA	S.A.	

EUR,	EURO,	Euro	 Jednostka	 monetarna	 obowiązująca	 w	 Unii	
Europejskiej	

Giełda,	GPW,	GPW	S.A.,	Organizator	
Alternatywnego	Systemu		 Giełda	Papierów	Wartościowych	w	Warszawie	S.A.	

Inwestor	 Osoba	 fizyczna,	 osoba	 prawna	 lub	 jednostka	
organizacyjna	nieposiadającą	osobowości	prawnej.		

KDPW,	KDPW	S.A.,	Depozyt	 Krajowy	 Depozyt	 Papierów	 Wartościowych	 Spółka	
Akcyjna	z	siedzibą	w	Warszawie	

Kodeks	cywilny,	K.C.,	KC	 Ustawa	z	dnia	23	kwietnia	1964	r.	–	Kodeks	cywilny	
(Dz.	U.	Nr	16,	poz.	93	ze	zm.)	

Kodeks	Postępowania	Cywilnego,	KPC	
Ustawa	 z	 dnia	 17	 listopada	 1964	 r.	 –	 Kodeks	
postępowania	 cywilnego	 (Dz.	U.	Nr	 43,	 poz.	 296,	 z	
późn.	zm.)	

Kodeks	Spółek	Handlowych,	KSH	 Ustawa	z	dnia	15	września	2000	r.	–	Kodeks	spółek	
handlowych	(Dz.	U.	Nr	94,	poz.	1037	ze	zm.)	

Komisja,	Komisja	Nadzoru,	KNF	 Komisja	Nadzoru	Finansowego	
KRS	 Krajowy	Rejestr	Sądowy		
NBP	 Narodowy	Bank	Polski	
NIK	 Najwyższa	Izba	Kontroli		
NWZ,	Nadzwyczajne	Walne	Zgromadzenie	 Nadzwyczajne	Walne	Zgromadzenie	JWA	
ZWZ,	Zwyczajne	Walne	Zgromadzenie	 Zwyczajne	Walne	Zgromadzenie	JWA	

Ordynacja	podatkowa	
Ustawa	 z	 dnia	 29	 sierpnia	 1997	 r.	 Ordynacja	
Podatkowa	(tekst	jednolity:	Dz.	U.	z	2005	roku,	nr	8,	
poz.	60)	

PKB	 Produkt	Krajowy	Brutto	
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PKD	
Polska	 Klasyfikacja	 Działalności	 wprowadzona	
rozporządzeniem	Rady	Ministrów	z	dnia	20	stycznia	
2004	r.	(Dz.	U.	nr	33,	poz.	289)	

Rada	Nadzorcza,	RN	 Rada	Nadzorcza	JWA	S.A.		

Rada	Polityki	Pieniężnej,	RPP	

Organ	 decyzyjny	 Narodowego	 Banku	 Polskiego,	
Zadaniem	 RPP	 jest	 coroczne	 ustalanie	 założeń	 i	
realizacja	 polityki	 pieniężnej	 państwa.	 Rada	 ustala	
wysokość	 podstawowych	 stóp	 procentowych,	
określa	zasady	operacji	otwartego	rynku	oraz	ustala	
zasady	 i	 tryb	 naliczania	 i	 utrzymywania	 rezerwy	
obowiązkowej.	 Zatwierdza	 plan	 finansowy	 banku	
centralnego	oraz	sprawozdanie	z	działalności	NBP			

Raport	Bieżący	

Informacja	 bieżąca	 przekazywane	 przez	 Emitenta,	
sporządzone	 w	 formie	 i	 zakresie	 określonym	 w	
Regulaminie	 ASO,	 ujawniająca	 dane	 zgodne	 z	
postanowieniami	Regulaminu	ASO	

Regulamin	ASO,	Regulamin	Alternatywnego	
Systemu	Obrotu,	Regulamin	NewConnect	

Regulamin	 Alternatywnego	 Systemu	 Obrotu	
uchwalony	 Uchwałą	 Nr	 147/2007	 Zarządu	 Giełdy	
Papierów	Wartościowych	w	Warszawie	S.A.	z	dnia	1	
marca	2007	r.	(z	późn.	zm.)	

Spółka	Przekształcana	 JWA	Sp.	z	o.o.	
Spółka	Przekształcona	 JWA	S.A.	
Statut	 Statut	JWA	S.A.	
UE	 Unia	Europejska	
UOKIK	 Urząd	Ochrony	Konkurencji	i	Konsumentów	

Ustawa	o	KRS	
Ustawa	 z	 dnia	 20	 sierpnia	 1997	 roku	 o	 Krajowym	
Rejestrze	Sądowym	(jednolity	tekst	Dz.	U.	z	2001	r.	
Nr	17	poz.	209	z	poźn.	zm.)	

Ustawa	o	Obrocie,	Ustawa	o	Obrocie	Instrumentami	
Finansowymi	

Ustawa	 z	 dnia	 29	 lipca	 2005	 r.	 o	 obrocie	
instrumentami	finansowymi	(tekst	jednolity:	Dz.	U.	z	
2005	roku,	Nr	183,	poz.	1538	z	późn.	zmianami)	

Ustawa	o	Ochronie	Konkurencji	i	Konsumentów	
Ustawa	 z	 dnia	 16	 lutego	 2007	 r.	 o	 ochronie	
konkurencji	i	konsumentów	(Dz.	U.	z	2007	r.,	Nr	50,	
poz.	331)	

Ustawa	o	ochronie	niektórych	praw	konsumentów	

Ustawa	z	dnia	2	marca	2000	r.	o	ochronie	niektórych	
praw	 konsumentów	 oraz	 o	 odpowiedzialności	 za	
szkodę	wyrządzoną	przez	produkt	niebezpieczny	(Dz.	
U.	z	2000	r.	Nr	22,	poz.	271,	z	późn.	zm.)	

Ustawa	o	Ofercie,	Ustawa	o	ofercie	Publicznej	

Ustawa	 z	dnia	29	 lipca	2005	 r.	 o	ofercie	publicznej		
i	 warunkach	 wprowadzania	 instrumentów	
finansowych	 do	 zorganizowanego	 systemu	 obrotu	
oraz	o	spółkach	publicznych	(Dz.	U.	2005	Nr	184	poz.	
1539	z	późn.	zm.)	

Ustawa	o	Podatku	Dochodowym	od	Osób	
Fizycznych	

Ustawa	 z	 dnia	 26	 lipca	 1991	 r.	 o	 podatku	
dochodowym	od	osób	fizycznych	(tekst	jednolity:	Dz.	
U.	z	2000	roku,	Nr	14,	poz.	176,	z	późn.	zmianami)	

Ustawa	o	Podatku	Dochodowym	od	Osób	Prawnych	
Ustawa	 z	 dnia	 15	 lutego	 1992	 r.	 o	 podatku	
dochodowym	od	osób	prawnych	(tekst	jednolity:	Dz.	
U.	z	2000	roku,	Nr	54,	poz.	654,	z	późn.	zmianami)	

Ustawa	o	Podatku	od	Czynności	Cywilnoprawnych	
Ustawa	 z	 dnia	 9	 września	 2000	 r.	 o	 podatku	 od	
czynności	cywilnoprawnych	(tekst	jednolity:	Dz.	U.	z	
2005	roku,	Nr	41,	poz.	399	z	późn.	zmianami)	
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Ustawa	o	Rachunkowości	
Ustawa	z	dnia	29	września	1994	r.	o	rachunkowości	
(tekst	jednolity:	Dz.	U.	z	2002	roku,	Nr	76,	poz.	694,	
z	późn.	zmianami).	

WZ,	Walne	Zgromadzenie	 Walne	Zgromadzenie	JWA	S.A.		
Zarząd,	Zarząd	Spółki,	Zarząd	Emitenta	 Zarząd	JWA	S.A.		

Zarząd	Giełdy	 Zarząd	 Giełdy	 Papierów	 Wartościowych	 w	
Warszawie	S.A.	

Złoty,	zł,	PLN	

Prawny	środek	płatniczy	w	Rzeczypospolitej	Polskiej	
będący	w	obiegu	publicznym	od	dnia	1	stycznia	1995	
r.	 zgodnie	 z	 Ustawą	 z	 dnia	 7	 lipca	 1994	 r.	
o	denominacji	złotego	(Dz.	U.	Nr	84,	poz.	383,	z	późn.	
zmianami)	

	
	


