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2. EMITENT 

EMITENT 

Nazwa (firma):   Automatyka – Pomiary – Sterowanie Spółka Akcyjna 

Kraj:    Polska 

Siedziba:   Białystok 

Forma prawna:   Spółka Akcyjna 

Adres siedziby:   ul. A. Mickiewicza 95 F, 15-257 Białystok 

Telefon:    + 48 85 748 34 00 

Faks:    + 48 85 748 34 19 

Adres poczty elektronicznej: aps@aps.pl  

Adres strony internetowej:  www.aps.pl   

NIP:    542-00-13-354 

REGON:   050141167 

KRS:    0000298380 

 
AUTORYZOWANY DORADCA 

Nazwa (firma):   Morison Finansista Corporate Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Kraj:    Polska 

Siedziba:   Poznań 

Forma prawna:   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Adres siedziby:   ul. Główna 6, 61-005 Poznań 

Telefon:    + 48 61 65 44 102 

Faks:    + 48 61 65 44 160 

Adres poczty elektronicznej: cf@finansista.pl   

Adres strony internetowej:  www.finansista.pl   

NIP:    782-21-36-769 

REGON:   639685240 

KRS:    0000251567  

3.  AKCJE WPROWADZANE DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYS TEMIE OBROTU 

Na podstawie niniejszego dokumentu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wprowadzonych zostanie 75 218 (słownie: 
siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemnaście) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł 
(słownie: dziesięć groszy) kaŜda. Łączna wartość emisji to 225 654,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset 
pięćdziesiąt cztery złote). 

Akcje serii C zostaną na podstawie Uchwały Nr 208/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia  
5 czerwca 2009 zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Akcje serii C zostaną oznaczone kodem 
PLPOMST00012. 

Z wprowadzanymi do obrotu akcjami nie są związane Ŝadne ograniczenia przenoszenia praw.  

Akcje serii C, które zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, są toŜsame w prawach, zaś w szczególności  
w prawie do dywidendy, z akcjami serii B, które są notowane na rynku NewConnect.  

Ponadto, w rozumieniu art. 351 – 353 Kodeksu Spółek Handlowych, akcje serii C APS S.A. nie są uprzywilejowane.  

Akcje serii C zostały zaoferowane pracownikom Spółki, w ramach wdraŜanego programu motywacyjnego,  
w drodze subskrypcji prywatnej, na podstawie Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2008 r. 
w sprawie emisji akcji w ramach programu motywacyjnego dla pracowników Spółki. Program motywacyjny dla pracowników 
APS S.A. zakłada podwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 
złotych), w drodze subskrypcji prywatnej do 250 000 sztuk akcji serii C, oferowanych w trzech transzach. 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 4/09/04/2009 w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Spółki, wobec 
uzyskania zgody wydanej przez Radę Nadzorczą w formie uchwał nr URN/1/2009 i URN2/2009 z dnia 4 lutego 2009 r., 
zadecydował o podwyŜszeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7 521,80 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset dwadzieścia 
jeden złotych, osiemdziesiąt gorszy), w drodze prywatnej subskrypcji 75 218 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście 
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osiemnaście) pierwszej transzy akcji serii C. Subskrypcja prywatna pierwszej transzy akcji serii C rozpoczęła się 9 lutego 
2009 r. W ramach subskrypcji 75 218 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji zostało objętych przez 
pracowników Spółki. Cena emisyjna akcji serii C została ustalona zgodnie z § 1 ust. 7 uchwały emisyjnej, który stanowi, Ŝe 
cena emisji kaŜdej transzy akcji serii C ustalana będzie kaŜdorazowo przez Zarząd Spółki i będzie kształtować się na 
poziomie 50% – 70% wartości notowania z dnia zatwierdzenia danej listy subskrybentów przez Radę Nadzorczą Spółki. 
Uwzględniając powyŜsze regulacje, cenę emisyjną pierwszej transzy akcji serii C określono w Uchwale Zarządu Spółki nr 
2/04/02/2009. Cena emisyjna została ustalona w oparciu o kurs zamknięcia akcji serii B na rynku NewConnect z dnia 4 lutego 
2009 r, który wyniósł 5,05 zł (słownie: pięć złotych i pięć groszy), i wyniosła 3,00 zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję.  

Subskrypcja prywatna zakończyła się 9 kwietnia 2009 r. Z uwagi na fakt, Ŝe akcje serii C oferowane są jedynie pracownikom 
Spółki, całkowite koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty niepublicznej wyniosły 3 364,00 zł (słownie: 
trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote). 



 

Uproszczony Dokument Informacyjny APS S.A.       

 

 

 

 
8

 

 

 

 

 



 

Uproszczony Dokument Informacyjny APS S.A.       

 

 

 

 
9

 

 



 

Uproszczony Dokument Informacyjny APS S.A.       

 

 

 

 
10 

 



 

Uproszczony Dokument Informacyjny APS S.A.       

 

 

 

 
11 

 



 

Uproszczony Dokument Informacyjny APS S.A.       

 

 

 

 
12 

 

 

 

 
 

 



 

Uproszczony Dokument Informacyjny APS S.A.       

 

 

 

 
13 

4. STRESZCZENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, PRZEWIDZIANYCH 
ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH NA RZECZ EMITENTA CI ĄśĄCYCH NA NABYWCY, A TAK śE 
PRZEWIDZIANYCH W STATUCIE LUB PRZEPISACH PRAWA OBOW IĄZKACH UZYSKANIA PRZEZ 
NABYWCĘ LUB ZBYWCĘ ODPOWIEDNICH ZEZWOLEŃ LUB OBOWIĄZKU DOKONANIA 
ODPOWIEDNICH ZAWIADOMIEŃ 

4.1 OPIS OGRANICZEŃ W PRZENOSZENIU PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

4.1.1 Ograniczenia wynikaj ące ze Statutu Emitenta 

Statut nie wprowadza Ŝadnych ograniczeń w obrocie instrumentami finansowymi Emitenta. 

4.1.2 Ograniczenia wynikaj ące z Ustawy o ofercie publicznej 

Ustawa o ofercie nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział  
w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, szereg restrykcji i obowiązków 
odnoszących się do takich czynności i zdarzeń.  

Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej: 

� kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75%, albo 90% ogólnej liczby głosów  
w spółce publicznej,  

� kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75%, albo 90% ogólnej liczby głosów w tej 
spółce,  
a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75%, albo 
90% lub mniej ogólnej liczby głosów, 

 

jest zobowiązany zawiadomić o tym KNF oraz spółkę, w terminie 4 dni roboczych, w którym dowiedział się o zmianie udziału 
w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu naleŜytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. Obowiązek dokonania 
zawiadomienia powstaje równieŜ w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co 
najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym 
niŜ rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej 
liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.  

Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie. JeŜeli 
zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów musi ono zawierać 
dodatkowo informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od 
złoŜenia zawiadomienia oraz celu zwiększania. W przypadku zmiany zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany 
niezwłocznie, jednak nie później niŜ w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym KNF oraz tę spółkę.  

Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie akcjonariusz nie moŜe wykonywać prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem 
wskazanych powyŜej obowiązków dotyczących ujawnienia stanu posiadania znacznych pakietów akcji spółek publicznych. 
Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego 
zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie akcje obciąŜone zastawem nie mogą być przedmiotem obrotu do chwili jego 
wygaśnięcia, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia 
finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r.  
o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania wskazany  
w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie. 

Stosownie do treści art. 87 Ustawy o Ofercie obowiązki określone powyŜej spoczywają równieŜ na: 

� podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

� zajściem innego niŜ czynność prawna zdarzenia prawnego, 
� nabywaniem lub zbywaniem obligacji zamiennych na akcje spółki publicznej, kwitów depozytowych 

wystawionych w związku z akcjami takiej spółki, jak równieŜ innych papierów wartościowych, z których 
wynika prawo lub obowiązek nabycia jej akcji, 

� uzyskaniem Statusu podmiotu dominującego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej posiadającej 
akcje spółki publicznej, lub w innej spółce kapitałowej bądź innej osobie prawnej będącej wobec niej 
podmiotem dominującym, 

� dokonywaniem czynności prawnej przez jego podmiot zaleŜny lub zajściem innego zdarzenia prawnego 
dotyczącego tego podmiotu zaleŜnego; 
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� funduszu inwestycyjnym - równieŜ w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 

� inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
� inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten 

sam podmiot; 

� podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

� przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji 
nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie, 

� w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 Ustawy o obrocie - w zakresie 
akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako 
zarządzający, moŜe w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 

� przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia 
do wykonywania prawa głosu; 

� podmiocie prowadzącym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, który w ramach 
reprezentowania posiadaczy papierów wartościowych wobec emitentów tych papierów wykonuje, na zlecenie 
osoby trzeciej, prawo głosu z akcji spółki publicznej, jeŜeli osoba ta nie wydała wiąŜącej dyspozycji co do 
sposobu głosowania; 

� łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te 
podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu dotyczącego istotnych 
spraw spółki, chociaŜby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące 
powstanie tych obowiązków; 

� podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5), posiadających akcje spółki publicznej,  
w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego 
w tych przepisach. 

 

W przypadkach, o których mowa w dwóch ostatnich punktach, obowiązki określone w tym rozdziale mogą być wykonywane 
przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 

Istnienie porozumienia, o którym mowa w punkcie przedostatnim, domniemywa się w przypadku podejmowania czynności 
określonych w tym przepisie przez: 

� małŜonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak równieŜ 
osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli, 

� osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, 

� mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upowaŜnionego do dokonywania na 
rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych, 

� jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. 

 

Obowiązki określone powyŜej powstają równieŜ w przypadku, gdy prawa głosu są związane z: 

� papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na 
rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania 
tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uwaŜa się za naleŜące do podmiotu, na rzecz którego 
ustanowiono zabezpieczenie, 

� akcjami, z których prawa przysługują danemu podmiotowi osobiście i doŜywotnio, 

� papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który moŜe nimi rozporządzać 
według własnego uznania. 

 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie powyŜej określonych obowiązków: 

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

� po stronie podmiotu prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, który  
w ramach reprezentowania posiadaczy papierów wartościowych wobec emitentów tych papierów wykonuje, na 
zlecenie osoby trzeciej, prawo głosu z akcji spółki publicznej, jeŜeli osoba ta nie wydała wiąŜącej dyspozycji co 
do sposobu głosowania – wlicza się liczbę głosów z akcji spółki objętych zleceniem udzielonym temu 
podmiotowi przez osobę trzecią, 

� wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeŜeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub 
wyłączone z mocy Statutu, umowy lub przepisu prawa. 
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Zgodnie z postanowieniami Art. 97 ust. 1 Ustawy o ofercie, na kaŜdego kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym 
mowa w art. 69, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, a takŜe kto 
dopuszcza się czynu określonego powyŜej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie 
posiadającej osobowości prawnej KNF moŜe, w drodze decyzji, następującej po przeprowadzeniu rozprawy nałoŜyć karę 
pienięŜną do wysokości 1.000.000 PLN. Zgodnie z postanowieniami art. 97 ust. 2 Ustawy o ofercie kara ta moŜe zostać 
nałoŜona odrębnie za kaŜdy z czynów wyszczególnionych powyŜej. Kara moŜe teŜ być nałoŜona odrębnie na kaŜdy  
z podmiotów wchodzących w skład porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o ofercie. W decyzji  
o nałoŜeniu kary KNF moŜe wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania czynności wymaganej 
przepisami, których naruszenie było podstawą nałoŜenia kary pienięŜnej. W razie bezskutecznego upływu tego terminu KNF 
moŜe powtórnie wydać decyzję o nałoŜeniu kary. 

 

4.1.3 Obowi ązki, ograniczenia i odpowiedzialno ść wynikaj ące z Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi 

Zgodnie z postanowieniami art. 7 Ustawy o obrocie, prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają  
z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego 
rachunku. Umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych przenosi te papiery  
z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. W przypadku gdy ustalenie prawa do 
poŜytków ze zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło w dniu, w którym w depozycie papierów wartościowych 
powinno zostać przeprowadzone rozliczenie transakcji, lub później, a papiery te są nadal zapisane na rachunku zbywcy, 
poŜytki przypadają nabywcy w chwili dokonania zapisu na jego rachunku papierów wartościowych. W przypadku gdy nabycie 
zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło na podstawie zdarzenia prawnego powodującego z mocy ustawy 
przeniesienie tych papierów, zapis na rachunku papierów wartościowych nabywcy jest dokonywany na jego Ŝądanie. 

Na podstawie art. 39 Ustawy o obrocie zakazana jest manipulacja instrumentem finansowym, tj.: 

� składanie zleceń lub zawieranie transakcji wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd co do 
rzeczywistego popytu, podaŜy lub ceny instrumentu finansowego, chyba Ŝe powody tych działań były 
uprawnione, a złoŜone zlecenia lub zawarte transakcje nie naruszyły przyjętych praktyk rynkowych na danym 
rynku, 

� składanie zleceń lub zawieranie transakcji powodujących nienaturalne lub sztuczne ustalenie się ceny jednego 
lub kilku instrumentów finansowych, chyba Ŝe powody tych działań były uprawnione, a złoŜone zlecenia lub 
zawarte transakcje nie naruszyły przyjętych praktyk rynkowych na danym rynku, 

� składanie zleceń lub zawieranie transakcji, z zamiarem wywołania innych skutków prawnych niŜ te, dla 
osiągnięcia których faktycznie jest dokonywana dana czynność prawna, 

� rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu, w tym Internetu, lub w inny sposób fałszywych 
lub nierzetelnych informacji albo pogłosek, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd w zakresie 
instrumentów finansowych, 

� składanie zleceń lub zawieranie transakcji przy jednoczesnym wprowadzeniu uczestników rynku w błąd, albo 
wykorzystanie tego błędu, co do ceny instrumentów finansowych, 

� zapewnienie kontroli nad popytem lub podaŜą instrumentu finansowego z naruszeniem zasad uczciwego obrotu 
lub w sposób powodujący bezpośrednie lub pośrednie ustalanie cen nabycia lub zbycia instrumentów 
finansowych, 

� nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na zakończenie notowań powodujące wprowadzenie  
w błąd inwestorów dokonujących czynności na podstawie ceny ustalonej na tym etapie notowań, 

� uzyskiwanie korzyści majątkowej z wpływu opinii dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów 
wyraŜanych w środkach masowego przekazu w sposób okazjonalny lub regularny, na cenę posiadanych 
instrumentów finansowych, jeśli nie został publicznie ujawniony w sposób pełny i rzetelny występujący konflikt 
interesu. 

 

Na podstawie art. 159 Ustawy o obrocie, członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub 
wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawca w stosunku zlecenia 
lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej 
akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych. Nie 
mogą dokonywać na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących 
powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa  
w art.159 ust. 2 Ustawy o obrocie. 
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Okresem zamkniętym jest: 

� okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów 
finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie do przekazania tej informacji 
do publicznej wiadomości, 

� w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 
pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten 
był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba Ŝe osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych 
finansowych, na podstawie których został sporządzony raport, 

� w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 
pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby 
okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba Ŝe osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych 
finansowych, na podstawie których został sporządzony raport, 

� w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 
okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, 
gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba Ŝe osoba fizyczna nie posiadała dostępu do 
danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport. 

 

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące prokurentami, inne osoby 
pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych 
dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających 
wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania Komisji 
Nadzoru Finansowego informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w Art. 160 
ust. 2 Ustawy o obrocie, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących 
akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do 
obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. 

Zgodnie z postanowieniami art. 174 ust. 1 Ustawy o obrocie, osoba wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy (osoba, 
która posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów 
lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a takŜe stosunku zlecenia lub 
innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – w szczególności członek zarządu, rady nadzorczej, prokurent lub 
pełnomocnik Emitenta lub wystawca, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające  
z Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze), która w czasie 
trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 Ustawy o obrocie, tj. nabywa lub zbywa na 
rachunek własny lub osoby trzeciej, akcje Emitenta, prawa pochodne dotyczące akcji Emitenta oraz inne instrumenty 
finansowe z nimi powiązane albo dokonuje, na rachunek własny lub osoby trzeciej, inne czynności prawne powodujące lub 
mogące powodować rozporządzenie takim instrumentami finansowymi, Komisja Nadzoru Finansowego moŜe nałoŜyć  
w drodze decyzji administracyjnej karę pienięŜną do wysokości 200 tys. złotych. 

Kara taka nie moŜe zostać nałoŜona, jeŜeli wyŜej wymieniona osoba zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu 
działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który uniemoŜliwia jej ingerencję  
w podejmowane na jej rachunek decyzje. Wydanie takiej decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 

Zgodnie z postanowieniami art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub 
nadzorczych Emitenta albo będące jego prokurentami oraz inne osoby, pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje 
kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta  
oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia 
działalności gospodarczej są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego oraz temu Emitentowi informacji o 
zawartych przez nie oraz osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, 
praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami 
wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do 
obrotu na takim rynku. 

Na podstawie art. 175 ust. 1 Ustawy o obrocie na osobę, która nie wykonała lub nienaleŜycie wykonała obowiązek wynikający 
z art. 160 ust. 1 tej ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego moŜe nałoŜyć w drodze decyzji administracyjnej karę pienięŜną do 
wysokości 100 tys. złotych. JeŜeli jednak osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską 
zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza jej ingerencję w podejmowane na jej rachunek 
decyzje albo przy zachowaniu naleŜytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji kara,  
o której mowa powyŜej nie zostanie nałoŜona. Wydanie takiej decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 

Zgodnie z brzmieniem art. 161 ust. 3 Ustawy o obrocie, wyŜej omówione zakazy i wymogi wynikające z przepisów art. 156-
160 tej ustawy, mają zastosowanie równieŜ wobec akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku 
NewConnect. 
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4.1.4 Obowi ązki, ograniczenia i odpowiedzialno ść wynikaj ące z Ustawy o ochronie konkurencji  
i konsumentów 

Zgodnie z podstawową regulacją przewidzianą w art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zamiar koncentracji 
przedsiębiorców, podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( zwanego zamiennie UOKiK), 
JeŜeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok 
zgłoszenia przekroczył równowartość 1 000 000 000 EUR lub jeŜeli łączny obrót na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył równowartość 
50 000 000 EUR, Prezes UOKiK wydaje zgodę na taką koncentrację, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie 
istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. PowyŜszy obrót 
obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji jak i pozostałych przedsiębiorców 
naleŜących do grup kapitałowych, do których naleŜą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. 

Przepisy Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów znajdują zastosowanie nie tylko do przedsiębiorców w rozumieniu 
przepisów o działalności gospodarczej, lecz równieŜ, zgodnie z art. 4 pkt 1 lit. c) Ustawy o ochronie konkurencji  
i konsumentów, do osób fizycznych posiadających kontrolę w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie konkurencji  
i konsumentów nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby taka osoba fizyczna nie prowadziła działalności gospodarczej 
w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, o ile taka osoba fizyczna podejmuje dalsze działania podlegające 
kontroli koncentracji zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, o którym mowa powyŜej, znajdzie 
zastosowanie m.in. w przypadku zamiaru przejęcia, przez nabycie lub objecie akcji bądź innych papierów wartościowych lub 
w jakikolwiek inny sposób -bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub 
więcej przedsiębiorców.  

W rozumieniu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez przejęcie kontroli rozumie się wszelkie formy 
bezpośredniego lub pośredniego uzyskania uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności 

prawnych lub faktycznych, umoŜliwiają wywieranie decydującego wpływu na określonego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców. 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji, jeŜeli obrót przedsiębiorcy, nad 
którym ma nastąpić przejęcie kontroli nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Ŝadnym z dwóch lat 
obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 EUR. W tym przypadku, powyŜszy obrót obejmuje jedynie 
obrót przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola oraz jego przedsiębiorców zaleŜnych. 

Ponadto zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

� polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucje finansową akcji w celu ich odsprzedaŜy, jeŜeli 
przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek 
inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem Ŝe odsprzedaŜ ta nastąpi przed upływem roku 
od dnia nabycia lub objęcia oraz, Ŝe: 

� instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy,  
� instytucja wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaŜy całości lub części 

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów,  

� polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności, 
pod warunkiem, Ŝe nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaŜy,  

�  przedsiębiorców naleŜących do tej samej grupy kapitałowej. 

  

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: 

� wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów, 

� przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów, 

� wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy – w przypadku,  
o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

� przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 
pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.  

W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców 
zaleŜnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niŜ 
w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji 
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podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów). Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji w wyniku której konkurencja na rynku 
nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Wydając 
zgodę na dokonanie koncentracji. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających 
dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 

� zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 
� wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami , w szczególności przez zbycie 

określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub 
kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców, 

� udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. Zgodnie z art. 19 ust. 2 in fine oraz ust. 3 Ustawy  
o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określa  
w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek 
składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. Decyzje w sprawie udzielenia 
zgody na koncentrację wygasają, jeŜeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została 
dokonana. 

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe nałoŜyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pienięŜną  
w wysokości nie większej niŜ 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałoŜenia kary, jeŜeli 
przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów moŜe równieŜ nałoŜyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pienięŜną w wysokości stanowiącej 
równowartość do 50.000.000 EUR, między innymi, jeŜeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o 
ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane. Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe równieŜ nałoŜyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pienięŜną w wysokości 
stanowiącej równowartość do 10.000 EUR za kaŜdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji wydanych m.in. na podstawie art. 
19 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe, w drodze decyzji, nałoŜyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą 
lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pienięŜną w wysokości do 
pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeŜeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie 
nie zgłosiła zamiaru koncentracji. W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o 
zakazie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe, w drodze decyzji, określając termin jej 
wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad 
przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja 
taka nie moŜe zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki 
stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują 
kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe 
ponadto wystąpić do sądu o uniewaŜnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia 
stanu poprzedniego. Przy ustalaniu wysokości kar pienięŜnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje w art. 15, iŜ dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zaleŜnego 
uwaŜa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Zgodnie z art. 97 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega 
zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji  
o wyraŜeniu zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zostać wydana. Czynność 
prawna, na podstawie której ma nastąpić koncentracja, moŜe być dokonana pod warunkiem wydania przez Prezesa UOKiK 
zgody na dokonanie koncentracji lub upływu przewidzianych przez Ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów terminów 
dotyczących trwania postępowania w sprawach koncentracji. Realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji zgłoszona 
Prezesowi UOKiK nie stanowi naruszenia ustawowego obowiązku wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu 
wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyraŜeniu zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja 
powinna zostać wydana, jeŜeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie  
w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieŜenia powaŜnej szkodzie, jaka moŜe powstać  
u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. 
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4.1.5 Obowi ązki i ograniczenia wynikaj ące z innych przepisów prawnych 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają takŜe z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 w sprawie 
kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej – Rozporządzenie). Rozporządzenie powyŜsze reguluje tzw. koncentracje  
o wymiarze wspólnotowym, a więc dotyczące przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone 
progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej 
zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. 

Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

� zawarciu odpowiedniej umowy, 

� ogłoszeniu publicznej oferty,  

� przejęciu większościowego udziału. 

 

Zawiadomienie Komisji Europejskiej moŜe mieć równieŜ miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny 
zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do uzyskania 
zgody na dokonanie takiej koncentracji. 

 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

� łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 
5 000 000 000  EUR, oraz 

� łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską kaŜdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 250 mln EUR, chyba Ŝe kaŜde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niŜ dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na 
Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada równieŜ wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

� łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ  
2 500 000 000 EUR, 

� w kaŜdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących 
w koncentracji wynosi więcej niŜ 100 000 000  EUR, 

� w kaŜdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących 
w koncentracji wynosi więcej niŜ 100 000 000 EUR, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 000 000 EUR,  

� łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską kaŜdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 100 000 000 EUR, chyba Ŝe kaŜde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niŜ dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na 
Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 

Uznaje się, Ŝe koncentracja nie występuje w przypadku gdy: 

� instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź teŜ firmy ubezpieczeniowe, których normalna 
działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek 
lub na rachunek innych, 

� czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaŜy, pod warunkiem Ŝe 
nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań 
konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem Ŝe wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania 
sprzedaŜy całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych papierów wartościowych oraz pod 
warunkiem Ŝe taka sprzedaŜ następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia. 

4.1.6 Zabezpieczenia oraz świadczenia dodatkowe  

Z akcjami serii C Emitenta nie są związane Ŝadne zabezpieczenia oraz świadczenia dodatkowe. 



 

Uproszczony Dokument Informacyjny APS S.A.       

 

 

 

 
20 

4.2 WSKAZANIE PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I ZAS AD ICH REALIZACJI  

4.2.1 Uprawnienia o charakterze korporacyjnym 

Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce: 

� prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na Walnym 
Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH), 

� prawo do złoŜenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złoŜenia wniosku  
o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej 
jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH). We wniosku o zwołanie Walnego 
Zgromadzenia naleŜy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady. JeŜeli w terminie dwóch tygodni od dnia 
przedstawienia Ŝądania Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy 
moŜe, po wezwaniu Zarządu do złoŜenia oświadczenia, upowaŜnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym Ŝądaniem (art. 401 § 1 KSH), 

� prawo do zaskarŜania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 KSH, 

� prawo do Ŝądania 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 najbliŜsze Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami,  

� 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 Ŝądanie informacji dotyczących Spółki, jeŜeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy 
objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia Ŝądanej informacji podczas obrad 
Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, moŜe złoŜyć wniosek do Sądu Rejestrowego  
o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 KSH), 

� prawo do imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przysługujące akcjonariuszowi 
spółki publicznej, posiadającemu akcje zdematerializowane (art. 328 § 6 KSH), 

� prawo do Ŝądania 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), 

� prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu oraz Ŝądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH), 

� prawo do Ŝądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed 
Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH), 

� prawo do złoŜenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu 
komisję, złoŜoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złoŜyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą 
kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru 
jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH), 

� prawo do przeglądania księgi protokołów oraz Ŝądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał 
(art. 421 § 3 KSH), 

� prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486  
i 487 KSH, jeŜeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia 
ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, 

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

� prawo do przeglądania księgi akcyjnej i Ŝądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 
341 § 7 KSH), 

� prawo Ŝądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje 
ona w stosunku dominacji lub zaleŜności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej 
akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zaleŜności ustał. Akcjonariusz moŜe Ŝądać 
równieŜ ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w 
tym takŜe jako zastawnik, uŜytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. śądanie udzielenia 
informacji oraz odpowiedzi powinny być złoŜone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH). 
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4.2.2 Uprawnienia o charakterze maj ątkowym 

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym: 

� prawo do dywidendy, to jest 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 Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego 
akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który moŜe być wyznaczony na dzień powzięcia 
uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 KSH). Statut Emitenta nie 
przewiduje Ŝadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, Ŝe na kaŜdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej 
wysokości. Zarząd Spółki ustala termin wypłaty dywidendy (§ 39 Statutu Spółki). Rozpoczęcie wypłat nie moŜe jednak 
nastąpić później niŜ w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. 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. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy. Termin wypłaty dywidendy 
zostanie ustalony w taki sposób, aby moŜliwe było prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od udziału w zyskach osób 
prawnych. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie moŜe 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 naleŜy 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 (art. 348 § 1 KSH). Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy 
dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub nie akumulowanego charakteru wypłat. 

� prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru); przy 
zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH; 

Akcjonariusz moŜe zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego 
Zgromadzenia podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów; przepisu o konieczności uzyskania większości co 
najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyŜszeniu kapitału zakładowego stanowi, Ŝe nowe akcje mają być 
objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem 
umoŜliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, Ŝe nowe akcje 
mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym słuŜy prawo poboru, nie obejmą części lub 
wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji moŜe nastąpić w przypadku, gdy zostało to 
zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

� prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej 
likwidacji; Statut Spółki nie przewiduje Ŝadnego uprzywilejowania w tym zakresie; 

� prawo do zbywania posiadanych akcji; 

� prawo do obciąŜania posiadanych akcji zastawem lub uŜytkowaniem. 

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub uŜytkowanie, 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). 

4.2.3 Postanowienia o umorzeniu 

Zgodnie z § 8  Statutu akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 359 § 1 KSH akcja moŜe być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę 
(umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie moŜe być 
dokonane częściej niŜ raz w roku obrotowym. 

4.3 OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH ZASAD POLITYKI EMITENTA CO DO WY PŁATY DYWIDENDY W 
PRZYSZŁOŚCI 

W zaleŜności od wypracowanego zysku netto Zarząd Emitenta rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy na poziomie 
większym od średniego oprocentowania lokaty bankowej za dany rok począwszy od zysku za 2009 r. Decyzja odnośnie 
ostatecznego kształtu wypłat dywidend będzie podejmowana corocznie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 
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5. WSKAZANIE OSÓB ZARZADZAJ ĄCYCH EMITENTEM, AUTORYZOWANEGO DORADCY ORAZ 
PODMIOTÓW DOKONUJĄCYCH BADANIA SPRAWOZDA Ń FINANSOWYCH EMITENTA (WRAZ ZE 
WSKAZANIEM BIEGŁYCH REWIDENTÓW DOKONUJ ĄCYCH BADANIA) 

W skład Zarządu  Emitenta wchodzą następujące osoby: 

 
Prezes Zarz ądu – Bogusław Ł ącki 

� Rok urodzenia – 1955 r. 

� Wykształcenie:  

� wyŜsze techniczne – Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny; 
� ekonomiczne – Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studium MenedŜerskie. 

 

Wiceprezes Zarz ądu – Marcin Proskie ń 

� Rok urodzenia – 1956 r. 

� Wykształcenie:  

� wyŜsze techniczne – Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny; 
� ekonomiczne – Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii, Podyplomowe Studium MenedŜerskie. 
 

Wiceprezes Zarz ądu – Jerzy Busłowski 

� Rok urodzenia – 1954 r. 

� Wykształcenie:  

� wyŜsze techniczne – Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny;  
� ekonomiczne – Uniwersytet w Białymstoku, Podyplomowe Studium MenedŜerskie. 
 

Wiceprezes Zarz ądu – Bo Ŝena Matoszko 

� Rok urodzenia – 1973 r. 

� Wykształcenie:  

� wyŜsze ekonomiczne – Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny; 
� studia podyplomowe w zakresie Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw - Uniwersytet w Białymstoku. 

 

Obowiązki Autoryzowanego Doradcy  wobec Emitenta wykonuje: 

 

Nazwa (firma):   Morison Finansista Corporate Finance sp. z  o. o.  

Kraj:    Polska 

Siedziba:   Poznań 

Forma prawna:   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Adres siedziby:   ul. Główna 6, 61-005 Poznań 

Telefon:    + 48 61 65 44 102 

Faks:    + 48 61 87 52 950 

Adres poczty elektronicznej: cf@finansista.pl   

Adres strony internetowej:  www.finansista.pl   

NIP:    782-21-36-769 

REGON:   639685240 

KRS:    0000251567 

 

Badanie sprawozdania  finansowego Emitenta za 2007 r. wykonała spółka: 

 

Nazwa (firma):   Morison Finansista Audit sp. z  o. o.  

Kraj:    Polska 

Siedziba:   Poznań 
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Forma prawna:   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Adres siedziby:   ul. Główna 6, 61-005 Poznań 

Telefon:    + 48 61 65 44 102 

Faks:    + 48 61 87 52 950 

Adres poczty elektronicznej: biuro@finansista.pl   

Adres strony internetowej:  www.finansista.pl   

NIP:    778-04-48-896 

REGON:   630540941 

KRS:    0000101208 

Biełgy rewident:   ElŜbieta Kaleja, nr uprawnień 6952/456 

 

Badanie sprawozdania finansowego Emitenta za 2008 r. wykonała: 

 

Nazwa (firma):    AUDIT AND TAX GROUP sp. z o.o. 

Kraj:    Polska 

Siedziba:   Białystok 

Forma prawna:    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Adres siedziby:   ul. Sienkiewicza 55a, 15-002 Białystok 

Telefon:    085 675 35 75 

Faks:    085 675 00 12 

Adres poczty elektronicznej:  biuro@audit-tax.pl 

Adres strony internetowej:   www.audit-tax.pl 

NIP:    542-307-89-05 

REGON:   200205990 

KRS:    0000305334 

Biegły rewident: Piotr Zaniewski, nr uprawnień 10865/7846 

Renata Wojdakowska-Mroczek, nr uprawnień 10985/7957 

 

6. WYBRANE DANE FINANSOWE LUB SKONSOLIDOWANE DANE F INANSOWE EMITENTA, 
OBEJMUJĄCE MIĘDZY INNYMI KAPITALIZACJ Ę I ZOBOWIĄZANIA, ZA OSTATNI ROK OBROTOWY, 
ZA KTÓRY EMITENT SPORZĄDZIŁ SPRAWOZDANIE FINANSOWE LUB SKONSOLIDOWANE 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZBADANE ZGODNIE Z OBOWI ĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI 
ZAWODOWYMI, ORAZ DANE ŚRÓDROCZNE, JEśELI EMITENT PUBLIKOWAŁ JE NA SWOIM 
RYNKU, SPORZĄDZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI EMITENTA LUB 
STANDARDAMI UZNAWANYMI W SKALI MI ĘDZYNARODOWEJ ORAZ ZBADANE ZGODNIE Z 
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI INORMAMI ZAWODOWYMI 

6.1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SPORZ ĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2007 
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Spółka APS S.A. nie jest zobowiązana do publikowania zestawienia zmian w kapitale własnym ze względu na fakt, iŜ w roku 
poprzedzającym Audyt nie spełniała kryteriów podanych w art. 64 pkt. 4 Ustawy o rachunkowości. 
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6.2 OPINIA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO EMITE NTA SPORZĄDZONEGO ZA ROK 
OBROTOWY 2007 
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6.3 RAPORT UZUPEŁNIAJ ĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO EMITENTA 
SPORZĄDZONEGO ZA ROK OBROTOWY 2007 
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6.4 DANE FINANSOWE EMITENTA ZA 2008 R. 
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7. WSKAZANIE GŁÓWNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA ZWI ĄZANYCH Z WPROWADZONYMI 
INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI 

7.1 RYZYKO ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ W AKCJE EMITENTA ICH NIEDOSTATECZN Ą PŁYNNOŚCIĄ I 
WAHANIEM CEN 

Inwestorzy nabywający akcje Emitenta powinni zdawać sobie sprawę, Ŝe ryzyko bezpośredniego inwestowania w papiery 
wartościowe na rynku kapitałowym jest inwestycją podwyŜszonego ryzyka, w stosunku do inwestycji w papiery skarbowe lub 
jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, ze względu na nieprzewidywalność zmian kursów akcji,  
w krótkim jak i długim okresie. W przypadku rynku NewConnect ryzyko to jest relatywnie większe, niŜ na rynku regulowanym, 
co jest związane m.in. z krótszym okresem jego funkcjonowania oraz zmniejszonymi wymogami odnośnie obowiązków 
informacyjnych spółek. W związku z tym istnieje ryzyko, iŜ rynek ten nie będzie cieszył się wystarczającym zainteresowaniem 
ze strony Inwestorów, umoŜliwiającym sprzedaŜ lub zakup duŜej liczby akcji w krótkim okresie oraz zagroŜony jest ryzykiem 
niewielkiej płynności notowanych na nim instrumentów finansowych.  

Inwestorzy muszą mieć świadomość ryzyka związanego z niską płynnością emitowanych przez Emitenta papierów 
wartościowych w przypadku małej liczby zleceń kupna i sprzedaŜy oraz rozbieŜnych limitów cenowych określonych przez 
uczestników rynku, co moŜe nie zapewnić Inwestorowi zbycia posiadanych papierów wartościowych w dowolnym terminie, po 
satysfakcjonującej cenie. 

  

7.2 RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAWIESZENIEM OBROTU PAPIERAMI WARTO ŚCIOWYMI EMITENTA 

Akcje Emitenta notowane na rynku NewConnect mogą zostać zawieszone przez Organizatora Alternatywnego Systemu 
Obrotu, na okres nie dłuŜszy niŜ 3 miesiące, zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: 

� na wniosek Emitenta,  

� jeŜeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  

� jeŜeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie obrotu. 

Dodatkowo akcje Emitenta mogą być zawieszone na podstawie § 16 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu, jeŜeli Emitent nie wykonuje obowiązków wskazanych w rozdziale V Regulaminu ASO. W przypadkach określonych 
przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuŜszy niŜ 
miesiąc. 

7.3 RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKLUCZENIEM Z OBROTU AKCJI EMITENTA 

Zgodnie z § 12 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu moŜe wykluczyć 
instrumenty finansowe z obrotu:  

� na wniosek Emitenta, z zastrzeŜeniem moŜliwości uzaleŜnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez 
Emitenta dodatkowych warunków,  

� jeŜeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  

� wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości 
z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,  

� wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.  

� Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:  

� w przypadkach określonych przepisami prawa,  

� jeŜeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  

� w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów.  

 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu moŜe 
zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia § 11 
ust. 1. Dodatkowo akcje Emitenta mogą być wykluczone na podstawie § 16 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu moŜe zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta  
w alternatywnym systemie obrotu, jeŜeli Emitent nie wykonuje obowiązków wskazanych w rozdziale V Regulaminu ASO. 
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7.4 RYZYKO DOTYCZĄCE MOśLIWOŚCI NAŁOśENIA KAR ADMINISTRACYJNYCH PRZEZ KNF 

Komisja Nadzoru Finansowego moŜe nałoŜyć na Emitenta kary administracyjne za niewykonywanie lub nienaleŜyte 
wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności wynikających z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz  
o spółkach publicznych (dalej: Ustawa o ofercie publicznej; Dz. U. 2005 nr 184 poz. 1539) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: Ustawa o obrocie; Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn. zm.). 

 

7.5 RYZYKO NIE OBJĘCIA KOLEJNYCH TRANSZ AKCJI SERII C PRZEZ PRACOWNIKÓ W SPÓŁKI  

W związku z realizacją przez Spółkę programu motywacyjnego związanego z emisją akcji serii C w trzech transzach dla 
pracowników Spółki, istnieje ryzyko nie objęcia akcji przez pracowników, które zostaną im zaoferowane w kolejnych 
transzach. Decyzja o zakupie oferowanych akcji leŜy w gestii pracowników, w związku z czym moŜe nastąpić sytuacja,  
w której pracownicy, kierujący się róŜnymi przesłankami przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, nie zdecydują się na 
zakup oferowanych akcji. W rezultacie kapitał zakładowy Spółki, w związku z emisją akcji serii C, zostanie podwyŜszony o 
kwotę niŜszą niŜ zakładano w momencie konstrukcji programu motywacyjnego, jednakŜe jego wartość zawierać się będzie w 
przedziale określonym uchwałą emisyjną. 

8. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE  

8.1 HISTORIA EMITENTA 

Spółka APS powstała w 1993 r. w wyniku restrukturyzacji Elektrociepłowni Białystok S.A. w oparciu o zespół doświadczonych 
pracowników Wydziału Automatyki (data formalna powstania Emitenta to 8 października 1993 r. – wtedy bowiem został 
podpisany akt notarialny).  

W pierwszym okresie działalności głównym odbiorcą usług Spółki była Elektrociepłownia Białystok S.A., siedziba Spółki 
mieściła się tam do 2003 r. Własne rozwiązania, pomysły techniczne i jakość pracy sprawiły, Ŝe Spółka szybko stała się 
znanym wykonawcą usług w zakresie automatyki przemysłowej. Osiągnięcia podmiotu to między innymi usługi dla 
oczyszczalni ścieków, zakładów ciepłowniczych, szpitali, przedsiębiorstw przetwórstwa spoŜywczego, wodociągów, 
elektrociepłowni i wielu innych. WaŜnym momentem w działalności podmiotu było uzyskanie certyfikatu zgodności systemu 
zarządzania jakością z normą ISO 9001.  

W 2003 r. Spółka przeniosła się do nowej siedziby w Białymstoku przy ul. Mickiewicza. W specjalnie zaprojektowanym, 
przeszklonym budynku mieści się biuro handlowe, pracownia projektowa, pomieszczenia biurowe oraz przestronna hala 
montaŜu szaf zasilających, sterowniczych i systemowych.  

Spółka Akcyjna powstała z przekształcenia podmiotu pod firmą Automatyka – Pomiary – Sterowanie Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000025276  w oparciu  

o przepisy art. 557 § 1 i 2 zawierające wymogi określone w art. 558 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Uchwała  

o przekształceniu została podjęta przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników APS sp. z o.o. w dniu 30 listopada 2007 r. 
Automatyka – Pomiary – Sterowanie Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298380, 
dn. 1 lutego 2008 r. 
ZałoŜycielami Spółki Akcyjnej są: Mikołaj Aleksiejuk, Zbigniew Bobowski, Jerzy Busłowski, Leszek Dzikiewicz, Stanisław 
Fiedorowicz, Janusz Fiedoruk, Zbigniew Andrzej Gadomer, Wiesław Gołubowski, Ignacy Gudel, Leszek Jarmołowicz, Janusz 
Kalisz, Andrzej Karaszewski, Mirosław Karpiuk, Piotr Krukowski, Mirosław Lautsch, Joanna Leszczyńska, Bogusław Łącki,  

Jan Łopatowicz, Wiesław Makosz, Mirosław Murawski, Dariusz Jacek Nizio, Marek Pawlak, Marcin Proskień, Sławomir Pyrko, 
Krzysztof Sawicki, Jarosław Skorulski, Edmund Sokołowski, Andrzej Szamreta, Tomasz Szczęch, Krystyna Witczak,  

Anna Wysocka, Adam Zdunko.    

 

8.2 PRZEDMIOT DZIAŁALNO ŚCI 

Emitent oferuje kompleksowe usługi z zakresu automatyki przemysłowej. Spółka zaliczana jest do grupy najbardziej pręŜnych 
przedsiębiorstw w rejonie Polski północno-wschodniej. Podmiot istnieje od 1993 r., i powstał w wyniku restrukturyzacji 
Elektrociepłowni Białystok S.A. Dzięki wysokim kwalifikacjom pracowników oraz wdroŜeniu nowoczesnego systemu 
zarządzania, APS S.A. szybko znalazła się w krajowej czołówce firm z branŜy automatyki. Wieloletnie doświadczenie, polityka 
jakości pracy, indywidualizm w podejściu do Klienta sprawiają, Ŝe Spółka potrafi sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom. 
Profesjonalny zespół inŜynieryjno - techniczny, liczący ponad 60 osób, wielokrotnie sprawdził się w wykonaniu najbardziej 
zaawansowanych prac w  zakresie projektowania, produkcji a takŜe wdroŜeń i serwisu. Efektem tego rodzaju działań jest 
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realizacja prestiŜowych inwestycji, nie tylko na terenie Podlasia, ale równieŜ całej Polski. Potrzeby i wymagania Klientów 
stanowią absolutny priorytet działalności Emitenta. 

 

Działalność Emitenta prowadzona jest w dwóch głównych obszarach: 

� usługowym, 

� handlowym. 

 

Biorąc pod uwagę geograficzny podział działalności Spółki, moŜna wyróŜnić jeden główny region, w którym skupiają się rynki 
zbytu Emitenta. Około 80% usług świadczonych przez APS S.A. skoncentrowanych jest w północno – wschodniej części 
Polski. Podobnie kształtuje się sprzedaŜ detaliczna, która w 70% realizowana jest na obszarze Polski północno – wschodniej. 

 

W segmencie usługowym na ofert ę firmy składa si ę: 
� projektowanie: 

� systemów zasilania, 
� układów pomiarowych, regulacyjnych, AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka), 
� mikroprocesorowych systemów sterowania, nadzoru, wizualizacji, 
� instalacji elektrycznych, 
� układów sterowań i zabezpieczeń elektrycznych, 
� pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, 
� automatyki do inteligentnych domów, 

� wdraŜanie: 

� kompletacja urządzeń, 
� dostawa, 
� montaŜ, 
� uruchomienie, 
� serwis, 
� naprawa, kontrola i kalibracja aparatury pomiarowej, 
� eksploatacja. 

� produkcja prefabrykatów: 

� szafy, pulpity, stojaki, tablice AKPiA, 
� rozdzielnice elektryczne. 

 

Dobra znajomość zagranicznych i krajowych producentów urządzeń pomiarowych, sterowniczych i napędowych pozwala 
Spółce umiejętnie dobrać produkty, tak, aby spełniały wymagania techniczne i uŜytkowe Klientów. APS S.A. jest w stanie 
zapewnić sprawną i szybką dostawę potrzebnych elementów lub ich zamienników bezpośrednio od producenta. Wszystkie 
prace montaŜowe i rozruchowe wykonywane są przez doświadczonych monterów. Są oni zaopatrzeni w specjalistyczną 
aparaturę kontrolno – pomiarową, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług i zwiększa niezawodność wykonanych 
systemów automatyki. Dostarczane produkty i wykonane aplikacje są objęte serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym. 
Spółka moŜe zapewnić stałą, profesjonalną eksploatację – poczynając od pojedynczych układów automatyki poprzez linie 
produkcyjne, do eksploatacji całych zakładów. Spółka posiada laboratoria ciśnieniomierzy, pomiarów temperatur. Elektronicy 
dysponują aparaturą kontrolno – pomiarową, legalizowaną w Urzędach Miar lub Laboratoriach akredytowanych przez Główny 
Urząd Miar (GUM), umoŜliwiającą sprawdzenie i kalibrację szerokiej gamy urządzeń pomiarowych wielkości elektrycznych  
i nieelektrycznych. Prowadzone są naprawy przetworników pomiarowych, rejestratorów, mierników elektronicznych  
i wskazówkowych oraz regulatorów i falowników.  

APS S.A. zapewnia swoim Klientom stałą, profesjonalną obsługę produkowanych urządzeń: od pojedynczych układów 
automatyki poprzez linie produkcyjne, do eksploatacji całych zakładów. MoŜe o tym świadczyć kilkunastoletnie doświadczenie 
Emitenta w kompleksowej eksploatacji układów automatyki Elektrociepłowni Białystok S.A.  

Ponadto dbając o zadowolenie Klienta, Spółka oferuje swoim Klientom szkolenia i doradztwo techniczne  
w zakresie obsługi, serwisu i konserwacji.  

 

Oferta segmentu handlowego 
Cała sprzedaŜ prowadzona w tym segmencie stanowi uzupełnienie oferty Spółki. Przedmiotowa część działalności obejmuje 
sprzedaŜ urządzeń automatyki przemysłowej: 

� układy napędowe: falowniki i softstarty, 
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� sterowniki PLC i programy narzędziowe, 

� systemy SCADA, 

� mierniki, regulatory, 

� rejestratory, 

� czujniki zbliŜeniowe, 

� czujniki i przetworniki do pomiaru temperatury, ciśnienia, przepływu, poziomu itp., 

� pomiary fizyko-chemiczne. 

 

Opis głównych rynków 
Działalność Spółki nie ogranicza się tylko do jednego obszaru. Emitent kieruje swoje usługi i produkty do wielu gałęzi 
przemysłu. Są nimi: 

� energetyka zawodowa i przemysłowa, 

� przemysł spoŜywczy, 

� zakłady komunalne,  

� przemysł drzewny, 

� inne. 

Głównymi odbiorcami Spółki w branŜy energetyki zawodowej i przemysłowej są elektrociepłownie, elektrownie, 
przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, kotłownie, ciepłownie oraz sieci i węzły cieplne.  

Wśród podmiotów działających w przemyśle spoŜywczym, Emitent upatruje rynków zbytu wśród zakładów przetwórstwa 
mięsnego, mleczarni, browarów, cukrowni, hurtowni artykułów spoŜywczych, zakładów przetwórstwa owocowo – warzywnego 
oraz zakładów spirytusowych. 

Zakłady komunalne, które są Klientami APS S.A. to głównie wodociągi, oczyszczalnie ścieków, przepompownie i stacje 
uzdatniania wody. 

Zakłady wytwórcze sklejek oraz fabryki mebli stanowią, z przemysłu drzewnego, najwaŜniejszych odbiorców zarówno usług, 
jak i produktów Emitenta.  

Wśród innych podmiotów moŜna wyróŜnić zakłady przemysłu tekstylnego, huty szkła, szpitale oraz wytwórnie materiałów 
budowlanych. 

Charakterystyczne jest, Ŝe wszystkie wymienione powyŜej podmioty, które stanowią rynek zbytu dla Emitenta, pręŜnie 
rozwijają się na rynku polskim. WiąŜą się z tym duŜe inwestycje w unowocześnianie ich zaplecza technologicznego.  
Stwarza to potencjalne moŜliwości na rozwój i poszerzenie zakresu terytorialnego działalności Emitenta.   

 

Główne rynki zbytu, do których kierowana jest oferta usługowa Emitenta, stanowią: 

� elektrociepłownie, 

� zakłady ciepłownicze, 

� przedsiębiorstwa komunalne, 

� przedsiębiorstwa przemysłu spoŜywczego, 

� pozostałe branŜe.  

 

8.3 WSKAZANIE AKCJONARIUSZY EMITENTA, POSIADAJ ĄCYCH CO NAJMNIEJ 10% GŁOSÓW NA 
WALNYM ZGROMADZENIU  

 

Przed dokonaniem sprzedaŜy pierwszej transzy akcji serii C, struktura akcjonariatu Emitenta prezentowała się następująco: 
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Tabela 1 

Struktura akcjonariatu Emitenta przed przeprowadzen iem subskrypcji prywatnej akcji serii C 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów 
na WZA 

% udział w 
kapitale 

% udział w 
liczbie głosów 

na WZA 

Bogusław Łącki 970 381 serii A 1 940 762 18,84% 18,96% 

Jerzy Busłowski 518 563 serii A 1 037 126 10,07% 10,13% 

Marcin Andrzej Proskień 518 563 serii A 1 037 126 10,07% 10,13% 

Pozostali 3 077 493 serii A 6 154 986 59,77% 59,77% 

Inwestorzy 64 529 serii B 64 529 1,25% 0,63% 

Razem 5 149 529 10 234 529 100,00% 100,00% 

 

Struktura akcjonariatu Emitenta po przeprowadzeniu subskrypcji pierwszej transzy akcji serii C i zarejestrowaniu 
podwyŜszenia kapitału zakładowego przedstawiać się będzie następująco: 

 

Tabela 2 

Struktura akcjonariatu Emitenta po przeprowadzeniu subskrypcji prywatnej akcji serii C 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów 
na WZA 

% udział w 
kapitale 

% udział w 
liczbie głosów 

na WZA 

Bogusław Łącki 970 381 serii A, 
11 640  serii C 1 952 402 18,80% 18,94% 

Jerzy Busłowski 518 563 serii A, 
10 955 serii C 1 048 081 10,13% 10,17% 

Marcin Andrzej Proskień 
518 563 serii A, 

10 955 serii C 
1 048 081 10,13% 10,17% 

Pozostali 3 077 493 serii A, 
41 668 serii C 6 196 954 59,70% 60,10% 

Inwestorzy 
 

64 529 serii B, 
 

64 529 1,24% 0,62% 

Razem 5 224 747 10 309 747 100,00% 100,00% 

 

 



 

Uproszczony Dokument Informacyjny APS S.A.       

 

 

 

 
78 

9. INFORMACJE DODATKOWE, W TYM  WYSOKO ŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ WSKAZANIE 
DOKUMENTÓW KORPORACYJNYCH EMITENTA, UDOST ĘPNIONYCH DO WGLĄDU 

Zgodnie z aktualizacją wpisu do KRS z dnia 11 maja 2009 r. wartość kapitału zakładowego Spółki wynosi 522 474,70 zł 
(słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote, siedemdziesiąt groszy). 
Na kapitał zakładowy składają się akcje serii A, imienne i uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, Ŝe na kaŜdą tego 
rodzaju akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, akcje zwykłe, na okaziciela serii B, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oraz akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 
dziesięć groszy) kaŜda. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APS S.A. podjęło 30 czerwca 2008 r. Uchwałę nr 16/2008, w sprawie emisji 
akcji w ramach programu motywacyjnego dla pracowników spółki. Zgodnie z §1 pkt. 2 uchwały, kapitał zakładowy Spółki 
zostanie podwyŜszony do kwoty 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w drodze prywatnej subskrypcji do 
250 000 (słownie: dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii C. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości 
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) kaŜda i zostaną zaoferowane pracownikom Emitenta, w ramach realizowanego 
programu motywacyjnego, w trzech transzach.  

Subskrypcja prywatna pierwszej transzy akcji serii C zakończyła się 9 kwietnia 2009 r., w wyniku której nastąpiło 
podwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki. Po zakończeniu subskrypcji prywatnej kapitał zakładowy Spółki wynosi 
522 474,70 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote, siedemdziesiąt groszy) i dzieli 
się na 5 224 747 (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) kaŜda. Po przeprowadzeniu emisji pierwszej transzy akcji serii C, na kapitał 
zakładowy Emitenta składa się: 

� 5 085 000 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A; akcje serii A są imienne, 
uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, Ŝe na kaŜdą tego rodzaju akcję przypadają 2 głosy na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy, 

� 64 529 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

� 75 218 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C. 

 

Zgodnie z treścią uchwały emisyjnej stanowiącej podstawę prawną emisji akcji serii C, obejmujący je Akcjonariusze wpłacili do 
Spółki cały kapitał na objecie akcji. Wpłata nastąpiła przed powzięciem uchwały stanowiącej podstawę wpisu akcji serii C do 
rejestru przedsiębiorców.  

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego podwyŜszenie kapitału zakładowego spółki zostało zarejestrowane  
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11 maja 2009 r. 

Statut Emitenta został załączony do niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Dostępne poddawane będą do publicznej wiadomości za pośrednictwem Raportów BieŜących zamieszczanych 
na stronach internetowych Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu (http://www.newconnect.pl) oraz Emitenta 
(http://www.aps.pl). Ponadto w siedzibie Emitenta dostępne są protokoły Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Emitenta. 
Zgodnie z art. 421 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a takŜe Ŝądać 
wydania poświadczonych przez Zarząd Spółki odpisów uchwał. 

10.  TERMIN WAśNOŚCI DOKUMENTU INFORMACYJNEGO 

Dokument Informacyjny APS S.A. został sporządzony dnia 3 czerwca 2009 r. 

Termin waŜności Dokumentu Informacyjnego upływa nie później niŜ w dniu rozpoczęcia obrotu akcjami serii C Spółki APS 
S.A. w alternatywnym systemie obrotu, jednak nie później niŜ 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego dokumentu. 

 

11. WSKAZANIE TRYBU I SPOSOBU, W JAKIM INFORMACJE O  ZMIANIE DANYCH ZAWARTYCH W 
DOKUMENCIE INFORMACYJNYM, W TERMINIE JEGO WA śNOŚCI, BĘDĄ UDOSTĘPNIANE DO 
PUBLICZNEJ WIADOMO ŚCI 

Wszelkie zmiany danych zawartych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym, w terminie jego waŜności, publikowane będą: 

� na stronie internetowej Emitenta – http://www.aps.pl, 

� na stronie internetowej Autoryzowanego Doradcy  – http://www.finansista.pl, 

� zgodnie z §5 ust. 7 pkt 2  Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, na stronie internetowej Organizatora 
Alternatywnego Systemu Obrotu – http://www.newconnect.pl .  
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Informacje aktualizujące niniejszy Dokument Informacyjny publikowane będą w trybie przewidzianym dla publikacji 
Dokumentu Informacyjnego. 

 

 

12. WSKAZANIE MIEJSCA UDOST ĘPNIENIA: OSTATNIEGO UDOSTĘPNIONEGO DO PUBLICZNEJ 
WIADOMOŚCI PUBLICZNEGO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO LUB DOKUMEN TU 
INFORMACYJNEGO DLA TYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH LU B INSTRUMENTÓW 
FINANSOWYCH TEGO SAMEGO RODZAJU CO TE INSTRUMENTY F INANSOWE; OKRESOWYCH 
RAPORTÓW FINANSOWYCH EMITENTA, OPUBLIKOWANYCH ZGODN IE Z OBOWIĄZUJĄCYMI 
EMITENTA PRZEPISAMI 

Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości Dokument Informacyjny Emitenta, sporządzony na dzień 15 grudnia 2008 r., 
został umieszczony na stronach internetowych: 

� Emitenta – http://www.aps.pl, 

� Autoryzowanego Doradcy – http://www.finansista.pl, 

� Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu – http://www.newconnect.pl. 
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13. ZAŁĄCZNIKI 

13.1 AKTUALNY TEKST STATUTU EMITENTA 
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13.2 ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU S ĄDOWEGO DOTYCZĄCY EMITENTA 
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13.3 DEFINICJE ZWROTÓW I SKRÓTÓW UśYWANYCH W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 

 

DEFINICJE OBJAŚNIENIA 

ASO, NewConnect, Rynek 
NewConnect 

Alternatywny system obrotu w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt. 2, Ustawy o obrocie, 
organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 

APS S.A. Automatyka – Pomiary – Sterowanie Spółka Akcyjna 

Emitent/Spółka  APS S.A. z siedzibą w Białymstoku 

Autoryzowany Doradca Autoryzowany Doradca w rozumieniu § 18 Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu  

Dokument Informacyjny Niniejszy Dokument Informacyjny, będący jedynym prawnie wiąŜącym 
dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz akcjach  
serii A i B, sporządzony zgodnie z Regulaminem ASO. 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego  

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

Ustawa o obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi  
(Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) 

Ustawa o ochronie 

konkurencji i konsumentów 
(UOKiK) 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) 

Ustawa o ofercie  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. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Organizator Alternatywnego 
Systemu Obrotu  

Giełda Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

Regulamin Alternatywnego 
Systemu Obrotu/Regulamin rynku 
NewConnect 

Regulamin alternatywnego systemu obrotu, przyjęty Uchwałą Nr 147/2007 
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia  
1 marca 2007 r. (z późn. zm.). 
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