
  
 

DOKUMENT INFORMACYJNY 

 
 

OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu 
sporządzony na potrzeby wprowadzenia  

akcji serii B, D oraz E 
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 wprowadzenia 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: 9 grudnia 2022 r. 
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Wstęp  
 
Emitent  

 

Nazwa (firma): OLYMP Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: Marcelińska 62/10, 60-354 Poznań 

Numer KRS:  0000807929 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 360880350 

NIP:  7792428644 

Telefon:  +48 (61) 306 74 47 

Poczta e-mail:  biuro@olymp1972.com 

Strona www: www.olymp1972.com 

 
 
Autor yzowany Doradca  

 

 
 

Nazwa (firma): INC Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: 61-131 Poznań, ul. abpa Antoniego Baraniaka 6 

Numer KRS:  0000028098 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 630316445 

NIP:  778-10-24-498 

Telefon:  +48 (61) 851 86 77 

Fax:  +48 (61) 851 86 77 

Poczta e-mail:  biuro@incsa.pl 

Strona www:  www.incsa.pl 
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Dane o  instrumentach  f inansowych  wprowadzanych  do  obrotu  w a lternatywnym  
systemie obrotu :  
 
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
wprowadzane jest: 

• 4.360.000 (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 
serii B o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda, 

• 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 
nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda. 

• 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 
0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda. 
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I. Czynniki ryzyka 
 
Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi 
Emitenta, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym 
Dokumencie Informacyjnym. 
 
Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta 
i jego wyniki finansowe.  
 
Emitent zawarł w Dokumencie Informacyjnym wszystkie znane mu na dzień sporządzenia Dokumentu 
czynniki ryzyka. Emitent nie wyklucza, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas nierozpoznane przez 
Spółkę, które mogą mieć w przyszłości negatywny wpływ na jego działalność. 
 
Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem 
ich zaistnienia ani oceną ich ważności. 
 

1. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta 

Ryzyko związane z wynikami finansowymi oraz stratą z lat ubiegłych 
Emitent w 2021 r. osiągnął przychody na poziomie 2.080.636,03 PLN w porównaniu do 2.294.666,33    
PLN w roku wcześniejszym (-9%). Spółka w 2019 r. osiągnęła zysk w wysokości 84.019,27 PLN, natomiast 
w kolejnych latach wygenerowała stratę w 2020 kwocie 143.728,23 PLN oraz w 2021 r. w kwocie 
368.420,08 PLN. Powyższe było skutkiem przede wszystkim istotnego ograniczenia popytu na sprzęt 
fitness wynikającego z trwającego w roku 2020 i 2021 zamknięcia siłowni z powodu epidemii 
koronawirusa. Następstwem osiągniętych wyników finansowych było pogłębienie straty z lat ubiegłych 
do kwoty 1.979.905,80 PLN. Istnieje ryzyko, że przychody i wyniki spółki nie będą rosły w stopniu 
wystarczającym do pokrycia straty. Utrzymanie się wskazanej wyżej tendencji może przełożyć się na 
problemy z płynnością finansową Spółki, a ponadto dalsze perspektywy rozwoju. Emitent mityguje 
wskazane ryzyko poszerzając swoją ofertę, jak również ograniczając koszty stałe.  
 
Nadmienić należy, że III kwartał 2022 r. Emitent zakończył z zyskiem netto 48.768,62 zł, przy 
przychodach wynoszących 725.974,33 zł. Emitent ocenia, że na rynku następuje normalizacja po okresie 
zawirowań roku 2020 i 2021, co daje perspektywy polepszenia wyników.       
 
Emitent wskazuje również, że posiadał, w związku z ograniczoną skalą działalności, ujemne wskaźniki 
rentowności, które przedstawiają się następująco: 
 

Wskaźniki rentowności  
Nazwa wskaźnika  Formuła 

obliczeniowa  
Wartość  
pożądana  

31.12.2021  31.12.2020  

Zyskowność sprzedaży  zysk ze sprzedaży/ 
przychody ze 
sprzedaży  

max  -21,5%  -5,3%  

Rentowność sprzedaży 
brutto  

zysk brutto/przychody 
netto ze sprzedaży  

max  -28,6%  -5,6%  

Rentowność sprzedaży 
netto  

zysk netto/ przychody 
netto ze sprzedaży  

max  -28,6%  -6,3%  

Rentowność kapitału 
własnego  

zysk netto /kapitał 
własny bez wyniku 
finansowego bieżącego 
roku  

max  -22,7%  -6,1%  

Rentowność aktywów  zysk netto / aktywa 
ogółem  

max  -21,6%  -3,2%  

 
Emitent wskazuje, że zamierza zwiększyć rentowności działalności Emitenta, z uwagi na spodziewane 
wyższe zamówienia, podjęte działania ograniczające koszty stałe, oraz nabycie zakładu produkcyjnego, co 
istotnie poprawi rentowność produkcji. 
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Ryzyko powiązań rodzinnych członków Rady Nadzorczej Emitenta 
Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, organem sprawującym nadzór nad spółką jest Rada 
Nadzorcza. Wśród jej kompetencji wymienić można m.in. powoływanie i odwoływanie członków zarządu, 
wybór audytora zewnętrznego czy ocenę rocznych sprawozdań finansowych. Dwóch członków Rady 
Nadzorczej powiązanych jest więziami rodzinnymi (małżeństwo), w związku z czym istnieje ryzyko, że 
nie będą oni w pełni niezależni i obiektywni w swej działalności. 
 

Ryzyko związane z zakładem produkcyjnym 
Dotychczas, w swojej działalności Emitent zlecał i zleca produkcję sprzętu fitness firmowanego marką 
Olymp do podmiotu zewnętrznego (ZPHU Jan Pańków), z którym związany jest stałą umową o 
współpracy. Dnia 1 czerwca 2022 r. została zawarta umowa sprzedaży przedsiębiorstwa pana Jana 
Pańków -  ZPUH Jan Pańków. Na podstawie wskazanej umowy Emitent nabył nieruchomość, na której 
znajduje się zakład produkcyjny wraz z prawami własności pozostałego rzeczowego majątku trwałego i 
innych ruchomości wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa, w tym park maszynowy, 
narzędzia do obróbki detali, produkcji, zapasy i materiały za kwotę 1.300.000 zł.  Z powyższej kwoty 
zapłacona została kwota 769.842,58 zł, a pozostała płatność dokonywana będzie kwartalnie, aż do 
31.03.2023 r. Emitent nabył prawo własność przedsiębiorstwa ZPUH Jan Pańków (skutek 
rozporządzający umowy) w dniu podpisania umowy. Ponadto zakład został już przekazany Emitentowi w 
posiadanie i od sierpnia 2022 r. Emitent rozpoczął w nim produkcje sprzętu fitness. Emitent stał się 
właścicielem składników majątkowych i produkcja realizowana będzie na jego składnikach majątkowych, 
a z czasem nastąpi przejęcie także pracowników.  
 
Proces produkcji prowadzony przez Emitenta oparty jest o materiały zakupione prze Emitenta na wolnym 
rynku, gdzie podstawowym surowcem do produkcji jest stal , którą Emitent kupuje od wielu dostawców, 
kierując się zasadą optymalizacji kosztów zakupu materiałów do produkcji i kryterium jakości. Po zakupie 
zakładu produkcyjnego Emitent pozyskał własny park maszynowy ( piły taśmowe, giętarki , frezarki, 
tokarki, prasy, spawarki, malarnie itp.) z wykorzystaniem których poddaje zakupione materiały 
odpowiednim procesom obróbki. W wybranych procesach produkcyjnych ( np. wypalanie laserowe 
detalu w metalu, chromowanie – usługi w kooperacji ogólnie dostępna na rynku) zleca wybrane prace w 
ramach kooperacji podmiotom zewnętrznym, kierując się przede wszystkim zasadą wyboru najniższej 
ceny za wykonanie danego zakresu prac ( przy zachowaniu wymaganej jakości wykonania usługi). Tym 
samym około 90% procesu produkcji danego rodzaju sprzętu wykonywana jest w zakładzie 
produkcyjnym Emitenta a pozostała część materiałów potrzebna do zakończenia produkcji danego 
sprzętu ( np. obudowy) Emitent kupuje również na wolnym rynku od producentów tego asortymentu 
wyrobów ( zazwyczaj jako półwyrób wykonany zgodnie z wytycznymi Emitenta) - kierując się tą sama 
zasadą optymalnej ceny i jakości towaru. Emitent nie jest uzależniony w procesie produkcji od dostawców, 
gdyż materiały do produkcji, które wykorzystuje Emitent do produkowanych przez siebie przyrządów do 
ćwiczeń, są ogólnie dostępne na rynku. Przy zakupie tych materiałów na wolnym rynku, Emitent kieruję 
się kryterium ceny i jakości. Istniej ryzyko, że na skutek awarii maszyn, działalność zakładu 
produkcyjnego zostanie wstrzymana. Emitent ogranicza to ryzyko na bieżąco konserwując maszyny oraz 
dokonuję regularnych przeglądów. Dodatkowym ryzykiem jest możliwość wystąpienia braków w 
dostępie do materiałów i surowców. Emitent wskazuję, że na dzień dzisiejszy ich dostępność nie jest 
zagrożona.  
 

Ryzyko sezonowości przychodów 
Działalność Emitenta cechuje się wysoką sezonowością uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży. 
Historyczna sezonowość przychodów osiąganych przez Spółkę wskazuje, że w ostatnim kwartale roku 
osiąga ona wpływy stanowiące zdecydowaną większość ich rocznej sumy. W latach 2019, 2020, 2021 było 
to odpowiednio 63,7%, 55,2% i 79,3%. Powyższe jest spowodowane cyklami zamówień od klientów 
(siłowni), które standardowo zakupów sprzętu i wydatkowania środków na nowy sprzęt dokonują w 
ostatnim kwartale roku. Z kolei II i III kwartał są zwykle najsłabszymi kwartałami dla Emitenta, gdyż 
wówczas nie ma realizacji dużych zamówień dla klientów. 
Istnieje ryzyko, że w wyniku odziaływania takich czynników jak konkurencja rynkowa, niepewna sytuacja 
w  związku z potencjalną nową falą pandemii COVID-19 lub innych wskazanych w niniejszym Dokumencie 
Informacyjnym, Spółka nie osiągnie wyższej dynamiki przychodów w ostatnim kwartale, co rezultacie 
może przełożyć się na niższe przychody ze sprzedaży w danym roku obrotowym oraz niższy wynik 
finansowy netto. 
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Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 

Przychody [PLN] 255.738 232.622 171.469 1.160.299 359.038 146.920 523.020 1.265.686 176 647,38   126 997,15   126 280,09   1 650 711,41  

% udział w rocznych przychodach 7,3% 12,8% 16,1% 63,8% 15,6% 6,4% 22,8% 55,2% 8,5 % 6,1% 6,1%          79,3 %      

 

Ryzyko związane z przejęciem zakładu produkcyjnego 
Dominująca część działalności produkcyjnej Emitenta opierała si się na współpracy z ZPUH Jan Pańków.  
Dnia 1 czerwca 2022 r. została zawarta umowa sprzedaży przedsiębiorstwa pana Jana Pańków -  ZPUH 
Jan Pańków. Na podstawie wskazanej umowy Emitent nabył nieruchomość, na której znajduję się zakład 
produkcyjny wraz z prawami własności pozostałego rzeczowego majątku trwałego i innych ruchomości 
wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa, w tym park maszynowy, narzędzia do obróbki detali, 
produkcji, zapasy i materiały za kwotę 1.300.000 zł (z czego do daty Dokumentu uiszczono już 669.842,58 
zł). Emitent nabył prawo własność przedsiębiorstwa ZPUH Jan Pańków (skutek rozporządzający umowy) 
w dniu podpisania umowy. Ponadto zakład został już przekazany Emitentowi w posiadanie i od sierpnia 
2022 r. Emitent rozpoczął w nim produkcje sprzętu fitness. Cena sprzedaży została podzielona na raty, a 
płatność ostatniej przypada na dzień 31 marca 2023 r.   
 
Mając na uwadze powyższe od sierpnia 2022 r.. Emitent zmienił strukturę działalności w ten sposób, że 
działalność produkcyjna, która do tej pory realizowana była przez ZPUH Jan Pańków, realizowana jest 
bezpośrednio przez Emitent, co przełoży się na zmniejszenie ryzyka operacyjnego oraz na wyższą 
marżowość Emitenta. 
 
Z powyższym związane jest ryzyko, że na skutek nieuiszczenia ceny w całości, nastąpi formalnoprawny 
spór. Emitent ocenia, że posiada zdolność do wygospodarowania kwoty pozostałej do zapłaty z bieżących 
przepływów pieniężnych, a jeżeli na skutek pogorszenia sytuacji rynkowej wystąpią problemy z 
uiszczeniem płatności w terminie, zakłada albo uzyskanie pożyczki od większościowego akcjonariusza, 
albo przedłużenie terminów płatności, co z uwagi na wieloletnią współpracę z panem Janem Pańków w 
ocenie emitenta jest prawdopodobne. 
Z przejęciem zakładu produkcyjnego związane jest także ryzyko, iż nastąpią problemy z integracją 
zakładu w strukturze Emitenta, w tym kwestie związane z odejściami pracowników. Emitent jednakże 
wskazuje, że współpraca z ZPUH Jan Pańków trwa wiele lat, pracownicy zakładu są osobami znającymi 
działalność Emitenta, wiedzą o planowanych zmianach, w związku z czym nie powinno dojść do zaburzeń 
w działalności. 
 

Ryzyko związane z pandemią koronawirusa lub innych chorób zakaźnych 
W dniu 28 marca 2022 r. zostały zniesione niemal wszystkie obostrzenia związane z pandemią COVID-19. 
Emitent wskazuje, że w związku z pandemią COVID-19 nie można wykluczyć, że przyjdzie kolejna fala 
zachorowań i zostaną ponownie wprowadzone ograniczenia w wyniku których z jednej strony część 
pracowników będzie musiała ograniczyć swoje zaangażowanie w prace, a z drugiej strony kolejne 
zamknięcie branży fitness ograniczy popyt na produkty Emitenta. 
 

Ryzyko wzrostu podaży sprzętu fitness na rynku wtórnym 
W wyniku pandemii COVID-19 i okresowym zamknięciu siłowni oraz klubów fitness – głównych 
odbiorców produktów Emitenta upadło wiele podmiotów działających w branży fitness, co spowodowało 
podwyższoną podażą sprzętu będącego na wyposażeniu likwidowanych klubów. Może to doprowadzić do 
dalszej obniżki cen na rynku wtórnym, co w sytuacji obniżenia możliwości inwestycyjnych siłowni i 
klubów fitness, może wywierać dodatkową presję na obniżanie cen lub zwiększania rabatów 
przyznawanych przez producentów sprzętu nowego. Emitent stara się wykorzystać ten fakt dopasowując 
ofertę do realiów rynkowych poprzez dodanie usługi renowacji sprzętu używanego – każda maszyna 
objęta taką umową jest gruntownie rewitalizowana w zakładzie produkcyjnym, dzięki czemu nie odstaje 
od nowo wyprodukowanych maszyn, a dzięki oszczędności na materiałach Emitent uzyskuje marżę 
podobną, jak w przypadku sprzedaży sprzętu nowego. Emitent wykorzystał również okres pandemii do 
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zwiększenia stanu magazynowego produkowanego sprzętu, aby móc zaoferować kontrahentom dostawę 
sprzętu w znacząco krótszym terminie niż oferują podmioty konkurencyjne. 
Warto także zwrócić uwagę, że aktualne zmniejszanie liczby klubów fitness związane jest z zewnętrznym 
szokiem popytowym, którego wpływ może być krótkoterminowy i w najbliższych latach popyt na sprzęt 
fitness (nowy i używany) może pozostać na poziomie porównywalnym z rokiem 2021. Zgodnie z 
przewidywaniami Emitent zauważa ponowne zwiększenie zainteresowania swoimi produktami. 

Ryzyko uzależnienia od najważniejszych odbiorców  
Emitent prowadzi sprzedaż swoich produktów przede wszystkim w kanałach B2B, o skoncentrowanej 
strukturze odbiorców (największy odbiorca odpowiedzialny był za 71% wartości sprzedaży w roku 2021. 
Emitent dąży do dywersyfikacji odbiorców swoich produktów, rozszerzając sprzedaż poza Polskę. Nie 
można wykluczyć wystąpienia ryzyka zakończenia współpracy z którymkolwiek z odbiorców, której 
przyczyna może być wynikiem zdarzeń zależnych lub niezależnych od Spółki. Istnieje ponadto ryzyko, że 
którykolwiek z odbiorców będzie chciał zmienić zasady dotychczasowej współpracy z Olymp S.A. na mniej 
korzystne dla Emitenta. Wystąpienie wskazanych powyżej sytuacji może mieć niekorzystny wpływ na 
działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki, a także na cenę akcji Spółki. 
 
Emitent jest w stałym kontakcie z głównym odbiorcą sprzętu Spółki i na podstawie uzyskanych informacji 
nie identyfikuje ryzyka trwałego obniżenia zapotrzebowania na sprzęt fitness z jego strony. Spółka 
wskazuję, że w związku ze zniesieniem obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 klienci na bieżąco 
czynią nakłady inwestycyjne w obiektach sportowych. Jednocześnie Emitent zaznacza, ze wraz z 
uruchomieniem sklepu internetowego, istnieje możliwość dokonywania zakupów również przez klientów 
indywidualnych, w ramach kanału B2C. 

Ryzyko związane ze współpracą ze spółką Core Health&Fitness 
W celu rozszerzenia oferty produktowej Emitent nawiązał współpracę z Core Health&Fitness, globalną 
marką odpowiedzialną za produkcję sprzętu fitness sygnowanego markami takimi jak StairMaster®, 
Schwinn®, Nautilus®, Star Trac® i ThrowDown®. Współpraca ta ma na celu dodanie do oferty przede 
wszystkim sprzętu cardio, aby rozszerzyć ofertę Emitenta (który produkuje sprzęt siłowy), a także spełnić 
wymogi formalne przetargów publicznych (jeśli jest to zapewnienie pełnego wyposażenia dla danego 
podmiotu). Zakończenie przedmiotowej współpracy, oprócz zmniejszenia przychodów w postaci marży 
uzyskiwanej podczas sprzedaży sprzętu Core Health&Fitness,  może utrudnić sprzedaż produktów marki 
Olymp Classic lub Olymp New Generation, a przez to mieć niekorzystny wpływ na działalność operacyjną 
Emitenta oraz jego wyniki finansowe. Emitent wskazuje, że na dzień utworzenia niniejszego Dokumentu 
Informacyjnego materializacja przedmiotowego ryzyka wydaje się mało prawdopodobna, a w dniu 18 
marca 2021 r. podpisany został list intencyjny między stronami mający na celu uzyskanie przez Emitenta 
umowy dystrybucyjnej na sprzedaż produktów firmy Core Health&Fitness LLC w Polsce. Spółka wskazuje, 
że jest w stałym kontakcie z tym podmiotem i aktualnie finalizowane jest zawarcie umowy. Jednocześnie 
Spółka sprzedaje już sprzęt Core, ale umowa dystrybucyjna zapewni lepsze warunki współpracy. 
 

Ryzyko związane z współpracą z STR FITNESS sp. z o.o. 
Dnia 31 stycznia 2020 r. Emitent odkupił od spółki STR FITNESS sp. z o.o. serwis w ramach transakcji 
zakupu Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. Spółka STR FITNESS sp. z o.o. aktualnie prowadzi 
działalność serwisową na rachunek Emitenta, jednak zgodnie z podpisaną umową istnieją od tej zasady 
dwa wyjątki – naprawy gwarancyjne urządzeń marki Core® oraz naprawy wykonywane na podstawie 
umowy ze spółką Volkswagen Poznań sp. z o.o. podmiot ten w dalszym ciągu wykonuje na własny 
rachunek. 
 
Emitent zaznacza również, że spółka STR Fitness Sp. z o.o. zajmuje się także serwisem sprzętu 
zakupionego przez spółkę Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Jest to działanie pozwalające na optymalizację 
procesu – pozyskanie potrzebnych przepustek wymagałoby od Emitenta nieproporcjonalnie dużego 
zaangażowania w stosunku do możliwego przychodu z wykonanych prac serwisowych. Z uwagi na 
konkurencyjny charakter współpracy między Core i Olymp S.A., na dzień pisania niniejszego Dokumentu 
Informacyjnego nie ma planu przejęcia od STR FITNESS sp. z o.o. napraw sprzętu marki Core® 
realizowanych w ramach serwisu gwarancyjnego. Wszelkie naprawy sprzętu realizowane po okresie 
gwarancji producenckiej realizowane są już na rachunek Emitenta.  
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Wszelkie naprawy realizowane przez STR FITNESS sp. z o.o. na własny rachunek realizowane są z 
wykorzystaniem osobnych zestawów narzędzi które nie należały do zakupionej Zorganizowanej Części 
Przedsiębiorstwa lub z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych bezpośrednio przez producenta 
sprzętu objętego naprawami gwarancyjnymi. Emitent nie ponosi żadnych nieuzasadnionych kosztów 
związanych z działalnością spółki STR FITNESS sp. z o.o. 
 
Istnieje ryzyko, że STR Fitness sp. z o.o. przejmie działalność serwisową realizowaną przez Emitenta. 
Emitent jednak wskazuje, że wiązało by to się z zerwaniem umowy o współpracy pomiędzy stronami w 
związku z czym ryzyko to jest marginalne. Dodatkowo Emitent wskazuję, że głównym przedmiotem 
działalności Emitenta jest produkcja i sprzedaż sprzętu fitness, a nie jego serwisowanie.  

Ryzyko związane z niedostarczaniem towaru odbiorcom 
Emitent, w ramach prowadzonej przez siebie działalności, zawiera umowy z odbiorcami korporacyjnymi. 
Część umów z dostawcami zawiera klauzule, które nakładają na Emitenta kary umowne w przypadku 
niedostarczenia towaru w terminach lub ilościach uzgodnionych z odbiorcami. Istnieje ryzyko, że w 
przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, takiego jak przykładowo pożar w magazynie czy kradzież 
komponentów stalowych, produkty Emitenta mogą ulec utracie lub zniszczeniu. Co więcej, produkty 
Emitenta mogą również przestać spełniać kryteria jakościowe, np. w przypadku niewłaściwego sposobu 
przechowywania. W wyniku zaistnienia wskazanych powyżej sytuacji postanowienia umów z odbiorcami 
mogą zostać naruszone, co może skutkować nałożeniem przez kontrahentów kar na Emitenta. W historii 
działalności Emitenta wspomniane wyżej sytuacje nie miały miejsca. Wystąpienie takiej sytuacji może 
mieć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową i wyniki. 

Ryzyko związane z dostawcami materiałów 
Emitent posiada kilkunastu dostawców materiałów. Nie można wykluczyć wystąpienia ryzyka opóźnienia 
lub niedostarczenia produktów zamówionych u poszczególnych dostawców, co z kolei może spowodować 
powstanie luk w asortymencie Emitenta. Powyższe może również skutkować obniżeniem wiarygodności 
Emitenta, jak i utratą części planowanych przychodów ze sprzedaży. Ponadto, istnieje również ryzyko 
obniżenia jakości produktów dostarczanych przez dostawców, jak i obawa obniżenia standardów 
dostarczanych produktów. Dostawcy mogą również nie zachowywać norm bezpieczeństwa w stosunku 
do przekazywanych produktów. Co więcej, istnieje ryzyko wzrostu kosztów produkcji lub spadku marży 
ze sprzedaży produktów Emitenta. Wspomniana wyżej sytuacja nie miała miejsca w historii działalności 
Spółki. Wystąpienie takiej sytuacji może mieć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację 
finansową i wyniki. 

Ryzyko związane z terminowością dostaw produktów od dostawców  
Kluczowym czynnikiem rozwoju Emitenta jest odpowiednia dostępność produktów. Z uwagi na to, że 
niektóre produkty są zamawiane u niezależnych dostawców (Core Health & Fitness), Emitent nie 
dysponuje całkowitym wpływem na terminową realizację dostawy. Opóźnienie terminu realizacji 
dostawy może spowodować ograniczenie dostępności niektórych grup asortymentowych, co z kolei może 
mieć wpływ na obniżenie wyników sprzedaży, jak i wiarygodności wśród klientów. Wspomniane wyżej 
sytuacje nie miały miejsca w historii działalności Spółki. Materializacja ryzyka związanego z 
terminowością dostaw produktów od dostawców, może mieć niekorzystny wpływ na działalność Spółki.  

Ryzyko związane ze wzrostem kosztów produkcji  
Emitent liczy się z wizją presji na podwyższanie cen sprzedaży gotowych produktów pochodzących od 
wytwórców, spowodowane na przykład wzrostem oczekiwań pracowników co do wynagrodzeń, 
szczególnie w sytuacji wysokiej inflacji. Wystąpienie takiej sytuacji może mieć niekorzystny wpływ na 
konkurencyjność cenową Spółki, a przez to na jej sytuację finansową i wyniki.  

Ryzyko związane ze wzrostem kosztów transportu 
Emitent prowadzi działalność w oparciu o sprzedaż towarów produkowanych w Polsce (w województwie 
Dolnośląskim), dzięki czemu minimalizuje koszty transportu. Wraz z rozwojem oferty zagranicznej Spółki, 
koszty transportu mogą mieć coraz większe znaczenie, szczególnie w przypadku niekorzystnych dla 
Emitenta zmian w prawie, dotyczących na przykład unijnych przepisów o delegowaniu pracowników, co 
może obniżyć konkurencyjność cenową produktów oferowanych przez Spółkę i może mieć niekorzystny 
wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe Emitenta. 

Ryzyko związane z nietrafioną grupą produktów  
Popyt na produkty oferowane przez Emitenta zależy od szeregu czynników, w tym między innymi od 
przewidywania zmieniających się potrzeb i preferencji klientów, produktów wprowadzanych przez 
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konkurentów oraz zmian w postrzeganiu produktów Emitenta przez klientów. Nie można zapewnić, iż w 
przyszłości Emitent będzie skutecznie identyfikować zmieniające się potrzeby i preferencje, a także że 
będzie w stanie reagować na wskazane czynniki w sposób odpowiedni. Nieodpowiednia reakcja na 
zmieniające się potrzeby i preferencje może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Spółki i jej 
działalność.  

Ryzyko związane z pogorszeniem wizerunku 
Istnieje ryzyko pogorszenia wizerunku Emitenta w wyniku różnego rodzaju czynników, wśród których 
wymienić można między innymi pogorszenie jakości oferowanych produktów, niezachowanie norm 
bezpieczeństwa produktu, standardu obsługi klienta, dostępności dla klientów czy nieodpowiednie 
pozycjonowanie produktów. Co więcej, nie można wykluczyć ryzyka pogorszenia wizerunku Spółki na 
skutek czynników zewnętrznych, przykładowo negatywnych kampanii innych podmiotów. Wystąpienie 
wskazanych sytuacji mogłoby przyczynić się do utraty części klientów lub też obniżenia cen oferowanych 
produktów, co mogłoby mieć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową i wyniki, a 
także na cenę akcji Spółki. 

Ryzyko związane z nieskuteczną realizacją lub przyjęciem błędnej strategii rozwoju  
Rynek, na którym działa Spółka, to rynek wysoce konkurencyjny i podlegający nieustannej ewolucji, której 
zarówno kierunek, jak i natężenie zależne są od wielu czynników, w większości niezależnych od Spółki. Z 
uwagi na powyższe, przyszła pozycja Emitenta, w tym jego przychody i rentowność, zależna jest od 
zdolności Spółki do wypracowania i wdrożenia skutecznej długoterminowej strategii rozwoju. 
Ewentualne niewłaściwe decyzje, które wynikać mogą z błędnej oceny sytuacji lub niezdolności 
dostosowania Emitenta do zmieniających się warunków rynkowych, mogą mieć niekorzystny wpływ na 
działalność Spółki, jej sytuację finansową i wyniki, a także na cenę akcji. 

Ryzyko związane z wejściem na nowe rynki zagraniczne  
Strategia Emitenta zakłada zarówno ekspansję i rozwój, poprzez umacnianie pozycji Spółki w obszarach 
dotychczasowej działalności, jak i pozyskanie nowych rynków produktowych i rynków zbytu. Wejście na 
nowe rynki wiąże się z koniecznością poniesienia nakładów dotyczących marketingu, jak również 
opracowania nowych strategii sprzedażowych. Z uwagi na powyższe występuje ryzyko polegające na tym, 
że korzyści związane z wejściem Spółki na nowe rynki zagraniczne mogą być mniejsze niż planowane, 
bądź mogą one zostać osiągnięte w dłuższym niż zakładany horyzoncie czasowym. Wystąpienie takiej 
sytuacji może mieć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową i wyniki, a także na 
cenę akcji Spółki. 

Ryzyko związane z uzależnieniem od kluczowych pracowników  
Działalność Spółki oraz jej perspektywy rozwoju są w dużej mierze zależne od wiedzy, doświadczenia 
oraz kwalifikacji kadry zarządzającej oraz partnera strategicznego, będącego akcjonariuszem Spółki. 
Osoby te posiadają doświadczenie i specjalistyczną wiedzę na temat działalności Emitenta oraz branży, w 
której prowadzi on działalność. Spółka nie może jednak zagwarantować, że będzie zdolna do utrzymania 
wszystkich lub niektórych z tych osób w przyszłości, jak również, że utrzymanie lub pozyskiwanie kadry 
menedżerskiej nie będzie się wiązało ze wzrostem wynagrodzeń i koniecznością zaoferowania 
dodatkowych świadczeń na rzecz takich osób. Utrata kluczowych pracowników Spółki lub niezdolność do 
ich pozyskania, odpowiedniego przeszkolenia, motywowania i utrzymania, mogą mieć niekorzystny 
wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki, a także na cenę akcji Spółki. 

Ryzyko utraty pracowników oraz możliwości pozyskania wykwalifikowanej kadry  
Możliwość rozwoju Emitenta zależy od możliwości utrzymania pracowników, którzy posiadają 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Spółka może mieć w przyszłości trudności z pozyskaniem 
wykwalifikowanej kadry pracowniczej posiadającej odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz 
uprawnienia. Utrata odpowiednio wykwalifikowanej kadry może opóźnić lub uniemożliwić realizację 
strategii Emitenta. Ponadto, w przypadku gdy Spółka straci lub nie będzie w stanie zatrudnić niezbędnych 
wykwalifikowanych pracowników do obsługi jej bieżącej działalności, może to mieć istotny negatywny 
wpływ na rozwój i wykonywanie działalności operacyjnej. W takiej sytuacji Spółka może być zmuszona 
do zaoferowania wyższych stawek wynagrodzenia dla kadry pracowników lub przyznania im 
dodatkowych świadczeń. Wystąpienie takiej sytuacji może mieć niekorzystny wpływ na działalność 
Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki, a także na cenę akcji Spółki. 
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Ryzyko związane z pozyskiwaniem i utrzymaniem klientów  
Podstawowy przedmiot działalności Emitenta, sprzedaż sprzętu siłowego, wymaga aktywnego 
poszukiwania nowych klientów lub rozbudowanego portfolio działań pomocniczych względem 
aktualnych odbiorców. Zakupiony sprzęt treningowy użytkowany jest w klubach sportowych i innych 
obiektach przez wiele lat, przez co branża w której działa Emitent cechuje się zwykle brakiem trwałych 
powiązań pomiędzy kontrahentami. Emitent, dzięki bogatej ofercie usług dodatkowych nie ogranicza się 
jedynie do wyposażenia klubów w sprzęt, ale pomaga także w organizacji przedsięwzięcia, koordynacji 
działalności obiektu oraz zapewnia obsługę serwisową sprzętu. Emitent zaznacza, że koncentruje się na 
budowaniu kompleksowej oferty opartej o wysokiej jakości sprzęt i usługi, co pozwala na budowanie 
wizerunku solidnego i zaufanego kontrahenta, a dzięki temu pozyskiwanie nowych i utrzymywanie 
dotychczasowych klientów. 

Ryzyko zróżnicowanego i nieprzewidywalnego popytu na poszczególne produkty Emitenta 
W ofercie Emitenta znajdują się produkty, które udostępniane są dla szerokiego grona klientów. 
Zainteresowanie danym produktem, a w konsekwencji wysokość przychodów z jego sprzedaży zależy w 
dużej mierze od tendencji na rynku działalności Emitenta, zmieniających się gustów konsumentów oraz 
aktywności firm konkurencyjnych. Branża fitness cechuje się ograniczoną przewidywalnością. W celu 
minimalizacji przedmiotowego czynnika ryzyka Spółka rozszerza obszar działalności poza branżę fitness, 
gdzie oprócz produkcji i dystrybucji sprzętu zajmuje się również doradztwem, na opisane w dalszej części 
dokumentu rynki wertykalne (hotele, spa, sanatoria). Dywersyfikacja jest jednym z głównych założeń 
modelu biznesowego Emitenta. 

Ryzyko jednoosobowego składu zarządu 
Obecnie zarząd Emitenta składa się z jednej osoby – Prezesa Zarządu w osobie Pani Sylwii Czepiżak. 
Jednoosobowy zarząd może generować dodatkowe ryzyko związane z pełnieniem obowiązku zarządzania 
przedsiębiorstwem w sposób efektywny, co wynika z faktu możliwej niedyspozycji Prezesa Zarządu np. 
na skutek choroby, czy rezygnacji. Emitent minimalizuje przedmiotowe ryzyko utrzymując wysoką 
świadomość organizacyjną Spółki wśród pozostałych kluczowych pracowników oraz akcjonariuszy.  
 
 
2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność 

 

Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym  
Spółka prowadzi działalność głównie w Polsce. Działalność Spółki oraz osiągane przez nią wyniki 
finansowe uzależnione są od stanu koniunktury gospodarczej panującej przede wszystkim na rynku 
krajowym, mierzonej powszechnie takimi wskaźnikami gospodarczymi jak: dynamika wzrostu PKB, 
inflacja, stopa bezrobocia, polityka monetarna i fiskalna państwa, poziom inwestycji przedsiębiorstw, 
dostępność kredytów, wysokość dochodów gospodarstw domowych oraz wysokość popytu 
konsumpcyjnego. Branża fitness klasyfikowana jest do dóbr luksusowych, czyli takich dóbr, na które 
popyt rośnie szybciej niż liniowo w stosunku do wzrostu dochodów konsumentów, a w przypadku spadku 
dochodów spadek popytu jest procentowo większy. Innymi słowy, na te dobra większą część swoich 
dochodów przeznaczają statystycznie ludzie bogatsi. Istnieje więc ryzyko, że w przypadku pogorszenia 
się w przyszłości koniunktury gospodarczej w kraju oraz innych rynkach, na których Spółka zamierza 
prowadzić działalność, może nastąpić znaczące obniżenie poziomu popytu na produkty i usługi Emitenta 
oraz wzrost kosztów Spółki, a tym samym pogorszenie się wyników finansowych. Opisane powyżej 
pogorszenie wskaźników makroekonomicznych w Polsce i w innych krajach może zatem mieć negatywny 
wpływ na działalność, perspektywy rozwoju, sytuację finansową lub wyniki Emitenta. 

Ryzyko związane z tendencjami na rynku sprzętu fitness  
Strategia rozwoju oraz prognozowany wzrost zyskowności działalności Emitenta opierają się na 
założeniu rosnącej popularności aktywności w klubach fitness wśród Polaków. Nawet w przypadku 
potwierdzenia tych założeń, pomimo podejmowanych przez Emitenta działań marketingowych istnieje 
również ryzyko spadku zainteresowania jego ofertą, co może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe 
Spółki oraz może zagrozić jej dalszemu rozwojowi. Branża usług aktywnego wypoczynku, a co z tym idzie 
sprzętu fitness znajduje się obecnie w fazie intensywnego rozwoju, co zmusza Emitenta do ciągłego 
unowocześniania i wzbogacania oferty zgodnie z aktualnie obserwowanymi trendami. Działanie to z 
jednej strony połączone jest z koniecznością ponoszenia związanych z tym kosztów, z drugiej zaś niesie 
za sobą ryzyko utraty pewnej części klientów skuszonych ofertą konkurencji. Zarząd Spółki wskazuje na 
obserwowaną modę na korzystanie z usług fitness klubów, co stanowi pozytywny sygnał dla Emitenta, 
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nie ma jednak pewności, czy pozytywny trend utrzyma się w przyszłości oraz czy uda się go Emitentowi 
wykorzystać do poprawy sytuacji majątkowej oraz wyników finansowych. Emitent dąży do utrzymania 
pozytywnych relacji z klientami oraz oferowania usług wysokiej jakości, licząc na przywiązanie odbiorców 
i zachęcenie ich do prowadzenia zdrowego trybu życia. Realizacja opisywanych założeń odbywa się m.in. 
poprzez produkcję sprzętu o wysokiej jakości, zatrudnienie doświadczonych menedżerów oraz 
współpracę z wysokiej jakości serwisem sprzętu fitness. 

Ryzyko związane z cenami stali  
Wyniki finansowe Spółki oraz poziom marży uzyskiwanej na sprzedaży uzależniony jest od poziomu cen 
stali, która stanowi główny składnik kosztowy w kosztach produkcji profili stalowych wykorzystywanych 
do wytwarzania sprzętu fitness. Rynek przy trendzie rosnących cen stali generuje wyższe koszty 
produkcji i zrealizowanie niższej marży niż przy trendzie cen malejących. Znaczna i nagła podwyżka cen 
stali może się odbić negatywnie na wynikach finansowych Spółki poprzez zmniejszenie uzyskiwanej na 
sprzedaży marży, a także zmusić do dokonania przeszacowania zapasów. Spółka w znacznym stopniu 
transferuje ryzyko zmienności cen stali na odbiorcę końcowego, dokonując zakupów surowców i oferując 
sprzedaż sprzętu fitness klientowi ostatecznemu. Warto jednak zaznaczyć, że ceny stali, będącej metalem 
przemysłowym, wykazują korelację ze wzrostem gospodarczym, co ogranicza prawdopodobieństwo 
materializacji tego ryzyka równocześnie z ryzykiem związanym z otoczeniem makroekonomicznym. 
Warto w tym miejscu wskazać również trwające w Unii Europejskiej prace nad granicznym podatkiem 
węglowym – mającym na celu wyrównanie ceny zagranicznych produktów z sektorów energochłonnych 
(w tym stali) wobec cen tych produktów wytwarzanych w Unii Europejskiej, w której ponoszone są 
dodatkowe opłaty związane z uprawnieniami do emisji CO2. Aby zminimalizować wpływ wskazanego 
czynnika ryzyka, Emitent we współpracy z ZPUH Jan Pańków zabezpieczył zapas stali wystarczający do 
prowadzenia planowanej działalności do końca 2022 roku. 

Ryzyko związane ze wzrostem wynagrodzeń 
Z uwagi na relatywnie niski wolumen produkcji Emitenta, nie ma ekonomicznego uzasadnienia do 
prowadzenia produkcji w intensywnie zautomatyzowanych zakładach produkcyjnych. Niższy poziom 
automatyzacji produkcji wiąże się jednak ze istotnym uzależnieniem kosztu produkcji od wysokości 
wynagrodzeń pracowników. Kontynuacja opisanego trendu może mieć negatywny wpływ na 
konkurencyjność cenową Emitenta lub na osiągane przez niego marże zysku. Warto jednak zaznaczyć, że 
wzrost wynagrodzeń, szczególnie osób zatrudnionych w sektorze przemysłowym, wykazuje korelację ze 
wzrostem gospodarczym, co ogranicza ryzyko materializacji tego ryzyka równocześnie z ryzykiem 
związanym z otoczeniem makroekonomicznym. 

Ryzyko zmian regulacji podatkowych  
Polski system podatkowy cechuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką częstotliwością zmian. 
Niejednokrotnie brak jest ich klarownej wykładni, co może powodować ryzyko odmiennej ich 
interpretacji przez Spółkę i organy skarbowe. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, organ skarbowy 
może nałożyć na Spółkę karę finansową, która może mieć istotny, negatywny wpływ na jej wyniki 
finansowe. Ponadto organy skarbowe mają możliwość weryfikowania poprawności deklaracji 
podatkowych określających wysokość zobowiązania podatkowego w ciągu pięcioletniego okresu od 
końca roku, w którym minął termin płatności podatku. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe 
odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez Emitenta interpretacji 
przepisów podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki. 
Ryzyko związane z opodatkowaniem może również wynikać ze zmian w wysokościach stawek 
podatkowych, istotnych z punktu widzenia Emitenta. 

Ryzyko zmian pozostałych przepisów prawnych lub ich interpretacji  
Analogicznie jak w przypadku zmian przepisów podatkowych, zmiany w zakresie pozostałych regulacji 
prawnych mogą mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na wynik z działalności Emitenta. Emitent 
prowadzi działalność również także granicami Polski, w związku z czym na jego wyniki mogą mieć wpływ 
również zmiany regulacji prawnych w innych krajach lub organizacjach międzynarodowych, w 
szczególności Unii Europejskiej. 

Ryzyko związane z konkurencją  
Rynek dystrybucji sprzętu fitness, na którym działa Emitent, charakteryzuje się relatywnie dużą 
konkurencją. Działa na nim kilku znaczących dystrybutorów krajowych, najczęściej współpracujących z 
zagranicznymi producentami, a także mniejsze firmy oferujące sprzęt gorszej jakości i z niższej półki 
cenowej. Dla Emitenta największe zagrożenie stanowią konkurencyjne firmy działające w modelu 
analogicznym do OLYMP S.A., tj. dystrybuujące sprzęt wysokiej jakości, kooperujące z zagranicznymi 
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producentami, w szczególności z USA i Europy Zachodniej. Zaostrzanie walki konkurencyjnej lub wzrost 
liczby podmiotów na rynku może niekorzystnie wpłynąć na poziom przychodów, a w konsekwencji 
skutkować pogorszeniem się wyników finansowych Spółki. Warto zaznaczyć, iż rynek charakteryzuje się 
specyficznymi barierami wejścia – w szczególności większość podmiotów współpracuje z dystrybutorami 
na zasadzie wyłączności na terenie Polski, konieczny jest również odpowiedni poziom kapitału, wiedzy i 
doświadczenia, a także zespół odpowiednio przygotowanych przedstawicieli handlowych. W celu 
ograniczenia skutków ryzyka związanego z konkurencją Emitent prowadzi również działania 
zwiększające atrakcyjność oferty, w szczególności rozszerzając ją o dystrybucję maszyn do treningu 
cardio firmy Core®.  

Ryzyko związane z tendencjami i na rynku sprzętu fitness i programów treningowych  
Strategia rozwoju oraz wzrost zyskowności działalności Emitenta opierają się na założeniu rosnącej 
popularności aktywności ruchowej wśród Polaków, a tym samym powstawania nowych lub modernizacji 
istniejących już ośrodków, w których jednym z głównych elementów wyposażenia jest profesjonalny 
sprzęt do ćwiczeń. Pomimo podejmowanych przez Emitenta działań marketingowych istnieje ryzyko 
spadku zainteresowania jego ofertą, co może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki i 
uniemożliwić realizację zakładanych planów rozwoju. Branża, w której działa Emitent, przed wybuchem 
pandemii znajdowała się w fazie szybkiego rozwoju, co i prognozowana przez Emitenta kontynuacja tego 
trendu wymusza na nim ciągłe unowocześnianie i wzbogacanie oferty zgodnie z aktualnie 
obserwowanymi trendami. Działania takie z jednej strony połączone są z koniecznością ponoszenia 
kosztów, z drugiej nie istnieje gwarancja zainteresowania klientów nowym sprzętem treningowym. 
Zarząd Spółki zaznacza, że nie ma jednak pewności, czy obserwowany przed rozpoczęciem pandemii 
COVID-19 pozytywny trend w branży utrzyma się w przyszłości. Emitent, oferuje produkty wysokiej 
jakości oraz rozwiązania pozwalające budować długotrwałe relacje odbiorcami, m.in. poprzez 
zapewnienie kompleksowej oferty doradztwa obejmującej wszystkie aspekty działania klubów, 
zatrudnianie doświadczonych menadżerów oraz przedstawicieli handlowych oraz współpracę ze 
światowej klasy dostawcami sprzętu i twórcami nowatorskich programów treningowych. 

Ryzyko kursowe 
Emitent prowadzi działalność w Polsce i poza granicami Polski, w związku z czym część przychodów 
realizowanych jest w walutach zagranicznych. Po stronie kosztów, mimo, że produkcja realizowana jest 
w Polsce, istotny wpływ na koszty ma cena stali, która denominowana jest w dolarach amerykańskich i na 
jej wysokość wpływ mają między innymi wahania kursu złotego względem dolara. Dodatkowo Emitent 
współpracuje z Core Health & Fitness, którego produkty również są uzależnione cenowo od bieżącego 
kursu złotego, w wyniku czego ryzyko kursowe wprost może się przekładać na konkurencyjność cenową 
oferty Emitenta, co jest szczególnie istotne w przypadku przetargów publicznych – ryzyko to jest 
mitygowane poprzez ustalenie cen poszczególnych produktów w złotych jeszcze przed złożeniem oferty 
klientowi końcowemu, dzięki czemu wszelkie zmiany kursu USD/PLN związane z tą transakcją nie mają 
wpływu na sytuację finansową Emitenta. 
 
3.  Czynniki ryzyka związane z akcjami 

Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Emitenta 
W przypadku nabywania Akcji Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego 
inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego 
z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, 
ze względu na trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie. 
 

Ryzyko związane z notowaniami akcji Emitenta na NewConnect - kształtowanie się przyszłego 
kursu akcji i płynności obrotu 

Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna 
i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się 
ceny akcji Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności akcji Emitenta. Nie można wobec 
tego zapewnić, że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po 
satysfakcjonującej cenie. 
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Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu 
w Alternatywnym systemie obrotu 

Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW jako Organizator Alternatywnego 
Systemu Obrotu, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:  

▪ na wniosek emitenta,  
▪ jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,  
▪ jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.  

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator Alternatywnego Systemu może określić 
termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, 
na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione 
obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) 
lub 3).  
 
W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza 
obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z właściwych przepisów lub określony w decyzji 
właściwego organu.  
 
Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie 
po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub 
w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest 
związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji 
poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej 
o Emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba 
że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego 
funkcjonowania rynku.  
 
Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:  
● na wniosek emitenta akcji – w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w 

związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,  
● na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych - z zastrzeżeniem możliwości 

uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, 
● jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,  
● 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.  

 
Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem innych przepisów niniejszego Regulaminu, Organizator 
Alternatywnego Systemu wyklucza lub odpowiednio wycofuje instrumenty finansowe z obrotu w 
alternatywnym systemie:  
● w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:  

o w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji z 
obrotu w alternatywnym systemie obrotu, 

o w przypadku akcji - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o 
ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o 
ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza 
jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, 

● jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  
● w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,  

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego 
wykluczenia, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami 
finansowymi.  
 
Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie 
po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub 
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w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest 
związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji 
poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej 
o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba 
że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub 
prawidłowego funkcjonowania rynku. 
 
Zgodnie z § 17b Regulaminu ASO:  
● W przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego 

współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem 
uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, Organizator Alternatywnego 
Systemu może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) 
i 4) Regulaminu ASO. Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni roboczych od dnia 
podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez 
okres co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia. 

● W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem 
okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, emitent zobowiązany jest do 
zawarcia kolejnej umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia 
rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać do końca 
okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem, iż okres jej 
obowiązywania powinien być przedłużony o okres, w którym emitent nie posiadał prawnie wiążącej 
umowy z Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia zobowiązany był na podstawie decyzji 
Organizatora Alternatywnego Systemu.  

● W przypadku niezawarcia przez emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą lub braku jej wejścia 
w życie w terminie, o którym mowa w §17b ust. 1, albo w terminie 20 dni roboczych od dnia 
rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w §17b ust. 2, Organizator 
Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli 
przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie 
odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu może 
wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 12 
ust. 3 i § 12a Regulaminu ASO stosuje się odpowiednio. 

 
Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowi, że w przypadku, gdy wymaga tego 
bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda 
jako organizator alternatywnego systemu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymuje 
wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub 
wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.  
 
Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku, gdy obrót 
określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na 
możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub 
bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów 
inwestorów, Komisja może zażądać od Giełdy zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi.  
 
Zgodnie z art. 78 ust. 3a Ustawy o obrocie Komisja może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu 
obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu.  
 
Zgodnie z art. 78 ust. 3b Ustawy o obrocie Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, w przypadku, gdy 
po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania 
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym 
systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów.  
 
Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na żądanie Komisji Nadzoru 
Finansowego Giełda jako organizator alternatywnego systemu, wyklucza z obrotu wskazane przez 
Komisję Nadzoru Finansowego 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. 
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Zgodnie z art. 78 ust. 4a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Giełda jako organizator 
alternatywnego systemu może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych 
lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku, gdy 
instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, że nie spowoduje 
to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. 
Giełda jako organizator alternatywnego systemu informuje Komisję o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub 
wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości. 

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu 
kary upomnienia lub kary pieniężnej 

Zgodnie § 17c ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad 
lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie 
wykonuje obowiązki określone w „Rozdziale V Obowiązki emitentów instrumentów finansowych 
w alternatywnym systemie” Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w szczególności obowiązki 
określone w § 15a i 15b lub w § 17-17b, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności 
od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: 

● upomnieć emitenta,  
● nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 PLN.  

 
Zgodnie § 17c ust 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu, 
podejmując decyzję o upomnieniu lub nałożeniu kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin 
na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim 
naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych 
dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu.  
 
Zgodnie § 17c ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku, gdy emitent nie wykonuje 
nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów 
obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 
obowiązki określone w niniejszym rozdziale, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na 
podstawie ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy 
czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie § 17c ust. 1 nie może przekraczać 50.000 
PLN. Stosownie do § 17c ust 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku nałożenia kary 
pieniężnej na podstawie § 17c ust. 3, postanowienia § 17c ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF i inne organy nadzorcze kar 
administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków 
wynikających z przepisów prawa 

W określonych sytuacjach na Emitenta mogą zostać nałożone sankcje administracyjne. W szczególności 
Emitent jest potencjalnie narażony na poniższe sankcje.  
 
Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent lub sprzedający ma obowiązek w ciągu 14 dni 
licząc od dnia przydziału papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej lub od dnia 
dopuszczania papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia 
do alternatywnego systemu obrotu, przekazać do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie 
związane z zaistnieniem tych okoliczności. Zgodnie z art. 96 ust. 13 tej ustawy, jeśli emitent lub 
sprzedający nie dopełni obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 5 tej Ustawy lub dopełni go nienależycie, 
może podlegać karze administracyjnej, tj. karze pieniężnej do wysokości 100.000 PLN (słownie: sto 
tysięcy złotych), nakładanej przez KNF.  
 
Zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR, w przypadku wystąpienia naruszeń określonych 
w Rozporządzeniu MAR, związanych m.in. z wykorzystywaniem informacji poufnych, manipulacjami 
i nadużyciami na rynku, podawaniem informacji poufnych do publicznej wiadomości, transakcjami osób 
pełniących obowiązki zarządcze, listami osób mających dostęp do informacji poufnych, w przypadku osób 
prawnych, państwa członkowskie zapewniają, zgodnie z prawem krajowym, by właściwe organy miały 
uprawnienia m.in. do nakładania co najmniej następujących, administracyjnych sankcji pieniężnych: 

● w przypadku naruszeń art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR – 15.000.000 EUR lub 15 % całkowitych 
rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania 
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zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest 
euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.,  

● w przypadku naruszeń art. 16 i 17 Rozporządzenia MAR – 2.500.000 EUR lub 2 % całkowitych 
rocznych obrotów na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ 
zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty 
w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r., oraz 

● w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 Rozporządzenia MAR – 1.000.000 EUR, a w państwie 
członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 
2 lipca 2014 r.  

 
W dniu 6 maja 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, na podstawie której przepisy prawa polskiego 
zostały dostosowane do przepisów Rozporządzenia MAR.  
 
Stosownie do art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie, w przypadkach, gdy emitent lub sprzedający nie dopełnia 
obowiązków wymaganych przepisami prawa, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających 
z Ustawy o ofercie, KNF może: - wydać decyzję o wykluczeniu, papierów wartościowych z obrotu na rynku 
regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu 
w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym 
systemie, albo - nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który jest 
nakładana kara, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN, albo - zastosować obie sankcje łącznie.  
 
Zgodnie z art. 96 ust. 1e Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależycie wykonuje 
obowiązki, o których mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu 
papierów wartościowych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu albo nałożyć karę pieniężną 
do wysokości 5.000.000 PLN albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego 
wskazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeśli przekracza ona 
5.000.000 PLN, albo zastosować obie sankcje łącznie.  
 
Zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 
obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję 
o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku, gdy papiery 
wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję 
o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną 
do wysokości 10.364.000 PLN lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu 
wskazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 
10.364.000 PLN, albo zastosować obie sankcje łącznie. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty  
korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których 
mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym przepisie, KNF może nałożyć karę 
pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.  
W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wymienionych w art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie 
Komisja może nakazać podmiotowi, który dopuścił się ich naruszenia, zaprzestania ich naruszania, a także 
zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiec naruszaniu tych 
przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji 
określonych w art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie.  
 
Stosownie do art. 174 Ustawy o obrocie, na każdego kto, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 19 ust. 
11 Rozporządzenia MAR, w czasie trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek własny 
lub na rachunek osoby trzeciej, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 
2.072.800 PLN. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej 
przez podmiot w wyniku tych naruszeń, zamiast kary, o której mowa powyżej, Komisja może nałożyć karę 
pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.  
Zgodnie z art. 174a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent, na wniosek osoby pełniącej obowiązki 
zarządcze, udzielił zgody na dokonywanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego z naruszeniem 
przepisów prawa, Komisja może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4.145.600 PLN.  
Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie 
wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć karę 
pieniężną do wysokości 4 145 600 PLN lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego 
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rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, 
jeżeli przekracza ona 4 145 600 PLN. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej 
lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast 
kary, o której mowa w tym przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty 
osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.  
 
Zgodnie z art. 176a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent lub sprzedający nie wykonuje lub 
nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z art. 5 tej ustawy, KNF może nałożyć karę pieniężną 
do wysokości 1.000.000 złPLN.  
 
Zgodnie z art. 176c Ustawy o obrocie, w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia MAR m.in. 
w zakresie wskazanym w art. 176 Ustawy o obrocie, KNF może nakazać podmiotowi, który dopuścił się 
naruszenia, zaprzestania dalszego naruszania tych przepisów oraz zobowiązać go do podjęcia 
we wskazanym terminie działań, które mają zapobiegać naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek 
ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji.  
W wyniku nałożonych sankcji obrót akcjami Emitenta może zostać w przyszłości utrudniony, a nawet 
uniemożliwiony, natomiast nałożenie kar pieniężnych może bezpośrednio przełożyć się na wyniki 
finansowe Emitenta 

Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Autoryzowanym Doradcą, 
zawieszeniem prawa do wykonywania działalności Autoryzowanego Doradcy lub skreśleniem 
Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców 

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku:  
a. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu 3 lat od dnia 

pierwszego notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, z wyłączeniem 
rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust. 4a Regulaminu ASO,  

b. zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie,  
c. skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy, o której mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu ASO.  

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, 
dla którego podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego 
bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników. 

Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Animatorem Rynku, lub 
zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie 

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym 
systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie o animowanie 
zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie 
obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również 
dodatkowych warunków animowania.  
 
Zgodnie z § 9 ust. 5 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu 
instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o 
którym mowa w ust. 3 wskazanym powyżej, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów 
finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu 
innym niż prowadzony przez Organizatora Alternatywnego Systemu.  
W przypadku, wskazanym powyżej, Organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta do 
spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za 
konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta.  
 
Zgodnie z § 9 ust. 7 i ust. 8 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem ust. 5, 10 i 11, w przypadku (i) rozwiązania 
lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku oraz (ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań 
Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane 
są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od 
trzeciego dnia obrotu po dniu (i) rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy z Animatorem Rynku, 
(ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku - o ile Organizator Alternatywnego 
Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań 
jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.  
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Zgodnie z § 20 Regulaminu ASO Animator Rynku na podstawie umowy zawartej z Organizatorem 
Alternatywnego Systemu zobowiązany jest do nabywania lub zbywania w ramach swojej działalności 
instrumentów finansowych na własny rachunek w alternatywnym systemie obrotu w celu wspomaganie 
płynności obrotu instrumentami finansowymi danego emitenta, na zasadach określonych przez 
Organizatora Alternatywnego Systemu. Organizator ASO może zawiesić prawo wykonywania przez dany 
podmiot zadań Animatora Rynku, o ile nie wykonuje on ich zgodnie z przepisami obowiązującymi w 
alternatywnym systemie obrotu lub umową, o której mowa powyżej.  
 
Zgodnie z §9 ust. 10 Regulaminu ASO akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert notowane są 
w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego 
dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji – o 
ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich 
notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. 
 
Zgodnie z §9 ust. 11 Regulaminu ASO akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect 
Alert, notowane są w systemie notowań ciągłych - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania 
do wiadomości uczestników obrotu informacji o zaprzestaniu ich kwalifikowania do tego segmentu - o ile 
Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z 
dwukrotnym lub jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. 
 
Jak wskazuje § 9 ust. 9 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, w przypadku zawarcia nowej umowy 
z Animatorem Rynku, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów 
finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z 
dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej 
umowy z Animatorem Rynku. 

Ryzyko związane z ograniczeniami wynikającymi z Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji  

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 
117 z późn. zm.) wprowadza obowiązek zawiadomienia organu kontroli o zamiarze dokonania transakcji, 
co do której organ ten może wyrazić sprzeciw. Poniższe obowiązki dotyczą podmiotów, które:  
a) nie posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego - w przypadku osób fizycznych albo 
b) nie posiadają lub nie posiadały od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby 

na terytorium państwa członkowskiego - w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne; 
 
Zgodnie z brzmieniem art. 12d ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, podmiotami podlegającymi ochronie 
na gruncie tej ustawy są m.in. spółki publiczne w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, których 
przychód ze sprzedaży i usług na terytorium RP, których w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych, 
poprzedzających transakcje na akcjach, stanowił równowartość 10 mln euro. 
 
Zgodnie z art. 12c ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, ilekroć w przepisach art. 12a-12k Ustawy o Kontroli 
Inwestycji, tj. w przepisach dotyczących m.in. spółek publicznych, jest mowa o znaczącym uczestnictwie, 
rozumie się przez to sytuację umożliwiającą wywieranie wpływu na działalność podmiotu przez:  

a) posiadanie akcji reprezentujących co najmniej 20% ogólnej liczby głosów,   
b) posiadanie udziału w zyskach innego podmiotu wynoszącego co najmniej 20%. 

 
Zgodnie z art. 12c ust. 4 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie dominacji rozumie się uzyskanie 
statusu podmiotu dominującego wobec podmiotu objętego ochroną przez:  

a) nabycie akcji lub praw z akcji albo objęcie akcji, lub 
b) zawarcie umowy przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten 

podmiot.  
 
Z kolei zgodnie z art. 12c ust. 5 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego 
uczestnictwa rozumie się:  

a) uzyskanie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną przez nabycie akcji lub praw 
z akcji albo objęcie akcji, lub  

b) osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio progu 20% i 40% ogólnej liczby głosów w organie 
stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną w 
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odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki przez nabycie akcji lub 
praw z akcji albo objęcie akcji, lub  

c) nabycie lub wydzierżawienie od podmiotu objętego ochroną przedsiębiorstwa lub jego 
zorganizowanej części. 

 
Dodatkowo, Ustawa o Kontroli Inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia pośredniego. Stosownie 
do art. 12c ust. 6 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez takie nabycie lub osiągnięcie znaczącego 
uczestnictwa albo nabycie dominacji rozumie się również przypadki, gdy:  
a) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie 

dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot zależny, w tym również na 
podstawie porozumień zawartych z podmiotem dominującym albo podmiotem zależnym od takiego 
podmiotu,  

b) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie 
dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, którego statut albo inny akt 
regulujący jego funkcjonowanie zawiera postanowienia dotyczące prawa do jego majątku w razie 
rozwiązania podmiotu albo innej formy jego ustania, w tym prawa do dysponowania tym majątkiem 
bez jego nabycia,  

c) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie 
dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane w imieniu własnym, ale na zlecenie innego 
podmiotu, w tym w ramach wykonywania umowy o zarządzanie portfelem w rozumieniu Ustawy o 
Obrocie Instrumentami Finansowymi, 

d) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie 
dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, z którym inny podmiot zawarł 
umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych 
uprawnień do udziałów, akcji albo innych praw udziałowych lub praw z udziałów, akcji albo innych 
praw udziałowych podmiotu objętego ochroną,  

e) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad podmiotem objętym 
ochroną jest dokonywane przez grupę dwóch lub więcej osób, jeżeli chociażby jedną z tych osób jest 
podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, dotyczącą nabywania udziałów albo akcji podmiotu 
objętego ochroną, bądź choćby nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku 
przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przedmiotem tej umowy jest 
przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów albo 
akcji lub praw z udziałów albo akcji przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, 

f) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie 
dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot działający na podstawie pisemnego 
lub ustnego porozumienia dotyczącego nabywania przez strony takiego porozumienia udziałów albo 
akcji lub składników majątku podmiotu objętego ochroną lub nabywania udziałów albo akcji lub 
składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
Zgodnie z art. 12f ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji podmiot zagraniczny, który zamierza nabyć lub 
osiągnąć znaczące uczestnictwo albo nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć organowi 
kontroli uprzednie zawiadomienie o zamiarze jego dokonania, chyba że obowiązek ten spoczywa na 
innych podmiotach, zgodnie z art. 12f ust. 2-4 Ustawy o Kontroli Inwestycji.  
 
Zawiadomienia dokonuje się co do zasady przed zawarciem jakiejkolwiek umowy rodzącej zobowiązanie 
do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji bądź przed dokonaniem innej 
czynności prawnej albo czynności prawnych prowadzących do nabycia lub osiągnięcia znaczącego 
uczestnictwa albo nabycia dominacji. Ponadto, w przypadku gdy do nabycia lub osiągnięcia znaczącego 
uczestnictwa albo nabycia dominacji dochodzi w wyniku zawarcia więcej niż jednej umowy lub dokonania 
innej czynności prawnej, zawiadomienia dokonuje się przed zawarciem ostatniej umowy albo 
dokonaniem ostatniej czynności prawnej prowadzącej do nabycia lub osiągnięcia znaczącego 
uczestnictwa albo nabycia dominacji, natomiast jeśli co najmniej dwa podmioty działają w porozumieniu, 
zawiadomienie składają wszystkie strony porozumienia łącznie.  
 
Organ kontroli, w drodze decyzji, zgłasza sprzeciw wobec nabycia lub osiągnięcia znaczącego 
uczestnictwa albo nabycia dominacji nad podmiotem objętym ochroną, w tym także w przypadku nabycia 
pośredniego lub następczego, jeżeli:  
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a) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków formalnych w 
zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów lub informacji albo wezwany 
podmiot nie złożył informacji lub dokumentów na wezwanie organu kontroli, lub  

b) podmiot składający zawiadomienie nie przedstawił dodatkowych pisemnych wyjaśnień w terminie 
wyznaczonym przez organ kontroli lub  

c) w związku z nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa albo nabyciem dominacji istnieje 
przynajmniej potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego 
Rzeczypospolitej Polskiej lub zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej - przy uwzględnieniu 
art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 4 ust. 2 Traktatu o 
Unii Europejskiej, lub  

d) brak jest możliwości ustalenia, czy nabywca posiada obywatelstwo państwa członkowskiego - w 
przypadku osób fizycznych albo posiada lub posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia 
poprzedzającego zgłoszenie siedziby na terytorium państwa członkowskiego - w przypadku 
podmiotów innych niż osoby fizyczne, lub  

e) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji może mieć negatywny 
wpływ na projekty i programy leżące w interesie Unii Europejskiej. 

 
Nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji dokonane:  
a) bez złożenia zawiadomienia albo  
b) pomimo wydania decyzji o sprzeciwie,  

jest nieważne, chyba że wydano decyzję, o której mowa w art. 12j ust. 3. Ustawy o Kontroli Inwestycji, tj. 
stwierdzającą dopuszczalność wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, w 
sposób niewykraczający poza znaczące uczestnictwo, w przypadku osiągnięcia znaczącego uczestnictwa 
w podmiocie objętym ochroną, jeżeli w toku postępowania nie można było stwierdzić, na podstawie jakich 
czynności podmiot osiągnął znaczące uczestnictwo.   
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II. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte 
w Dokumencie Informacyjnym 

 
1. Emitent 

 

 

Nazwa (firma): OLYMP Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: Marcelińska 62/10, 60-354 Poznań 

Numer KRS:  0000807929 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 360880350 

NIP:  7792428644 

Telefon:  +48 (61) 306 74 47 

Poczta e-mail:  biuro@olymp1972.com 

Strona www: www.olymp1972.com 
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2. Autoryzowany Doradca 
 

 

 
 

Nazwa (firma): INC Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: 61-131 Poznań, ul. abpa Antoniego Baraniaka 6 

Numer KRS:  0000028098 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 630316445 

NIP:  778-10-24-498 

Telefon:  +48 (61) 851 86 77 

Fax:  +48 (61) 851 86 77 

Poczta e-mail:  biuro@incsa.pl 

Strona www:  www.incsa.pl 

 
Autoryzowany Doradca, na podstawie informacji i danych przekazanych przez Emitenta, brał udział 
w sporządzaniu całego Dokumentu Informacyjnego. 
 
W imieniu Autoryzowanego Doradcy działają: 

• Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu, 

 
Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy 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 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z 
dokumentami i informacjami przekazanymi 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 
danymi instrumentami.  
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III. Dane o instrumentach finansowych  wprowadzanych do 
alternatywnego systemu obrotu  

 

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 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
wprowadzane jest: 
• 4.360.000 (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B 

o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda, 
• 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 

nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda, 
• 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 

PLN (pięćdziesiąt groszy) każda. 
 

 
Akcje serii B, D i E nie są uprzywilejowane. Akcje serii B, D i E nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń, 
ani świadczeń dodatkowych.  
 
Akcje zwykłe na okaziciela serii B w liczbie 4.360.000 (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt 
tysięcy) sztuk powstały na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Wspólników Spółki pod firmą 
Olymp Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie przekształcenie Spółki w 
spółkę akcyjną pod firmę OLYMP spółka akcyjna. Akt notarialny Rep. A nr 4543/2019 sporządził Michał 
Wieczorek, notariusz w Poznaniu. Podjęto decyzję o przekształceniu kapitału zakładowego w wysokości 
2.580.000 PLN i podzielić go na: 4.000.000 akcji imiennych serii A, o wartości 0,10 PLN każda, 
uprzywilejowanych do  głosu w ten sposób, że każda akcja uprawnia do oddania dwóch głosów na WZA 
Spółki oraz 21.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Akcje 
serii B zostały zarejestrowane w KRS w dniu 09.10.2019 r.  
 
Dnia 20 stycznia 2020 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło podwyższenie 
wartości nominalnej każdej akcji w ten sposób, że każde dotychczasowe 5 akcji o nominale 0,10 PLN 
(dziesięć groszy) zostało połączone w jedną akcję o nominale 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy). W wyniku 
tego połączenia, łączna liczba akcji tych serii uległa zmniejszeniu do 5.160.000 (pięć milionów sto 
sześćdziesiąt tysięcy) sztuk. Akt notarialny Rep. A nr 217/2020 sporządził Michał Wieczorek, notariusz w 
Poznaniu. Zmiana ta zarejestrowana została w KRS dnia 14.04.2020 r. W dniu 9 marca 2020 r. 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Olymp S.A. podjęło uchwałę nr 3 o zmianie uchwały nr 
4 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 stycznia 2020 roku, w przedmiocie 
podwyższenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki. Uchwała ta podtrzymuje upoważnienie 
Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wraz z 
możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady 
Nadzorczej, przez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 PLN każda o 
łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.935.000,00 PLN w drodze jednego lub kilku kolejnych 
podwyższeń kapitału zakładowego (akt notarialny Rep. A NR 1425/2020, sporządził Michał Wieczorek, 
notariusz w Poznaniu). W tym samym dniu podjęta została również uchwała numer 4 w sprawie przyjęcia 
tekstu jednolitego statutu Spółki, wprowadzająca wskazane wyżej zmiany. 
 
Akcje serii D są emitowane na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OLYMP Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2020 r. dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki poprzez emisję akcji serii C oraz akcji serii D w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia 
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki oraz wprowadzenia akcji 
do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Akt notarialny Rep. A nr 217/2020 sporządził 
Michał Wieczorek, notariusz w Poznaniu. Podjęto decyzję o emisji do 550.000 akcji zwykłych na okaziciela 
serii C oraz do 550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,50 PLN każda. Akcje 
zostały zarejestrowane w KRS w dniu 27.07.2020 r.  
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Akcje serii E są emitowane na mocy uchwały nr 1 Zarządu OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 21 października 2021 r. (akt notarialny REP. A NR 7082/2021, Notariusz Michał Wieczorek, 
Kancelaria Notarialna w Poznaniu) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach 
kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz 
zmiany statutu spółki na podstawie, której wyemitowano emisji 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii 
E, o wartości nominalnej 0,50 PLN każda. Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 25.11.2021 r.  
 

Uprzy wil ejowan ie osobis te  akcjon arius zy  
Statut Spółki nie przewiduje uprzywilejowań osobistych akcjonariuszy.  

Uprzy wil ejowan ie  akcj i  E miten ta  
Akcje Emitenta serii B, D i E nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 
KSH.  

Ogran ic zenia umown e   
Nie występują umowne ograniczenia w zakresie zbywalności akcji serii B,D oraz E. 

Ogran ic zenia  wyn ik aj ąc e ze  Statu tu E miten ta  
Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta. 

Ogran ic zenia wyn ik aj ąc e z  Ustawy  o  of erc ie  publ ic zn ej  
Obecnie Emitent nie jest spółką publiczną, jednak po wprowadzeniu akcji na rynek NewConnect, Spółka 
stanie się spółką publiczną zgodnie z art. 4 pkt. 20 Ustawy o ofercie publicznej. Ustawa o ofercie publicznej 
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.  
 
W art. 69 Ustawy o ofercie publicznej na podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 
25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co 
najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej 
spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 
1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów został nałożony obowiązek zawiadomienia 
KNF oraz spółki, o zaistnieniu powyżej opisywanych okoliczności. Obowiązek zawiadamiania powstaje 
także w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co 
najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do alternatywnego 
systemu obrotu. Obowiązek zawiadamiania powstaje również w przypadku zmiany dotychczas 
posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Do 
realizacji tych obowiązków podmiotowi został wyznaczony termin 4 dni roboczych od dnia zmiany 
udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy 
zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. 
 
W myśl art. 69a Ustawy o ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który 
osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 
1. zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 

2. pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

Ustawa stwierdza także, że obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku, gdy prawa 
głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to 
sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu 
i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do 
podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie. 
 
Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 
Ustawy o ofercie publicznej. Ponadto w przypadku składania zawiadomienia w związku z osiągnięciem 
lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów podmiot je składający ma obowiązek dodatkowego 
zamieszczenia informacji dotyczącej zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów 
w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania. Zmiana zamiarów lub celu 
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skutkuje obowiązkiem niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, 
poinformowania przez akcjonariusza KNF oraz spółki o przedmiotowej zmianie. 
Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie publicznej naruszenie obowiązków opisanych powyżej skutkuje 
zakazem wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem przywołanych 
powyżej obowiązków. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu 
wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia. 
 
Do ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych zalicza się również zakaz obrotu 
akcjami obciążonymi zastawem do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej), 
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 określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 
 
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
596/2014 w sprawie nadużyć na rynku 
W momencie, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Emitent będzie podlegać ograniczeniom określonym 
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w 
sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”). Rozporządzenia mają zasięg ogólny, wiążą w całości 
i są bezpośrednio stosowane na całym obszarze Unii Europejskiej bez konieczności ich implementowania 
przez poszczególne państwa członkowskie. W odniesieniu do Rozporządzenia MAR oznacza to 
konieczność stosowania jego przepisów, przy czym przepisy Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi oraz Ustawy o ofercie publicznej w razie ich kolizji z przepisami Rozporządzenia MAR 
zachowują ważność, lecz zawężony zostaje zakres ich stosowania. Dla uczestników rynku oznacza to 
konieczność stosowania przepisów Rozporządzenia MAR i pomijania przepisów wyżej wskazanych ustaw 
oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych sprzecznych z Rozporządzeniem MAR. 
Rozporządzenie MAR ma zastosowanie do:  
1. instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących 

przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym;  

2. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na wielostronnych platformach obrotu 
(„MTF”), zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się 
o dopuszczenie do obrotu na MTF;  

3. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach obrotu 
(„OTF”);  

4. instrumentów finansowych nieujętych w powyższych punktach, których cena lub wartość zależą 
od ceny lub wartości instrumentów finansowych, o których mowa w tych literach, lub mają na nie 
wpływ, w tym m.in. swapów ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe. 

 
Na podstawie art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie: 
1. wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;  

2. rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub  

3. bezprawnego ujawniania informacji poufnych;  

4. dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku. 

 
Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacja poufna obejmuje następujące rodzaje informacji:  
1. określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, 

dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub 
większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości 
publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub 
na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;  

2. w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych, 
oznacza to także informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi 
instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, dotyczące, 
bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby 
instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby 
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prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych 
kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów 
finansowych.  

Ponadto informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór 
okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało 
miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym 
stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego 
szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów 
pochodnych. W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem 
jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób 
precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie 
tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego 
przyszłego wydarzenia. 
 
Nadto etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie 
spełnia kryteria informacji poufnych, o których mowa powyżej.  
 
Jednocześnie art. 7 Rozporządzenia MAR stanowi, że informacje, które w przypadku podania ich 
do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów 
finansowych, instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, 
oznaczają informacje, których racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich 
w części przy podejmowaniu swoich decyzji inwestycyjnych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR 
wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu 
informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz 
osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. 
Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu 
finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem danej 
osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej.  
 
Zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała 
informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce 
wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz: 
1. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty 

finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub 

2. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie 
dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego 
anulowania lub zmiany. 

 
Art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji 
poufnych z racji: bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta, 
posiadania udziałów w kapitale emitenta, posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, 
wykonywania zawodu lub obowiązków lub zaangażowania w działalność przestępczą oraz do wszystkich 
osób, które weszły w posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż wymienione powyżej, 
jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to informacje poufne. W przypadku osoby prawnej art. 
8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które 
biorą udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, 
na rachunek tej osoby prawnej.  
 
Zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia MAR fakt, że dana osoba prawna jest lub była w posiadaniu 
informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się 
wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba 
prawna:  
1. ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała odpowiednie i skuteczne rozwiązania i procedury wewnętrzne 

skutecznie zapewniające, aby ani osoba fizyczna, która podjęła w jej imieniu decyzję o nabyciu lub 
zbyciu instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, ani żadna inna osoba fizyczna, 
która mogła wpływać na podejmowanie tej decyzji, nie była w posiadaniu informacji poufnych; oraz  
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2. nie zachęcała, nie udzielała rekomendacji, nie nakłaniała ani nie wywierała w inny sposób wpływu 
na osobę fizyczną, która w imieniu osoby prawnej nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których 
dotyczą dane informacje. 

 
Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia MAR sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji 
poufnych nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania 
informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba:  
1. jest – w odniesieniu do instrumentu finansowego, którego dotyczą dane informacje – animatorem 

rynku lub osobą upoważnioną do działania jako kontrahent, a nabywanie lub zbywanie 
instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, odbywa się w sposób uprawniony w 
normalnym trybie sprawowania funkcji animatora rynku lub kontrahenta dla tego instrumentu 
finansowego; lub  

2. jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu osób trzecich, a nabycie lub zbycie instrumentów 
finansowych, których dotyczy zlecenie, odbywa się w celu realizacji takiego zlecenia w sposób 
uprawniony w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub 
obowiązków tej osoby. 

 
Zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia MAR, również sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji 
poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania 
informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba zawiera transakcję 
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, gdy transakcji tej dokonuje się w celu wykonania 
zobowiązania, które stało się wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu obejścia zakazu 
wykorzystywania informacji poufnych oraz:  
1. zobowiązanie to wynika ze złożonego zlecenia lub umowy zawartej przed wejściem przez 

zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych; lub  

2. transakcja jest dokonywana w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub regulacyjnego, które 
powstało przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych. 

 
Sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi 
informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych, jeżeli osoba ta uzyskała 
informacje poufne w trakcie dokonywania publicznego przejęcia lub połączenia ze spółką i wykorzystuje 
te informacje wyłącznie do celu przeprowadzenia tego połączenia lub publicznego przejęcia, pod 
warunkiem że w momencie zatwierdzenia połączenia lub przyjęcia oferty przez akcjonariuszy tej spółki 
wszelkie informacje poufne zostały już podane do wiadomości publicznej lub w inny sposób przestały być 
informacjami poufnymi. Akapit ten nie ma jednak zastosowania do zwiększania posiadania. 
 
Sam fakt, że dana osoba wykorzystuje swą wiedzę o własnej decyzji o nabyciu lub zbyciu instrumentów 
finansowych przy nabyciu lub zbyciu tych instrumentów finansowych, nie stanowi sam w sobie 
wykorzystania informacji poufnych. 
 
Niezależnie jednak od powyższego można uznać, że naruszenie zakazu wykorzystywania informacji 
poufnych określonego w art. 14 Rozporządzenia MAR miało miejsce, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego 
ustali, że powody składania zleceń, dokonywania transakcji lub podejmowania innych zachowań były 
nieuprawnione. 
 
Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, 
gdy osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem 
przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach 
zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. Niniejszy akapit ma zastosowanie do każdej osoby fizycznej lub 
prawnej w sytuacjach i okolicznościach, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Dalsze 
ujawnienie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR, oznacza 
bezprawne ujawnianie informacji poufnych zgodnie z opisywanym artykułem, jeżeli osoba ujawniająca 
rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych.  
 
Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia MAR manipulacja na rynku obejmuje następujące działania:  
a) zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które:  
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b) wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub 
co do ich ceny; lub  

c) utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych na 
nienaturalnym lub sztucznym poziomie; chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie 
transakcji lub podejmująca każde inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub 
zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi 
ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia MAR;  

d) zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące 
wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, związane z użyciem fikcyjnych 
narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu; 

e) rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, 
informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument 
finansowy, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny 
jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym 
rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub 
powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd;  

f) przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli osoba przekazująca 
informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd. 

 
Zgodnie z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia MAR za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące 
zachowania:  
1) postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej pozycji 

w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, które skutkuje albo może skutkować, 
bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza albo może 
stwarzać nieuczciwe warunki transakcji;  

2) nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które 
skutkuje albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami 
podanymi do wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia;  

3) składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich 
dostępnych metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu 
algorytmicznego i handlu wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których 
mowa powyżej poprzez: 

a) zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo 
prawdopodobieństwo ich spowodowania;  

b) utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu 
lub prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie zleceń, 
które skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub  

c) tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd 
sygnału w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności 
poprzez składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu; 

4) wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych 
lub elektronicznych do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego (lub pośrednio 
na temat jego emitenta) po uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym, 
a następnie czerpanie zysku ze skutków opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, bez 
jednoczesnego podania do publicznej wiadomości istniejącego konfliktu interesów w sposób 
odpowiedni i skuteczny 

Załącznik I do Rozporządzenia MAR określa niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących 
na stosowanie fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu oraz 
niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na wprowadzanie w błąd oraz utrzymanie cen. Jeżeli 
osoba, o której mowa w art. 12 Rozporządzenia MAR, jest osobą prawną, artykuł ten ma zastosowanie 
zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji 
o prowadzeniu działalności na rachunek tej osoby prawnej.  
 
Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Emitent podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej 
informacje poufne bezpośrednio go dotyczące. Spółka zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie 
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internetowej wszelkie informacje poufne, które jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez 
okres co najmniej pięciu lat. 
 
Zgodnie z art. 17 ust. 4 Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości 
publicznej informacji poufnych, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki: 
1. niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta 

lub uczestnika rynku handlu uprawnieniami do emisji; 

2. opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii 
publicznej;  

3. emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji jest w stanie zapewnić poufność takich informacji.  

 
W przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który następuje etapami i którego celem lub wynikiem jest 
zaistnienie szczególnej okoliczności lub szczególnego wydarzenia, emitent może na własną 
odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących tego 
procesu, z zastrzeżeniem spełnienia powyższych warunków.  
Jeżeli ujawnienie informacji poufnych zostało opóźnione i ich poufność nie jest już dłużej gwarantowana, 
emitent niezwłocznie podaje te informacje poufne do wiadomości publicznej.  
 
Na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze (zgodnie z definicją 
zawartą w art. 3 ust. 1 p. p. 25 Rozporządzenia MAR) oraz osoby blisko z nimi związane (zgodnie z 
definicją zawartą w art. 3 ust. 1 p. p. 26 Rozporządzenia MAR) powiadamiają emitenta o każdej transakcji 
zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub 
do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Takich 
powiadomień dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. 
Obowiązek ten ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 
EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w wysokości 5 000 EUR oblicza się poprzez dodanie 
bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji. Powiadomienie o transakcjach zawiera informacje 
określone w art. 19 ust. 6 Rozporządzenia MAR. Obowiązek powiadomienia wymagają także transakcje 
wskazane w art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR.  
 
Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może 
dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio 
lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych 
lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych 
przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, 
które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej. Emitent może zezwolić osobie pełniącej 
u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej 
w trakcie okresu zamkniętego stosując przepisy określone w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR. 

Obowi ązki  i  odp owied zialnoś ć zwią za ne z na bywani em a kcji  wyni ka jące z Usta wy o  
ochroni e konkurencji  i  kons umentów  
W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar 
koncentracji, w przypadku gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w 
koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 
EUR, (1.000.000.000 EUR dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców) został nałożony obowiązek 
zgłoszenia takiego zamiaru Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio 
uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do 
których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość euro podlega 
przeliczeniu na Złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w 
ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji. 
 
Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy 
zamiaru: 
1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 
2) przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub 

części majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo 
częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców, 
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3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części 

przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat 
obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
równowartość 10.000.000 euro. 

 
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów): 
1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 
równowartości 10.000.000 euro, 

2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu 
ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na 
własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod 
warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, 

lub 
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów, 
3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub 
udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży, 

4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający 
przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci 
przedsiębiorcy przejmowanego, 

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 
 
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: 
1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy 

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

o ochronie konkurencji i konsumentów, 
3) 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, 
4) 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 zależnych, 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, niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego 
wszczęcia. 
 
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu 
terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega 
zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (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 może 
zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia 
określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 
1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 
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2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez 
zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu 
zarządzającego lub kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców, 

3) 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, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania 
koncentracja nie została dokonana. 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji 
karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, 
poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji 
bez uzyskania jego zgody. 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze 
decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, między innymi, jeżeli, 
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 może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze 
decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w 
wykonaniu m.in. decyzji wydanych 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 może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą 
funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku 
przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w 
szczególności w przypadku, jeżeli 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 może, 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 może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia 
dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów może, 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 może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych 
środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 

Rozp orząd zenie  Rady Wsp ólnot  Europejs kich d ot yczą ce kontroli  koncentra cji  
przedsiębiorst w  
 
W zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorcy zobowiązani są również do przestrzegania obowiązków 
wynikających także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w 
sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej w niniejszym pkt: Rozporządzenie Rady w Sprawie 
Koncentracji). Rozporządzenie to reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, dotyczy 
przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i 
usługami. Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku 
których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. W świetle przepisów 
powoływanego rozporządzenia obowiązkowi zgłoszenia do Komisji Europejskiej podlegają koncentracje 
wspólnotowe przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 



                                                                                                          Dokument Informacyjny Olymp S.A. 

 Strona | 36  
 

1) zawarciu odpowiedniej umowy, 
2) ogłoszeniu publicznej oferty, lub 
3) przejęciu większościowego udziału. 

 
Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również 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, niż 5 mld euro,  łączny obrót 
przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w 
koncentracji wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w 
koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w 
jednym i tym samym państwie członkowskim.  
Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi 
więcej niż 2.500 mln euro,  

2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro,  

3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, z czego łączny obrót co najmniej 
dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi, co najmniej 25 mln euro, oraz 

4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, chyba że każde 
z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 
łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 
Na podstawie przepisów Rozporządzenia uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku gdy:
  

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

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

Ogra ni czenia  wyni ka jące z  Usta wy o  Kontroli  N iekt órych I nwest yc j i   
 
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 
117 z późn. zm.) wprowadza obowiązek zawiadomienia organu kontroli o zamiarze dokonania transakcji, 
co do której organ ten może wyrazić sprzeciw. Zgodnie z art. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, ustawa ta 
reguluje zasady i tryb kontroli niektórych inwestycji polegających na nabywaniu:  
1. udziałów albo akcji,  
2. ogółu praw i obowiązków wspólnika, mającego prawo prowadzenia spraw spółki lub prawo 
reprezentacji spółki osobowej,  
3. przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, skutkującym nabyciem lub osiągnięciem istotnego 
uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad spółką, będącą podmiotem podlegającym ochronie. 
 
Zgodnie z brzmieniem art. 12d ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, podmiotami podlegającymi ochronie 
na gruncie tej ustawy są m.in. spółki publiczne w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej. Zgodnie z art. 
12c ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, ilekroć w przepisach art. 12a-12k Ustawy o Kontroli Inwestycji, 
tj. w przepisach dotyczących m.in. spółek publicznych, jest mowa o znaczącym uczestnictwie, rozumie się 
przez to sytuację umożliwiającą wywieranie wpływu na działalność podmiotu przez:  
a) posiadanie udziałów albo akcji reprezentujących co najmniej 20% ogólnej liczby głosów, albo (ii) 
posiadanie udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 20% wartości 
wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, lub  
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b) posiadanie udziału w zyskach innego podmiotu wynoszącego co najmniej 20%.  
Zgodnie z art. 12c ust. 4 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie dominacji rozumie się uzyskanie 
statusu podmiotu dominującego wobec podmiotu objętego ochroną przez:  
a) nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji, albo objęcie udziałów albo akcji, lub 
 b) zawarcie umowy przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten 
podmiot.  
Z kolei zgodnie z art. 12c ust. 5 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego 
uczestnictwa rozumie się:  

(i) uzyskanie znaczącego uczestnictwa w rozumieniu ust. 1 pkt 1 w podmiocie objętym ochroną 
przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji, albo objęcie udziałów albo akcji, 
lub  

(ii) osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio progu 20% i 40% ogólnej liczby głosów w organie 
stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub 

udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do 
wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki przez nabycie udziałów albo akcji lub 
praw z udziałów albo akcji, albo objęcie udziałów albo akcji, lub  

(iii) nabycie lub wydzierżawienie od podmiotu objętego ochroną przedsiębiorstwa lub jego 
zorganizowanej części. 

Dodatkowo, Ustawa o Kontroli Inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia pośredniego. Stosownie 
do art. 12c ust. 6 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez takie nabycie lub osiągnięcie znaczącego 
uczestnictwa albo nabycie dominacji rozumie się również przypadki, gdy:  
a) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie 

dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot zależny, w tym również na 
podstawie porozumień zawartych z podmiotem dominującym albo podmiotem zależnym od takiego 
podmiotu,  

b) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie 
dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, którego statut albo inny akt 
regulujący jego funkcjonowanie zawiera postanowienia dotyczące prawa do jego majątku w razie 
rozwiązania podmiotu albo innej formy jego ustania, w tym prawa do dysponowania tym majątkiem 
bez jego nabycia,  

c) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie 
dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane w imieniu własnym, ale na zlecenie innego 
podmiotu, w tym w ramach wykonywania umowy o zarządzanie portfelem w rozumieniu Ustawy o 
Obrocie Instrumentami Finansowymi,  

d) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie 
dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, z którym inny podmiot zawarł 
umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych 
uprawnień do udziałów, akcji albo innych praw udziałowych lub praw z udziałów, akcji albo innych 
praw udziałowych podmiotu objętego ochroną,  

e) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad podmiotem objętym 
ochroną jest dokonywane przez grupę dwóch lub więcej osób, jeżeli chociażby jedną z tych osób jest 
podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, dotyczącą nabywania udziałów albo akcji podmiotu 
objętego ochroną, bądź choćby nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku 
przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przedmiotem tej umowy jest 
przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów albo 
akcji lub praw z udziałów albo akcji przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, 

f) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie 
dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot działający na podstawie pisemnego 
lub ustnego porozumienia dotyczącego nabywania przez strony takiego porozumienia udziałów albo 
akcji lub składników majątku podmiotu objętego ochroną lub nabywania udziałów albo akcji lub 
składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
Ponadto, Ustawa o Kontroli Inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia następczego. Stosownie do 
art. 12c ust. 8 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo 
nabycie dominacji rozumie się również przypadki, gdy podmiot nabędzie lub osiągnie znaczące 
uczestnictwo albo nabędzie dominację nad podmiotem objętym ochroną bądź osiągnie lub przekroczy 
odpowiednio 20% albo 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu objętego ochroną, 
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udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej 
podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, 
w wyniku:  

a) umorzenia udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną bądź nabycia udziałów albo akcji 
własnych tego podmiotu,  

b) podziału podmiotu objętego ochroną albo połączenia go z innym podmiotem,  
c) zmiany umowy albo statutu podmiotu objętego ochroną w zakresie uprzywilejowania udziałów 

albo akcji, udziału w zyskach, ustanowienia bądź zmiany lub zniesienia uprawnień 
przysługujących poszczególnym wspólnikom, akcjonariuszom albo uczestnikom tego podmiotu. 

 
Zgodnie z art. 12f ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć znaczące 
uczestnictwo albo nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć organowi kontroli uprzednie 
zawiadomienie o zamiarze jego dokonania, chyba że obowiązek ten spoczywa na innych podmiotach, 
zgodnie z art. 12f ust. 2-4 Ustawy o Kontroli Inwestycji.  
 
Zawiadomienia dokonuje się co do zasady przed zawarciem jakiejkolwiek umowy rodzącej zobowiązanie 
do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji bądź przed dokonaniem innej 
czynności prawnej albo czynności prawnych prowadzących do nabycia lub osiągnięcia znaczącego 
uczestnictwa albo nabycia dominacji. Ponadto, w przypadku gdy do nabycia lub osiągnięcia znaczącego 
uczestnictwa albo nabycia dominacji dochodzi w wyniku zawarcia więcej niż jednej umowy lub dokonania 
innej czynności prawnej, zawiadomienia dokonuje się przed zawarciem ostatniej umowy albo 
dokonaniem ostatniej czynności prawnej prowadzącej do nabycia lub osiągnięcia znaczącego 
uczestnictwa albo nabycia dominacji, natomiast jeśli co najmniej dwa podmioty działają w porozumieniu, 
zawiadomienie składają wszystkie strony porozumienia łącznie. Organ kontroli, w drodze decyzji, zgłasza 
sprzeciw wobec nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji nad podmiotem 
objętym ochroną, w tym także w przypadku nabycia pośredniego lub następczego, jeżeli:  
(i) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków formalnych w 

zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów lub informacji albo wezwany 
podmiot nie złożył informacji lub dokumentów na wezwanie organu kontroli, lub  

(ii) podmiot składający zawiadomienie nie przedstawił dodatkowych pisemnych wyjaśnień w terminie 

wyznaczonym przez organ kontroli lub  
(iii) w związku z nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa albo nabyciem dominacji istnieje 

przynajmniej potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego 
Rzeczypospolitej Polskiej lub zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej - przy 
uwzględnieniu art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 4 

ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, lub  
(iv) brak jest możliwości ustalenia, czy nabywca posiada obywatelstwo państwa członkowskiego - w 

przypadku osób fizycznych albo posiada lub posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia 
poprzedzającego zgłoszenie siedziby na terytorium państwa członkowskiego - w przypadku 
podmiotów innych niż osoby fizyczne, lub  

(v) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji może mieć negatywny 
wpływ na projekty i programy leżące w interesie Unii Europejskiej. 

Nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji dokonane:  
(i) bez złożenia zawiadomienia albo  
(ii)  pomimo wydania decyzji o sprzeciwie,  

jest nieważne, chyba że wydano decyzję, o której mowa w art. 12j ust. 3. Ustawy o Kontroli Inwestycji,  tj. 
stwierdzającą dopuszczalność wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, w 
sposób niewykraczający poza znaczące uczestnictwo, w przypadku osiągnięcia znaczącego uczestnictwa 
w podmiocie objętym ochroną, jeżeli w toku postępowania nie można było stwierdzić, na podstawie jakich 
czynności podmiot osiągnął znaczące uczestnictwo. 
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1.2.  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 

 

Akcje Serii D 

Objęcie Akcji Serii D nastąpiło w drodze subskrypcji otwartej, która doszła do skutku, tj. zostało należycie 

subskrybowanych i opłaconych 550.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D. 

 

Data rozpoczęcia subskrypcji: 2 lipca 2020 r. 

Data zakończenia subskrypcji: 6 lipca 2020 r. 

Data przydziału Akcji Serii D: 17 lipca 2020 r. 

Liczba Akcji Serii D objętych 

subskrypcją: 

550.000 

Stopa redukcji w poszczególnych 

transzach: 

Oferta Akcji Serii D nie była podzielona na transze. Z uwagi 

na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. 

Liczba Akcji Serii D która została 

przydzielona: 

550.000 

Cena po jakiej Akcje Serii D były 

nabywane: 

1,00 zł za jedną akcję 

Opis sposobu pokrycia akcji: Akcje zostały opłacone pieniężnie, przelewem na rachunek 

Spółki 

Liczba osób, które złożyły zapisy na 

akcje: 

28 osób fizycznych oraz 2 osoby prawne 

Liczba osób, którym przydzielono 

Akcje Serii D: 

28 osób fizycznych oraz 2 osoby prawne 

Informacja czy osoby, którym 

przydzielono instrumenty 

finansowe w ramach 

przeprowadzonej subskrypcji, są 

podmiotami powiązanymi z 

Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 

Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu: 

Nie dotyczy. 

 

Nazwy (firmy) subemitentów, którzy 

objęli akcje w ramach wykonywania 

umów o subemisję: 

W emisji Akcji Serii D nie uczestniczyli subemitenci. 

Łączne określenie wysokości 

kosztów, które zostały zaliczone do 

kosztów emisji: 

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii D 

wyniosły 0,00 zł, w tym: 

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty:  

 0,00 zł,  

- wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł, 
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 -sporządzenie dokumentu informacyjnego: 0,00 zł,  

- promocja oferty: 0,00 zł.  

 

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu 
kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością 
nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. 
 
Akcje Serii E 

Objęcie Akcji Serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, która doszła do skutku, tj. zostało 
należycie subskrybowanych i opłaconych 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E. 
 

Data rozpoczęcia subskrypcji: 21 października 2021 r. 

Data zakończenia subskrypcji: 21 października 2021 r. 

Data przydziału Akcji Serii E: Objęcie Akcji Serii E nastąpiło w drodze subskrypcji 

prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na 

akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 

434 Kodeksu spółek handlowych. 

Liczba Akcji Serii E objętych 

subskrypcją: 

400.000 

Stopa redukcji w poszczególnych 

transzach: 

Oferta Akcji Serii E nie była podzielona na transze. Z uwagi 

na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. 

Liczba Akcji Serii E która została 

przydzielona: 

400.000 

Cena po jakiej Akcje Serii E były 

nabywane: 

1,00 zł za jedną akcję 

Opis sposobu pokrycia akcji: Akcje zostały opłacone pieniężnie, przelewem na rachunek 

Spółki 

Liczba osób, które złożyły zapisy na 

akcje: 

Akcje Serii E zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie 

subskrypcji prywatnej 1 osobie fizycznej, z którą zawarto 1 

umowę objęcia Akcji Serii E. 

Liczba osób, którym przydzielono 

Akcje Serii E: 

Umowa objęcia Akcji Serii E została zawarta z jedną osobą 

fizyczną. 

Informacja czy osoby, którym 

przydzielono instrumenty 

finansowe w ramach 

przeprowadzonej subskrypcji, są 

podmiotami powiązanymi z 

Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 

Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu: 

Osoba fizyczna, która nabyła akcje - Marta Buszewska-

Hauser jest żoną członka Rady Nadzorczej Pana Dominika 

Hauser  

Nazwy (firmy) subemitentów, którzy 

objęli akcje w ramach wykonywania 

umów o subemisję: 

W emisji Akcji Serii E nie uczestniczyli subemitenci. 
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Łączne określenie wysokości 

kosztów, które zostały zaliczone do 

kosztów emisji: 

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii E 

wyniosły 0,00 zł, w tym: 

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty:  

 0,00 zł,  

- wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł, 

 -sporządzenie dokumentu informacyjnego: 0,00 zł,  

- promocja oferty: 0,00 zł.  

 

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu 

kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością 

nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. 

 
 
Emitent wskazuje, że wedle jego najlepszej wiedzy nie była dokonywana sprzedaż akcji 
 
Emitent wskazuje, że proponowany kurs odniesienia na pierwszy dzień notowań powinien być równy  
1,00 PLN, co odpowiada cenie emisyjnej akcji serii D i E.  
 
  
 
2. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem organu lub 

osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych oraz daty i formy 
podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści 

 
 
Akcje zwykłe na okaziciela serii B w liczbie 4.360.000 (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt 
tysięcy) sztuk powstały na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Wspólników Spółki pod firmą 
Olymp Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie przekształcenie Spółki w 
spółkę akcyjną pod firmę OLYMP spółka akcyjna. Akt notarialny Rep. A nr 4543/2019 sporządził Michał 
Wieczorek, notariusz w Poznaniu. Podjęto decyzję o przekształceniu kapitału zakładowego w wysokości 
2.580.000 PLN i podzielić go na: 4.000.000 akcji imiennych serii A, o wartości 0,10 PLN każda, 
uprzywilejowanych do  głosu w ten sposób, że każda akcja uprawnia do oddania dwóch głosów na WZA 
Spółki oraz 21.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Akcje 
serii B zostały zarejestrowane w KRS w dniu 09.10.2019 r.  
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Dnia 20 stycznia 2020 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło podwyższenie 
wartości nominalnej każdej akcji w ten sposób, że każde dotychczasowe 5 akcji o nominale 0,10 PLN 
(dziesięć groszy) zostało połączone w jedną akcję o nominale 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy). W wyniku 
tego połączenia, łączna liczba akcji tych serii uległa zmniejszeniu do 5.160.000 (pięć milionów sto 
sześćdziesiąt tysięcy) sztuk, w tym 800.000 akcji imiennych serii A oraz 4.360.000 akcji na okaziciela serii 
B. Kapitał zakładowy pozostał w wysokości 2.580.000 PLN. Akt notarialny Rep. A nr 217/2020 sporządził 
Michał Wieczorek, notariusz w Poznaniu. Zmiana ta zarejestrowana została w KRS dnia 14.04.2020 r. 
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W dniu 20 stycznia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Olymp S.A. z siedzibą w 
Poznaniu podjęło także uchwałę w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
pod nazwą NewConnect akcji serii B. Akt notarialny Rep. A nr 217/2020 sporządził Michał Wieczorek, 
notariusz w Poznaniu. 
 

  

 
 
Akcje serii D zostały wyemitowane emitowane na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2020 r. dotyczącej 
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podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C oraz akcji serii D w drodze 
subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany 
Statutu Spółki oraz wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. 
Podjęto decyzję o emisji do 550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz do 550.000 akcji zwykłych 
na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,50 PLN każda. Akt notarialny Rep. A nr 217/2020 sporządził 
Michał Wieczorek, notariusz w Poznaniu. Zmiana ta zarejestrowana została w KRS dnia 27.07.2020 r. 
 
Oferta akcji serii D nie było prowadzona w oparciu o Prospekt Emisyjny, zgodnie z art. 37a Ustawy o 
ofercie publicznej udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, tj. pod warunkiem 
udostępnienia dokumentu zawierającego co najmniej podstawowe informacje o emitencie papierów 
wartościowych, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz 
warunkach i zasadach ich oferty, podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania 
środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych, podstawowe informacje o istotnych czynnikach 
ryzyka oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w dokumencie, oraz w 
wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, 
stanowią nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro. 
 
Warunki wyłączenia prospektowego zostały spełnione, a dokument ofertowy został udostępniony pod 
adresem http://emisja.olymp1972.com Ogłoszenie o ofercie akcji serii D zostało opublikowane w 
Monitorze Sądowym i Gospodarczym 22 czerwca 2020 r. (Numer 119/2020 (6009) Pozycja 28841) 
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W dniu 22 czerwca 2020 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 01/06/2020 w sprawie ustalenia 
parametrów emisji akcji serii C i D. 
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W dniu 17 lipca 2020 r. Zarząd Spółki dokonał dookreślenia wysokości kapitału zakładowego. Akt 
notarialny Rep. A nr 3276/2020 sporządził Michał Wieczorek, notariusz w Poznaniu. 
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Akcje serii E zostały wyemitowane na mocy uchwały nr 1 Zarządu OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Poznaniu z dnia 21 października 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w 
granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru 
oraz zmiany statutu spółki na podstawie, której wyemitowano emisji 400.000 akcji zwykłych na okaziciela 
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serii E, o wartości nominalnej 0,50 PLN każda. Uchwała została zaprotokołowana w akcie notarialnym 
sporządzonym dnia 21 października 2021 r. przez Notariusza Michała Wieczorka prowadzącym 
Kancelarię Notarialną w Poznaniu (Rep. A 7082/2021).Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 
25.11.2021 r.  
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Powyższe podwyższenie zostało dokonane na podstawie upoważnienia wynikającego z § 7 ust. 6-11 
Statutu Spółki. Możliwość podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wynikają 
z pierwotnego Statutu Spółki przyjętego na skutek przekształcenia wpisanego do KRSu 9 października 
2019 r. 
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Wskazana na stronie 46. Dokumentu Informacyjnego uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie podwyższenia wartości nominalnej 
każdej akcji zmieniona została uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 
dnia 9 marca 2020 r. o zmianie uchwały nr 4 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w 
dniu 20 stycznia 2020 roku, w przedmiocie podwyższenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki. 
Uchwała ta podtrzymuje upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach 
kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, przez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości 
nominalnej 0,50 PLN każda o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.935.000,00PLN w drodze 
jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (akt notarialny Rep. A NR 217/2020, 
sporządził Michał Wieczorek, notariusz w Poznaniu).” 
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2.1. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za 
wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia 

 
Udziały spółki pod firmą Olymp sp. z o.o. zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. 
 
Akcje imienne serii A w liczbie 4.000.000 (cztery miliony) sztuk oraz akcje zwykłe na okaziciela serii B w 
liczbie 21.800.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset tysięcy) sztuk powstały na mocy uchwały nr 1 
z dnia 18 września 2019 r.  Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Olymp Sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu w przedmiocie przekształcenia w spółkę akcyjną. Przekształcenie w spółkę akcyjną zostało 
zarejestrowane w KRS w dniu 9 października 2019 r.  
 
Akcje serii D w liczbie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk o łącznej wartości 550.000,00 (pięćset 
pięćdziesiąt tysięcy) Złotych objętych zostało przez 28 osób fizycznych i 2 osoby prawne za gotówkę 
poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Emitenta.  
 
Akcje serii E w liczbie 400.000 (czterysta tysięcy) sztuk o łącznej wartości nominalnej 400.000,00 
(czterysta tysięcy) złotych objętych zostało przez 1 osobę fizyczną za gotówkę poprzez dokonanie 
przelewu na rachunek bankowy Emitenta.  
 
 
 
3. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

 
Akcje serii B, D i E są tożsame w prawie do dywidendy z pozostałymi akcjami w Spółce. 
 
Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony był do podziału 
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.  
 
Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do 
podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.  
 
Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do 
podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.  
 
Decyzję o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie Walne Zgromadzenie. 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Olymp S.A. podjęło w dniu 30 września 2022 r. uchwałę 
nr 7 w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021 w wysokości 594.764,23 PLN z 
zysków Spółki z lat przyszłych. 
 
 
 
4. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 

 
Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą: 

- prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Statut Spółki nie 
przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu 
głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w 
drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki.  

- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) (art. 433 Kodeksu spółek 
handlowych): w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 
akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do 
liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji 
przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo 
zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 
Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji 
Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga: 
- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów, 
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- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej 
wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz 

- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody 
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji, bądź sposób jej 
ustalenia.  

- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 Kodeksu spółek 
handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku 
Spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który 
został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do 
wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego 
akcjonariusza w dniu dywidendy. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego 
zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest 
wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki 
publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być 
wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia 
powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech 
miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu terminów 
określonych w regulacjach KDPW. 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 sześciu miesięcy po upływie każdego roku 
obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca. 
 

4.1. Uprawnienia o charakterze korporacyjnym 

Kodeks spółek handlowych regulując stosunki w spółkach akcyjnych przewiduje dla wspólników 
(akcjonariuszy) kilka kategorii uprawnień związanych m.in. z uczestnictwem akcjonariuszy w organach 
Spółek czy też z posiadaniem akcji. Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia 
o charakterze majątkowym i korporacyjnym.  
 
Emitent wskazuje, że w dniu 3 sierpnia 2009 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych 
(Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi), rozszerzająca uprawnienia akcjonariuszy, w szczególności zmieniająca 
zasady udziału w Walnych Zgromadzeniach. 
 
Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:  

− prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku 
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20 
część kapitału zakładowego: na podstawie art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze 
reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania 
NWZ Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 
Zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wyżej 
wymienione żądanie, należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej do Zarządu Emitenta. 
Stosownie do art. 400 § 3 KSH w przypadku, gdy w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia 
żądania Zarządowi NWZ nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu Spółki do 
złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania NWZ akcjonariuszy występujących z żądaniem 
zwołania Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie, Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę 
kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 

− prawo do zgłaszania określonych spraw do porządku obrad (art. 401 KSH). Akcjonariusz lub 
akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie 
powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym 
terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 
Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym 
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terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie 
akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. 

− akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 
wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH). Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał 
na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać 
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

− statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 
Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania Spółce 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, 
akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art. 401 § 6 KSH). 

− prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 4061 Kodeksu spółek handlowych). Z przepisów 
KSH wynika, że Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na 
stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących 
zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. przez system ESPI. Ogłoszenie 
powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego 
Zgromadzenia. Zasady uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach wynikają z przepisów KSH. Prawo 
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami 
Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla 
uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.  

− Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym 
zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego 
jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu. 

− Na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej oraz zastawnika lub użytkownika, którym 
przysługuje prawo głosu, 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. 

− Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie wykazu 
sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. 

− Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, 
na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed dniem walnego 
zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi 
prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej. 

− Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce publicznej wykaz, o 
którym mowa powyżej,  przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na 
tydzień przed dniem walnego zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać 
udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w 
postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed dniem walnego 
zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem. 

− Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.  
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− Udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim, postanawia zwołujący to zgromadzenie. 

− stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 
wykonywać prawo głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich akcji osobiście lub przez 
pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza 
Spółki powinno być udzielone na piśmie nieważności lub w formie elektronicznej, przy czym 
bezpieczny podpis elektroniczny nie jest wymagany, 

− prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu 
listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo do żądania przesłania 
nieodpłatnie listy pocztą elektroniczną (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych), 

− prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego 
Zgromadzenia (art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych); żądanie takie należy złożyć do Zarządu 
Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przez 
Walnym Zgromadzeniem, 

− prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego 
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia 
(art. 410 Kodeksu spółek handlowych); Stosownie do § 1 powoływanego przepisu po wyborze 
przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie sporządza się listę obecności zawierającą 
spis osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które 
każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Przewodniczący zobowiązany jest 
podpisać listę i wyłożyć ją do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek 
akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa powyżej lista obecności powinna być sprawdzona 
przez wybraną w tym celu komisję, Złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo 
wyboru jednego członka komisji, 

− prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Jeżeli Statut Emitenta 
lub ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. 
Statut Spółki nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną 
dziesiątą ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do 
podejmowania, w drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania 
Spółki, 

− prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Art. 
385 § 3 KSH przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą 
kapitału zakładowego Emitenta uprawnienie do wnioskowania o wybór Rady Nadzorczej w drodze 
głosowania oddzielnymi grupami. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część 
akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 
przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego 
członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady 
Nadzorczej. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, 
utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym 
uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze 
członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W przypadku 
zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego 
Spółki wniosku o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, 
postanowienia Statutu przewidujące inny sposób powoływania Rady Nadzorczej nie mają 
zastosowania w odniesieniu do takiego wybory Rady Nadzorczej,  

− prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania 
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu spółek handlowych),  

− w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia spółka publiczna ujawnia na swojej 
stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym przepisem, wyniki głosowań powinny 
być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia. 

− prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi 
obyczajami i godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze 
wytoczonego przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 Kodeksu spółek 
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handlowych); w takich przypadkach akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o 
uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem 
uprawniony jest akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu lub został bezzasadnie 
niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, lub nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, 
jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia 
uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 424 
§ 2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 
należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, 
nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne 
Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu 
rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał 
możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania 
rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa,  

− prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 
Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu spółek handlowych), przysługuje 
akcjonariuszom uprawnionym do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 425 § 3 KSH w przypadku spółki publicznej 
powództwo takie powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały 
Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez 
Walne Zgromadzenie.  

− prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji 
dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad 
Walnego Zgromadzenia (art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Zarząd Spółki jest zobowiązany 
do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd 
powinien odmówić udzielenia informacji, gdy:  
o mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązana, albo Spółce lub spółdzielni 

zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub 
organizacyjnych przedsiębiorstwa, lub  

o mogłoby narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub 
administracyjnej,  

− 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 punktu powyżej, 

− prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, 
o których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 1 Kodeksu spółek 
handlowych), wniosek do sądu rejestrowego, należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia 
Walnego Zgromadzenia, na którym akcjonariuszowi odmówiono udzielenia żądanych informacji. 
Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do 
ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem, 

− prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które 
wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych),  

− prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem 
Emitenta (art. 505, 540 i 561 Kodeksu spółek handlowych). 

− Dodatkowo, w trybie art. 6 § 4-5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi Emitenta przysługuje 
także prawo do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową będąca również 
akcjonariuszem Emitenta w przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub 
zależności, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, wobec innej określonej spółki 
handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta 
uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby 
akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie posiada spółka handlowa, w 
posiada w spółce kapitałowej, o której mowa w zdaniu poprzednim, w tym także jako zastawnik, 
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użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz 
odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. 

4.2. Uprawnienia o charakterze majątkowym 

Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:  
- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku Spółki) na podst. art. 347 Kodeksu spółek 

handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku 
Spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który 
został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do 
wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego 
akcjonariusza w dniu dywidendy. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale 
walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, 
dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez radę nadzorczą. Termin wypłaty 
dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli walne 
zgromadzenie ani rada nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy 
powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu 
terminów określonych w regulacjach KDPW. 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 sześciu miesięcy po upływie 
każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca. 

 
Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących. 
 
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 
stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. 
 
Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących kwestię 
odbioru dywidendy w sposób odmienny od postanowień Kodeksu spółek handlowych i regulacji KDPW, 
w związku z czym w tym zakresie u Emitenta obowiązywać będą warunki odbioru dywidendy ustalone 
zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. 
 
Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW (przekazać uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie 
ustalenia dywidendy) o wysokości dywidendy, terminie ustalenia („dniu dywidendy” zgodnie z 
określeniem zawartym w przepisach Kodeksu spółek handlowych) oraz o terminie wypłaty dywidendy 
(§121-132 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Termin ustalenia dywidendy i termin wypłaty należy 
uzgodnić uprzednio z KDPW.  
 
Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki 
publicznej następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez pozostawienie przez 
Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW 
rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków 
otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne 
rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). Rachunki te 
prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie. 
 
Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie 
podatku dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych. 
 
Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych ograniczeń w prawach do dywidendy dla posiadaczy 
akcji będących nierezydentami. Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi mogą, pod warunkiem 
przedstawienia stosownych dokumentów, na mocy m.in. umów międzynarodowych o unikaniu 
podwójnego opodatkowania, skorzystać z możliwości pobrania od nich przez Emitenta podatku od 
dywidendy.  
 
Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na 
terytorium Polski, uzyskane przez akcjonariusza nierezydenta (osobę fizyczną jak i prawną), podlegają 
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opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu, 
chyba że umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem 
miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub z krajem miejsca siedziby lub zarządu 
akcjonariusza będącego osobą prawną stanowi inaczej. 
 
Dywidenda pomniejszona zostaje przy jej wypłacie o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego (z 
zastosowaniem właściwej stawki), która następnie zostaje przekazana na rachunek właściwego urzędu 
skarbowego. Zastosowanie właściwej stawki wynikającej ze stosownej umowy w sprawie zapobiegania 
podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku, jest możliwe wyłącznie pod warunkiem 
udokumentowania miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego nierezydentem lub miejsca siedziby 
zarządu do celów podatkowych, uzyskanym od tego akcjonariusza tzw. certyfikatem rezydencji, wydanym 
przez właściwy organ administracji podatkowej. Certyfikat rezydencji ma służyć ustaleniu przez płatnika 
(Emitenta) czy ma on prawo zastosować stawkę ustaloną we właściwej umowie międzynarodowej, bądź 
zwolnienie, czy też potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób 
prawnych. 
 
Jeżeli akcjonariusz będący nierezydentem, wykaże, że w stosunku do niego miały zastosowanie 
postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, które 
przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu 
nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. 
- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu spółek 

handlowych: w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 
akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do 
liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji 
przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo 
zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 
Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji 
Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga: 
o kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych 

głosów, 
o zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej 

wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz 
o przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody 

pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej 
ustalenia.  

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

- prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu 
spółek handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy 
bieżące Spółki, ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na Spółce i upłynnić 
majątek Spółki, o czym mowa w art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub 
zabezpieczeniu wierzycieli Spółki może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku Spółki 
pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. 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. 

 
Ustawa o ofercie publicznej i Ustawa o obrocie  

Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień 
inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które 
może być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z zasadami 
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określonymi w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. W takich przypadkach akcjonariuszom 
posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje roszczenie o wydanie dokumentu akcji.  
Należy dodać, że do zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w 
art. 4063 § 2 KSH, przepis art. 10 ust. 2 Ustawy o obrocie stosuje się odpowiednio. 
 
W art. 84 Ustawy o ofercie publicznej przyznane zostało akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, 
posiadającym przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, uprawnienie do złożenia 
wniosku o podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z 
utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Wedle dyspozycji 
art. 85 powoływanej Ustawy, wobec niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie 
realizacji wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o 
wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia 
powzięcia uchwały. 

 
5. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości 

 
Zamiarem Zarządu Emitenta jest nierekomendowanie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2021. 
Ostateczną decyzję o podziale zysku podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 
 
Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty 
dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i 
nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być 
wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy tym także jako zastawnik, 
użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Olymp S.A. podjęło w dniu 30 września 2022 r. 
uchwałę nr 7 w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 594.764,23 PLN z 
zysków Spółki z lat przyszłych. 
 
6. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem 

instrumentami finansowymi objętymi dokumentem, w tym wskazanie płatnika podatku 
 

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy 
 
Podatek od dochodu uzyskanego z dywidendy uregulowany jest Ustawą o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawy te przewidują obowiązek 
uiszczenia podatku dochodowego (w wysokości 19%) od dochodów z dywidend oraz innych przychodów 
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Podmioty, które nie mają siedziby lub zarządu na terytorium RP również podlegają obowiązkowi, o 
którym mowa powyżej - stawka podatku jest taka sama (19%), chyba że umowa w sprawie zapobieżenia 
podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem miejsca siedziby lub zarządu podatnika stanowi inaczej. 
 
Podatek  od dochodów z  tytułu  dywidend  i  innych udz iałów w zyskach Emitenta  od osób  
prawnych  
 
Zgodnie z art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje wypłat 
należności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych (Emitent), zobowiązany jest, jako płatnik, 
pobierać, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty 
pobranego podatku przekazywane są przez płatnika w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. 
Zgodnie z art. 22 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 
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niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 15% udziałów (akcji) w kapitale 
spółki, o której mowa w pkt 1. Po 31 grudnia 2008 r. wystarczający do zastosowania zwolnienia 
będzie udział 10%, 

4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych jest: 
a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo 
b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2. 

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend 
oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w 
wysokości, o której mowa powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 
 
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 
udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) 
z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku 
posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch 
lat spółka, o której mowa powyżej w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za 
zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend w wysokości 19 % dochodów (przychodów) do 20 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od 
następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 
 
Podatek  od dochodów z  tytułu  dywidend  i  innych udz iałów w zyskach Emitenta  od osób  
f izycznych  

Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych na rzecz osób fizycznych (właściwe biuro maklerskie), obowiązany jest jako płatnik pobierać 
w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Pobrany podatek przekazywany 
jest przez biuro maklerskie na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu pobrania podatku. Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów 
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach 
określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji 
 
Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez  osoby prawne  

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy 
przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami 
poniesionymi na nabycie lub objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami i 
podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 
 
Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały akcje, 
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 od sumy opodatkowanych dochodów 
uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem 
należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za 
poprzednie miesiące tego roku. 
Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 
ust. 6-7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki 
podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku 
ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu 
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zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez 
właściwy organ administracji podatkowej. 
 
Podatek dochodowy od dochodów u zyskiwanych przez  osoby f izyczne  

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 
proc. uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 
Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych 
instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są 
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 30b ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych     ). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami 
opodatkowanymi na zasadach ogólnych. 
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest: 
- różnica między 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, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów 
wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

- różnica 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.  

 
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa 
w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w 
roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i dochody z odpłatnego zbycia 
pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z 
odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz 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, i obliczyć należny 
podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 
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 zaświadczenia o miejscu 
zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez 
właściwy organ administracji podatkowej. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od podatku od 
czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi:  

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,  
b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,  
c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,  
d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 

inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego - 
w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.2).  

 
Jednak, gdy akcje będące w obrocie w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez zachowania ww. 
warunków, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji wynosi 1%. W terminie 
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14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych 
oraz złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl 
art. 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.
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IV. Dane o Emitencie i jego działalności  
1. Podstawowe dane o Emitencie 

Dane teleadresowe 
 
 

 

Nazwa (firma): OLYMP Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: Marcelińska 62/10, 60-354 Poznań 

Numer KRS:  0000807929 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 360880350 

NIP:  7792428644 

Telefon:  +48 (61) 306 74 47 

Poczta e-mail:  biuro@olymp1972.com 

Strona www: www.olymp1972.com 

Wskazanie czasu trwania Emitenta 
 
Emitent został utworzony na czas nieoznaczony. 

Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 
 
Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie Kodeksu Spółek 
Handlowych.  
 
Spółka powstała na podstawie przekształcenia OLYMP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na 
OLYMP Spółka Akcyjna, które nastąpiło na zasadzie art. 562 i nast. uchwałą w sprawie przekształcenia 
spółki OLYMP Sp. z o.o. w OLYMP S.A., podjętą dnia 18 września 2019 przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Wspólników OLYMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (akt notarialny 
Repertorium A Nr 4543/2019). Po przekształceniu, OLYMP spółka akcyjna została wpisana do rejestru 
przedsiębiorców KRS postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 09.10.2019 pod numerem 0000807929. 
Kapitał zakładowy Emitenta po przekształceniu w spółkę akcyjną wynosił 2.580.000 PLN i dzielił się na 
25.800.000 akcji na okaziciela serii A oraz serii B.  
 

Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, wraz z podaniem 
daty dokonania tego wpisu, a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie 
wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazanie organu, który je 
wydał 
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Spółka OLYMP S.A. zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym Poznań, Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 09.10.2019 r. pod numerem 
KRS 0000807929. 

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. 

 
Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga zezwolenia, licencji lub zgody.  
 
 
2. Krótki opis historii Emitenta 

 
OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu to producent i dostawca kompleksowych rozwiązań dla branży fitness. 
Spółka powstała w grudniu 2014 roku pod firmą Mega Form Spółka z o.o. W roku 2015 Emitent podpisał 
strategiczną Umowę o współpracy z założycielem i prekursorem w obszarze produkcji sprzętu siłowego 
w Polsce, Panem Janem Pańków (założycielem firmy OLYMP&OLIMP). Uruchomiony w ramach tej 
współpracy projekt stworzenia nowej linii produktowej, dedykowanej do segmentu premium, był jednym 
z pierwszych wspólnych działań. Wykorzystanie ponad czterdziestoletniego doświadczenia i 
specjalistycznego know-how partnera strategicznego (Pana Jana Pańków i spółki OLYMP&OLIMP) oraz 
wykwalifikowanej kadry, zaowocowało w  bardzo krótkim czasie  opracowaniem nowej dokumentacji 
konstrukcyjnej, prototypów maszyn siłowych, urządzeń wielostanowiskowych, ławek i stojaków pod 
nazwą OLYMP NEW GENERATION. W roku 2022 Emitent nabył od pana Jana Pańków przedsiębiorstwo, 
w związku z czym faktyczny proces produkcyjny realizowany będzie w całości przez Emitenta (wcześniej 
Emitent był właścicielem praw i dokumentacji technicznej urządzeń). W związku z powyższym Emitent 
będzie samowystarczalny w całym procesie wytwarzania sprzętu. 
 
Spółka nie jest uzależniona od zewnętrznych dostawców. Materiały i surowce potrzebne do produkcji 
kupowane są na rynku krajowym, są w ciągłej sprzedaży i oferowane są przez wielu dostawców lub 
producentów. Przy wyborze oferty decydują zawsze czynniki jakości kupowanych towarów i ich ceny. To 
samo dotyczy zlecanych usług w kooperacji takich jak galwanizowanie , śrutowanie, wycinanie laserowe 
w metalach, itp. – co oznacza, że spośród wielu firm, które oferują na rynku takie usługi, wybierane są  te 
firmy, które przy zachowaniu wymaganych parametrów usługi i jakości wykonania, oferują 
najkorzystniejsza cenę za wykonanie usługi. Dodatkowo, Spółka prowadzi politykę zabezpieczenia 
kluczowych materiałów i surowców do produkcji na okres minimum jednego lub nawet dwóch kwartałów 
aby w pełni kontrolować rynek surowców i materiałów od strony logistyki zakupów. 
 
Przygotowana dokumentacja była niezbędną do wykonania prototypów tych maszyn,  a w następnym 
kroku do uruchomienia produkcji seryjnej. Spółka stworzyła w tym czasie 70 prototypów urządzeń z linii 
OLYMP NEW GENERATION. Od marca 2019 roku Emitent działa pod firmą OLYMP S.A. Aktualnie Emitent 
w swojej ofercie posiada dwie linie produktowe pod nazwą OLYMP oraz OLYMP NEW GENERATION. W 
linii produktów marki OLYMP, oprócz urządzeń siłowych, izolowanych, jednostanowiskowych, występują 
również urządzenia wielofunkcyjne i wielostanowiskowe. Dopełnieniem oferty są urządzenia 
specjalistyczne, stosowane w profesjonalnym treningu siłowym, takie jak urządzenie do wieloboju 
siłowego, co stanowi o unikalności oferty Spółki w tym segmencie rynku. 
 
Historia Emitenta: 
 

Rok Wydarzenie 

2014 
Zawiązanie spółki pod firmą Megaform sp. z o.o. z kapitałem zakładowym 

25.000 PLN. 

2015 
Rozpoczęcie strategicznej współpracy z ZPUH Jan Pańków (dawniej 

Olymp&Olimp) 

2017 Podniesienie kapitału zakładowego do poziomu 1.580.000 PLN 
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2019 Nabycie znaku firmowego Olymp 

2019 
Zmiana nazwy na Olymp sp. z o.o., podniesienie kapitału zakładowego do 

poziomu 2.580.000 PLN 

2019 Przekształcenie spółki w spółkę akcyjną pod firmą Olymp S.A. 

2020 
Połączenie akcji w proporcji 5 do 1, podniesienie kapitału zakładowego do 

3.130.000 PLN poprzez emisję akcji serii C i D 

2021 
Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E do kwoty 

3.330.000 PLN 

2022 

 

Podpisanie umowy nabycia przedsiębiorstwa ZPUH Jan Pańków – przejęcie 

aktywów produkcyjnych 

Źródło: Emitent 
 
Historia marki OLYMP: 
 

Rok Wydarzenie 

1972 
Założenie firmy Olimp&Olymp w Golędzinowie, rozpoczęcie produkcji sprzętu 

siłowego marki Olymp 

1990-2000 
Rozbudowa zakładu produkcyjnego, ekspansja zagraniczna – Niemcy, Szwecja, 

Norwegia, Holandia, Rosja, Litwa, Bułgaria, Kuwejt i Libia 

2001-2002 Zakup nowej linii technologicznej i rozpoczęcie produkcji maszyn giętych 

2003-2006 
Współpraca z firmą Star Trac (produkcja sprzętu), rozpoczęcie sprzedaży we 

Francji 

2015 
Rozpoczęcie współpracy strategicznej ze spółką Megaform Sp. z o.o. 

(poprzednikiem prawnym Emitenta) 

Źródło: Emitent 
 
Poprzednik prawny Emitenta, spółka Megaform sp. z o.o. pierwotnie powstał w celu popularyzacji nowej 
linii produktowej spółki Olimp&Olymp, która aktualnie dostępna jest na rynku pod nazwą Olymp New 
Generation. Głównym celem działania Spółki była ekspansja na rynki zagraniczne – w Polsce linia 
produktowa Olymp (aktualnie Olymp Classic) była rozpoznawalną marką i posiadała przewagę cenową 
nad produktami z linii Megaform. W wyniku stopniowego zacieśniania współpracy między poprzednikiem 
prawnym Emitenta a przedsiębiorstwem prowadzonym przez pana Jana Pańków (aktualnie ZPUH Jan 
Pańków), Emitent przejmuje kontrolę nad procesem produkcyjnym, czego kolejnymi krokami było 
przejęcie dokumentacji technicznej, pozyskanie marki OLYMP (która po modyfikacji jest w dalszym ciągu 
wykorzystywana przez Spółkę) oraz kolejne umowy współpracy, w których dodane zostało prawo 
pierwokupu zakładu produkcyjnego. 
 
Dnia 1 czerwca 2022 r. została zawarta umowa sprzedaży przedsiębiorstwa pana Jana Pańków -  ZPUH 
Jan Pańków. Na podstawie wskazanej umowy Emitent nabył nieruchomość, na której znajduję się zakład 
produkcyjny wraz z prawami własności pozostałego rzeczowego majątku trwałego i innych ruchomości 
wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa, w tym park maszynowy, narzędzia do obróbki detali, 
produkcji, zapasy i materiały za kwotę 1.300.000 zł (z czego kwota 669.842,58 zł została już uiszczona). 
Emitent nabył prawo własność przedsiębiorstwa ZPUH Jan Pańków (skutek rozporządzający umowy) w 
dniu podpisania umowy. Ponadto zakład został już przekazany Emitentowi w posiadanie i od sierpnia 
2022 r. Emitent rozpoczął w nim produkcje sprzętu fitness. 
Cena sprzedaży została podzielona na pięć rat, której płatność ostatniej przypada na dzień 31 marca 2023 
r.   
Proces produkcji prowadzony przez Emitenta oparty jest o materiały zakupione prze Emitenta na wolnym 
rynku, gdzie podstawowym surowcem do produkcji jest stal , którą Emitent kupuje od wielu dostawców, 
kierując się zasadą optymalizacji kosztów zakupu materiałów do produkcji i kryterium jakości. Po zakupie 
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zakładu produkcyjnego ( Umowa z dnia 01.06.2022r.), Emitent pozyskał własny park maszynowy ( piły 
taśmowe, giętarki , frezarki, tokarki, prasy, spawarki, malarnie itp.) z wykorzystaniem których poddaje 
zakupione materiały odpowiednim procesom obróbki. W wybranych procesach produkcyjnych ( np. 
wypalanie laserowe detalu w metalu, chromowanie – usługi w kooperacji ogólnie dostępna na rynku) 
zleca wybrane prace w ramach kooperacji podmiotom zewnętrznym, kierując się przede wszystkim 
zasadą wyboru najniższej ceny za wykonanie danego zakresu prac ( przy zachowaniu wymaganej jakości 
wykonania usługi). Tym samym około 90% procesu produkcji danego rodzaju sprzętu wykonywana jest 
w zakładzie produkcyjnym Emitenta a pozostała część materiałów potrzebna do zakończenia produkcji 
danego sprzętu ( np. obudowy) Emitent kupuje również na wolnym rynku od producentów tego 
asortymentu wyrobów ( zazwyczaj jako półwyrób wykonany zgodnie z wytycznymi Emitenta) - kierując 
się tą sama zasadą optymalnej ceny i jakości towaru. Emitent nie jest uzależniony w procesie produkcji od 
dostawców, gdyż materiały do produkcji, które wykorzystuje Emitent do produkowanych przez siebie 
przyrządów do ćwiczeń, są ogólnie dostępne na rynku. Przy zakupie tych materiałów na wolnym rynku, 
Emitent kieruję się kryterium ceny i jakości. 
 
Zdaniem Emitenta nabycie zakładu produkcyjnego będzie miało znaczący wpływ na wyniki finansowe 
Spółki i pozwoliło uniezależnić się od podmiotów trzecich w zakresie prowadzonej działalności. Własny 
zakład produkcyjny pozwoli w pełni zoptymalizować proces produkcji sprzętu fitness pod Spółkę. 
Dodatkowo Emitent wyeliminuje koszty związane z dotychczasowym wynagrodzeniem zakładu 
produkcyjnego. Nabycie zakładu produkcyjnego umożliwia oferowanie przez Emitenta kompleksowych 
usług dostarczania sprzętu fitness to obiektów sportowych. 
 

3. Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia 

Określenie rodzaju i wartości kapitałów własnych Emitenta 
 
Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce na kapitały 
własne składają się: 

a) kapitał zakładowy, 
b) kapitał zapasowy, 
c) kapitał rezerwowy 
d) fundusze celowe 
e) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem. 
 

Kapitał  zakładowy   
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 
3.330.000 PLN i dzieli się na 6.660.000 akcji, w tym: 

• 800.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 
uprzywilejowanych co do głosy w ten sposób, że każda akcja uprawnia do oddania dwóch głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki, 

• 4.360.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) 
każda akcja, 

• 550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) 
każda akcja, 

• 550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) 
każda akcja, 

• 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) 
każda akcja. 

 
Kapitał został w pełni opłacony. 
 
Kapitał  zapasowy  
Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są 
również nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po 
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pokryciu kosztów ich wydania. Stosownie do przepisu art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka 
jest zobowiązana 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.  
 
Na dzień 30 września 2022 r.  wielkość kapitału zapasowego wynosiła 678 564,01 PLN. 
 
Inne kap ita ły  
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent nie posiadał innych kapitałów. 
 
Zasady tworzen ia kapitałów  
Zgodnie ze Statutem Spółki oraz Kodeksem spółek handlowych, na kapitał zapasowy przelewa się co 
najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej 
kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy emisji 
akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji. 
 
Oświadczenie emitenta  stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do 
pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia 
dokumentu informacyjnego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić 
dodatkowe aktywa obrotowe 
 
Emitent oświadcza, że jego zdaniem poziom aktywów obrotowych wystarcza na pokrycie jego bieżących 
potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu.  
 
 
Planowane szacunkowe koszty stałe Emitenta na najbliższe 12 m-cy 
 

Opis działania Kwota [PLN] 

Koszty stałe ( między innymi koszty prawno-księgowe oraz utrzymanie 
biura oraz opłaty giełdowe) 

150 tys. 

Wynagrodzenia Pracowników 555 tys. 

Marketing 48 tys. 

Pożyczki 38 tys.  

ZUS - PIT 267 tys.  

Pozostałe koszty (Notariusz, PCC,,) 5 tys.  

RAZEM 1,063 mln 

Źródło: Emitent 
 
Emitent wskazuje, że w ciągu 12 miesięcy wzrosną wynagrodzenia pracowników, co jest skutkiem 
przejęcia zakładu ZPHU Jan Pańków oraz przejmowania pracowników zakładu. Wskazać jednak, że w 
sprawozdaniu Emitenta koszty pracowników ujmowane były w kosztach usług obcych, w związku z 
faktem, że Emitent zlecał produkcję sprzętu do ZPHU Jan Pańków. Wzrost wynagrodzenia pracowników 
spowoduję jednak spadek kosztów Emitenta, gdyż nie będzie płacił marży na produkcje sprzętu na rzecz 
ZPHU Jan Pańków. 
 
Emitent dostarcza sprzęt do klubów z sieci UP Fit (zrealizowano dostawy dla 5 lokalizacji), i w ramach tej 
współpracy w tym roku dostarczy sprzęt do co najmniej 2 klubów. 
 



                                                                                                          Dokument Informacyjny Olymp S.A. 

Strona | 84  
 
 
 
 
 

Emitent w czerwcu 2022 r. zawarł umowę ramową z Benefit Systems S.A. (oraz spółką córką - BENEFIT 
PARTNERS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na analogicznych warunkach). Przedmiotem tej 
umowy było określenie zasad sprzedaży, dostawy i montażu sprzętu oraz urządzeń sportowych przez 
OLYMP S.A. na rzecz Benefit Systems S.A. w klubach fitness Benefit Systems S.A. na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej w ramach poszczególnych zamówień, na warunkach cenowych wskazanych w 
ofercie OLYMP S.A. Wraz z podpisaniem Umowy ramowej z Benefit Systems S.A., OLYMP S.A. otrzymał 
pierwsze dwa  pilotażowe zamówienia z Benefit Systems S.A.  - realizowane w ramach podpisanej Umowy, 
na sprzęt fitness, które zostały zrealizowane w trzecim kwartale 2022 roku odpowiednio do klubu fitness 
Benefit Systems S.A. w Gorzowie Wielkopolskim oraz klubu Step One mieszczącego się Termach 
Poznańskich. Spółka spodziewa się do końca b.r. kolejnych zamówień od tego Partnera Biznesowego lub 
podmiotów z nim powiązanych. 
 
Z punktu widzenia Emitenta, zamówienie dla jednego klubu to przychód rzędu 600-800 tys. PLN. 
 
Jednocześnie Emitent dokonał już częściowych zakupów materiałów do produkcji ww. planowanych 
zamówień, m.in. w I kwartale tego roku, z czego wynikają ujemne przepływy pieniężne w I kwartale, 
widoczne w sprawozdaniu finansowym. 
 
Dodatkowo, Emitent wskazuje, że w roku 2022 odczuwalna jest normalizacja warunków rynkowych w 
branży fitness po okresie pandemii i powrót zainteresowania klubów oraz sieci otwieraniem nowych 
lokalizacji lub modernizacją istniejących.  
 
W związku z powyższym, biorąc pod uwagę relatywnie niewielkie koszty stałe, planowane przepływy 
oraz poziom należności, z których Emitent spodziewa się uzyskać wpływy, Emitent uważa, że nie ma 
zagrożenia pokrycia jego potrzeb w okresie kolejnych 12 miesięcy. Dodatkowo, główny akcjonariusz 
Emitenta wspierał jego działalność krótkoterminowymi pożyczkami w przeszłości i nie wyklucza 
podobnego wsparcia w przyszłości. 
 
 
Informacje o akcjach emitenta nieobjętych wnioskiem o wprowadzenie, wskazujące co najmniej 
organ podejmujący decyzję w przedmiocie emisji akcji każdej serii, datę podjęcia tej decyzji, cenę 
emisyjną akcji wraz ze wskazaniem czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w 
inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia. 
 
Akcje imienne serii A, uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda akcja uprawnia do oddania 
dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Olymp Sp. z o.o. z dnia 18.09.2019 
r. w przedmiocie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną. Akt notarialny Rep. A nr 4543/2019 sporządził 
Michał Wieczorek, notariusz w Poznaniu.  
 
Dnia 20 stycznia 2020 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło podwyższenie 
wartości nominalnej każdej akcji w ten sposób, że każde dotychczasowe 5 akcji o nominale 0,10 PLN 
(dziesięć groszy) zostało połączone w jedną akcję o nominale 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy). W wyniku 
tego połączenia, łączna liczba akcji serii A uległa zmniejszeniu do 800.000 (osiemset tysięcy) sztuk. Akt 
notarialny Rep. A nr 217/2020 sporządził Michał Wieczorek, notariusz w Poznaniu. W dniu 9 marca 2020 
r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Olymp S.A. podjęło uchwałę nr 3 o zmianie uchwały 
nr 4 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 stycznia 2020 roku, w 
przedmiocie podwyższenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki. Uchwała ta podtrzymuje 
upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, 
wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą 
Rady Nadzorczej, przez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50PLN każda 
o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.935.000,00PLN w drodze jednego lub kilku kolejnych 
podwyższeń kapitału zakładowego (akt notarialny Rep. A sporządził Michał Wieczorek, notariusz w 
Poznaniu). W tym samym dniu podjęta została również uchwała numer 4 w sprawie przyjęcia tekstu 



                                                                                                          Dokument Informacyjny Olymp S.A. 

Strona | 85  
 
 
 
 
 

jednolitego statutu Spółki, wprowadzająca wskazane wyżej zmiany. Zmiana ta zarejestrowana została w 
KRS dnia 14.04.2020 r. 
 
Akcje serii C zostały wyemitowane emitowane na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej,  z 
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii 
C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. W rajach tej uchwały podjęto decyzję 
o emisji do 550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C  o wartości nominalnej 0,50 PLN każda. Akt 
notarialny Rep. A nr 217/2020 sporządził Michał Wieczorek, notariusz w Poznaniu. Zmiana ta 
zarejestrowana została w KRS dnia 27.07.2020 r.  
 
Subskrypcja akcji serii C: 

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;  
a. data rozpoczęcia: 30.06.2020 r.  
b. data zakończenia: 01.07.2020 r. 

2) daty przydziału instrumentów finansowych: 17.07.2020 r. 
3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą; nie więcej niż 550.000  
4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba 

przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, 
na które złożono zapisy; nie wystąpiła 

5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej 
subskrypcji lub sprzedaży; 550.000 

6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane); 1,00 PLN 
7) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem 

szczegółowych informacji obejmujących: 550.000 akcji serii C o łącznej wartości 550.000,00 PLN 
objętych zostało przez 1 osobę fizyczną i 1 osobę prawną za gotówkę poprzez dokonanie 
przelewu na rachunek bankowy Emitenta 

8) liczby osób, które Złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w 
poszczególnych transzach; 1 osoba fizyczna i 1 osoba prawna 

8a) informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej 
subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w 
rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;  
250.000 akcji serii C objęła spółka STR Fitness Sp. z o.o. w której funkcję Prezesa Zarządu i 
większościowego wspólnika pełni pani Sylwia Czepiżak, będąca Prezesem Zarządu Emitenta. 
9) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej 

subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach; 1osoba fizyczna i 1 osoba prawna. 
10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania 

umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z 
faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu 
wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, 
nabytej przez subemitenta); Emitent nie zawierał umów o subemisję 

11) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze 
wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: 

a. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 21.768,28 PLN 
b. wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00  
c. sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z 

uwzględnieniem kosztów doradztwa: 12.500,00 PLN 
d. promocji oferty: 0,00 

12) Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w 
sprawozdaniu finansowym emitenta 
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Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu 
kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością 
nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. 
 

Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 
 
Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.  

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 warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji 

 
Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa, ani warrantów 
subskrypcyjnych. 

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 w terminie ważności dokumentu może być jeszcze 
podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 

 
Zgodnie z § 7 ust. 6 Statutu Spółki, Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki w ramach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, przez emisją nowych akcji zwykłych na 
okaziciela o wartości nominalnej 0,50 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.935.000 
PLN, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.  
 
Dnia 21 października 2021 r. podjęto uchwałę o emisji 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o 
wartości nominalnej 0,50 PLN każda. W związku z powyższym Zarząd Emitenta może  jeszcze podwyższyć 
kapitał zakładowy Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 1.735.000 PLN.  
 
Upoważnienie to wygasło z upływem 3 lat od dnia zarejestrowania Spółki w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego w związku z dokonanym przekształceniem, tj. dnia 9 października 2022.  
 
4. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty 

finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe 
 
Instrumenty finansowe Emitenta lub związane z nimi kwity depozytowe nie są i nie były notowane na 
żadnym rynku instrumentów finansowych. 
 
5. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta mających istotny wpływ 

na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek 
niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla 
działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z 
emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych 
emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami emitenta - z podaniem w stosunku do każdej z nich 
co najmniej: nazwa (firmy) oraz formy prawnej, siedziby i adresu, przedmiotu działalności, - 
udziału emitenta, osób wchodzących w skład organów zarządzających lub nadzorczych 
emitenta lub znaczących akcjonariuszy emitenta, w kapitale zakładowym lub wniesionym 
wkładzie, jak również informacji o przysługujących im udziałach w ogólnej liczbie głosów lub 
prawach głosu 
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Olymp S.A. w swoich aktywach posiada spółkę stowarzyszoną Olymp Finance S.A. z siedzibą w Poznaniu 

przy ulicy Marcelińskiej 62/10, której głównym przedmiotem działalności jest wynajem i dzierżawa 

pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 77.39.Z), 

finansująca leasing sprzętu dystrybuowanego przez spółkę  

Emitent posiada 980.000 akcji, w tym 250.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu (2 

głosy na akcje) oraz 730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B dających 49,20% % udziału w głosach 

na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Olymp Finance S.A. Emitent był założycielem tej spółki, 

przy czym pozyskał drugiego akcjonariusza - -osobę prawną niepowiązaną z Emitentem. 

 

Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:  
 

a) pomiędzy emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 
emitenta,  

 
W dniu 31 stycznia 2020 roku Emitent zakupił za kwotę 250.000 PLN Zorganizowaną Część 
Przedsiębiorstwa w postaci serwisu maszyn siłowych od STR FITNESS sp. z o.o., w której funkcję Prezesa 
Zarządu i jedynego Wspólnika pełni pani Sylwia Czepiżak, będąca Prezesem Zarządu Emitenta. Opis 
współpracy Emitenta i spółki STR Fitness Sp. z o.o. opisany został w podpunkcie 6.3 niniejszego rozdziału. 
 
STR Fitness Sp. z o.o. zajmuje się przede wszystkim serwisem urządzeń siłowych wykonanych przez 
bezpośrednią konkurencję Emitenta. Z uwagi na taki stan rzeczy Emitent nie ma realnej możliwości 
uzyskania potrzebnych certyfikatów na serwis tych urządzeń. Spółka STR Fitness Sp. z o.o. użycza 
dodatkowo za opłatą kadrę pracowniczą, co pozwala na wykorzystanie w pełni możliwości zakupionego 
w styczniu Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. W 2020 roku łączne płatności z tego tytułu wyniosły 
300.440,97 PLN brutto, w tym 250.000,00 PLN w ramach opisanej w Dokumencie Informacyjnym 
transakcji zakupu ZCP, 50.025,84 PLN w pozostałych transakcjach w których nabywcą był Olymp S.A. oraz 
415,13 PLN w ramach transakcji w których nabywcą było STR Fitness Sp. z o.o. W roku 2021 wartość 
transakcji z STR Sp. z o.o. wyniosła 37.247,73 PLN brutto. 
 
Ponadto Emitent wskazuje, że Członkowie Rady Nadzorczej Pani Marta Anna Buszewska – Hauser oraz 
Pan Dominik Hauser są małżeństwem. 
 
 
 

b) pomiędzy emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 
emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta,  

 
Pan Hubert Sommerrey, partner i członek reprezentacji głównego akcjonariusza (spółki Sommerrey & 
Partners Kancelaria Radców Prawnych Spółka Komandytowa) jest pełnomocnikiem procesowym Spółki. 
Zakres pełnomocnictwa obejmuje reprezentowanie Spółki w procesach sądowych przed sądami 
powszechnymi oraz organami egzekucyjnymi. Jednocześnie główny akcjonariusz (wskazana spółka 
Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych Spółka Komandytowa) zajmuje się odpłatnie 
całościową obsługą prawną Emitenta – przy czym bezpośrednio obsługa prawną Emitenta zajmuje się 
pracownik Kancelarii. Całościowe opłaty na rzecz głównego akcjonariusza z tego tytułu wyniosły 
177.568,27 PLN w roku 2021. 
 
Pani Marta Buszewska-Hauser posiadająca 400.000 akcji Emitenta, stanowiących 6,01 % w kapitale 
zakładowym oraz 5,36 % w głosach Emitenta jest żoną członka Rady Nadzorczej Pana Dominika Hauser. 
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c) pomiędzy emitentem, 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);  

 
Autoryzowany Doradca nie jest w posiadaniu żadnych akcji Emitenta. 

Podmiot zależny od Autoryzowanego Doradcy, spółka Carpathia Capital S.A., jest w posiadaniu 50.000 
akcji serii D Emitenta, stanowiących 0,75% wszystkich akcji oraz uprawniających do 0,67 % głosów na 
WZA. 

 
6. 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 

 

6.1. Profil Spółki 
OLYMP S.A. to spółka zajmująca się produkcją sprzętu siłowego w podwrocławskich Obornikach Śląskich. 
Ponad 40 letnie doświadczenie produkcyjne sprawia, że produkty marki Olymp cechują się jakością oraz 
dobrą biomechaniką działania. Emitent jest producentem oraz dystrybutorem własnych marek sprzętu 
fitness, Spółka posiada prawa do marki oraz jest wyłącznym dystrybutorem produktów marki OLYMP. 
Dotychczas, sprzęt wykonywany był przez podmiot zewnętrzny (ZPUH Jan Pańków) na podstawie 
dokumentacji technicznej stanowiącej własność Emitenta, przy czym w 2022 r. Emitent nabył własność 
tego przedsiębiorstwa. 
 
Emitent koncentruje swoją działalność na maszynach siłowych. W skład marek Spółki wchodzą OLYMP 
CLASSIC (marka podstawowego sprzętu fitness) oraz OLYMP NEW GENERATION (marka premium 
sprzętu fitness). W celu dostosowania oferty do wymagań stawianych przez rynek, Spółka współpracuje 
również z innymi dostawcami sprzętu oraz systemów treningowych, tak aby dostosować swoją ofertę do 
wymagań stawianych przez rynek. OLYMP S.A. jest również dystrybutorem Core Health & Fitness 
(właściciel marek takich jak StairMaster®, Schwinn®, Nautilus®, StarTrac®, ThrowDown®) w zakresie 
sprzętu cardio (bieżnie, orbitreki, rowery stacjonarne). Sprzęt tworzony przez Core Health & Fitness 
należy do najbardziej nowoczesnych i innowacyjnych na świecie. Powstaje on w oparciu o badania nad 
biomechaniką ludzkiego ciała, by ćwiczenia mogły być w maksymalnym stopniu efektywne.  
 
Emitent realizuje sprzedaż w kanale B2B, B2C oraz poprzez własny sklep internetowy sklep-fitness.pl, 
który umożliwia zakup całego asortymentu Spółki. Dodatkowo Spółka przygotowała specjalną linię 
urządzeń dla użytku domowego. 
 
Poza produkcją, sprzedażą i serwisem, Emitent oferuje również profesjonalne doradztwo przy 
zagospodarowaniu przestrzeni użytkowej w klubach fitness oraz szerokie wsparcie marketingowe, które 
wpływa na rozpoznawalność i pomaga zwiększyć przychody klubu. Tym samym maksymalizowana jest 
stopa zwrotu z danego przedsięwzięcia.  
 
Sprzęt oferowany przez Emitenta należy do dwóch linii produktowych: 

• linii Olymp Classic – jest to opracowana przez Emitenta linia wytrzymałych i niezawodnych 
urządzeń fitness przeznaczonych dla osób aktywnych, uprawiających ćwiczenia fizyczne na 
siłowni. Maszyny linii Olymp Classic można podzielić na ławki i stojaki, maszyny półwolne, 
maszyny ze stosem oraz wieże i atlasy, 

• linii Olymp New Generation - jest to linia produktów Emitenta będących interesującą alternatywą 
dla konkurencyjnych na rynku premium urządzeń fitness. Emitent oferuje produkty, które 
wyróżnia nowoczesny design, funkcjonalność i dobra jakość w przystępnej cenie. W portfolio 
Spółki znajdują się ławki i stojaki, maszyny półwolne, maszyny ze stosem oraz wieże i atlasy.  
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Przykłady sprzętu fitness - linia Olymp Classic 
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Maszyna półwolna  
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Maszyny ze stosem 
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Wieże i atlasy Wieże i atlasy 
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Źródło: Emitent 

 
Przykłady sprzętu fitness – linia Olymp New Generation 
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Wieże i atlasy 

 

Maszyny ze stosem 

 
Źródło: Emitent 

 
Ofertę Emitenta uzupełniają produkty renomowanej firmy Core Health & Fitness, oferującej sprzęt cardio, 
dzięki czemu Emitent jest w stanie zapewnić kompleksowe wyposażenie danego ośrodka sportowego, co 
często jest wymogiem koniecznym uczestniczenia w ogłaszanych przetargach. OLYMP S.A. realizuje 
sprzedaż poprzez zdywersyfikowany zestaw kanałów dystrybucyjnych do klientów B2B oraz do klientów 
indywidualnych poprzez sklep internetowy. Odbiorcami produktów Spółki są przede wszystkim 
prywatne, sieciowe kluby fitness oraz publiczne Ośrodki Sportu i Rekreacji. Spółka upatruje szczególnie 
dużą szansę wzrostu sprzedaży marki OLYMP dzięki ofercie skierowanej do Ośrodków Sportu i Rekreacji. 
Są to przeważnie duże obiekty, generujące wysokie koszty. Aby mogły one konkurować z prywatnymi 
centrami fitness na warunkach rynkowych, muszą one zapewnić zbliżony poziom usług i wyposażenia.  
 
W odróżnieniu od marki OLYMP, produkty pod marką OLYMP NEW GENERATION charakteryzuje 
strategia szerokiego dotarcia do rynku fitness. Skuteczność strategii oparta jest o:  

i. oferowanie tej samej wysokiej jakości produktów na wszystkich rynkach  
ii. budowanie przewagi dzięki produktom łączącym profesjonalne rozwiązania 

biomechaniki, funkcjonalności, wytrzymałości z niezwykłym dla sprzętu fitness wyglądem 
produktu (OLYMP NEW GENERATION), 

iii. wprowadzanie nowych wersji asortymentowych poszerzających ofertę o nowe kategorie i 
grupy produktów, uzupełniających dotychczasowe portfolio. 

 
Marka własna OLYMP NEW GENERATION to sztandarowa marka i oferta urządzeń, na której rozwoju  
Spółka zamierza skoncentrować swoje działania w długiej perspektywie. 
 
Model biznesowy 
Emitent zajmuje się produkcją, dystrybucją i serwisem własnych marek sprzętu fitness OLYMP oraz 
sprzedażą sprzętu marki Core Health & Fitness, a także doradztwem w zakresie zagospodarowania 
przestrzeni użytkowej w klubach fitness. Prace dotyczące wdrożenia oraz produkcji trwają od 1 do 2 
miesięcy i składają się z wielu następujących po sobie etapów, wśród których najważniejsze to: 
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• Badanie i analiza rynku: etap ten składa się z określenia grupy docelowej oraz głównych cech i 
funkcji produktu. Następnie, na podstawie doświadczenia Spółki przygotowywane są wzory 
produktów; 

• Wycena produktu: w oparciu o szczegółową listę funkcji sprzętu i wybrane funkcjonalności 
dokonywana jest finalna wycena produktu; 

• Weryfikacja pierwszych próbek przedprodukcyjnych: etap ten polega m.in. na wprowadzeniu 
uwag działu technicznego i handlowego oraz weryfikacji próbek przedprodukcyjnych; 

• Personalizacja produktu: etap ten polega na przygotowaniu finalnych naklejek i instrukcji 
produktu, a także certyfikacji produktu zgodnie z wymogami krajowymi i międzynarodowymi 
TUV; 

• Kontrola jakości: na tym etapie wykonywana jest zarówno kontrola przez fabrykę realizująca 
zlecenie, jak i samego Emitenta; 

• Wysyłka towaru: etap ten polega na dostawie gotowych produktów. 
 
Sprzęt spółki OLYMP S.A. jest projektowany i tworzony w Polsce. 
 
Skrócony opis procesu produkcji: 
Dzięki strategicznym decyzjom Zarządu OLYMP S.A. w początkowym okresie działalności Spółki 
polegającym na nawiązaniu ścisłej współpracy z Panem Janem Pańków (właścicielem firmy 
Olymp&Olimp) posiadającym ponad 40-to letnie doświadczenie w produkcji maszyn siłowych oraz 
uruchomieniu  projektu stworzenia nowej linii produktowej pod nazwą OLYMP NEW GENERATION, 
Spółka w stosunkowo krótkim okresie czasu zapewniła sobie odpowiednie know-how (wiedza, 
technologia, dokumentacja) do produkcji sprzętu fitness. 
 
Aktualny proces produkcji maszyn z szerokiej gamy przyrządów do ćwiczeń z linii OLYMP jak również 
linii OLYMP NEW GENERATION realizowany jest w kooperacji z przedsiębiorstwo ZPUH Jan Pańków 
(dawniej Olymp & Olimp) w technologii produkcji gniazdowej, ale również z wykorzystaniem 
outsourcingu dla wybranych procesów produkcyjnych związanych np. z obróbką chemiczną detali. W 
czerwcu 2022 r. Emitent na podstawie umowy nabył przedsiębiorstwo ZPUH Jan Pańków, w związku z 
czym od sierpnia 2022 r. proces produkcji będzie realizowany bezpośrednio przez Emitenta. 
 

• Proces produkcji maszyn fitness rozpoczyna się na wydziale krajalni (obróbka plastyczna metali), 
gdzie powstają pierwsze elementy maszyn wykonane z blach, rur, płaskowników oraz 
kształtowników pobranych z magazynu hutniczego (stali) znajdującego się na terenie zakładu. 
Gniazdo krajalni wyposażone jest w przecinarki i piły taśmowe. Pokrojone wstępnie detale (rury, 
płaskowniki, profile) na wskazane w dokumentacji długości – trafiają po zakończonym procesie 
cięcia do dalszej obróbki na gniazdo obróbki mechanicznej, gdzie następuje ich kształtowanie. 

• Kolejnym w procesie produkcji gniazdem jest obróbka mechaniczna w zakresie: wiercenia, 
toczenie, frezowania, gwintowania detali jak również ich kształtowanie w  procesie gięcia. 

• Tak przygotowane elementy konstrukcyjne maszyn siłowych trafiają na kolejne gniazdo 
produkcyjne czyli spawalnie. Elementy  konstrukcji łączone są ze sobą w procesie spawania 
ręcznego z wykorzystaniem technologii MIG/MAG. Na każdym z etapów produkcji każdy z 
wykonanych elementów poddawany jest szczegółowej kontroli jakości. 

• W kolejnych krokach procesu produkcji wszystkie elementy spawane poddane są bardzo 
dokładnej obróbce szlifowania detalu (szlifiernia). Po zakończeniu tego procesu – detale 
poddawane są kontroli zarówno pod względem parametrów mechanicznych ale również 
jakościowym. 

• Wszystkie elementy konstrukcji maszyny, które muszą być pomalowane poddawane są 
procesowi czyszczenia chemicznego (kąpiel) a następnie trafiają  do ręcznej malarni natryskowej.  

• Pomalowane ramy i elementy konstrukcji z  malarni trafiają na gniazda montażowe. Wszystkie 
pozostałe elementy danej maszyny (śruby, łożyska, elementy gumowe, siłowniki itp.) - niezbędne 
do montażu maszyn fitness, dostarczane są z magazynów pomocniczych. Montaż odbywa się z 
wykorzystaniem kluczy ręcznych, pneumatycznych jak również specjalnych narzędzi 
dedykowanych do danego typu maszyny. 
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Równolegle do procesów obróbki plastycznej metalu w tapicerni przygotowywane są siedziska i oparcia 
do produkowanych maszyn siłowych. Podstawowe elementy konstrukcji siedziska/oparcia to sklejka 
drewniana, pianka i obicie skaj. Cały proces wykonania tapicerki odbywa się w zakładzie. Jedynym 
elementem zlecanym do wykonania na zewnątrz jest haft z logo. 
 
Po zakończeniu wszystkich czynności montażowych - wyroby gotowe przechodzą ostateczna kontrolę 
jakości i trafiają na magazyn wyrobów gotowych oczekując na wysyłkę. Proces pakowania odbywa się 
przed wysyłką towaru do klienta. 
 
Transport między-stanowiskowy zorganizowany jest w oparciu o wózki ręczne lub elementy konstrukcji 
przenoszone są ręcznie. 
 
Projektowanie urządzeń 

Podstawowe zadania Emitenta obejmują tworzenie specyfikacji sprzętu fitness, tworzenie makiet, 
testowanie sprzętu, dostosowanie odpowiedniej biomechaniki i badanie efektywności sprzętu OLYMP. 
Prace nad projektowaniem urządzeń odbywają się we współpracy z działem marketingowym oraz 
działem handlowym. W pozostałej części wykorzystywany jest outsourcing designu od innych partnerów, 
który zgodny jest z oczekiwaniami funkcjonalnymi OLYMP S.A.  
 
Koszty produkcji i transportu  
Na ceny produktów oferowanych przez OLYMP S.A. wpływają w znacznym stopniu koszty surowców 
(przede wszystkim stali), koszty pracy i koszty transportu. Ponadto, nie bez wpływu pozostają również 
ceny komponentów (linki, ściągacze, podpory, obicia itp.).  
 
Serwis urządzeń/naprawy gwarancyjne 
Pomimo niskiej awaryjności urządzeń Emitenta, posiada on wewnętrzny serwis. Procedura gwarancyjna 
Spółki umożliwia zgłoszenie wadliwego sprzętu indywidualnie przez klientów Spółki. Zgłaszane 
reklamacje kierowane są do serwisu, następnie następuje wstępna ocena sygnalizowanej usterki w celu 
weryfikacji, czy sprzęt wymaga naprawy na miejscu, czy w warsztacie.  
Drugim ważnym elementem usług serwisowych jest odpłatna renowacja posiadanego przez klienta 
sprzętu marki OLYMP – wówczas każdy odnawiany produkt jest rozbierany na elementy składowe, które 
są gruntownie odnawiane i składane w zakładzie produkcyjnym, dzięki czemu po renowacji sprzęt w 
niczym nie ustępuje nowo wyprodukowanym maszynom siłowym. 
Po zrealizowaniu naprawy urządzenie odsyłane jest do użytkownika.  
 
Z uwagi na funkcjonujące obostrzenia mające negatywny wpływ zarówno na sytuację finansową i 
majątkową podmiotów działających w branży fitness oraz w branży hotelarskiej, będących ważnym 
odbiorcą sprzętu Emitenta, a także na ich potencjalne negatywne postrzeganie przez branżę finansową po 
ustaniu obostrzeń, skutkującą potencjalnym ograniczeniem  finansowania, Emitent w dniu 1 października 
2020 r. zawiązał spółkę Olymp Finance S.A. Obecnie Olymp posiada 49,2 % Spółki. Przedmiotem 
działalności spółki jest finansowanie leasingu sprzętu siłowego podmiotom zainteresowanym zakupem 
sprzętu marki Olymp. Kapitał zakładowy spółki Olymp Finance S.A. wynosi 1.000.000,00 PLN (opłacony 
w całości). Mając powyższe na uwadze, Spółka Olymp Finance S.A.  pomimo krótkiego czasu działalności 
pozyskała pierwszego klienta - firmę Just Gym Sp. z o.o. (Umowa leasingu operacyjnego, kwota leasingu 
operacyjnego 56.589,34 PLN). 
 
Olymp Finance S.A. jest spółką, której działalność polega na udzielaniu finansowania klubom fitness. 
Spółka ta udzielać będzie pożyczek oraz leasingów z kapitału własnego oraz dłużnego. Proces ten ma w 
szczególności przyśpieszyć finansowanie klubów fitness, jak i zapewnić Emitentowi dodatkowych 
klientów tj. tym którzy mieli problemy uzyskania finansowania z banku. 
 
Aktualnie Spółka procesuje kolejnych kilkanaście wniosków leasingowych z których co najmniej część z 
nich rokuje pozytywnym zakończeniem i podpisaniem Umów.  
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6.2 Współpraca z ZPUH Jan Pańków 
 
Dnia 1 czerwca 2022 r. została zawarta umowa sprzedaży przedsiębiorstwa pana Jana Pańków -  ZPUH 
Jan Pańków. Na podstawie wskazanej umowy Emitent nabył nieruchomość, na której znajduję się zakład 
produkcyjny wraz z prawami własności pozostałego rzeczowego majątku trwałego i innych ruchomości 
wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa, w tym park maszynowy, narzędzia do obróbki detali, 
produkcji, zapasy i materiały za kwotę 1.300.000 zł. Cena sprzedaży została podzielona na pięć rat, której 
płatność ostatniej przypada na dzień 31 marca 2023 r. I rata wynosiła 100.000 zł, II – IV rata wynoszą 
300.000 zł, V rata wynosi 30.157,42 zł. Emitent na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego 
zapłacił kwotę 769.842,58 zł. W przypadku pogorszenia płynności finansowej Spółki, Emitent rozważy 
zaciągniecie pożyczki w celu spłaty ceny sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZPUH Jan 
Pańków. 
 
Proces produkcji prowadzony przez Emitenta oparty jest o materiały zakupione prze Emitenta na wolnym 
rynku, gdzie podstawowym surowcem do produkcji jest stal , którą Emitent kupuje od wielu dostawców, 
kierując się zasadą optymalizacji kosztów zakupu materiałów do produkcji i kryterium jakości. Po zakupie 
zakładu produkcyjnego (Umowa z dnia 01.06.2022r.), Emitent pozyskał własny park maszynowy (piły 
taśmowe, giętarki , frezarki, tokarki, prasy, spawarki, malarnie itp.) z wykorzystaniem których poddaje 
zakupione materiały odpowiednim procesom obróbki. W wybranych procesach produkcyjnych (np. 
wypalanie laserowe detalu w metalu, chromowanie – usługi w kooperacji ogólnie dostępna na rynku) 
zleca wybrane prace w ramach kooperacji podmiotom zewnętrznym, kierując się przede wszystkim 
zasadą wyboru najniższej ceny za wykonanie danego zakresu prac (przy zachowaniu wymaganej jakości 
wykonania usługi). Tym samym około 90% procesu produkcji danego rodzaju sprzętu wykonywana jest 
w zakładzie produkcyjnym Emitenta a pozostała część materiałów potrzebna do zakończenia produkcji 
danego sprzętu (np. obudowy) Emitent kupuje również na wolnym rynku od producentów tego 
asortymentu wyrobów (zazwyczaj jako półwyrób wykonany zgodnie z wytycznymi Emitenta) - kierując 
się tą sama zasadą optymalnej ceny i jakości towaru. Emitent nie jest uzależniony w procesie produkcji od 
dostawców, gdyż materiały do produkcji, które wykorzystuje Emitent do produkowanych przez siebie 
przyrządów do ćwiczeń, są ogólnie dostępne na rynku. Przy zakupie tych materiałów na wolnym rynku, 
Emitent kieruję się kryterium ceny i jakości. 
 
Zdaniem Emitenta nabycie zakładu produkcyjnego będzie miało znaczący wpływ na wyniki finansowe 
Spółki i pozwoliło uniezależnić się od podmiotów trzecich w zakresie prowadzonej działalności. Własny 
zakład produkcyjny pozwoli w pełni zoptymalizować proces produkcji sprzętu fitness pod Spółkę. 
Dodatkowo Emitent wyeliminuje koszty związane z dotychczasowym wynagrodzeniem zakładu 
produkcyjnego. Nabycie zakładu produkcyjnego umożliwia oferowanie przez Emitenta kompleksowych 
usług dostarczania sprzętu fitness to obiektów sportowych. 
 

6.3 Współpraca z STR FITNESS sp. z o.o. 
Dnia 31 stycznia 2020 r. Emitent odkupił od spółki STR FITNESS sp. z o.o. serwis w ramach transakcji 
zakupu Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa za cenę 250.000,00. Spółka STR FITNESS sp. z o.o. 
aktualnie prowadzi działalność serwisową na rachunek Emitenta, jednak zgodnie z podpisaną umową 
istnieją od tej zasady dwa wyjątki – naprawy gwarancyjne urządzeń marki Core® oraz naprawy 
wykonywane na podstawie umowy ze spółką Volkswagen Poznań sp. z o.o. podmiot ten w dalszym ciągu 
wykonuje na własny rachunek. 
 
Nabycie serwisu w ramach transakcji zakupu Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa pozwoliło na 
poszerszenienie świadczonych usług przez Emitenta o serwisowanie sprzętu fitness. Ponadto pozwoliło 
uniezależnić się przez Spółkę od wykorzystywania usług podmiotów trzecich w tym zakresie. Emitent jest 
w stanie dzięki temu świadczyć kompleksowe usługi w zakresie obsługi obiektów fitness. 
 
W 2020 roku łączne płatności z tego tytułu wyniosły 300.440,97 PLN brutto, w tym 250.000,00 PLN w 
ramach opisanej w Dokumencie Informacyjnym transakcji zakupu ZCP, 50.025,84 PLN w pozostałych 
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transakcjach w których nabywcą był Olymp S.A. oraz 415,13 PLN w ramach transakcji w których nabywcą 
było STR Fitness Sp. z o.o. W roku 2021 wartość transakcji z STR Sp. z o.o. wyniosła 37.247,73 PLN brutto. 
Emitent zaznacza również, że spółka STR Fitness Sp. z o.o. zajmuje się także serwisem sprzętu 
zakupionego przez spółkę Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Jest to działanie pozwalające na optymalizację 
procesu – pozyskanie potrzebnych przepustek wymagałoby od Emitenta nieproporcjonalnie dużego 
zaangażowania w stosunku do możliwego przychodu z wykonanych prac serwisowych. 
 
Z uwagi na konkurencyjny charakter współpracy między Core i Olymp S.A., na dzień pisania niniejszego 
Dokumentu Informacyjnego nie ma planu przejęcia od STR FITNESS sp. z o.o. napraw sprzętu marki 
Core® realizowanych w ramach serwisu gwarancyjnego. Wszelkie naprawy sprzętu realizowane po 
okresie gwarancji producenckiej realizowane są już na rachunek Emitenta. 
 
Z uwagi na procedury związane z uzyskiwaniem możliwości wejścia na teren zakładu Volkswagen Poznań 
sp. z o.o. oraz niską częstotliwość wykonywanych napraw, strony postanowiły wyłączyć także z umowy 
serwis urządzeń znajdujących się na terenie siłowni pracowniczej Volkswagen Poznań sp. z o.o.  
 
Zarówno Emitent jak i STR FITNESS sp. z o.o. oświadczają, że wszelkie naprawy realizowane przez STR 
FITNESS sp. z o.o. na własny rachunek realizowane są z wykorzystaniem osobnych zestawów narzędzi 
które nie należały do zakupionej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa lub z wykorzystaniem narzędzi 
udostępnionych bezpośrednio przez producenta sprzętu objętego naprawami gwarancyjnymi. Emitent 
nie ponosi żadnych nieuzasadnionych kosztów związanych z działalnością spółki STR FITNESS sp. z o.o.. 

6.4 Główne segmenty działalności spółki 
 
Emitent kładzie duży nacisk na tworzenie produktów odpowiadających precyzyjnie określonym grupom 
docelowym, wśród których znajdują się: 
 

• wielkopowierzchniowe sieci klubów fitness, które oczekują przede wszystkim funkcjonalności i 
nowoczesności sprzętu fitness (linia New Generation); 

• miejskie oraz gminne ośrodki sportu i rekreacji, poszukujące sprzętu charakteryzującego się 
zwiększoną odpornością z narażeniem na zabrudzenia, kontakt z wodą, uderzenia (linia Classic); 

• hotele i ośrodki SPA&Wellness; 
• sanatoria; 
• klienci indywidualni poprzez sklep internetowy.  

 
Spółka realizuje strategię działania w oparciu o model biznesowy, skierowany do klientów w trzech 
segmentach rynku fitness.  
 
Kluby Fitness 
Segment klubowy jest kluczowym w strategii firmy i stanowi obecnie główne źródło przychodów w 
strukturze sprzedaży Spółki. Model biznesowy B2B adresowany do segmentu klientów, którymi są kluby 
fitness (zarówno istniejące jak i nowo zakładane), który można scharakteryzować następująco: 

• klienci – polscy inwestorzy prywatni i branżowi (trenerzy) oraz międzynarodowe sieci klubów 
fitness; 

• oferta – sprzedaż sprzętu oraz kompleksowe usługi doradcze polegające m.in. na: projektowaniu 
klubów, audycie funkcjonalnym w istniejących klubach, doradztwie biznesowym, finansowym 
oraz marketingowym. 

 
Z punktu widzenia analizy SWOT, spółka posiada w tym obszarze największe doświadczenie i 
kompetencje, które powinna wykorzystywać i rozwijać. Jednocześnie w tym segmencie istnieje 
największe nasycenie konkurencji. Rynek rośnie dynamicznie, lecz przy obecnej liczbie konkurentów 
zwiększenie udziału w rynku stanowi wyzwanie. 
 
Przyjęta przez Emitenta strategia penetracji rynku będzie polegała na wzmocnieniu dotychczasowej 
pozycji OLYMP S.A. poprzez: 



                                                                                                          Dokument Informacyjny Olymp S.A. 

Strona | 96  
 
 
 
 
 

• zintensyfikowanie sprzedaży dotychczasowych produktów i usług; 
• dywersyfikację oferty i wprowadzanie nowych produktów i usług. 

 
Działania te będą miały na celu wzrost sprzedaży i poprawę wyników finansowych, a w wymiarze 
strategicznym, powinny zmierzać do zbudowania trwałej przewagi konkurencyjnej.  
 
Rynki Wertykalne 
Model biznesowy B2B Rynki Wertykalne adresowany jest do podmiotów nienależących bezpośrednio do 
branży fitness, który można scharakteryzować następująco:  

• klienci – hotele, ośrodki Wellness & SPA, biznes parki, galerie handlowe, deweloperzy, 
przedsiębiorstwa inwestujące we własne biura/biurowce, jednostki mundurowe, GOSIR-
y/MOSIR-y; 

• potrzeba klienta – otwarcie klubu fitness w celu poszerzenia oferty, podniesienia prestiżu, 
spełnienia wymogów ustawowych, 

• oferta – sprzedaż sprzętu oraz kompleksowe usługi doradcze polegające m.in. na: projektowaniu 
klubów, audycie funkcjonalnym w istniejących klubach, doradztwie biznesowym, finansowym 
oraz marketingowym,  

 
Model biznesowy B2B Rynki Wertykalne jest bardzo atrakcyjny z uwagi na podobieństwo oferty i synergie 
z modelem B2B Kluby Fitness w zakresie: 

• oferty, 
• kanałów sprzedaży (sprzedaż bezpośrednia + przetargi), 
• zasobów i działań (własny zespół sprzedawców). 

Sukces Spółki w ramach tego modelu zależy od właściwego zaplanowania działań oraz optymalnej 
alokacji zasobów i efektywnego wykorzystania wspomnianej synergii. 
 
Spółka wskazuję, że powyższy model biznesowy jest jedynie planem rozwoju Spółki. Na dzień 
sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie został zrealizowany żaden projekt w przedstawionym 
powyżej modelu. Wpływ na to miała sytuacja na rynku sprzętu fitness związana szczególności z pandemią 
COVID-19. Emitent zamierza rozpocząć realizację wskazanego powyżej modelu, jednak na dzień 
sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie ustanowił żadnego harmonogramu w tym zakresie. 
 
Docelowy segment klientów B2B - podsumowanie 
Najważniejszą grupę docelową Klientów Spółki stanowią kluby fitness – zarówno sieciowe, jak i klienci 
indywidualni i instytucjonalni. Ponadto do potencjalnej grupy Klientów firmy zaliczyć należy hotele i 
centra spa, siłownie, ośrodki sportowe, rehabilitacyjne, pro-zdrowotne, turystyczne oraz klientów 
korporacyjnych. 
 
Klienci Indywidualni 
Model biznesowy B2C adresowany do konsumentów za pośrednictwem Internetu, który można 
scharakteryzować następująco: 

• klienci  –  osoby  aktywne fizycznie, dbające o zdrowie, korzystające regularnie z Internetu; 
• potrzeba klienta – aktywność fizyczna w domu lub na świeżym powietrzu; 
• oferta – sprzedaż akcesoriów fitness oraz sprzętu do użytku niekomercyjnego, porady, instruktaż 

obsługi sprzętu oraz przykładowe zestawy ćwiczeń. 

6.5 Pozycjonowanie na rynku 
Spółka stawia na model biznesowy, w którym jest dostawcą wysokiej jakości sprzętu i usług fitness wraz 
z kompleksowym wsparciem dla swoich partnerów biznesowych, dystrybutorów i klientów, oraz jest 
partnerem blisko współpracującym z rynkiem. W ten sposób Spółka pozycjonuje swoją ofertę 
produktową, aby w efektywny sposób odpowiedzieć na potrzeby klientów i dopasować rozwiązania 
najkorzystniejsze do modelu biznesowego klientów i ostatecznych konsumentów. 

Główna grupa docelowa: profesjonaliści rynku fitness: dystrybutorzy sprzętu, właściciele sieci, klubów 
fitness, kupcy, inwestorzy, trenerzy personalni. Dodatkowa grupa docelowa: profesjonaliści rynku 
wertykalnego: projektanci, architekci, właściciele hoteli, ośrodków sportowych.  
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Strategia promocyjna. Strategia skoncentrowana na dotarciu do dystrybutorów sprzętu fitness (B2B), 
jak i wygenerowanie popytu poprzez komunikację oferty B2C. Istotnym narzędziem budującym przewagę 
konkurencyjną w tym zakresie jest pakiet marketingowy oferowany klientom przed zakupem w postaci 
min. dostawy sprzętu do testowania w ramach potencjalnego kontraktu – nieodpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach – oraz sieć showroom’ów (salonów wystawowych, klubów referencyjnych) 
na lokalnych rynkach, gdzie finalny klient / inwestor będzie mógł obejrzeć i przetestować sprzęt. 

Showroomy można zaliczyć do 3 kategorii: 

• Kluby referencyjne – są to kluby fitness klientów Emitenta, do których zostały sprzedane 
przyrządy do ćwiczeń pod marką OLYMP Classic oraz OLYMP New Generation i z którymi zostały 
zbudowane bardzo dobre relacje biznesowe. W tym tą grupą klientów nie jest zawiązana 
sformalizowana współpraca w postaci Umów, a każdorazowa prezentacja jest ustalana na 
indywidualnych ustaleniach dotyczących możliwości spotkania w danym terminie w danym 
Klubie z potencjalnym klientem OLYMP S.A. 

• Kluby referencyjne partnerów biznesowych – są to kluby fitness Partnerów Biznesowych z 
którymi podpisane są Umowy o współpracy, gdzie na określonych w umowie warunkach 
współpracujemy w zakresie zakupu sprzętu, ale również w zakresie wspólnych działań 
marketingowych promujących wspólnie marki. Przykładem takiego Partnera Biznesowego z 
którym OLYMP posiada podpisaną Umowę jest firma UP Sp. z o. o. (dawniej: ZODIAK GYM spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością). Kluby o których mowa w tych Umowach są Klubami 
referencyjnymi do których jest możliwość przyjazdu potencjalnych Klientów OLYMP i na 
określonych w Umowie warunkach uzyskać dostęp do klubu i obejrzeć sprzęt marki OLYMP, 
wykonać trening, zapytać o opinię obsługę, ale także przypadkowo spotkanych Klubowiczów 
ćwiczących w Klubie. Przykładowymi Klubami referencyjnymi działającymi na zasadach 
opisanych powyżej w firmie UP sp. z o.o.  jest  klub UP_PIXEL w Poznaniu  i klub UP w Grudziądzu. 

• Salon wystawowy – jest to pomieszczenie wystawowe o powierzchni ok. 100 m2 w fabryce w 
Golędzinowie, w którym prezentowane są wybrane modele maszyn z linii OLYMP Classic oraz 
OLYMP New Generation, a także nowości z oferty produktowej OLYMP S.A. 

W celu realizacji strategii promocyjnej, Emitent podpisał 2 grudnia 2019 roku z UP spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (dawniej: ZODIAK GYM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w 
Grudziądzu o numerze KRS 0000144940, Umowę obejmującą ogólne unormowanie współpracy Stron w 
zakresie działalności promocyjnej UP na rzecz OLYMP oraz sprzedaży i dostawy przez OLYMP S.A. dla UP 
Sp. z o.o. sprzętu zgodnie z uzgodnioną listą produktową na indywidualnych warunkach.  
Warunki te dotyczą uzyskania w cenie zakupionego sprzętu doradztwa technicznego ze strony OLYMP 
S.A. w przedmiocie planowania klubów fitness oraz indywidualny rabat nie niższy niż 5% wartości 
zamówienia netto.  
Ponadto w ramach niniejszej umowy UP Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonywać wszelkich zakupów maszyn 
i urządzeń wyłącznie od OLYMP S.A.  
W ramach niniejszej umowy, UP Sp. z o.o. świadczyć będzie na rzecz OLYMP S.A. usługi promocyjne i 
marketingowe w szczególności poprzez:  

a) Umieszczanie reklamy Sprzętu na własnej stronie internetowej, stronach powiązanych i w 
pozostałych materiałach reklamowych klubów sieci UP (własnych i zewnętrznych), w tym w 
szczególności na plakatach, w filmach i na ulotkach poprzez umieszczanie logo OLYMP oraz 
OLYMP Generation 1972 oraz samego sprzętu dostarczonego przez OLYMP S.A. 

b) W formie pokazów demonstracyjnych – nie częściej niż trzy razy w miesiącu we wszystkich 
klubach UP łącznie, w godzinach otwarcia klubu fitness UP, po wcześniejszym umówieniu 
terminu z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni; 

c) Udostępnienie klubów fitness UP do zamkniętych szkoleń dedykowane dla Klientów OLYMP lub 
instruktorów fitness współpracujących z OLYMP S.A. – nie częściej niż trzy razy w miesiącu. 

d) Udział w kampaniach promocyjnych OLYMP S.A., w szczególności poprzez udostępnienie ulotek w 
klubach UP, dopuszcza się również wykorzystania logo klubów UP na materiałach promocyjnych OLYMP. 
UP Sp. z o.o. każdorazowo będzie również udzielał licencji Emitentowi do korzystania z materiałów 
promocyjnych, na których znajduje się logo lub sprzęt marek OLYMP oraz OLYMP Generation 1972, a 
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także udostępni wersje robocze materiałów promocyjnych, na których znajduje się logo lub sprzęt marek 
OLYMP lub OLYMP Generation 1972 i udzieli licencji do korzystania z nich. 
Po okresie zawieszenia współpracy w czasie pandemii, obecnie dostawy sprzętu dla UP są realizowane. 
W bieżącym roku planowane są dostawy dla dwóch klubów tej sieci. 
 
Podstawowym miejscem w którym udostępnione zostały maszyny siłowe jest również będący obecnie 
własnością Emitenta zakład ZPUH Jan Pańków w Golędzinowie. 
 

Marka OLYMP NEW GENERATION jest pozycjonowana, jako „value-for-money” (optymalna relacja ceny 
do jakości i wartości marki dla klienta), na poziomie cenowym średnio o 20% niższym w stosunku do 
bezpośredniej konkurencji i topowych linii produktowych liderów rynku. Dedykowana jest głównie do 
profesjonalnych klubów i odbiorców operujących zarówno w rynku medium, jak i w modelu i segmencie 
rynku klubów „PREMIUM”. Strategia cenowa dla marki OLYMP NEW GENERATION, polega na dążeniu do 
utrzymywania ceny niższej od topowych linii produktów liderów rynku przy porównywalnej jakości 
produktów. 
 
Marka OLYMP stanowi konkurencję dla lokalnych producentów, oraz importowanych urządzeń 
niemarkowych, głównie z regionu Azji (Chiny, Korea, Tajwan), jak również „niższych” linii sprzętu 
globalnych marek. Jest to „linia ECONOMY” stanowiąca dywersyfikację i uzupełnienie oferty Spółki na 
rynkach zagranicznych, skierowana do mniej wymagających i zasobnych odbiorców, klubów fitness z tzw. 
segmentu niskokosztowego oraz sektora publicznego. Oferowana jest w cenie porównywalnej do 
konkurencji w tym segmencie rynku, lecz o jej przewadze konkurencyjnej stanowi wyższa jakość oraz 
lepsza funkcjonalność produktów, połączona z rzadko spotykaną wśród konkurencji w tym segmencie, 
kompleksowością portfolio. Oprócz urządzeń jednostanowiskowych, w linii Olymp występują również 
urządzenia wielofunkcyjne i wielostanowiskowe, co stanowi o unikalności oferty firmy w tym segmencie 
rynku. 
  
Tabela poniżej pokazuje uśredniony poziom cen urządzeń siłowych, izolowanych, jednostanowiskowych 
i ich pozycjonowanie cenowe w poszczególnych segmentach rynku. 
 

Segment Cenowy Ekonomiczny Value-for-Money Premium 
Marka  

 
 

Urządzenia siłowe 
izolowane, 
jednostanowiskowe 

  

 

Średnia cena jedn. 1900 EUR 2250 EUR 2500 EUR 
Źródło: Emitent 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie uśrednionych cen transakcyjnych netto (ex-dystrybutor) na 
podstawie cen urządzenia Chest Press (podstawowe urządzenie, które jest niezbędnym elementem 
wyposażenia każdej jednostki świadczącej usługi fitness), po uwzględnieniu maksymalnych rabatów 
stosowanych przez konkurencyjnych dostawców na rynkach europejskich. 
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Źródło: Emitent 

Rynki zagraniczne 
 
Obecnie sprzedaż Emitenta na rynkach zagranicznych jest znikoma, przy czym Emitent nie wyklucza, że 
w przyszłości będzie prowadził większą sprzedaż poza Polską. We wcześniejszych latach Emitent 
realizował sprzedaż m.in. na rzecz podmiotów niemieckich. Stosunkowa bliska odległość rynków 
docelowych przy lokalizacji produkcji w Europie minimalizuje koszty logistyki i czas dostaw produktów, 
części zamiennych, serwisu i usług posprzedażowych (podczas gdy większość z globalnych konkurentów 
swoje centra produkcyjno-logistyczne ma zlokalizowane w krajach Azji Południowo-Wschodniej), co 
dodatkowo stanowi o przewadze konkurencyjnej firmy w obszarze obsługi klienta. 
 

6.6 Strategia sprzedażowa 
Spółka stawia na model biznesowy, w którym jest dostawcą wysokiej jakości sprzętu fitness i 
kompleksowego wsparcia dla swoich partnerów biznesowych dystrybutorów / klientów, oraz jest 
partnerem blisko współpracującym z rynkiem, opiera się na budowaniu własnej sieci sprzedaży B2B i B2C 
(kluby fitness, centra sportowe) na kluczowych rynkach europejskich, i sieci dystrybucyjnej B2B 
(dealerzy) na rynkach międzynarodowych.  
 
Strategia wzrostu oparta na 4 kluczowych kierunkach strategicznych: 

i) Budowanie konkurencyjności produktów; 
ii) Budowaniu efektywności operacyjnej łańcucha dostaw i wysokiej jakości obsługi klienta; 
iii) Budowanie zespołu sprzedaży zagranicznej, agencyjnej oraz lokalnie własnej sieci sprzedaży na 

wybranych rynkach (bezpośrednie i pośrednie kanały dystrybucji); 
iv) Rozwój portfolio. 

 
W zakresie rozwoju portfolio produktowego, Emitent będzie rozwijać dotychczasowe grupy produktowe 
(trenażery siłowe izolowane) oraz inwestować rozwój nowych, innowacyjnych produktów. Elementem 
działań w ramach strategii ekspansji zagranicznej jest też wzrost potencjału zespołu sprzedażowego i 
kompetencji w obszarze obsługi klienta. Spółka ma być zdolna do szybkiego reagowania na zmieniające 
się potrzeby rynku, oczekiwania klientów, wspomagania tworzenia innowacyjnych produktów i wartości 
dodanej dla klienta. 
 
Spółka przede wszystkim prowadzi sprzedaż produkowane przez siebie sprzętu siłowego, ale do obsługi 
kluczowego segmentu klientów biznesowych potrzebuje kompleksowej oferty zawierającej również 
sprzęt cardio. Sprzęt cardio w kompleksowej obsłudze klienta biznesowego marek stanowi standardowo 
około 60% wartości kontraktu. Spółka Olymp z kolei produkuje cały sprzęt siłowy (bramy, ławki, stojaki, 
maszyny ze stosem, urządzenia wielostanowiskowe, wieże, atlasy) według najnowszego projektu 
dopasowanego do wymagań biomechanicznych urządzeń (linia Olymp Generetion 1972), lub z 
zachowaniem sprawdzonego projektu sprzed kilkunastu lat (linia Olymp Classic). Integralną częścią 
kompleksowej oferty są również akcesoria, które wchodzą w skład każdego klubu (hantle, sztangi, 
obciążenia itp.) ich Sumaryczna wartość wynosi do 15% wartości zamówienia. 
 
Olymp S.A. jest producentem sprzętu siłowego do klubów fitness i siłowni. Obecnie spółka rozmawia z 
amerykańskim producentem sprzętu cardio (urządzenia elektryczne jak bieżnie, rowerki, orbitreki itp.) 
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tj. firmą Core Health&Fitness LLC o umowie na dystrybucję ich sprzętu na Polskę – 18 marca 2021 roku 
Emitent podpisał w tym zakresie list intencyjny. Obecnie Emitent sprzedaje już sprzęt tej firmy, przy czym 
zawarcie umowy dystrybucyjnej będzie wiązało się z korzystniejszymi warunkami handlowymi dla 
Emitenta. 
 
Statystyczne wyposażenie klubu fitness składa się w 40% ze sprzętu siłowego i w 60% ze sprzętu cardio. 
Model współpracy na dzień dzisiejszy jakie proponuje Spółka Olymp to poszukuje możliwości nawiązania 
współpracy z instytucją finansową na następujących warunkach: 
  

1. Spółka Olymp produkuje siłę oraz dystrybuuje cardio do swoich klientów, wraz z partnerem 
finansowym ,który udziela finansowania w formie dłużnej lub leasingowej. 

2. Finansowanie części siłowej powinno spełniać parametry 20% wkładu własnego finalnego 
odbiorcy, na okres od 3 do 5 lat przy koszcie kapitału na poziomie około 6-7% rocznie 

3. Finansowanie części cardio wraz z partnerem Core: 
a. z racji faktu, że pierwsza dostawa sprzętu idzie w ramach obrotu UE, nie występuje VAT, 

a Core na rachunek techniczny jako depozyt wpłaca 50% przedmiotu dostawy (netto) 
b. partner finansowy w formie dłużnej lub leasingowe finansuje kolejne 50% przedmiotu 

dostawy, 
c. leasingobiorca finansuje VAT 
d. okres leasingu i oprocentowanie  elastyczne w zależności od tego kto spłaca się pierwszy. 

 
Roczne zapotrzebowanie na finansowanie wynosi od 8 do 15 mln PLN. W celu wspomagania realizacji 
finansowania założona została spółka Olymp Finance, która miałaby się zajmować tego tytułu operacjami. 
Spółka została zarejestrowana w KRSie 30 marca 2021 r. Emitent posiada w tej spółce 49,2% akcji. 
 
Olymp Finance S.A. jest spółką, której działalność polega na udzielaniu finansowania klubom fitness. 
Spółka ta udzielać będzie pożyczek oraz leasingów z kapitału własnego oraz dłużnego. Proces ten ma w 
szczególności przyśpieszyć finansowanie klubów fitness, jak i zapewnić Emitentowi dodatkowych 
klientów tj. tym którzy mieli problemy uzyskania finansowania z banku. 
 
Przewaga konkurencyjna Olymp S.A. w obszarze dystrybucji oparta jest na następujących fundamentach:  

i) Dostępności towaru: szybki czas reakcji i krótki czas dostawy do Klienta – maksymalnie 4 
tygodnie (podczas gdy średni czas dostawy sprzętu przez konkurentów to 8-12 tyg.). Do realizacji 
tej strategii Spółka przygotowała proces logistyczny i organizacji produkcji umożliwiający 
produkcję sprzętu i jego podzespołów w większych seriach, a nie pod zamówienie, a następnie 
dostosowanie go do indywidualnych wytycznych wg specyfikacji odbiorcy finalnego w ostatniej 
fazie produkcji, co w znacznym stopniu umożliwia skrócenie czasu produkcji i dostawy do klienta. 

ii) Terminowości dostaw na poziomie 99%, 
iii) Kompleksowej obsłudze logistycznej Klienta (door-2-door) 
iv) Elastycznych warunkach płatności i dostaw  

 

Na tym etapie rozwoju strategia dystrybucji i strategia eksportu koncentruje się na budowie zaufania do 
marki i firmy, jako rzetelnego dostawcy i partnera biznesowego. W chwili obecnej Spółka prowadzi 
współpracę handlową z kilkoma aktywnymi dystrybutorami urządzeń fitness na rynkach zagranicznych. 
Partnerzy handlowi Spółki to podmioty zamawiające większe ilości sprzętu celem ich dalszej odsprzedaży 
odbiorcom indywidualnym, lub jako zaopatrzenie większej inwestycji realizowanej np. przez sieci klubów 
fitness. 

Emitent dostarcza na rynek swoje towary poprzez przedstawicieli handlowych i agentów zewnętrznych. 
Udział pierwszej grupy w 2020 r. w łącznej sprzedaży wynosi 91% natomiast drugiej 9%. 
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Kanały dystrybucji 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 IIQ_2022 

Kanał 
sprzeda
ży 

Wartość 
w tys. 
PLN 

% 
udział 

w 
sprzeda

ży  

Wartość 
w tys. 
PLN 

% 
udział 

w 
sprzeda

ży  

Wartość 
w tys. 
PLN 

% 
udział 

w 
sprzeda

ży  

Wartość 
w tys. 
PLN 

% 
udział 

w 
sprzeda

ży  

Wartość 
w tys. 
PLN 

% 
udział 

w 
sprzeda

ży  

Wartość 
w tys. 
PLN 

% 
udział 

w 
sprzeda

ży  

PH 
272779,

21 42% 
1170427,
76 86% 

1727066,
23 95% 

2085044,
44 91% 

1861156,
08 89% 

902601,
08 91% 

AGENT 
369505,

90 58% 
188034,5
9 14% 93062,92 5% 

209621,8
9 9% 

219479,9
5 11% 

91834,4
6 9% 

SUMA: 
642285,

11   
1358462,

35   
1820129,

15   
2294666,

33   
2080636,

03   
994435,

54   
 

 

Źródło: Emitent 
Najwięksi odbiorcy 

  2017 2018 2019 2020 2021 IIQ_2022 

Najwięksi 
odbiorcy 

Przycho
dy ze 

sprzeda
zy w 

tys. PLN 

% 
udział 

w 
sprzed

azy  

Przycho
dy ze 

sprzedaz
y w tys. 

PLN 

% 
udział 

w 
sprzed

azy  

Przycho
dy ze 

sprzedaz
y w tys. 

PLN 

% 
udział 

w 
sprzed

azy  

Przycho
dy ze 

sprzedaz
y w tys. 

PLN 

% 
udział 

w 
sprzed

azy  

Przycho
dy ze 

sprzedaz
y w tys. 

PLN 

% 
udział 

w 
sprzed

azy  

Przycho
dy ze 

sprzeda
zy w 

tys. PLN 

% 
udział 

w 
sprzed

azy  

Globe IQ 197192 31% 109884 8% 77666 4% 
59852,7

2 
3% 

30962,9
5 

1% 
79834,

46 
8% 

MDP Sports and 
Fitness 86249 14% 21891 2%       

  
  

  
  

  

Meden Inmed 24200 4% 0 0%                 

Zodiak      821392 60% 1044145 57%       

71% 

  

64% UP             
720569,

17 
31% 

  
457434

,00 

UP2You               
  

1483224
,83 

175303
,70 

Lord4Sport     22527 2% 700 0%   
  

76400,0
0 

4% 
  

  

PHU Corps 27515 4% 10248 1% 7697 0% 
118031,

67 
5% 

101030,
28 

5% 
12000,

00 
1% 

Has-Med.     23486 2%                 

Gmina Augustów         269323 15% 1200,75 0,00 1200,75 0%     

Gmina Tarnowo 
Podgórne             

63576,6
1 

3% 
  

  
  

  

Jacek Berestowski     
49368,8
0 4%       

  
  

  
  

  

Kołodziejczyk 
Invest             

182045,
00 

8% 
2455,00 

0% 
  

0% 

Vendu             
565500,

00 
25% 

  
2455,0

0 

Just Gym               
  

95012,8
9 

5% 
  

  

BENEFIT               
  

  
  

58318,
58 

6% 

POZOSTALI 307129 48% 
299667,
04 22% 

420597,
95 23% 

583890,
41 

25% 
290349,

33 
14% 

209089
,80 

21% 

                          

SUMA: 
642285
,11   

1358462
,35 100% 

1820129
,15 

100% 
2294666

,33 
100% 

2080636
,03 

100% 
994435

,54 
100% 
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Celem emitenta jest dywersyfikacja sprzedaży i poszerzanie kanałów dystrybucji. 30%. Sieć siłowni UP 
(dawniej: ZODIAK GYM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz Vendu (oraz Kołodziejczyk Invest, 
brane pod uwagę razem ze względu na to, że to ten sam klient) to główni odbiorcy Emitenta w 2020r., ich 
udział w łącznej sprzedaży przekraczał 60%. Emitent dąży do pozyskania 3 dużego klienta posiadającego 
sieć siłowni, który znacząco przyczyni się do dywersyfikacji sprzedaży. Emitent w czerwcu 2022 r. zawarł 
umowę ramową z Benefit Systems S.A. (oraz spółką córką - BENEFIT PARTNERS spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością na analogicznych warunkach).  Przedmiotem tej umowy było określenie zasad 
sprzedaży, dostawy i montażu sprzętu oraz urządzeń sportowych przez OLYMP S.A. na rzecz Benefit 
Systems S.A. w klubach fitness Benefit Systems S.A. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 
poszczególnych zamówień, na warunkach cenowych wskazanych w ofercie OLYMP S.A. Wraz z 
podpisaniem Umowy ramowej z Benefit Systems S.A., OLYMP S.A. otrzymał pierwsze dwa  pilotażowe 
zamówienia z Benefit Systems S.A.  - realizowane w ramach podpisanej Umowy, na sprzęt fitness, które 
zostały zrealizowane w trzecim kwartale 2022 roku odpowiednio do klubu fitness Benefit Systems S.A. w 
Gorzowie Wielkopolskim oraz klubu Step One mieszczącego się Termach Poznańskich. Spółka spodziewa 
się do końca b.r. kolejnych zamówień od tego Partnera Biznesowego lub podmiotów z nim powiązanych. 
 
 
Struktura sprzedaży według kategorii produktów 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 IIQ_2022 

Kategoria 
produktów. 

Wartość w 
tys. PLN 

% 
udział 

w 
sprzed

azy  

Wartość w 
tys. PLN 

% 
udział 

w 
sprzed

azy  

Wartość w 
tys. PLN 

% 
udział 

w 
sprzed

azy  

Wartość w 
tys. PLN 

% 
udział 

w 
sprzed

azy  

Wartość w 
tys. PLN 

% udział 
w 

sprzedaz
y  

Wartość w 
tys. PLN 

% udział 
w 

sprzedaz
y  

OLYMP NEW 
GENEARTION 41885,63 7% 1525,00 0% 286281,25 16% 954117,95 

42% 
795654,00 

38% 
446685,00 

45% 

OLYMP 562876,02 88% 495840,70 37% 581187,50 32% 640263,48 28% 272984,93 13% 124093,93 12% 

INNE produkty 37523,46 6% 861096,65 63% 952660,40 52% 700284,90 31% 1011997,10 49% 423656,61 43% 

SUMA: 642285,11   1358462,35   1820129,15   2294666,33   2080636,03   994435,54   

 

 
Źródło: Emitent  
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6.7 Strategia rozwoju i cele emisyjne 

Dotychczas produkcja maszyn z linii OLYMP i OLYMP NEW GENERATION w 100% realizowana była w 
oparciu i z wykorzystaniem technologii i zasobów ludzkich partnera biznesowego (kooperanta) tj. firmy 
ZPUH Jan Pańków (dawniej Olymp &Olimp), nabytej w czerwcu 2022 r. Od sierpnia 2022 r. Emitent już w 
całości produkuję sprzęt w nabytym zakładzie. 

Zakład produkcyjny Emitenta bazuje na technologii produkcji opartej na tradycyjnych maszynach 
(tokarki, frezarki, wiertarki słupowe, piły taśmowe na poszczególnych centrach obróbczych) zakupionych 
co najmniej kilkanaście lat wstecz. Pomimo pewnych ograniczeń z tym  związanych na dzień dzisiejszy - 
ilości produkowanego sprzętu w tym miejscu, można szacować na poziomie 35 jednostek maszyn 
siłowych w miesiącu.  Należy jednak dodać, że przy niewielkich zmianach organizacyjnych (organizacji 
procesu produkcji, zasobów ludzkich, szerszego wykorzystania dostępnych najnowszych technologii w 
podmiotach specjalizujących się w obróbce plastycznej metali i posiadających nowoczesny park 
maszynowy- sterowane numerycznie centra obróbcze, roboty spawające)  w krótkim czasie (2-3 
miesięcy) można w prosty sposób podwoić w tym miejscu zdolności produkcyjne do ok 70 jednostek  w 
miesiącu. Wdrożenie i wykorzystanie takiego modelu produkcji w ocenie Zarządu zagwarantuje Spółce 
zwiększenie ilości produkowanych maszyn, ich jakości i powtarzalności, ale przede wszystkim pozwoli 
Spółce również przy określonym wolumenie produkcji na obniżenie kosztów ich wytworzenia. Emitent 
wskazuje, że przy zastosowaniu niewielkich zmian w samej technologii oraz organizacji procesu 
produkcyjnego, przy zwiększeniu wolumenu produkcji techniczny koszt wytworzenia obniży się średnio 
o 20% na jednostce. 
 
Dział badań i rozwoju (R&D) 
Tak jak w każdej branży, tak i na rynku usług fitness występują określone trendy rynkowe, które w dużym 
stopniu wpływają na kształt i zachowanie podmiotów funkcjonujących na rynku. Według ekspertów, 
obecnie na rynek fitness, najintensywniej oddziaływają następujące trendy: 

• Trening siłowy: Światowe trendy pokazują, że trening siłowy jest podstawowym elementem 
ćwiczeń zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Ostatnie badania dowodzą, że jest równie 
efektywny w spalaniu tkanki tłuszczowej i kontroli wagi, co trening cardio;  

• Intensywny trening interwałowy (HIIT): Jest to intensywny trening z przerywanymi momentami 
odpoczynku. Używany jest do tego typu zajęć przede wszystkim sprzęt cardio (rowery, bieżnie);  

•  Trening funkcjonalny: Jest to program mający w założeniu odzwierciedlać codzienne sytuacje 
życiowe oraz spowodować wzmocnienie organizmu pod ich kątem. Zwykle wykonywany jest na 
funkcjonalnych urządzeniach siłowych. Ma na celu poprawienie siły, mocy, koordynacji i 
odporności w codziennych sytuacjach; Trening funkcjonalny: może być definiowany również jako 
siłowy z użyciem funkcjonalnych urządzeń siłowych. 

• Programy dla osób starszych: Z uwagi na dynamicznie rosnącą grupę Klientów z segmentu osób 
po 50-tym roku życia przygotowywane są dedykowane dla nich programy. Mają one na celu 
poprawę ich sprawności ruchowej i koordynacyjnej oraz wzmocnienie odporności. Używane są 
do nich wszystkie sprzęty znajdujące się na wyposażeniu klubu lub siłowni; 

• Ćwiczenia obwodowe: Są to zajęcia grupowe zorientowane na kilka ćwiczeń ustawionych w 
określonej sekwencji jedna po drugiej. Do tego typu ćwiczeń wykorzystywane są pojedyncze 
maszyny i urządzenia znajdujące się na wyposażeniu klubu lub siłowni; 
 

Powyższe trendy wyznaczają kierunek rozwoju branży. Emitent nieustannie śledzi rynek oraz zachowania 
konsumentów i jest w pełni zorientowany w obowiązujących w branży trendach. 
  
Dział R&D w Spółce to zespół trzech osób, w skład którego wchodzą osoby z wieloletnim doświadczeniem 
konstruktorskim, technologicznym oraz znajomości branży i jej trendów na rynku fitness, odpowiedzialny 
za identyfikację, analizę i dostosowanie nowych produktów do oczekiwań klientów. Nasi specjaliści 
nieustannie monitorują krajowy i zagraniczny rynek dla danego asortymentu urządzeń ze szczególnym 
naciskiem na rozwiązania w asortymencie maszyn siłowych. Efektem ich pracy są kolejne przyrządy do 
ćwiczeń wprowadzane do sprzedaży w ramach nowej linii OLYMP NEW GENERATION zawierające 
funkcjonalności, oczekiwane przez Klientów dla tego segmentu rynku (rynku maszyn siłowych).  
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Pierwotnie cele emisyjne zakładały wydatkowanie większości środków z emisji (do 350.000 zł) na 

nakłady na badania i rozwój, do 100.000 zł na zwiększenie stanu zapasów oraz do 100.000 na certyfikację. 

Z uwagi na okres znaczącego spowolnienia w branży spowodowanego pandemią, środki z emisji zostały 

wydatkowane w większości na bieżącą produkcję/zwiększenie stanu zapasów. Środki na R&D będą 

wygospodarowywane z bieżących przepływów. 

Lp. Cel emisyjny 
Przewidywane nakłady w 

PLN 
Wydane środki w PLN 

1. Nakłady na badania i rozwój Do 350.000  25.000 

2. Zwiększenie stanu zapasów Do 100.000 471.000 

3. Uzyskanie certyfikacji CE oraz odnowa certyfikacji TÜV Do 100.000  4.000 

 

Środki pozyskane z emisji akcji serii E – 400.000 zł – były wydatkowane na bieżącą działalność operacyjną 

spółki. 

6.8 Struktura zatrudnienia 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent współpracuje z 32 osobami, z 
czego 11 osoby współpracuje na podstawie umowy B2B. Jest to świadome działanie mające na celu 
redukcję kosztów, a kluczowy partner – Pan Jan Pańków – jest również akcjonariuszem spółki, co pozwala 
obniżyć ryzyko zakończenia przez niego współpracy z Emitentem. 
 
Jako, że utrzymanie poziomu zatrudnienia jest jednym z elementów koniecznych do uzyskania umorzenia 
części pożyczek pozyskanych z programów wsparcia przedsiębiorców, Emitent nie spodziewa się żadnych 
zmian struktury zatrudnienia w możliwej do przewidzenia przyszłości. 
 
Skład osobowy w podziale na formy zatrudnienia/współpracy w spółce Olymp S.A.: 
 

  Liczba osób  na dzień 30.09.2022 r. 

Umowa o pracę / Umowa Zlecenie 7 

B2B 11 

SUMA 18 
Źródło: Emitent 

 
Skład osobowy w podziale na formy zatrudnienia/współpracy w ZPUH Jan Pańków: 

  Liczba osób  na dzień 30.09.2022 r. 

Umowy cywilnoprawne 1 

Umowy o pracę 13 

SUMA 14 
Źródło: Emitent 

 

Skład osobowy w podziale na poszczególne działy w spółce Olymp S.A.: 

 Liczba osób  na dzień 30.09.2022 r. 

Zarząd 1 

Sklep Internetowy 1 

Serwis 2 
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Dział Rozwoju / Sprzedaż 2 

Logistyka / Magazyn 1 

Architekt / Grafik/ Konstruktor 1 

Badania i Rozwój 3 

Dział finansowy 1 

Marketing 2 

Kadry płace 1 

Administracja 1 

Dział prawny 2 

Suma 18 
Źródło: Emitent 

 
Skład osobowy w podziale na poszczególne działy w ZPUH Jan Pańków: 

 Liczba osób  na dzień 30.09.2022 r. 

Administracja 1 

Produkcja 13 

Suma 14 
Źródło: Emitent 

6.9 Otoczenie rynkowe 
 
Branża sportowa na świecie, z zastrzeżeniem zauważalnego spowolnienia rozwoju klubów fitness w 
okresie pandemii, rozwija się dynamicznie. Zgodnie z analizami Polskiego instytutu Ekonomicznego 
sugeruje się, że wartość tego rynku ma wzrosnąć z poziomu 488,5 mld USD do przeszło 614 mld USD. 
 
W kraju występują podobne trendy jak na świecie. W Polsce działa około 3-3,5 tys. tys. klubów fitness. 
  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu aktywność sportowa Polaków 

 
W porównaniu z innymi krajami europejskimi, polski rynek fitness jest bardzo rozdrobniony. Poza 
kilkoma większymi graczami na terenie kraju funkcjonuje bardzo wiele mikrosieci. Najwięcej, bo aż 113 
własnych placówek, posiada Benefit Systems, który prowadzi kluby fitness w Polsce pod takimi markami 
jak Zdrofit czy Fabryka Formy. Benefit Systems jest także największym w kraju pośrednikiem fitness 
zapewniającym dostęp do sieci siłowni, klubów fitness i innych obiektów sportowych klientowi 
bezpośrednio lub przez pracodawcę. Takie rozwiązanie oferuje także OK System Polska.  
 

488,5

614,1

Wartość światowego rynku sportu w MLD USD

2018 2022
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W całej Europie liczbę osób uczęszczających do klubów fitness szacuje się na 62,2 mln w 2019r. co oznacza 
wzrost o ponad 3,5% rok do roku. Mimo wzrastającej liczby użytkowników siłowni czy klubów fitness - 
procent Polaków nieaktywnych fizycznie stale rośnie. 

 
źródło: opracowanie własne na podstawie MultiSport Index 2018  

 
Aktualnie największe perspektywy rozwoju mają butikowe kluby fitness – czyli takie o niewielkim 
metrażu do wielkości ok. 500mkw. Zgodnie z analizami International Health, Racquet and Sportsclub 
Association – okazuje się, że w latach 2013 – 2017 liczba  takich klubów wzrosła o 121 procent. 
 
Na świecie sytuacja jest równie dynamiczna. W 2016 roku liczba klubów fitness na świecie przekroczyła 
liczbę 200 tysięcy. 

 
Źródło: statista.com  

 
Jak podaje Polski Związek Fitness & Wellness, Rzeczpospolita Polska należy do krajów o najmniejszym 
odsetku osób uprawiających systematycznie fitness. Wynosi on zaledwie 8%, w przypadku krajów jak 
Szwecja jest to już blisko 40%. Statystyki wskazują, że w krajach bardziej zamożnych – np. Europy 

46%
49%

52%
56%

40% 39%
42%

46%

2004 2008 2013 2017

Procent ludzi nieaktywnych fizycznie

PL UE

128,5 133,5 133,7

153,2
165,3

183,9 186,8

201 201,3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Liczba klubów fitness na świecie (w tys.)
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Zachodniej procent społeczeństwa korzystającego z tej formy rekreacji jest średnio o ok. 7 p.  p. większy 
niż w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Istotna z perspektywy Emitenta jest różnica w średnich 
opłatach miesięcznych. W porównaniu do krajów zachodnioeuropejskich, polskie stawki są relatywnie 
niskie. Pozwala to na subiektywną prognozę kształtowania się tendencji wzrostowej opłaty miesięcznej 
w Polsce. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Fitness Equipment Market Statistics | Global Report 2026 

 
Istotnym elementem całej branży sportowej jest sprzęt fitness. Światowy rynek jest podzielony na typy, 
użytkowników końcowych i regiony. W zależności od rodzaju rynek sprzętu fitness jest podzielony na 
sprzęt do treningu cardio, sprzęt do treningu siłowego i inny sprzęt. Światowe trendy pokazują, że trening 
na urządzeniach siłowych, które stanowią główną kategorię produktów w portfolio Emitenta jest 
podstawowym elementem ćwiczeń zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet w każdym modelu 
treningowym i biznesowym. 
 
Globalna branża fitness rozwija się stabilnie i dynamicznie z roku na rok. W ramach branży wyróżnić 
należy istotny z punktu widzenia firmy segment rynku związany z produkcją i dystrybucją sprzętu fitness.  
 
Według analityków z allied Market Research – branża sprzętu fitness ma urosnąć do 15,2 mld USD w 2027. 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Allied Market Research 2019 

 

55%
39%

6%

Rynek sprzętu fitness ze względu na rodzaj maszyn w 2019

Urządzenia kardio Urządzenia siłowe Inne

11,9

15,2

2020 2027

Wielkość rynku sprzętu fitness (mld USD)
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Oczekuje się, że popyt na zakup sprzętu fitness wzrośnie. Siedzący tryb życia i napięte harmonogramy 
doprowadziły do zwiększającego się zapotrzebowania na sprzęt do ćwiczeń w domu. Ćwiczenie w domu 
przy użyciu maszyn fitness pozwala zaoszczędzić na kosztach członkostwa w siłowni. Jednak ograniczenie 
przestrzeni i wysokie koszty sprzętu hamują rozwój rynku. Penetracja sprzętu fitness do użytku 
domowego jest najwyższa w USA. Uważa się, że głównymi czynnikami wzrostu popytu na takie urządzenia 
jest wzrost świadomości w zakresie zdrowia i sprawności fizycznej, wzrost liczby osób otyłych w 
społeczeństwie oraz inicjatywy rządowe promujące zdrowy styl życia.  
 

7. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji 
kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w 
Dokumencie  

 
Dnia 1 czerwca 2022 r. została zawarta umowa sprzedaży przedsiębiorstwa pana Jana Pańków - ZPUH Jan 
Pańków. Na podstawie wskazanej umowy Emitent nabył nieruchomość, na której znajduję się zakład 
produkcyjny wraz z prawami własności pozostałego rzeczowego majątku trwałego i innych ruchomości 
wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa, w tym park maszynowy, narzędzia do obróbki detali, 
produkcji, zapasy i materiały za kwotę 1.300.000 zł z terminem płatności do 31 marca 2023 r. w 5 ratach. 
I rata wynosiła 100.000 zł, II – IV rata wynoszą 300.000 zł, V rata wynosi 30.157, 42 zł. Emitent na dzień 
sporządzenia dokumentu informacyjnego zapłacił kwotę 769.842,58. Na dzień sporządzenia niniejszego 
dokumentu Emitent nie posiadał innych istotnych, z punktu widzenia posiadaczy instrumentów 
finansowych, zobowiązań. 
 

8. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, 
restrukturyzacyjnym lub likwidacyjnym 

 
Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie 
upadłościowe, restrukturyzacyjne ani likwidacyjne. 
 
 

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

 
Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie 
ugodowe, arbitrażowe ani egzekucyjne, którego wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla 
działalności Emitenta. 
 

10. 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 

 
Nie wystąpiły żadne istotne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe lub 
arbitrażowe, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnich 12 
miesięcy lub takie, które mogą wystąpić według wiedzy emitenta, a które to mogły mieć lub miały w 
niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. 
 

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

 
Dnia 1 czerwca 2022 r. została zawarta umowa sprzedaży przedsiębiorstwa pana Jana Pańków - ZPUH Jan 
Pańków. Na podstawie wskazanej umowy Emitent nabył nieruchomość, na której znajduję się zakład 
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produkcyjny wraz z prawami własności pozostałego rzeczowego majątku trwałego i innych ruchomości 
wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa, w tym park maszynowy, narzędzia do obróbki detali, 
produkcji, zapasy i materiały za kwotę 1.300.000 zł z terminem płatności do 31 marca 2023 r. w 5 ratach. 
I rata wynosiła 100.000 zł, II – IV rata wynoszą 300.000 zł, V rata wynosi 30.157, 42 zł. Emitent na dzień 
sporządzenia dokumentu informacyjnego zapłacił kwotę 769.842,58 zł. Na dzień sporządzenia 
niniejszego dokumentu Emitent nie posiadał innych istotnych, z punktu widzenia posiadaczy 
instrumentów finansowych, zobowiązań. 
 
12. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z 

działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniami finansowymi, zamieszczonymi w 
dokumencie  

 
Emitent w roku 2021 pozyskał kwotę 400.000 zł w drodze emisji akcji. Dnia 21 października 2021 roku 
OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu podjął uchwałę nr.1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
spółki w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa 
poboru oraz zmiany statutu spółki. Emitent podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.130.00 PLM ( 
trzy miliony sto trzydzieści tysięcy złotych) tj, o kwotę 200.000 PLN (dwieście tysięcy złotych), w drodze 
emisji 400.000 (czterystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 PLN 
(pięćdziesiąt groszy) każda akcja, to jest o łącznej wartości nominalnej 200.000 PLN ( dwieście tysięcy 
złotych). Cena emisyjna jednej Akcji Serii E wynosiła 1,00 PLN ( jeden złoty 00/100). Akcje Serii E zostały 
pokryte w całości wkładem pieniężnym. 
 

W roku 2021 znaczącą część swoich należności wobec Emitenta uregulował UP Sp. z o.o. (w roku 2022 

zaległe należności zostały spłacone w pełni). 

 
W dniu 18 marca 2021 r. Emitent podpisał z Core Health&Fitness LLC list intencyjny mający na celu 
uzyskania przez Emitenta statusu dystrybutora sprzętu wskazanej firmy na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. Wyjątek stanowić mają klienci kluczowi Core H&F Global, którzy w dalszym ciągu obsługiwani 
mają być przez biuro bezpośredniej sprzedaży tej firmy w Polsce. 
 
W dniu 20 marca 2021 r. Emitent podpisał również list intencyjny ze spółką INNTEC S.A. mający na celu 
rozpoczęcie produkcji sprzętu siłowego w parku maszynowym należącym do tej spółki oraz wsparcie tej 
spółki w optymalizacji i automatyzacji wykorzystania parku maszynowego posiadanego przez ZPUH Jan 
Pańków. 
 
W dniu 17 maja 2021 roku OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu podpisał list intencyjny z Just GYM sp. z o.o. 
w Poznaniu, celem podjęcia współpracy jest zakup przez Just GYM sp. z o.o. w 2021 i 2022 roku sprzęt, 
maszyn i urządzeń fitness znajdujących się w ofercie OLYMP S.A, co pozwoli na zwiększenie zasięgu 
działalności i podniesienie jakości usług świadczonych przez Just GYM sp. z o.o. 
 
W dniu 21 maja 2021 roku OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu podpisał list intencyjny z VENDU sp. z o.o. z 
siedzibą w Łowiczu, celem podjęcia współpracy jest zakup przez VENDU sp. z o.o. w latach 2021 – 2025  
nowego sprzętu, maszyn i urządzeń fitness znajdujących się w ofercie OLYMP S.A, co pozwoli na 
zwiększenie zasięgu działalności i podniesienie jakości usług świadczonych przez VENDU sp. z o.o. 
 
W dniu 9 czerwca 2021 roku OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu podpisał list intencyjny z MyOrganiq sp. 
z o.o. z siedzibą w Swarzędzu, celem podjęcia współpracy jest zakup przez MyOrganiq sp. z o.o. w latach 
2021 – 2024 nowego sprzętu, maszyn i urządzeń fitness znajdujących się w ofercie OLYMP S.A, co pozwoli 
na zwiększenie zasięgu działalności i podniesienie jakości usług świadczonych przez MyOrganiq sp. z o.o. 
 
Z uwagi na poniesioną stratę netto, podobnie jak w roku 2020, Zarząd Spółki przeprowadził na dzień 31 
grudnia 2021 r. test na utratę wartości niematerialnych i prawnych, w tym wartości firmy oraz znaku 
towarowego. Wartości niematerialne i prawne stanowią najbardziej istotną pozycje aktywów OLYMP S.A. 
Z uwagi na zmienne otoczenie makroekonomiczne OLYMP S.A. okresowo weryfikuje przesłanki mogące 
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świadczyć o utracie wartości odzyskiwalnej swojego majątku. Przeprowadzając wyżej wymieniony test, 
Zarząd Jednostki oparł się na przygotowanych predykcjach wyników finansowych opracowanych na 
podstawie planowanych na najbliższe lata działań operacyjnych. Prognozy te Zarząd uznał za najbardziej 
realne do osiągnięcia zarówno w zakresie przychodów jak i kosztów operacyjnych, a także zastosowanej 
stopy dyskontowej. Na dzień 31 grudnia 2021 r. OLYMP S.A. dokonał analizy przesłanek i zidentyfikował 
czynniki, które w istotny sposób mogły przyczynić się do zmiany wartości posiadanych wartości 
niematerialnych i prawnych. Przeprowadzone testy wykazały konieczność dokonania odpisu 
aktualizującego wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa „sklep fitness” oraz zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa „serwis”, a także brak konieczności dokonania odpisu dla znaku towarowego 
OLYMP oraz dokumentacji technicznej. Główną przyczyną dokonania odpisów aktualizujących wartość 
ww. WNiP stanowiła sytuacja makroekonomiczna wywołana pandemią COVID-19. Pandemia wpłynęła 
negatywnie na sytuacje w branży fitness w latach 2020-2021, w tym na wyniki finansowe wygenerowane 
w tym okresie przez OLYMP S.A. Jednocześnie w przypadku ustania czynników, o których mowa powyżej 
oraz w przypadku realizacji zakładanych przez nas prognoz finansowych (w tym przede wszystkim 
dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży oraz powrót do dodatniej rentowności prowadzonej przez 
OLYMP S.A. działalności, w tym działalności związanej z ZCP „sklep fitness.pl” oraz ZCP „serwis” ) odpisy 
aktualizujące wartość WNiP zawiązane według stanu na 31 grudnia 2021 r. będą mogły zostać odwrócone 
w kolejnych okresach. 
 
Dnia 1 czerwca 2022 r. została zawarta umowa sprzedaży przedsiębiorstwa pana Jana Pańków - ZPUH Jan 
Pańków. Na podstawie wskazanej umowy Emitent nabył nieruchomość, na której znajduję się zakład 
produkcyjny wraz z prawami własności pozostałego rzeczowego majątku trwałego i innych ruchomości 
wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa, w tym park maszynowy, narzędzia do obróbki detali, 
produkcji, zapasy i materiały za kwotę 1.300.000 zł. Emitent nabył prawo własność przedsiębiorstwa 
ZPUH Jan Pańków (skutek rozporządzający umowy) w dniu podpisania umowy. Ponadto zakład został już 
przekazany Emitentowi w posiadanie i od sierpnia 2022 r. Emitent rozpoczął w nim produkcje sprzętu 
fitness. Cena sprzedaży została podzielona na pięć rat, której płatność ostatniej przypada na dzień 31 
marca 2023 r.” 
 
W czerwcu 2022 roku Spółka podpisała z firmą Core Health & Fitness LLC umowę dystrybucji sprzętu do 
ćwiczeń oraz innych produktów pod markami Star Trac, Stair Master, Schwin Fitness Indoor Cycles, 
Nautilus Commercial& Throwdown i będzie pełnić w ramach podpisanej Umowy role niewyłącznego 
dystrybutora  pod markami wymienionymi wyżej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo, w 
ramach podpisanej Umowy firma CORE udzieliła OLYMP niewyłącznej licencji uprawniającej do 
korzystania ze znaków towarowych i oznaczeń CORE umieszczonych na Produktach na cele promocyjne 
związane z wykonywaniem Umowy, w tym na promocje produktów. Dzięki podpisanej Umowie, Spółka 
uzyskała jeszcze lepsze ceny zakupu urządzeń dla marek opisanych powyżej, co przyczyni się do 
zwiększenia konkurencyjności oferowanych przez OLYMP w ramach dystrybucji produktów marki CORE 
jak również co istotne pozwoli na zwiększenie marży handlowej na sprzedawanych produktach.  
 
27 czerwca 2022 r. Emitent zawarł umowę ramową z Benefit Systems S.A., której przedmiotem było 
określenie zasad sprzedaży, dostawy i montażu sprzętu oraz urządzeń sportowych przez Emitenta na 
rzecz Benefit Systems S.A. w klubach fitness Benefit Systems S.A. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w 
ramach poszczególnych zamówień, na warunkach cenowych określonych w ofercie Olymp S.A. 
Również 27 czerwca 2022 r. Spółka zawarła umowę ramową z Benefit Partners sp. z o.o., której 
przedmiotem było określenie zasad sprzedaży, dostawy i montażu sprzętu oraz urządzeń sportowych 
przez Olymp S.A. w klubach fitness wskazanych przez Benefit Partners sp. z o.o. i znajdujących się na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w ramach poszczególnych zamówień, na warunkach cenowych 
wskazanych w ofercie Emitenta. 
 
W III kwartale 2022 r. Emitent rozpoczął realizację zawartej w dniu 27 czerwca 2022 roku Umowy 
ramowej z Benefit Partners sp. z o.o.. Emitent otrzymał pierwsze dwa pilotażowe zamówienia na sprzęt 
fitness, na łączną kwotę 746.102,02 zł brutto, które zostały zrealizowane odpowiednio do klubu fitness w 
Gorzowie Wielkopolskim oraz klubu Step One mieszczącego się Termach Maltańskich w Poznaniu. 
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Ponadto Spółka finalizuje negocjacje z MyOrganiq sp. z o.o., Just GYM sp. z o.o. , VENDU sp. z o.o., INNTEC 
S.A.,  a umowy z tymi podmiotami mają zostać zawarte do końca 2022 roku. 
 
 
13. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej 

Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu 
danych finansowych, o których mowa w Rozdziale V 

 
Po zakończeniu III kwartału 2022 r., w ramach współpracy z jednym z agentów Olymp S.A. działającym 
na terenie kraju, został dostarczony sprzęt fitness marki OLYMP na potrzeby stacjonujących w Polsce 
wojsk armii amerykańskiej w okolicach Rzeszowa. Zrealizowana wartość sprzedaży w październiku 2022 
r. w ramach tego projektu wyniosła 147.600,00zł brutto.  
Równolegle prowadzone są dalsze rozmowy z Agentem Spółki w ramach realizacji sukcesywnych 
projektów i dostawy kolejnej partii sprzętu fitness na potrzeby wojsk stacjonujących w Polsce w różnych 
lokalizacjach. 
Jednocześnie w ramach współpracy z firmą Benefit Partners sp. z o.o., prowadzone są zaawansowane 
rozmowy dotyczące kolejnych zakupów ze strony Benefit Partners sp. z o.o. jeszcze bieżącym roku, w 
ramach wymiany sprzętu w poszczególnych klubach fitness należących do grupy Benefit Systems.  
 
Równolegle prowadzone są dalsze rozmowy z agentem Spółki w ramach realizacji sukcesywnych 
projektów i dostawy kolejnej partii sprzętu fitness na potrzeby wojsk stacjonujących w Polsce w różnych 
lokalizacjach. 
 

 

14. Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta 

Dane o członkach Zarządu Emitenta 
Zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 1-3 Statutu Zarząd Olymp S.A. składa się z jednego albo większej 

liczby członków. Zarząd powołuje się na pięć lat. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia 

Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy 

jego urzędowania. Liczbę członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, określa Rada Nadzorcza. 

Członów powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, a członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę 

Nadzorczą w każdym czasie. 

 

Na dzień utworzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego zarząd składał się z jednego członka – 

Prezesa Zarządu. 

 

Sylwia Czepiżak – Prezes Zarządu  

  

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana  

  

Sylwia Czepiżak, Prezes Zarządu Olymp S.A., termin upływu kadencji 21.01.2025 r. 

  

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

 

Ukończone Studia Magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Od 2002 roku   

związana z branżą fitness jako trener, szkoleniowiec i osoba zarządzająca zespołem. 

 

Doświadczenie zawodowe zdobyte w prestiżowych klubach fitness w Polsce i za granicą (Holandia , 

Szwecja) 
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c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

emitenta  

 

 Wskazana osoba pełni obowiązki Prezesa Zarządu STR_FITNESS Sp. z o.o., od której Emitent 31 stycznia 

2020 zakupił Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa w postaci serwisu maszyn siłowych. 

STR Fitness Sp. z o.o. wykonuje działalność która może zostać uznana za częściowo konkurencyjną, jednak 

Zarząd Emitenta zwraca uwagę na fakt, że STR Fitness Sp. z o.o. zajmuje się przede wszystkim serwisem 

urządzeń siłowych wykonanych przez bezpośrednią konkurencję Emitenta. Z uwagi na taki stan rzeczy 

Emitent nie ma realnej możliwości uzyskania potrzebnych certyfikatów na serwis tych urządzeń. Spółka 

STR Fitness Sp. z o.o. użycza dodatkowo za opłatą kadrę pracowniczą, co pozwala na wykorzystanie w 

pełni możliwości zakupionego w styczniu Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. W 2020 roku łączne 

płatności z tego tytułu wyniosły 300.440,97 PLN brutto, w tym 250.000,00 PLN w ramach opisanej w 

Dokumencie Informacyjnym transakcji zakupu ZCP, 50.025,84 PLN w pozostałych transakcjach w których 

nabywcą był Olymp S.A. oraz 415,13 PLN w ramach transakcji w których nabywcą było STR Fitness Sp. z 

o.o. W roku 2021 wartość transakcji z STR Sp. z o.o. wyniosła 37.247,73 PLN brutto. 

Emitent zaznacza również, że spółka STR Fitness Sp. z o.o. zajmuje się także serwisem sprzętu 

zakupionego przez spółkę Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Jest to działanie pozwalające na optymalizację 

procesu – pozyskanie potrzebnych przepustek wymagałoby od Emitenta nieproporcjonalnie dużego 

zaangażowania w stosunku do możliwego przychodu z wykonanych prac serwisowych. 

 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana 

osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, 

czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem  

  

 Wskazana osoba od listopada 2018 r. jest członkiem zarządu w STR-FITNESS SP. Z O.O 

 

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym  

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub 

przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa 

obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz 

działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

  

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa o których mowa w art. 

18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie 

lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w 

rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 

członka organu zarządzającego lub nadzorczego  
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W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 

członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

  

g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej  

  

Wskazana osoba pełni obowiązki Prezesa Zarządu STR_FITNESS Sp. z o.o., od której Emitent 31 stycznia 

2020 zakupił Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa w postaci serwisu maszyn siłowych. 

STR Fitness Sp. z o.o. wykonuje działalność która może zostać uznana za konkurencyjną, jednak Zarząd 

Emitenta zwraca uwagę na fakt, że STR Fitness Sp. z o.o. zajmuje się przede wszystkim serwisem urządzeń 

siłowych wykonanych przez bezpośrednią konkurencję Emitenta. Z uwagi na taki stan rzeczy Emitent nie 

ma realnej możliwości uzyskania potrzebnych certyfikatów na serwis tych urządzeń. Spółka STR Fitness 

Sp. z o.o. użycza dodatkowo za opłatą kadrę pracowniczą, co pozwala na wykorzystanie w pełni 

możliwości zakupionego w styczniu Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. W 2020 roku łączne 

płatności z tego tytułu wyniosły 300.440,97 PLN brutto, w tym 250.000,00 PLN w ramach opisanej w 

Dokumencie Informacyjnym transakcji zakupu ZCP, 50.025,84 PLN w pozostałych transakcjach w których 

nabywcą był Olymp S.A. oraz 415,13 PLN w ramach transakcji w których nabywcą było STR Fitness Sp. z 

o.o. W roku 2021 wartość transakcji z STR Sp. z o.o. wyniosła 37.247,73 PLN brutto. 

Emitent zaznacza również, że spółka STR Fitness Sp. z o.o. zajmuje się także serwisem sprzętu 

zakupionego przez spółkę Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Jest to działanie pozwalające na optymalizację 

procesu – pozyskanie potrzebnych przepustek wymagałoby od Emitenta nieproporcjonalnie dużego 

zaangażowania w stosunku do możliwego przychodu z wykonanych prac serwisowych. 

  

h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

  

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych 

Dane o członkach Rady Nadzorczej Emitenta 
 

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 

• Rajmund Świtajski – członek Rady Nadzorczej 

• Aldona Zambroziewicz-Moczulska– członek Rady Nadzorczej 

• Marta Anna Buszewska – Hauser członek Rady Nadzorczej 

• Dominik Hauser– członek Rady Nadzorczej 

• Krzysztof Sommerrey– członek Rady Nadzorczej 

 

 

W dniu 30 września 2022 r. powołano powyższą Radę Nadzorczą na nową pięcioletnią kadencję, niniejsza 

zmiana została zarejestrowana w KRS 1 grudnia 2022 r. 
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Rajmund Świtajski – członek Rady Nadzorczej  

 

a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana.  

 

Rajmund Świtajski, Członek Rady Nadzorczej Olymp SA, termin upływu kadencji: 30.09.2027 r.  

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.  

 

Pan Rajmund Świtajski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet 

Ekonomiczny). W 1982 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Zawodowo Pan Rajmund 

Świtajski od kilku lat zajmuje się obrotem produktami smarnymi.  

 

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta.  

 

Pan Rajmund Świtajski nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.  

 

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech 

lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze 

wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem.  

 

Pan Rajmund Świtajski nie jest, poza pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej Emitenta, członkiem 

organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego.  

Pan Rajmund Świtajski nie był w okresie ostatnich trzech lat członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego.  

 

e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w 

Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, 

albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego w okresie co najmniej ostatnich 

pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy 

zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Rajmund Świtajski nie został skazany za przestępstwa, o których mowa 

w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani za przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o 

ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani też za analogiczne 

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.  

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Rajmund Świtajski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  

 

f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, 

w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.  

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, restrukturyzacja, zarząd komisaryczny lub 

likwidacja podmiotu, w którym Pan Rajmund Świtajski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego.  
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g) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

 

Pan Rajmund Świtajski nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, 

ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

 

h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 

Pan Rajmund Świtajski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Aldona Zambroziewicz-Moczulska – członek Rady Nadzorczej 

  

a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana.  

 

Aldona Zambroziewicz-Moczulska, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 30.09.2027 r.  

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.  

 

Pani Aldona Zambroziewicz-Moczulska jest absolwentem Prawa na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ukończyła studia menadżerskie w Wyższej Szkole 

Bankowej w Poznaniu. Zawodowo Pani Aldona Zambroziewicz-Moczulska od kilku lat zajmuje stanowisko 

dyrektora finansowego.  

 

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta.  

 

Pani Aldona Zambroziewicz-Moczulska nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.  

 

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech 

lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze 

wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem.  

 

Pani Aldona Zambroziewicz-Moczulska (poza obecnym pełnieniem funkcji członka organu nadzorczego 

Emitenta) jest lub była w okresie co najmniej ostatnich trzech lat członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych:  

• OLYMP Finance S.A.: członek rady nadzorczej od 8 lipca 2022 r. do obecnie;  

• Olymp S.A. (Emitent): członek rady nadzorczej poprzedniej kadencji jako powołany w trybie kooptacji 

od 3 stycznia 2022 r. do 30.09.2022 r.  

 

Pani Aldona Zambroziewicz-Moczulska w okresie co najmniej ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem 

spółki prawa handlowego, jak także obecnie takim wspólnikiem nie jest.  
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e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w 

Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, 

albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego w okresie co najmniej ostatnich 

pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy 

zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Aldona Zambroziewicz-Moczulska nie została skazana za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani za przestępstwa określone 

w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, 

ani też za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.  

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Aldona Zambroziewicz-Moczulska nie otrzymała sądowego zakazu 

działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  

 

f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, 

w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.  

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, restrukturyzacja, zarząd komisaryczny lub 

likwidacja podmiotu, w którym Pani Aldona Zambroziewicz-Moczulska pełniła funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego.  

 

g) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

 

Pani Aldona Zambroziewicz-Moczulska nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do 

działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

 

h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 

Pani Aldona Zambroziewicz-Moczulska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Marta Anna Buszewska-Hauser – członek Rady Nadzorczej 

 

a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana.  

 

Marta Anna Buszewska-Hauser, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 30.09.2027 r.  

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.  

 

Pani Marta Buszewska-Hauser jest absolwentem: Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: Psychologia. Zawodowo Pani Marta Buszewska-Hauser od kilku lat 

specjalizuje się w zarządzaniu przedsiębiorstwem i rekrutacją pracowników.  
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c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta.  

 

Pani Marta Buszewska-Hauser nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.  

 

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech 

lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze 

wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem.  

 

Pani Marta Buszewska-Hauser Hauser (poza obecnym pełnieniem funkcji członka organu nadzorczego 

Emitenta) jest lub była w okresie co najmniej ostatnich trzech lat członkiem organów zarządzających:  

• Mado Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: członek zarządu od 22.12.2017 r. do 

obecnie;  

• Mado Management Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: członek zarządu od 30.04.2021 r. do 

30.04.2022 r.  

 

Pani Marta Buszewska-Hauser jest lub była w okresie co najmniej ostatnich trzech lat wspólnikiem/ 

akcjonariuszem:  

• Mado Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: od 22.12.2017 r. do obecnie;  

• Mado Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (KRS: 0000970350): od 1.06.2022 r. 

do obecnie;  

• Mado Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (KRS: 0000723962): od 19.03.2018 

r. do 29.04.2021 r.;  

• Mado Management Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: od 30.04.2021 r. do 30.04.2022 r.;  

• OLYMP S.A. (Emitent): akcjonariusz od 25.11.2021 r. do obecnie.  

 

e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w 

Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, 

albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego w okresie co najmniej ostatnich 

pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy 

zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Marta Buszewska-Hauser nie została skazana za przestępstwa, o 

których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani za przestępstwa określone w Ustawie o 

obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani też za 

analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.  

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Marta Buszewska-Hauser nie otrzymała sądowego zakazu działania 

jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  

 

f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, 

w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.  

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, restrukturyzacja, zarząd komisaryczny lub 

likwidacja podmiotu, w którym Pani Marta Buszewska-Hauser pełniła funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego.  
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g) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

 

Pani Marta Buszewska-Hauser nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności 

Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

 

h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 

Pani Marta Buszewska-Hauser nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Dominik Hauser – członek Rady Nadzorczej 

 

a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana.  

 

Dominik Hauser, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 30.09.2027 r.  

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.  

 

Pan Dominik Hauser jest absolwentem:  

• Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

kierunek: Gospodarka Przestrzenna,  

• Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 

kierunek: Szacowanie nieruchomości,  

• Zawodowo Pan Dominik Hauser od kilku lat specjalizuje się w usługach finansowych dla firm i osób 

fizycznych, kredytach, leasingach, inwestycjach kapitałowych, faktoringu, ubezpieczeniach.  

 

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta.  

 

Pan Dominik Hauser nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.  

 

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech 

lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze 

wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem.  

 

Pan Dominik Hauser (poza obecnym pełnieniem funkcji członka organu nadzorczego Emitenta) jest lub 

był w okresie co najmniej ostatnich trzech lat członkiem organów zarządzających lub nadzorczych:  

• Mado Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: członek zarządu od 22.12.2017 r. do 

obecnie;  

• Consilians spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: prezes zarządu od 19.04.2019 r. do obecnie;  

• Mado Management Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: członek zarządu od 30.04.2021 r. do 

30.04.2022 r.;  
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• Olymp S.A. (Emitent): członek rady nadzorczej poprzedniej kadencji jako powołany w trybie kooptacji 

od 3 stycznia 2022 r. do 30.09.2022 r.;  

• OLYMP Finance S.A.: członek rady nadzorczej od 8 lipca 2022 r. do obecnie.  

 

Pan Dominik Hauser jest lub był w okresie co najmniej ostatnich trzech lat wspólnikiem:  

• Mado Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: od 22.12.2017 r. do obecnie;  

• Consilians spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: od 19.04.2019 r. do obecnie;  

• Mado Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (KRS: 0000970350): od 1.06.2022 r. 

do obecnie;  

• Mado Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (KRS: 0000723962): od 19.03.2018 

r. do 29.04.2021 r.;  

• Mado Management Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: od 30.04.2021 r. do 30.04.2022 r.  

 

e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w 

Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, 

albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego w okresie co najmniej ostatnich 

pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy 

zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Dominik Hauser nie został skazany za przestępstwa, o których mowa 

w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani za przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o 

ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani też za analogiczne 

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.  

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Dominik Hauser nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  

 

f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, 

w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.  

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, restrukturyzacja, zarząd komisaryczny lub 

likwidacja podmiotu, w którym Pan Dominik Hauser pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego.  

 

g) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

 

Pan Dominik Hauser nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani 

nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

 

h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 

Pan Dominik Hauser nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
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Krzysztof Sommerrey – członek Rady Nadzorczej 

 

a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana.  

 

Krzysztof Sommerrey, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 30.09.2027 r.  

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.  

 

Pan Krzysztof Sommerrey jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na kierunku Automatyka i 

Robotyka, specjalność Komputerowe Systemy Sterowania. Zawodowo Pan Krzysztof Sommerrey od kilku 

lat specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania.  

 

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta.  

 

Pan Krzysztof Sommerrey nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.  

 

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech 

lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze 

wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem.  

 

Pan Krzysztof Sommerrey (poza obecnym pełnieniem funkcji członka organu nadzorczego Emitenta) jest 

lub był w okresie co najmniej ostatnich trzech lat członkiem organów zarządzających lub nadzorczych:  

• OLYMP Finance S.A.: członek rady nadzorczej od 8 lipca 2022 r. do obecnie;  

• Olymp S.A. (Emitent): członek rady nadzorczej poprzedniej kadencji jako powołany w trybie kooptacji 

od 3 stycznia 2022 r. do 30.09.2022 r.  

 

Pan Krzysztof Sommerrey w okresie co najmniej ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem spółki prawa 

handlowego, jak także obecnie takim wspólnikiem nie jest.  

 

e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w 

Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, 

albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego w okresie co najmniej ostatnich 

pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy 

zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  

 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Sommerrey nie został skazany za przestępstwa, o których 

mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani za przestępstwa określone w Ustawie  

o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani też za 

analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.  

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Sommerrey nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  
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f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, 

w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.  

 

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, restrukturyzacja, zarząd komisaryczny lub 

likwidacja podmiotu, w którym Pan Krzysztof Sommerrey pełnił funkcje członka organu zarządzającego 

lub nadzorczego (Pan Krzysztof Sommerrey w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego).  

 

g) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

 

Pan Krzysztof Sommerrey nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, 

ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

 

h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 

Pan Krzysztof Sommerrey nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

 
15. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co 

najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 
 
 

Akcjonariusz Akcje serii A 
Akcje serii 

B 

Akcje 

serii C i 

serii D 

Akcje 

serii E 

Akcje Udział w 

kapitale 

Głosy na 

WZA 

Udział w 

głosach razem 

Sommerrey & Partners Kancelaria 

Radców Prawnych spółka 

komandytowa 

800.000 2130000 - - 2930000 44% 3730000 50,00% 

Michał Ręczkowicz - 1350000 -   1350000 20,27% 1350000 18,10% 

Hubert Sommerrey - 30000 1000   31000 0,4654% 31000 0,41554% 

Marta Buszewska-Hauser    400000 400000 6,01 % 400000 5,36 % 

Pozostali - 850000 1099000  1949000 29,26 % 1949000 26,12 % 

Razem 800.000 4360000 
1.100.00

0 
  6660000 100% 7460000 100% 

 
  

Źródło: Emitent 
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V. Sprawozdania finansowe 
1. Sprawozdanie finansowe Olymp S.A. za 2021 r.  
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2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o 
zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 
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4. Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r. 
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3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania 
finansowego Olymp S.A. za rok 2021 
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VI. Kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 r. 
1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe 

 

 

BILANS 
     

Wyszczególnienie  Stan na 30.09.2022   Stan na 30.09.2021  

     

     

     

AKTYWA   

A.  AKTYWA TRWAŁE                     2 325 377,04                       2 111 991,06     

I.  Wartości niematerialne i prawne                        475 361,28                          855 049,81     

1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych   

2.  Wartość firmy                                100,00                          100 758,13     

3.  Inne wartości niematerialne i prawne                        475 261,28                          754 291,68     

4.  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   

II.  Rzeczowe aktywa trwałe                     1 355 888,41                                  658,63     

1.  Środki trwałe                     1 355 888,41                                  658,63     

a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)                        761 918,70      

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                        325 856,30      

c) urządzenia techniczne i maszyny                        251 070,92      

d) środki transportu   

e) inne środki trwałe                           17 042,49                                  658,63     

2. Środki trwałe w budowie   

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                          -                                              -       

1.  Od jednostek powiązanych   

2.  Od pozostałych jednostek   

III.  Należności długoterminowe                                          -                                              -       

1.  Od jednostek powiązanych   

2.  Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

3.  Od pozostałych jednostek   

IV.  Inwestycje długoterminowe                        490 000,00                       1 250 000,00     

1.  Nieruchomości   

2.  Wartości niematerialne i prawne   

3.  Długoterminowe aktywa finansowe                        490 000,00                       1 250 000,00     

a) w jednostkach powiązanych                        490 000,00                       1 250 000,00     

    - udziały lub akcje                        490 000,00                       1 250 000,00     

    - inne papiery wartościowe   

    - udzielone pożyczki   

    - inne długoterminowe aktywa finansowe   

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

                                         -                                              -       

    - udziały lub akcje   

    - inne papiery wartościowe   

    - udzielone pożyczki   

    - inne długoterminowe aktywa finansowe   

c) w pozostałych jednostkach                                          -                                              -       

    - udziały lub akcje   

    - inne papiery wartościowe   

    - udzielone pożyczki   

    - inne długoterminowe aktywa finansowe   

4. Inne inwestycje Długoterminowe   

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                             4 127,35                               6 282,62     

1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                810,00                                  810,00     

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe                             3 317,35                               5 472,62     

     

Wyszczególnienie  Stan na 30.09.2022   Stan na 30.09.2021  
     
     

B.  AKTYWA OBROTOWE                     2 066 328,29                       1 720 691,40     

I.  Zapasy                        486 903,81                          345 268,82     

1.  Materiały   

2.  Półprodukty i produkty w toku   

3.  Produkty gotowe   

4.  Towary                        248 123,03                          216 018,41     
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5.  Zaliczki na dostawy                        238 780,78                          129 250,41     

II.  Należności krótkoterminowe                     1 498 663,72                       1 189 793,67     

1.  Należności od jednostek powiązanych                                          -                                              -       

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                          -                                              -       

    - do 12 miesięcy   

    - powyżej 12 miesięcy   

b) inne   

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

                                         -                                              -       

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                          -                                              -       

    - do 12 miesięcy   

    - powyżej 12 miesięcy   

b) inne   

3. Należności od pozostałych jednostek                     1 498 663,72                       1 189 793,67     

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                     1 455 281,41                       1 163 505,77     

    - do 12 miesięcy                     1 455 281,41                       1 163 505,77     

    - powyżej 12 miesięcy   

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń 

                          41 909,40                             26 287,90     

c) inne                             1 472,91      

d) dochodzone na drodze sądowej   

III.  Inwestycje krótkoterminowe                           11 238,49                          184 929,33     

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                           11 238,49                          184 929,33     

a) w jednostkach powiązanych                                          -                                              -       

   - udziały lub akcje   

   - inne papiery wartościowe    

   - udzielone pożyczki   

   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   

b) w pozostałych jednostkach                             5 474,00                          159 425,34     

   - udziały lub akcje   

   - inne papiery wartościowe    

   - udzielone pożyczki                             5 474,00                          159 425,34     

   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                             5 764,49                             25 503,99     

   - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                             5 764,49                             25 503,99     

   - inne środki pieniężne   

   - inne aktywa pieniężne   

2. Inne inwestycje krótkoterminowe   

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                           69 522,27                                  699,58     

C.  NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY  

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE   

AKTYWA RAZEM:                     4 391 705,33                       3 832 682,46     

     

Wyszczególnienie  Stan na 30.09.2022   Stan na 30.09.2021  

     

     

  PASYWA   

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY                     2 094 932,83                       1 878 238,63     

I.     Kapitał (fundusz) podstawowy                     3 330 000,00                       3 130 000,00     

II.   Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                        678 564,01                          478 564,01     

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością 
nominalną udziałów (akcji) 

                       200 000,00      

III.    Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:  

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej   

IV.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:  

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki   

- na udziały (akcje) własne   

V.  Zysk (strata) z lat ubiegłych -                   1 979 905,80     -                 1 385 141,57     

VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego                           66 274,62     -                    345 183,81     

VII.   Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 

B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.                     2 296 772,50                       1 954 443,83     

I.   Rezerwy na zobowiązania                                810,00                                  810,00     

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                810,00                                  810,00     

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                          -                                              -       

     - długoterminowa   

     - krótkoterminowa   

3. Pozostałe rezerwy                                          -                                              -       

     - długoterminowa   

     - krótkoterminowa   
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II. Zobowiązania długoterminowe                           75 781,07                                            -       

1.  Wobec jednostek powiązanych   

2.  Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

3.  Wobec pozostałych jednostek                           75 781,07                                            -       

a) kredyty i pożyczki                           75 781,07      

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                          -        

c) inne zobowiązania finansowe   

d) zobowiązania wekslowe   

e) inne   

III. Zobowiązania krótkoterminowe                     2 211 181,43                       1 946 435,19     

1.  Wobec jednostek powiązanych                        406 522,74                          260 000,00     

a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                          -                                              -       

     - do 12 miesięcy   

     - powyżej 12 miesięcy   

b)  inne                        406 522,74                          260 000,00     

2.  Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

                                         -                                              -       

a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                          -                                              -       

     - do 12 miesięcy   

     - powyżej 12 miesięcy   

b)  inne   

3.   Wobec pozostałych jednostek                     1 804 658,69                       1 686 435,19     

a)  kredyty i pożyczki                        348 285,16                          126 283,05     

b)  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

c)  inne zobowiązania finansowe   

d)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                        710 044,64                          425 578,20     

     - do 12 miesięcy                        710 044,64                          425 578,20     

     - powyżej 12 miesięcy   

e) zaliczki otrzymane na dostawy                       126 392,51     

f)  zobowiązania wekslowe   

g)  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń                        110 008,98                               3 489,53     

h)  z tytułu wynagrodzeń                             6 135,49                               4 664,90     

i)  inne                        630 184,42                       1 000 027,00     

4. Fundusze specjalne   

IV.  Rozliczenia międzyokresowe                             9 000,00                               7 198,64     

1.  Ujemna wartość firmy   

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe                             9 000,00                               7 198,64     

 - długoterminowe   

 - krótkoterminowe                             9 000,00                               7 198,64     

PASYWA RAZEM:                     4 391 705,33                       3 832 682,46     

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT     

(WARIANT PORÓWNAWCZY)     
        

Wyszczególnienie  Od 01.07.2022 
do 30.09.2022 

Od 01.07.2021 
do 30.09.2021 

Od 01.01.2022 
do 30.09.2022 

Od 01.01.2021 
do 30.09.2021 

        

        

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,      725 974,33          122 140,17       1 720 409,87          425 784,70     

  w tym: od jednostek powiązanych                     -                          -              65 620,00           46 007,59     

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów        76 923,88            61 286,21          344 574,26          106 307,19     

II.  Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość 
dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 

                    -                           -                            -       

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki 

                    -                           -                            -       

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów      649 050,45            60 853,96       1 375 835,61          273 469,92     

B. Koszty działalności operacyjnej      676 257,87          250 753,02       1 652 131,18          877 541,60     

I. Amortyzacja         37 972,90           42 059,27          106 364,14         126 415,40     

II.  Zużycie materiałów i energii        11 452,82                         -              12 602,82                         -       

III. Usługi obce       279 531,79          134 653,29          537 752,17          431 143,94     

IV. Podatki i opłaty, w tym:                      -                           -              15 000,00                 100,00     
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  - podatek akcyzowy                     -                           -         

V. Wynagrodzenia         26 381,55           20 656,36            69 793,65           56 461,64     

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia          2 656,06              1 720,32              6 563,81              5 160,96     

VII. Pozostałe koszty rodzajowe          2 413,70              5 019,74            17 497,09            10 628,09     

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów      315 849,05            46 644,04          886 557,50          247 631,57     

C. Wynik ze sprzedaży (A-B)        49 716,46     -    128 612,85            68 278,69     -    451 756,90     

D. Pozostałe przychody operacyjne                 1,17                   59,52                     3,25          107 317,02     

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 
trwałych 

                    -                           -                            -       

II.  Dotacje                      -                           -                            -       

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                     -                          -                           -       

IV. Inne przychody operacyjne                 1,17                   59,52                     3,25          107 317,02     

E. Pozostałe koszty operacyjne               41,81                     1,05                   44,48                     3,90     

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                     -                           -                            -       

II.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                     -                           -                            -       

III. Inne koszty operacyjne               41,81                    1,05                   44,48                    3,90     

F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)        49 675,82     -    128 554,38            68 237,46     -    344 443,78     

G. Przychody finansowe                     -                           -                3 750,00                         -       

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                     -                           -                           -                           -       

  a) od jednostek powiązanych, w tym:                     -                           -                            -       

 - w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale 

                    -                           -                            -       

 b) od jednostek pozostałych, w tym:                     -                          -                           -       

 - w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale 

                    -                           -                            -       

II. Odsetki, w tym:                      -                           -                3 750,00                         -       

  - od jednostek powiązanych                     -                          -                           -       

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                     -                           -                            -       

 - w jednostkach powiązanych                     -                           -                            -       

IV. Aktualizacja wartości inwestycji                     -                          -                           -       

V. Inne                       -                          -                           -       

H. Koszty 
finansowe 

             907,20                 286,14              5 712,84                 740,03     

I. Odsetki, w tym:              632,04                         -                   632,04                   57,00     

  - dla jednostek powiązanych                     -                          -                           -       

II.  Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w 
tym: 

                    -                          -                           -       

 - w jednostkach powiązanych                     -                           -                            -       

III. Aktualizacja wartości inwestycji                     -                          -                           -       

IV. Inne               275,16                286,14              5 080,80                683,03     

I. Wynik brutto 
(I+/-J) 

        48 768,62     -    128 840,52            66 274,62     -    345 183,81     

J. Podatek dochodowy                     -                           -                            -       

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

                    -                          -                           -       

L. Wynik netto (K-L-M)        48 768,62     -    128 840,52            66 274,62     -    345 183,81     
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH      

(METODA 
POŚREDNIA) 

     

        

Wyszczególnienie  Od 
01.07.2022 

do 
30.09.2022 

Od 
01.07.2021 

do 
30.09.2021 

Od 
01.01.2022 

do 
30.09.2022 

Od 
01.01.2021 

do 
30.09.2021 

        

        

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ 

    

I. Zysk (strata) netto  48 768,62 -128 840,52 66 274,62 -345 183,81 

II. Korekty razem  -611 927,62 74 147,81 -66 285,38 236 597,58 

1. Amortyzacja  37 972,90 42 059,27 106 364,14 126 415,40 

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  0,00  0,00 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  0,00  0,00 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  0,00  0,00 

5. Zmiana stanu 
rezerw 

  0,00  0,00 

6. Zmiana stanu 
zapasów 

 -79 004,38 -145 161,77 -89 925,63 -155 089,48 

7. Zmiana stanu 
należności 

 -495 696,18 4 962,83 -926 232,84 827 457,36 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów 

-10 089,82 171 065,34 911 974,66 -452 472,59 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -65 110,14 1 222,14 -68 465,71 -2 456,63 

10. Inne korekty   0,00  -107 256,48 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II) -563 159,00 -54 692,71 -10,76 -108 586,23 

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
INWESTYCYJNEJ 

 0,00   

I. Wpływy  0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00  0,00 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne 

 0,00  0,00 

3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

 a) w jednostkach powiązanych  0,00  0,00 

 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 

 -zbycie aktywów finansowych  0,00  0,00 

 - dywidendy i udziały w zyskach  0,00  0,00 

 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  0,00  0,00 

 - odsetki   0,00  0,00 

 - inne wpływy z aktywów finansowych  0,00  0,00 

4. Inne wpływy 
inwestycyjne 

  0,00  0,00 

II. Wydatki  -58 000,00 0,00 1 359 748,00 250 000,00 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

-58 000,00 0,00 1 359 748,00 0,00 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  0,00  0,00 

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 250 000,00 

 a) w jednostkach powiązanych  0,00  0,00 

 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 250 000,00 

 - nabycie aktywów finansowych  0,00  250 000,00 

 - udzielone pożyczki długoterminowe  0,00  0,00 

4. Inne wydatki 
inwestycyjne 

  0,00  0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 58 000,00 0,00 -1 359 748,00 -250 000,00 

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
FINANSOWEJ 

 0,00   
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I. Wpływy  668 625,96 70 000,00 1 157 051,30 260 000,00 

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych 

0,00  0,00 

2. Kredyty i pożyczki  668 625,96 70 000,00 1 157 051,30 260 000,00 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  0,00  0,00 

4. Inne wpływy 
finansowe 

  0,00  0,00 

II. Wydatki  310 101,73 9 469,11 329 039,95 9 469,11 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych  0,00  0,00 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  0,00  0,00 

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 
zysku 

 0,00  0,00 

4. Spłaty kredytów i 
pożyczek 

 310 101,73 9 469,11 329 039,95 9 469,11 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych  0,00  0,00 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  0,00  0,00 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  0,00  0,00 

8. Odsetki   0,00  0,00 

9. Inne wydatki 
finansowe 

  0,00  0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 358 524,23 60 530,89 828 011,35 250 530,89 

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) -146 634,77 5 838,18 -531 747,41 -108 055,34 

E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM  0,00  0,00 

 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  0,00  0,00 

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 152 399,26 0,00 537 511,90 133 559,33 

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM 5 764,49 5 838,18 5 764,49 25 503,99 

 - o ograniczonej możliwości dysponowania  0,00  0,00 

 

   

ZESTAWIENIE ZMIAN   

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM   

   

Wyszczególnienie  Stan na 
30.09.2022  

 Stan na 
30.09.2021  

   

   

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) 2 028 658,21 2 223 422,44 

   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  0,00 

   b) korekty błędów podstawowych  0,00 

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach 2 028 658,21 2 223 422,44 

   1. Kapitał podstawowy na początek okresu 3 330 000,00 3 130 000,00 

      1.1. Zmiany kapitału podstawowego 0,00 0,00 

         a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 

            - wydania udziałów (emisji akcji)  0,00 

            - inne  0,00 

         b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 

            - umorzenia udziałów (akcji)  0,00 

            - inne  0,00 

      1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 3 330 000,00 3 130 000,00 

   2. Kapitał zapasowy na początek okresu 678 564,01 478 564,01 

      2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0,00 0,00 

         a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 

            - emisji akcji powyżej wartości nominalnej  0,00 

            - podziału zysku (ustawowo)  0,00 

            - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)  0,00 

            - inne  0,00 

         b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 
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            - pokrycia straty  0,00 

            - inne  0,00 

      2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 678 564,01 478 564,01 

   3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu  0,00 

      3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

         a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 

            - …  0,00 

         b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 

            - zbycia środków trwałych  0,00 

            - …  0,00 

      3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 

   4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu  0,00 

      4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0,00 0,00 

         a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 

            - …  0,00 

         b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 

            - …  0,00 

      4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 

   5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 385 141,57 -1 241 413,34 

      5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -1 385 141,57 -1 241 413,34 

         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  0,00 

         b) korekty błędów podstawowych  0,00 

      5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 -1 241 413,34 

         a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 

            - podziału zysku z lat ubiegłych  0,00 

            - …  0,00 

         b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 

            - …  0,00 

      5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  0,00 

      5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu  -1 241 413,34 

         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  0,00 

         b) korekty błędów podstawowych  0,00 

      5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1 385 141,57 -143 728,23 

         a) zwiększenia (z tytułu) -594 764,23 -143 728,23 

            - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -594 764,23 -143 728,23 

            - …  0,00 

         b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 

            - …  0,00 

      5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 979 905,80 -1 385 141,57 

      5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 979 905,80 -1 385 141,57 

   6. Wynik netto 66 274,62 -345 183,81 

   a) zysk netto 66 274,62 0,00 

   b) strata netto  -345 183,81 

   c) odpisy z zysku  0,00 

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 2 094 932,83 1 878 238,63 

III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia 
straty) 

2 094 932,83 1 878 238,63 
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2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach 
stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 

 
Nie wprowadzono żadnych zmian w zasadach rachunkowości. 
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3. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność 

Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale 
 
 
W III kwartale 2022 roku Emitent skoncentrował się na realizacji zawartej w dniu 27 czerwca 2022 roku, 
Umowy ramowej z Benefit Partners sp. z o.o., której przedmiotem było określenie zasad sprzedaży, 
dostawy i montażu sprzętu fitness oraz urządzeń sportowych przez Olymp S.A. w klubach fitness 
wskazanych przez Benefit Partners sp. z o.o. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 
poszczególnych zamówień, na warunkach cenowych wskazanych w ofercie Spółki. Wraz z podpisaniem 
Umowy ramowej z Benefit Partners sp. z o.o., Emitent otrzymał pierwsze dwa pilotażowe zamówienia na 
sprzęt fitness, na łączną kwotę 746.102,02 zł brutto, które zostały zrealizowane odpowiednio do klubu 
fitness w Gorzowie Wielkopolskim oraz klubu Step One mieszczącego się Termach Maltańskich w 
Poznaniu. Spółka spodziewa się do końca b.r. kolejnych zamówień od Benefit Partners sp. z o.o. lub 
podmiotów z nim powiązanych. 
 
W III kwartale 2022 roku, Emitent wygenerował przychody na poziomie 725.974,33 zł, oznacza to wzrost 
przychodów w tym okresie o 603.834,16 zł w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021 i jest 
spowodowane wzrostem zainteresowania właścicieli klubów fitness inwestycjami w branży fitness i 
dalszym rozwojem swoich biznesów po okresie pandemii. Narastająco od początku roku, pomimo 
sezonowości sprzedaży w branży fitness, Emitent uzyskał przychody w wysokości 1.720.409,87 zł w 
porównaniu do przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego na poziomie 425.784,87 zł. Emitent 
zakończył III kwartał 2022 roku z zyskiem netto w wysokości 48.768,62 zł. 
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VII. Załączniki  
 

1. Statut Emitenta  
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2. Odpis z KRS 
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3. Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie 
zarejestrowanych przez sąd 

 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie istnieją zmiany statutu Spółki 
niezarejestrowane przez sąd. 
 
4. Opinia biegłego rewidenta z badania wartości wkładów niepieniężnych wniesionych w 

okresie ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału zakładowego emitenta lub jego 
poprzednika prawnego, chyba, że zgodnie z właściwymi przepisami prawa badanie wartości 
tych wkładów nie było wymagane  

 
W okresie ostatnich 2 lat obrotowych nie miało miejsca wniesienie wkładów niepieniężnych na pokrycie 
kapitału zakładowego emitenta lub jego poprzednika prawnego. 
 
 
5. Definicje skrótów 

 
Giełda, GPW, Giełda 
Papierów 
Wartościowych 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

KDPW, Krajowy Depozyt 
Papierów 
Wartościowych 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie 

Kodeks spółek 
handlowych, KSH 

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

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

MSR/ MSSF 
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/ Międzynarodowe Standardy 
Sprawozdawczości Finansowej 

NBP Narodowy Bank Polski 

NewConnect 
Alternatywny System Obrotu w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect 

NWZ, Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu  

Ordynacja podatkowa 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. 
Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) 

PLN PLN— jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

PSR Polskie Standardy Rachunkowości wg Ustawy o rachunkowości 

Rada Giełdy Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

Regulamin ASO, 
Regulamin NewConnect 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 
147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) 

Spółka Olymp Spółka 
Akcyjna, Olymp S.A., 
Emitent 

Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu  

Statut, Statut Emitenta, 
Statut Spółki 

Statut Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu  

Ustawa o KRS 
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. 
z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) 

Ustawa o obrocie, 
Ustawa o obrocie 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. 
U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) 
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instrumentami 
finansowymi 
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, 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 (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od 
czynności 
cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 
(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. 
Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) 

Ustawa o rachunkowości 
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 
152, poz. 1223, z późn. zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług 

Walne Zgromadzenie 
Spółki 

Walne Zgromadzenie Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu  

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

Zarząd, Zarząd Spółki, 
Zarząd Emitenta 

Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu  

 


