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DOKUMENT INFORMACYJNY  
ATLANTIS ENERGY S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU 

 

 
 

sporządzony na potrzeby wprowadzenia 10.000.000 akcji serii A 
oraz 504.000 akcji serii B do obrotu na rynku New Connect 
prowadzonym jako alternatywny system obrotu (ASO) 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., przeznaczonym głównie dla spółek, w których inwestowanie może być 
związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. 
 
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. 
 

 

 

 

 

I  AUTORYZOWANY DORADCA  I 
 

 
Warszawa, dnia 22 stycznia 2010 roku 
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Wstęp 
Niniejszy dokument jest Dokumentem Informacyjnym spółki akcyjnej Atlantis Energy S.A. z siedzibą w Płocku przygotowanym 
zgodnie z wymogami Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

 

1.1  Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi, 
adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji 
statystycznej i numerem według właściwej identyfikacji podatkowej 

 
Firma Emitenta: Atlantis Energy S.A. 
Forma prawna: spółka akcyjna 
Kraj siedziby: Polska 
Siedziba i adres: ul. Padlewskiego 18 lok. C, kod pocztowy 09 – 402 Płock 
Telefon: + 48 24 367 31 31 
Fax: + 48 24 366 06 26 
Adres poczty elektronicznej: biuro@atlantisenergy.pl 
Adres internetowy:  www.atlantisenergy.pl 
Numer KRS: 0000331800 
Numer Regon: 141814360 
Numer NIP: 7743107874 

 
1.2 Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Autoryzowanego Doradcy, wraz z numerami 

telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej 

 
Firma Autoryzowanego Doradcy: Łuczyński i Wspólnicy 
Forma prawna: spółka komandytowa 
Kraj siedziby: Polska 
Siedziba i adres: Warszawa, ul. Piękna 24/26, kod pocztowy 00 – 549 
Telefon: + 48 22 821 91 00 
Fax: + 48 22 821 91 04 
Adres poczty elektronicznej: biuro@liwlegal.pl 
Adres internetowy:  www.liwlegal.pl 
Numer KRS: 0000267837 

 
 
1.3 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych 

wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie 
 
Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadzonych jest: 
 
- 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, 
- 504.000 (pięćset cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. 
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2. Czynniki ryzyka 

2.1 Czynniki ryzyka związane z makrootoczeniem 

2.1.1         Ryzyko związane z otoczeniem prawnym 
 

Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogą rodzić dla Emitenta pewne ryzyko w zakresie prowadzonej przez 
niego działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności regulacji z dziedzin prawa handlowego, podatkowego, przepisów 
regulujących działalność gospodarczą, przepisów prawa pracy ubezpieczeń społecznych czy prawa papierów wartościowych. 
Należy zauważyć, iż przepisy polskiego prawa przechodzą obecnie proces intensywnych zmian związanych z dostosowaniem 
polskich przepisów do przepisów unijnych. Zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności Emitenta i na jego 
wyniki finansowe. Zmiany te mogą ponadto stwarzać problemy wynikające z niejednolitej wykładni prawa, która obecnie jest 
dokonywana nie tylko przez sądy krajowe, organy administracji publicznej, ale również przez sady wspólnotowe. Interpretacje 
dotyczące zastosowania przepisów, dokonywane przez sady i inne organy interpretacyjne bywają często niejednoznaczne lub 
rozbieżne, co może generować ryzyko prawne. Orzecznictwo sądów polskich musi pozostawać w zgodności z orzecznictwem 
wspólnotowym. Tymczasem niezharmonizowane z prawem unijnym przepisy prawa krajowego mogą budzić wiele wątpliwości 
interpretacyjnych oraz rodzić komplikacje natury administracyjno – prawnej. W głównej mierze ryzyko może rodzić stosowanie 
przepisów krajowych niezgodnych z przepisami unijnymi czy też odmiennie interpretowanymi. 

 

2.1.2    Ryzyko związane z polskim rynkiem energii 
  

Rynek energii w Polsce jest rynkiem regulowanym. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest organem, który z mocy Ustawy 
Prawo Energetyczne powołany jest do wykonywania zadań z zakresu spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz 
promowania konkurencji w sektorze energetycznym. Do zakresu kompetencji i obowiązków Prezesa URE należy m.in. 
udzielanie, zmiana i cofanie koncesji, uzgadnianie projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, rozstrzyganie 
sporów pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz pomiędzy tymi przedsiębiorstwami i odbiorcami, a także 
zatwierdzanie i kontrolowanie taryf przedsiębiorstw energetycznych pod kątem ich zgodności z zasadami określonymi w 
przepisach, w szczególności z zasadą ochrony odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen. Prezes URE ma prawo 
nakładać kary na przedsiębiorstwa koncesjonowane. Istnieje ryzyko iż URE naliczy kary związane z działalnością 
koncesjonowaną lub zmieni czy cofnie koncesję. Emitent stara się ograniczyć takie ryzyko dzięki efektywnym rozwiązaniom 
technologicznym. 

 
2.1.3  Ryzyko związane z systemem podatkowym 

 

Polski system podatkowy charakteryzuje się dużą zmiennością przepisów, które dodatkowo sformułowane są w sposób 
nieprecyzyjny i którym brakuje jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, przy 
czym zarówno organy skarbowe jak i orzecznictwo sadowe w sferze podatków nie mają wypracowanych jednolitych stanowisk. 
Wszystko to sprawia, że polskie spółki narażone są na większe ryzyko niż spółki działające w bardziej stabilnych systemach 
podatkowych. O ile zaistnieją okoliczności, w których organy podatkowe przyjmą interpretację przepisów podatkowych 
odmienną od przyjętej przez Emitenta, a będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego, mogą mieć one negatywny 
wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju.  

 

2.1.4   Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych 
 

Atlantis Energy S.A. zamierza występować jako samodzielny producent podejmujący ryzyko produkcji energii elektrycznej 
pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych za pośrednictwem elektrowni wiatrowych. Tą unikalną usługą Atlantis Energy  S.A. 
planuje zbudować swoją wiodącą pozycję na rynku w Polsce. Istnieje jednak obawa, że ta przewaga konkurencyjna Atlantis 
Energy S.A. zostanie osłabiona przez wejście na polski rynek dużych firm z tej samej branży.  

 

2.1.5    Ryzyko związane z kursem walut 

Spółka narażona jest na ryzyko zwiększenia kosztów związanych z zakupem urządzeń energetycznych z uwagi na 
podpisywanie umów z dostawcami w walucie obcej jaką jest Euro. Niestabilny kurs Euro może wpłynąć na wzrost ceny zakupu 
urządzeń do produkcji energii z odnawialnych źródeł . 
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2.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 
 

2.2.1. Ryzyko związane z krótką historią działalności Emitenta 
 

Spółka Atlantis Energy S.A. została zawiązana w dniu 17 kwietnia 2009 r. Ze względu na krótką historię działalności Emitenta 
jego rozpoznawalność na rynku polskim jest niewielka, co wiąże się również z brakiem ugruntowanej pozycji rynkowej. Istnieje 
wiec ryzyko, że popyt na innowacyjne produkty i usługi oferowane przez Atlantis Energy S.A. będzie niewielki i, co za tym idzie, 
Spółka nie osiągnie na rynku oczekiwanej pozycji i nie będzie w stanie zrealizować swoich planów strategiczno – finansowych. 
Ponieważ Atlantis Energy S.A. jest obecna na rynku od niedawna, istnieje niepewność w kwestii oszacowania kosztów 
wytworzenia produktów i usług Spółki oraz innych generowanych przez Spółkę kosztów, w powiązaniu z niepewnością 
uzyskiwanych przychodów.  

2.2.2. Ryzyko związane z kadrą menedżerską Emitenta 
 

Należy zwrócić uwagę, że Emitent jest podmiotem gospodarczym o stosunkowo niewielkich rozmiarach, czego konsekwencją 
jest wykonywanie specjalistycznych zadań przez pojedynczych pracowników. W przypadku utraty tych specjalistów przez 
Spółkę istnieje ryzyko pogorszenia się jakości i terminowości świadczonych usług. W efekcie może to skutkować pogorszeniem 
się warunków naszych przyszłych kontraktów i w związku z tym obniżeniem planowanych zysków spółki.  

 

2.2.3. Ryzyko związane z sytuacją na rynku pracy i trudnościami w pozyskaniu wysoko 
wykwalifikowanych pracowników 

 
Czynnikiem mogącym mieć znaczący wpływ na uzyskiwane przez Emitenta wyniki finansowe jest trudna sytuacja na rynku 
pracy a w szczególności potencjalne trudności z jakimi może borykać się Spółka przy pozyskaniu wysoko wykwalifikowanej 
kadry, bezpośrednio odpowiedzialnej za obsługę i eksploatację  elektrowni wiatrowych. 
 

2.2.4. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu 

Po przeprowadzeniu emisji akcji serii B w dalszym ciągu większościowy pakiet akcji  Atlantis Energy S.A., tj.  większościowy 
udział w kapitale zakładowym będzie w posiadaniu głównego inwestora spółki Investment Friends  Energy S.A.. która ma w 
stosunku do Emitenta charakter dominujący. W związku z tym, po wprowadzeniu akcji do alternatywnego obrotu nadal 
decydujący wpływ na decyzje podejmowane w Spółce (m.in. możliwość zmiany składu Rady Nadzorczej)  będzie miał podmiot 
dominujący. Inwestorzy powinni również zwrócić uwagę na fakt, iż Rada Nadzorcza  Atlantis Energy S.A  została powołana w 
zbliżonym składzie osobowym co Rada Nadzorcza Investment Friends Energy S.A. Obecna strategia Spółki i planowany szybki 
rozwój są niewątpliwie głównym celem obecnych akcjonariuszy, dlatego też stanowią oni gwarancję dalszego stabilnego 
rozwoju Spółki. 

 2.2.5. Ryzyko związane ze zmianami w prawie energetycznym 

Planowana zmiana prawa energetycznego w kierunku udzielenia warunków przyłączenia technicznego dopiero po uchwaleniu 
planu zagospodarowania przestrzennego  zawierającego możliwości budowy parku wiatrowego, znacznie ograniczy działania 
zmierzające do rezerwowania mocy przyłączeniowej dla budowanych farm wiatrowych. Pomimo wyraźnego uprzywilejowania 
przez ustawodawcę inwestycji w odnawialne źródła energii ustawowe regulacje odnoszące się do procedury przyłączeniowej 
nie są wystarczająco przejrzyste. Operatorzy sieci dystrybucyjnych bardzo często interpretują przepisy prawne na niekorzyść 
inwestora. 

 2.2.6. Ryzyko związane z wysokością opłat za przyłączenie do sieci oraz projektem zmiany prawa 
energetycznego w kierunku obowiązku zapłaty zaliczek na uzyskanie warunków technicznych 
przyłączenia. 

Zgodnie z treścią Ustawy „Prawo Energetyczne" z dn. 10.04.1997 r. art. 7 ust. 8 pkt 3: za przyłączenie źródeł współpracujących 
z siecią oraz sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii 
pobiera się opłatę ustaloną na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia, z wyłączeniem 
odnawialnych źródeł energii o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wyższej niż 5 MW oraz jednostki kogeneracji o mocy 
elektrycznej zainstalowanej poniżej 1 MW, za których przyłączenie pobiera się połowę opłaty ustalonej na podstawie 
rzeczywistych nakładów. W takiej sytuacji rzeczywisty koszt przyłączenia do sieci uzależniony jest od lokalizacji elektrowni. Im 
elektrownia zlokalizowana jest bliżej sieci, tym wykonanie przyłączenia jest mniej skomplikowane, a nakłady na jego wykonanie 
są mniejsze. 
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Ponadto w Ministerstwie Gospodarki prowadzone są prace zmierzające do zmiany ustawy wprowadzenia mechanizmu 
weryfikacji podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci polegające na obowiązku złożenia wniosku o przyłączenie do 
sieci wraz z dokumentacją poświadczająca zaangażowanie finansowe w realizację inwestycji. Inwestor wraz z wnioskiem o 
przyłączenie będzie zmuszony wpłacić zaliczkę w wysokości 30 zł za każdy kilowat, czyli 30 tys. zł za 1 MW (z jednoczesnym 
ograniczeniem maksymalnej wysokości zaliczki do kwoty 3 mln zł).  

Emitent dostrzega potencjalne ryzyko związane z koniecznością zabezpieczenia odpowiednio wysokich środków finansowych 
jakie należałoby przeznaczyć na zapłatę „zaliczek” co w przypadku farmy o przykładowej mocy 10 MW stanowiłoby znaczny 
wydatek.  

 2.2.7. Ryzyko związane z obowiązkiem przygotowania ekspertyzy przyłączenia do sieci przez operatora 
sieci. 

Jednym z istotnych elementów procesu realizacji inwestycji wiatrowej jest uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do 
sieci elektroenergetycznej, które są ważne przez okres dwóch lat, a następnie zawarcie umowy przyłączeniowej z operatorem 
systemu przesyłowego. 

Zakres czynności, jakie przedsiębiorca musi podjąć na etapie procedury uzyskiwania warunków przyłączenia do sieci, zależy od 
wysokości napięcia znamionowego sieci, do której przyłączenie powinno nastąpić. Jeżeli więc inwestor ubiega się o 
przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym wyższym lub równym 110 kV, ma on obowiązek wykonania ekspertyzy wpływu 
przyłączenia instalacji na krajowy system elektroenergetyczny. Jednakże rozpatrywanie poszczególnych wniosków przez 
operatorów sieci nie jest prowadzone w jednolity sposób. Operatorzy często wymagają od inwestorów sporządzenia ekspertyzy 
z uwzględnieniem prawie nierealnych do spełnienia wariantów i sytuacji. Nierzadko zdarzają się sytuacje, w których operator 
sieci żąda sporządzenia ekspertyzy przy założeniu, że do sieci oprócz danej elektrowni wiatrowej zostaną przyłączone inne w 
danym rejonie planowane parki elektrowni wiatrowych. Może to powodować dodatkowe i niepotrzebne koszty oraz przedłużanie 
procesu inwestycyjnego. Ponadto, wynikający z analizy wpływ przyłączonego kompleksu urządzeń wiatrowych na parametry 
energii elektrycznej w sieci, nierzadko odbiega od zastanego stanu faktycznego. Problem w tym zakresie pojawia się już na 
etapie koncepcyjnym realizacji danego projektu, gdyż brak jest możliwości uzyskania u operatora informacji o bieżącym stanie 
interesującego węzła elektroenergetycznego. Z uwagi na fakt, iż w projekcie nowelizacji przepisów prawa energetycznego 
istnieje zapis nakładający na operatorów sieci obowiązek wydania opinii o warunkach przyłączenia w terminie 150 dni, przy 
czym termin ten liczony jest od dnia złożenia wniosku, Emitent dostrzega ryzyko, iż operatorzy sieci nie będą w stanie wydać 
decyzji w terminie. Obecnie termin oczekiwania na przedmiotową ekspertyzę wynosi ok.10 miesięcy. Wydłużanie terminu 
oczekiwania na przedmiotową opinię może negatywnie wpłynąć na terminowość przygotowywania i realizacji projektów 
energetycznych przez Emitenta. 

 2.2.8. Ryzyko związane z realizacją strategii rozwoju  

Na główne czynniki determinujące strategię rozwoju Spółki składają się zakup i rozbudowa elektrowni wiatrowych małej i 
średniej mocy oraz rozszerzenie działalności o budowę kolejnych elektrowni wiatrowych o mocy łącznej do 20 MW 
usytuowanych głównie w województwie pomorskim oraz kujawsko-pomorskim. Wszystkie plany związane są z koniecznością 
pozyskania kapitału. Brak źródeł pozyskiwania kapitału może powodować opóźnienie bądź rezygnację przez Emitenta z 
realizacji poszczególnych celów strategicznych. 

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji strategii rozwoju Emitent będzie dokonywał szeregowania inwestycji od 
najważniejszych dla Spółki do mniej ważnych, przy czym kryterium stopnia powodzenia inwestycji będzie oczekiwana stopa 
zwrotu. Tego rodzaju optymalizacja wymaga całościowego podejścia do wszystkich inwestycji, które zapewni maksymalizację 
celów strategicznych Emitenta poprzez wybranie optymalnego zbioru projektów, który zapewni maksymalizację zysku, przy 
akceptowalnym poziomie podejmowanego ryzyka i minimalnym koszcie. 

 2.2.9. Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi pomiędzy członkami organów Emitenta 

Pomiędzy członkami organów zarządzających i nadzorczych Emitenta występują powiązania osobiste (rodzinne): 

 a)  Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej – teściowa Członka Rady Nadzorczej Małgorzaty  Patrowicz; 

 b)  Małgorzata Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej – siostra Członka Rady Nadzorczej Jacka Koralewskiego; 

 c)  Jolanta Koralewska – Członek Rady Nadzorczej – małżonka Członka  Rady Nadzorczej Jacka Koralewskiego; 
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 d)  Jacek Koralewski – Członek Rady Nadzorczej – brat Małgorzaty Patrowicz, mąż Członka Rady Nadzorczej Jolanty 
Koralewskiej. 

Istnieją interpretacje wskazujące na możliwość powstania ryzyk, polegających na negatywnym wpływie powiązań rodzinnych 
pomiędzy członkami organów Emitenta na ich decyzje. Dotyczy to w szczególności wpływu tych powiązań na Radę  Nadzorczą  
Emitenta w zakresie prowadzenia bieżącego nadzoru nad działalnością Spółki. Przy ocenie prawdopodobieństwa wystąpienia 
takiego ryzyka należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż organy nadzorujące podlegają kontroli innego organu – Walnego 
Zgromadzenia, a w interesie członków Rady Nadzorczej leży wykonywanie swoich obowiązków w sposób rzetelny i zgodny z 
prawem. W przeciwnym razie grozi im odpowiedzialność przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki polegająca na nie 
uzyskaniu absolutorium z wykonania obowiązków lub odpowiedzialność karna z tytułu działania na szkodę Spółki 
(odpowiedzialność ta dotyczy również członków Zarządu).  

Pomiędzy członkami organów zarządzających i nadzorczych Emitenta występują powiązania organizacyjne: 

a) Prezes Zarządu Spółki Atlantis Energy S.A pełni funkcję Prezesa Zarządu w Spółce Atlantis S.A.; 

b) Członkowie Rady Nadzorczej Marianna Patrowicz, Małgorzata Patrowicz, Jolanta Koralewska, Jacek 
Koralewski, Wojciech Hetkowski pełniący funkcje Członków Rady Nadzorczej w Atlantis Energy S.A pełnią 
również funkcje Członków Rady Nadzorczej  Atlantis S.A oraz Investment Friends Energy S.A.; 

c) Prezesem Zarządu Spółki Investment Friends Energy S.A., większościowego akcjonariusza Emitenta, jest  
Mariusz Patrowicz, będący jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej w Spółce Atlantis S.A, jak również będący 
większościowym akcjonariuszem Atlantis S.A. 

 2.2.10 Ryzyko związane z możliwością przeinwestowania na rynku energii odnawialnej 

Przewiduje się wzrost wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz wzrost wolumenu energii ze źródeł odnawialnych, jaki 
będą zobowiązane kupować zakłady energetyczne. Obowiązujące prawo przewiduje 3-krotny wzrost obligatoryjnego udziału 
elektrycznej energii odnawialnej w sprzedaży energii elektrycznej ogółem, aż do wartości 7,5% w roku 2010 oraz wysokie kary 
za niewypełnienie tego obowiązku. Specjaliści przewidują znaczny wzrost zainteresowania produkcją energii odnawialnej, przy 
czym oczekuje się, że największy wzrost wytwarzania tego rodzaju energii dotyczyć będzie farm wiatrowych. 

Atrakcyjność inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych może spowodować, że w tym segmencie rynku 
energetycznego zostaną dokonane inwestycje na tyle znaczące, że przełożą się na radykalny wzrost potencjału wytwarzania 
energii „zielonej” w Polsce, a w konsekwencji doprowadzą do spadku jej cen, co przyczynić się może do osiągnięcia niższej 
rentowności projektów z zakresu energetyki odnawialnej niż zakładana przez Emitenta. 

 2.2.11 Ryzyko kondycji finansowej dystrybutora energii elektrycznej 

 Emitent będzie uzyskiwał przychody z produkcji energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w oparciu o zawartą 
 z odbiorcą długoterminową umowę sprzedaży  energii elektrycznej. Kondycja finansowa dystrybutora oraz jego zdolność do 
regulowania zobowiązań wobec Atlantis Energy S.A  ma  kluczowe znaczenie dla powodzenia projektów, wyników finansowych 
osiąganych przez Emitenta, a także dla kondycji finansowej Emitenta. 

 2.2.12 Ryzyko niedostatecznej ochrony ubezpieczeniowej 

 W opinii Emitenta  zawarta  przez niego umowa  ubezpieczenia w wystarczającym zakresie chroni  go  przed ryzykami 
związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie można jednak z całą pewnością wykluczyć, że wysokość szkód 
spowodowanych wystąpieniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową może przekroczyć limity ubezpieczenia, które 
zostały objęte polisą. Dodatkowo nie można wykluczyć wystąpienia zdarzenia, które nie będzie objęte ubezpieczeniem, co 
może zmusić Spółkę do ponoszenia znacznych nakładów na pokrycie szkody. Szczególnym ryzykiem ubezpieczeniowym 
objęte jest ubezpieczenie urządzeń elektrycznych od zdarzeń nieprzewidywalnych i niezależnych od woli stron, 
uniemożliwiające w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas prawidłową  pracę urządzeń, w szczególności  pożar, 
 trzęsienie ziemi, huragan, powódź, uderzenie pioruna, niesprzyjające produkcji energii elektrycznej warunki atmosferyczne  tj. 
zmniejszenie wietrzności lub jej zanik. 

  

 



Dokument Informacyjny Atlantis Energy S.A.          

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
     
         9 

 2.2.13 Ryzyko związane z prognozami Emitenta 

Emitent jest firmą z branży energetycznej zajmującą się pozyskaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - 
wiatru. Przedstawione prognozy  obejmują dane wynikające z założeń prognozowanej siły wiatru w danych regionach Polski 
oraz mocy urządzeń elektroenergetycznych –wydajność elektrowni wiatrowych. Zmiana któregoś z czynników  może istotnie 
wpłynąć na wysokość przychodu osiągniętego w danym roku obrotowym. Ryzyko z tym związane nie jest możliwe do 
oszacowania na etapie konstruowania prognoz. Ponad to istnieje ryzyko opóźnienia w czasie realizowanych kontraktów, nie 
wynikające z zaniedbań Emitenta, co może negatywnie wpłynąć na prognozowane wyniki finansowe danego okresu. Z budową 
siłowni wiatrowych wiąże się  kilka problemów. Są one uzależnione od dość nieprzewidywalnego źródła energii. Zanim 
przystąpi się do budowy, muszą być przeprowadzone żmudne i kosztowne badania wietrzności. Trwają one minimum dwa lata, 
a w praktyce nawet 3-5 lat.Inny problem, to nieprzewidywalność dostaw energii. Gdy wiatr wieje zbyt słabo, energii brakuje. 
Zbyt mocne podmuchy także są niekorzystne. Efektem są zawirowania w dostawach energii, co jest kłopotliwe w okresach 
szczytowych poborów mocy. Aby to zmienić, potrzebne byłoby uzupełnienie źródeł energii szybko uruchamianymi turbinami 
gazowymi. Kolejnym problem jest zagrożenie dla tras przelotów ptaków. Z badań międzynarodowej organizacji ekologicznej 
Pro Animals wynika, że w wielu miejscach trasy migracji ptaków krzyżują się, a nawet pokrywają z miejscami najlepiej 
sprzyjającymi budowie farm wiatrowych. Efektem jest zagłada dużej ilości ptaków. Budowa farmy wiatrowej gwarantuje wysoki 
zwrot z kapitału. Instytucje finansowe chętnie angażują się w takie inwestycje i akceptują wysoką dźwignię finansową. 
Problemem jest jednak duża ilość czasochłonnych formalności związanych z budową i uruchomieniem farmy.  

   

2.3. Czynniki ryzyka związane z akcjami i rynkiem kapitałowym 
 
 

2.3.1. Ryzyko zawiązane z zawieszeniem notowań  
 

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi, na okres nie dłuższy niż 3 
miesiące: na wniosek Spółki; jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, jeżeli Spółka narusza 
przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.  

 

2.3.2. Ryzyko związane z możliwością wykluczenia instrumentów finansowych Emitenta z obrotu 
 

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może wykluczyć instrumenty finansowe Spółki z obrotu: 

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

- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 

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

- wskutek otwarcia likwidacji Spółki. 

 

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

- w przypadkach określonych przepisami prawa, 

- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 

- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów. 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może 
zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.    

  

2.3.3. Ryzyko nałożenia na Spółkę kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego 
 

Jeżeli Spółka, której akcje zostały wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu, nie dopełni obowiązków wynikających z 
przepisów prawa, w szczególności wynikających z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również z Ustawy o 
ofercie publicznej, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Spółkę.  
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Przeprowadzając subskrypcję publiczną obejmującą emisję akcji serii B Emitenta, Emitent nie dopełnił w terminie obowiązku 
wynikającego z treści art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie. Przepis ten nakłada na emitentów obowiązek przekazania do Komisji 
Nadzoru Finansowego zawiadomienia o zakończeniu subskrypcji papierów wartościowych będących przedmiotem oferty 
publicznej w terminie 14 dni od dnia zakończenia subskrypcji tych papierów wartościowych, w celu wpisania do prowadzonej 
przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej. 
Niedopełnienie wymienionego wyżej obowiązku może skutkować nałożeniem przez Komisję na Emitenta kary pieniężnej do 
wysokości 100.000,00 złotych (art. 96 ust. 13 Ustawy o ofercie). Emitent wykonał obowiązek przewidziany art. art. 10 ust. 5 
Ustawy o ofercie w dniu 6 stycznia 2010 roku. Publiczna subskrypcja akcji serii B Emitenta została zakończona w dniu 19 
września 2009 roku. Istnieje więc ryzyko, że Komisja Nadzoru Finansowego wykona przysługujące jej uprawnienie i nałoży na 
Emitenta karę przewidzianą w art. 96 ust. 13 Ustawy o  ofercie. 

 

2.3.4. Ryzyko związane z płynnością i zmiennością kursów akcji 
 

Kurs akcji i płynność obrotu akcjami spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu zależy od zleceń kupna i sprzedaży 
składanych przez inwestorów. Z uwagi na strukturę akcjonariatu Emitenta, istnieje ryzyko, że ilość akcji będąca w wolnym  
obrocie może być w praktyce niewielka, w związku z czym akcje te mogą charakteryzować się niewielką płynnością. Nie 
można zapewnić, iż osoba nabywająca oferowane akcje Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po 
satysfakcjonującej cenie.  

 

2.3.5  Ryzyko niedojścia do skutku, odstąpienia od emisji lub odwołania emisji  
 

Planowana przez Emitenta na 2012 rok emisja akcji może nie dojść do skutku w przypadku, gdy: 
– Walne Zgromadzenie Emitenta nie podejmie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego obejmującego akcje 
nowej emisji, 
– Zarząd Emitenta nie złoży do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 
emisji akcji w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenia Emitenta uchwały w przedmiocie 
podwyższenia kapitału zakładowego, 
– uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego odmawiające wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze nowej emisji akcji, albo 
– w terminach określonych przez Zarząd nie zostaną objęte i należycie opłacone wszystkie akcje nowej emisji. 
 
W powyższych przypadkach może nastąpić zamrożenie środków finansowych na pewien czas i utrata potencjalnych korzyści 
przez nabywców akcji nowej emisji, bowiem wpłacone kwoty zostaną zwrócone subskrybentom bez żadnych odsetek i 
odszkodowań.  
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3. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym 
 

3.1.  Emitent 
 

Za wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie odpowiedzialny jest Emitent – Atlantis Energy S.A. z siedzibą w 

Płocku. 

 

Firma Emitenta: Atlantis Energy S.A. 
Forma prawna: spółka akcyjna 
Kraj siedziby: Polska 
Siedziba i adres: ul. Padlewskiego 18 lok. C, kod pocztowy 09 – 402 Płock 
Telefon: + 48 24 367 31 31 
Fax: + 48 24 366 06 26 
Adres poczty elektronicznej: biuro@atlantis-energy.pl 
Adres internetowy:  www.atlantisenergy.pl 
Numer KRS: 0000331800 
Numer Regon: 141814360 
Numer NIP: 7743107874 

 

Osoby działające w imieniu Spółki:  

Anna Kajkowska - Prezes Zarządu 

 

Działając w imieniu Emitenta, Atlantis Energy S.A. z siedzibą w Płocku, oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy 
dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, 
rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że w dokumencie informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na 
ich znaczenie. 
 

 

 

 

 
______________________ 

Anna Kajkowska 
Prezes Zarządu 
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3.2. Autoryzowany Doradca 
 

Firma Autoryzowanego Doradcy: Łuczyński i Wspólnicy 
Forma prawna: spółka komandytowa 
Kraj siedziby: Polska 
Siedziba i adres: Warszawa, ul. Piękna 24/26, kod pocztowy 00 – 549 
Telefon: + 48 22 821 91 00 
Fax: + 48 22 821 91 04 
Adres poczty elektronicznej: biuro@liwlegal.pl 
Adres internetowy:  www.liwlegal.pl 
Numer KRS: 0000267837 

 

Osoby działające w imieniu Autoryzowanego Doradcy:  

Tomasz Łuczyński - Komplementariusz 

 

Działając w imieniu kancelarii prawniczej Łuczyński i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie - Autoryzowanego Doradcy - 
oświadczam, że niniejszy 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 roku (z późn. zm.) oraz że według naszej 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 w dokumencie informacyjnym nie pominięto żadnych faktów, które mogłyby wpływać na ich 
znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także, że dokument informacyjny opisuje rzetelnie 
czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami. 

 
 

 

 

 
 

__________________ 

Tomasz Łuczyński 

Komplementariusz 
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4. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu. 
  

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

 
Do obrotu na rynku NewConnect wprowadza się: 
 

• 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz (0, 01 
zł) każda,  

• 504.000 (pięćset cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz (0,01 
zł) każda. 

 
Akcje serii A oraz B są zdematerializowane na podstawie zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów 
Wartościowych w Warszawie.  
 
Z powyższymi akcjami nie wiążą się żadne ograniczenia, co do przenoszenia z nich praw, jak również nie występują żadne 
uprzywilejowania. 
 
Akcje serii A oraz B zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne i zostały opłacone w całości. 
 
Akcje Serii B były oferowane przez Emitenta w drodze publicznej subskrypcji od dnia 17 września 2009 roku. Cena emisyjna 
akcji Serii B wyniosła 3,20 (trzy złote 20/100) zł na każdą akcję i została określona w uchwale Walnego Zgromadzenia Emitenta 
nr 3/2009  z dnia 7 września 2009 roku. Akcje zostały objęte w dniu 19 września 2009 roku przez 3 (trzech) akcjonariuszy. 
 
Z uwagi na okoliczność, że oferta nabycia akcji serii B była skierowana wyłącznie do osób, z których każda mogła nabyć akcje 
Serii B o wartości liczonej według ceny emisyjnej w kwocie nie mniejszej niż 230.400,00 (dwieście trzydzieści tysięcy czterysta) 
złotych (równowartość kwoty 50.000 tysięcy EUR), na podstawie art. 7 ust. 3 pkt) 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nie istniał 
obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego ani memorandum 
informacyjnego. 
Całkowite koszty poniesione przez Emitenta związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej akcji Serii B 
wyniosły: 4098,67  zł (opłaty notarialne, sądowe, podatkowe). Emitent, przeprowadzając emisję przy udziale doradców poniósł 
koszty (w tym na rzecz autoryzowanego doradcy) przeprowadzenia sprzedaży akcji i promocji oferty.  
Koszt przygotowania dokumentu informacyjnego wyniósł 42.700,00 zł. 
 

4.1.1. Uprzywilejowanie akcji Spółki 
 
Akcje Spółki nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 - 353 kodeksu spółek handlowych. 
 

4.1.2. Statutowe ograniczenia w obrocie Akcjami Emitenta 
 
Statut Atlantis Energy S.A. nie przewiduje żadnych szczególnych ograniczeń w obrocie akcjami Spółki, poza ograniczeniami 
przewidzianymi obowiązującymi przepisami prawa. 
 

4.1.3. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
 
Obrót akcjami Emitenta podlega ograniczeniom wynikającym z w Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Zgodnie z § 3 
tego Regulaminu, który definiuje warunki wprowadzenia do obrotu instrumentów finansowych, do obrotu w alternatywnym 
systemie mogą być wprowadzone instrumenty finansowe, o ile: 
-  został sporządzony publiczny dokument informacyjny (zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru), 
-  zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona, oraz 
-  w stosunku do Emitenta tych instrumentów nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. 
Zgodnie z § 4 Regulaminu ASO Emitent w celu wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu składa stosowny wniosek 
wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z § 4 pkt 2 regulaminu ASO. Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może 
odmówić wprowadzenia do obrotu instrumentów finansowych objętych wnioskiem, w szczególności jeśli uzna, że: 
- dokument informacyjny nie odpowiada wymogom formalnym określonym w Załączniku nr 1 do Regulaminu ASO, 
- wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego 
uczestników.    
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Podejmując uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu instrumentów finansowych, zgodnie z §5 Regulaminu ASO, 
organizator ASO zobowiązany jest uzasadnić swoją decyzję i niezwłocznie przekazać odpis stosownej uchwały wraz z 
uzasadnieniem Emitentowi. Emitent w terminie 5 dni roboczych od daty doręczenia uchwały może złożyć wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy. Organizator ASO obowiązany jest rozpatrzyć ten wniosek niezwłocznie.  
 

 
4.1.4 Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń 

dodatkowych na rzecz emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub 
przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub 
obowiązku dokonania określonych zawiadomień. 

 
Prawa i obowiązki związane z akcjami serii A i B, także w zakresie praw głosu oraz prawa do dywidendy, są w pełni tożsame. 
 
Prawa, obowiązki i ograniczenia związane z akcjami Emitenta są określone przepisami kodeksu spółek handlowych, innych 
przepisów prawa oraz postanowieniami statutu Emitenta. 
 

4.1.4.1. Prawa o charakterze majątkowym 
 
Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze majątkowym: 

 prawo do udziału w zysku - zgodnie z art. 347 §1 kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mają prawo do udziału w 
zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony 
przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Ponieważ żadna z akcji spółki nie jest uprzywilejowana co do 
dywidendy, zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom dzieli się, zgodnie z art. 347 
§2 kodeksu spółek handlowych, w stosunku do liczby akcji. Oznacza to, iż na każdą akcję przypada dywidenda w 
jednakowej wysokości. Zgodnie z art. 348 §2 i §3 kodeksu spółek handlowych uprawnionymi do dywidendy za dany 
rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy ustalonym przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie, 

 prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) - zgodnie z art. 433 §1 kodeksu spółek 
handlowych, akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) w 
stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji. W interesie spółki Walne Zgromadzenie może uchwałą pozbawić 
akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części. Podjęcie takiej uchwały wymaga większości 4/5 głosów 
oddanych. Zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może 
nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad. Podejmowanie uchwały o wyłączeniu prawa 
poboru nie jest konieczne, jeżeli uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości 
przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem 
umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale. Zgodnie z tym przepisem 
podejmowanie uchwały o pozbawieniu prawa poboru nie jest konieczne także wtedy, gdy uchwała o podwyższeniu 
kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy 
prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji 

 prawo do udziału w majątku spółki w przypadku jej likwidacji - stosownie do art. 474 § 2 kodeksu spółek handlowych, 
w przypadku likwidacji spółki majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jej wierzycieli dzieli się między 
akcjonariuszy w stosunku do wysokości dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy, 

 prawo do zbywania akcji spółki - zgodnie z art. 337 § 1 kodeksu spółek handlowych, akcje spółki są zbywalne. Statut 
Emitenta nie wprowadza żadnych ograniczeń w tym zakresie, 

 prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach - akcje mogą być przedmiotem zastawu lub prawa 
użytkowania ustanowionego przez ich właściciela. 

 
4.1.4.2.  Prawa o charakterze korporacyjnym 

 
Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze korporacyjnym: 

 prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu - na 
podstawie art. 412 § 1 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
oraz wykonać prawo głosu wynikające z zarejestrowanych akcji. Zgodnie z art. 411 § 1 kodeksu spółek handlowych, 
każda akcja uprawnia do oddania jednego głosu. Głos może być oddany przez pełnomocnika, jednakże 
pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, 

 prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o 
umieszczenie w porządku obrad poszczególnych praw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej 5 proc. 
kapitału zakładowego spółki - zgodnie z art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz bądź akcjonariusze 
posiadający co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego 
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Zgromadzenia bądź umieszczenia w porządku obrad określonych spraw. Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych 
postanowień w tej kwestii, 

 prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 kodeksu spółek 
handlowych. 

 prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej odrębnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych, 
 prawo do uzyskania informacji o spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa zgodnie z art. 428 

kodeksu spółek handlowych, 
 prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia związanego z utworzeniem 

spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw; uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na 
wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu (art. 84 i 85 Ustawy o ofercie), 

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

 prawo do żądania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem 
sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym 
Zgromadzeniem (art. 395 § 4 kodeksu spółek handlowych), 

 prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
oraz żądania odpisu listy ze zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych), 

 prawo do żądania wydania odpisu wniosków sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym 
Zgromadzeniem (art. 407 § 2 kodeksu spółek handlowych), 

 prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie list obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu 
komisję, złożoną co najmniej trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze posiadający 10 proc. kapitału 
zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka 
komisji (art. 410 § 2 kodeksu spółek handlowych), 

 prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądanie wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 
421 § 3 kodeksu spółek handlowych), 

 prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 
kodeksu spółek handlowych, 

 prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 
kodeksu spółek handlowych), 

 prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, 
dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 kodeksu spółek handlowych (w przypadku połączenia spółki) lub w art. 
540 § 1 kodeksu spółek handlowych (w przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 kodeksu spółek handlowych 
(przypadku przekształcenia spółki), 

 prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w 
stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo 
czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedź powinna być złożona 
na piśmie (art. 6 § 4 i 6 kodeksu spółek handlowych), 

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

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

 prawa akcjonariuszy wynikające z przepisów Ustawy o ofercie i Ustawy 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 zapisami Ustawy o obrocie. Zgodnie z art. 328 § 6 kodeksu spółek handlowych 
akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa 
depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Akcjonariuszom 
posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji. 
Roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które nie 
zostały zdematerializowane. 



Dokument Informacyjny Atlantis Energy S.A.          

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
     
         16 

 
4.1.4.3. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej oraz z Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowym 
 
Obrót papierami wartościowymi Emitenta, jako papierami wartościowymi spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym 
w Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych, Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. 
 
Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci 
albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 
charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Emitenta, praw pochodnych 
dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać na rachunek własny lub 
osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami 
finansowymi, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi. 
 
Okresem zamkniętym jest: 

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

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

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

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

 
Przy czym przepisy dotyczące okresów zamkniętych mają zastosowanie do akcji Emitenta w oparciu o przepis art. 161a ust.1 
Ustawy o obrocie. 
 
Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące prokurentami, inne osoby pełniące 
w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących 
bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego 
rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania KNF informacji o zawartych 
przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie, na własny rachunek, 
transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów 
finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, wprowadzonych do obrotu na rynku. 
 
Zgodnie z art. 69 Ustawy O Ofercie Publicznej, każdy: 

 kto osiągnął lub przekroczył 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 50 proc. 75 proc. 
albo 90 proc. ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo  

 kto posiadał co najmniej 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 50 proc., 75 proc. albo 
90 proc. ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5 proc., 10 
proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 50 proc. , 75 proc. albo 90 proc. lub mniej ogólnej liczby 
głosów, 

 kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33 proc. ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1 proc. 
ogólnej liczby głosów, 

jest zobowiązany zawiadomić o tym KNF oraz spółkę w terminie 4 dni od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów bądź od 
dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.  
 
Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy 
zawiadomienie. Powinno zawierać także informację o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale 
w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, o liczbie 
aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich 
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procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie 
głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie 
jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów, informację o podmiotach zależnych 
akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki oraz osobach trzecich, z którą ten podmiot zawarł 
umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 
 Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku 
transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej, na 
koniec dnia rozliczenia, nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie 
tych obowiązków. 
 
Obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby 
głosów w związku z zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, nabywaniem lub zbywaniem instrumentów 
finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej oraz 
pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.  
 
W przypadku nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek 
nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej zawiadomienie zawiera również informacje o liczbie głosów oraz 
procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji, dacie 
lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji, dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.  
 
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. 
 
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili jego 
wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia 
finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych. 
 
Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie obowiązki określone powyżej spoczywają również na: 

 podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w tej ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z 
nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej,  

 funduszu inwestycyjnym - także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 

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

ten sam podmiot, 
 podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego 

w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 
o przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem 

akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o 
obrocie, 

o w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami w skład których wchodzi 
jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących 
w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, 
może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 

o przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazane 
uprawnienia do wykonywania prawa głosu, 

 pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do 
wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych 
dyspozycji co do sposobu głosowania 

 wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te 
podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej 
polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące 
powstanie tych obowiązków, 

 podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt. powyżej, posiadając akcje spółki publicznej, w 
liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w 
tych przepisach. 
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W przypadkach wskazanych w pkt. 5 i 6 obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez 
strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt. 5, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki 
publicznej przez: 

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

 osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, 
 mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na 

rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych, 
 jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

 
Do liczby głosów, która powoduje powstanie wskazanych powyżej obowiązków: 

 po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne, 
 po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z ustawą o obrocie - wlicza 

się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem, 
 wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub 

wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa 
 
Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem 
obowiązków dotyczących ujawnienia stanu posiadania znacznych pakietów akcji spółek publicznych wynikających z art. 69 
Ustawy o ofercie. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przez obliczaniu wyników głosowania nad 
uchwałą walnego zgromadzenia. 
 
Stosownie do art. 90 Ustawy o ofercie, przepisów rozdziału 4 ustawy, dotyczącego znacznych pakietów akcji spółek 
publicznych, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 ustawy w zakresie dotyczącym art. 69 ustawy, nie stosuje się w przypadku 
nabywania akcji: 
-  w trybie i na warunkach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obrocie, 
-  przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminami, o których mowa odpowiednio w 
art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o obrocie, zadań związanych z organizacją rynku, 
- w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych przez Krajowy Depozyt w 
regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o obrocie. 
 
Przepisów rozdziału 4, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 ustawy oraz art. 87 ust. 1 pkt. 6 i art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy – w zakresie 
dotyczącym art. 69 ustawy, nie stosuje się również w przypadku porozumień dotyczących nabywania akcji spółki publicznej lub 
zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, zawieranych dla ochrony 
praw akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonania przez nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 ustawy 
oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425, art. 429 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. 
 

4.1.4.4. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
 

Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji  

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji 
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców 
uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 
euro lub łączny obrót na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku 
obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 euro. 
 
Przy badaniu wysokości obrotu bierze się 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 (art. 16 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 
 
Obowiązek zgłoszenia dotyczy między innymi zamiaru: 

 połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 
 przejęcia - w jakikolwiek sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej 

przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców, 
 utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 
 nabycia przez przedsiębiorcę mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót 

realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro. 
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Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego 
uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 
 

Wyjątki od obowiązku zgłaszania zamiaru koncentracji  
Zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

 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; przy 
badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta 
kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych, 

 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 lub udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem 
roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 

o instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub 
o wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego 

majątku lub tych akcji albo udziałów; 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na wniosek instytucji finansowej, może przedłużyć w drodze 
decyzji termin, o którym mowa powyżej, jeżeli udowodni ona, że odsprzedaż akcji nie była w praktyce możliwa lub 
uzasadniona ekonomicznie przed upływem roku od dnia ich nabycia, 

 polegającej na czasowym nabyciu 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, 

 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, 

 przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

 

Podmioty obowiązku  
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują przedsiębiorca przejmujący kontrolę, wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie 
wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca nabywający część mienia innego 
przedsiębiorcy (art. 94 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 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub zakazuje 
dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w decyzji zobowiązać 
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków. Decyzje 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na dokonanie 
koncentracji 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 proc. przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli 
przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody (art. 106 ust. 1 Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów). 
 
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, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie, we wniosku, o 
którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał 
nieprawdziwe dane a także jeżeli nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił 
informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. 
 
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. wyroków sądowych w 
sprawach z zakresu koncentracji (art. 107 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) 
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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 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 kodeksu spółek handlowych. 
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, zgodnie z art. 99 Ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów. 
 
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. 
 
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności 
okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów ustawy, zgodnie z art. 
111 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 
 

4.1.4.5. Wymogi i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw 

 
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami wynikają także z regulacji zawartych w rozporządzeniu 
rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców (zwanego dalej 
„Rozporządzeniem w sprawie koncentracji”). 
 
Rozporządzenie w sprawie koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc 
obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. 
 
Rozporządzenie w sprawie koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury 
własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich 
ostatecznym dokonaniem, a po: 

 zawarciu umowy, 
 ogłoszeniu publicznej oferty, lub 
 przejęciu większościowego udziału. 

 
Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w sprawie koncentracji można również dokonać w 
przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 
Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. 
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: 

 gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 5 miliardów 
euro, oraz 

 gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 milionów 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 ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy: 

 łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2,5 miliarda euro, 
 w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w 

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

koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów euro, oraz 

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

 
Zgodnie z wiedzą Emitenta nie istnieją inne, niż wskazane w powyżej, ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta. 
 
4.2. 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 

 
Zgodnie z art. 430-432 kodeksu spółek handlowych organem uprawnionym do podjęcia decyzji dotyczącej podwyższenia 
kapitału zakładowego poprzez emisję akcji jest Walne Zgromadzenie Spółki. 

Emisja akcji zwykłych serii A Atlantis Energy S.A. nastąpiła zgodnie z art. 313 kodeksu spółek handlowych w momencie 
zawiązania Spółki, tj. w dniu 17 kwietnia 2009 roku (Akt notarialny Repertorium nr A 2421/2009). Decyzję o zawiązaniu Spółki i 
emisji akcji podjęła Pani Anna Kajkowska działająca w imieniu i na rzecz Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku oraz Pan Mariusz 
Patrowicz działający w imieniu i na rzecz Investment Friends Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku. Akcje serii A zostały 
objęte w całości za wkład pieniężny. 

§ 7 Statutu Atlantis Energy: 
„§ 7 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 ( sto tysięcy) złotych i dzieli się na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji o 
wartości nominalnej 1 ( jeden) grosz każda akcja: 

a) 10.000.000 ( dziesięć milionów) akcji serii A 
2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub 
niepieniężnymi. 
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. 
Podwyższenie kapitału zakładowego, może także nastąpić w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji. Dotychczasowym 
akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. Spółka może 
podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie  z art. 422 Kodeksu Spółek Handlowych. 
4. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek 
ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia. 
5. Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być 
umorzone. Umorzenie akcji zawsze wymaga zachowania przepisów Kodeksu Spółek Handlowych o obniżeniu kapitału 
zakładowego.  
6. Spółka może nabywać własne akcje w celu umorzenia oraz realizacji innych celów wymienionych w art. 362 §1 Kodeksu 
Spółek Handlowych. 
7. Akcje serii A zostaną pokryte w całości przed zarejestrowaniem. 
 
§ 27 Statutu Atlantis Energy: 

„§ 27 
1. Założycielami Spółki są: Investment Friends Energy S.A z siedzibą w Płocku oraz Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku 
2. Założyciel zawiązują Spółkę w brzmieniu niniejszego statutu i dokonują wyboru pierwszych władz Spółki oraz obejmują 
wszystkie akcje w ten sposób, że: 
a) Investment Friends Energy S.A. obejmuje akcje serii A w liczbie 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy), 
b) Atlantis S.A. obejmuje akcje serii A w liczbie 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) serii A.” 
Emisja akcji serii A została wpisana do rejestru przedsiębiorców Spółki na podstawie postanowienia o wpisie Spółki do 
Krajowego Rejestru Sądowego wydanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 czerwca 2009 roku. 
 
Podstawą prawną emisji akcji serii B jest uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Atlantis Energy S.A. 
zmieniająca treść Statutu Spółki. Uchwała zaprotokołowana została w protokole sporządzonym przez Piotra Sicińskiego 
notariusza w Warszawie w akcie notarialnym z dnia 7 września 2009 roku  Rep A nr 10874/2009. Treść uchwały brzmi w 
następujący sposób: 
 

„UCHWAŁA NR 3/2009 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlantis Energy S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 7 września 2009 roku 

 
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej w ramach subskrypcji otwartej poprzez emisję 
akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz upoważnienia 
Zarządu Spółki do podjęcia czynności zmierzających do dematerializacji tych akcji serii B w depozycie papierów wartościowych 
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prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i do podjęcia czynności zmierzających do wprowadzenia 
tych akcji nowej serii do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. 
 
Na podstawie art. 431 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: 
 
§1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atlantis Energy S.A. z siedzibą w Płocku postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki 
z kwoty 100 000 (sto tysięcy) złotych o kwotę 5 040 (pięć tysięcy czterdzieści) złotych, to jest do kwoty 105 040,00 (sto pięć 
tysięcy czterdzieści złotych) w drodze emisji 504 000 (pięciuset czterech) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B, o 
wartości nominalnej 0,01 (jeden grosz) złotych każda (Akcje Serii B). 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atlantis Energy S.A. z siedzibą w Płocku ustala cenę emisyjną Akcji Serii B na 3,20 zł (trzy 
złote dwadzieścia groszy). 
 
Objęcie Akcji Serii B nastąpi w drodze subskrypcji otwartej zgodnie art. 431 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych na podstawie 
ogłoszenia zgodnego z art. 440 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru. W 
celu uniknięcia konieczności sporządzania prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego oferta zostanie skierowania 
wyłącznie do osób, z których każda będzie mogła nabyć Akcje Serii B o wartości liczonej według ceny emisyjnej w kwocie nie 
mniejszej niż 230 400 (dwieście trzydzieści tysięcy czterysta) złotych. 
 
Akcje Serii B uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2009 roku. 
 
Akcje Serii B opłacone zostaną w pełni wkładami pieniężnymi przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego. 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atlantis Energy S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia 
wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisji Akcji Serii B,  a w szczególności do określenia 
zasad przydziału Akcji Serii B w drodze subskrypcji otwartej zgodnie z art. 431§ 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych. 
 
§2 
Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowi akcjonariusze 
Atlantis Energy S.A., zostają pozbawieni prawa poboru Akcji Serii B w całości. 
 
 
§3 
W związku w podwyższeniem kapitału zakładowego Atlantis Energy S.A. z siedzibą w Płocku w drodze emisji Akcji Serii B 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atlantis Energy S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym postanawia , że: 
a) Akcje Serii B będą zdematerializowane  
b) Akcje Serii B będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 
NewConnect. 
 
§4  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atlantis Energy S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd do 
podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia Akcji Serii B do obrotu  w Alternatywnym 
Systemie Obrotu NewConnect, w tym w szczególności: 

a) na podstawie art  5 ust. 8 w zw. z art 5 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku 
(Dz. U. z roku 2005, Nr 183, poz. 1538, z póź. zm.), do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów 
Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii B; 

b) podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian 
Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B; 

c) złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 
NewConnect; 

d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji 
Serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. 

 
§5  
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Atlantis Energy S.A. z siedzibą w Płocku w drodze emisji Akcji Serii B, o 
którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że art. II 
paragraf 7 punkt 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie: 
  
II KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE I AKCJE 
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§7  
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 105 040, 00 zł (sto pięć tysięcy czterdzieści złotych) i dzieli się na 10 000.000 (dziesięć 
milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) oraz na 504 000 (pięćset cztery 
tysiące) akcji serii B o wartości nominalnej 0,01 złotych (jeden grosz) każda akcja. 
 
§6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą jego rejestracji 
przez sąd rejestrowy.” 
 
Emisja akcji serii B została wpisana do rejestru przedsiębiorców Spółki na podstawie postanowienia wydanego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 listopada 
2009 roku. 
 

4.3. Oznaczenie dat od których akcje uczestniczą w dywidendzie 
 

Akcje serii A i B uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2009 roku, tj. od wypłaty z zysku za rok obrotowy 2009. 

W związku z powyższym akcje serii A oraz B uczestniczą w podziale dywidendy na równych prawach.  

 
 

4.4. Wskazanie praw z instrumentów finansowych Spółki i zasad ich realizacji 
 
Akcje serii A oraz B nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób, tj. co do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz co do 
podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki. 
 
Prawa i obowiązki związane z instrumentami finansowymi są określone w kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz w 
innych przepisach prawa. Prawa i obowiązki dotyczące akcji Spółki są określone w kodeksie spółek handlowych, ustawie o 
obrocie instrumentami finansowymi i innych przepisach prawa. 
 
Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa majątkowe: 
 
1) Prawo do dywidendy, czyli udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego 
rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom zgodnie z art. 347 kodeksu spółek 
handlowych. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada 
dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym 
przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który może zostać wyznaczony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 
powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 kodeksu spółek 
handlowych) 
 
2) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, przy zachowaniu wymogów, o których 
mowa w art. 433 kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub całości w 
interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętą większością co najmniej czterech piątych głosów. Przepisu tego 
nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez 
instytucję finansową, z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom, celem umożliwienia im wykonania prawa poboru 
na warunkach określonych w uchwale oraz, gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w 
przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. Pozbawienie 
akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia; 
 
3) Z akcjami Spółki nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta; 
 
4) Prawo do zbywania akcji; 
5) Prawo do udziału w majątku spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. 
Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie; 
6) Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie, z zastrzeżeniem przepisów kodeksu spółek 
handlowych i innych ustaw. Statut Spółki nie wprowadza żadnych ograniczeń w tym zakresie; 
 
7) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których 
ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku 
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prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 kodeksu 
spółek handlowych). 
 
Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa korporacyjne: 
 
1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki (art. 412 kodeks spółek handlowych) oraz prawo do głosowania na 
Walnym Zgromadzeniu (art. 411 kodeksu spółek handlowych). Każdej akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. 
 
2. Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w 
porządku obrad poszczególnych praw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego (art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych); 
 
3. Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422 – 427 kodeksu spółek 
handlowych; 
 
4. Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej odrębnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych; 
 
5. Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa zgodnie z art. 428 kodeksu 
spółek handlowych; 
 
6. Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki 
publicznej lub prowadzeniem jej spraw. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza 
lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (art. 84 i 85 Ustawy o ofercie 
publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do obrotu); 
 
7. Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych 
zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, 
posiadającemu akcje zdematerializowane (art. 328 § 6 kodeksu spółek handlowych); 
 
8. Prawo do żądania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem 
sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 
395 § 4 kodeksu spółek handlowych); 
 
9. Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz 
żądania odpisu listy ze zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych); 
 
10. Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym 
Zgromadzeniem (art. 407 § 2 kodeksu spółek handlowych); 
 
11. Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie list obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, 
złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego 
reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 
kodeksu spółek handlowych); 
 
12. Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądanie wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 
kodeksu spółek handlowych); 
 
13. Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 kodeksu 
spółek handlowych); 
 
14. Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 
kodeksu spółek handlowych); 
15. Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, 
dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 kodeksu spółek handlowych (w przypadku połączenia spółki) lub w art. 540 § 1 
kodeksu spółek handlowych (w przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 § kodeksu spółek handlowych (przypadku 
przekształcenia spółki); 
 
16. Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w 
stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki 
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stosunek dominacji lub zależności ustał. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedź powinna być złożona na piśmie (art. 6 § 
4 i 6 kodeksu spółek handlowych); 
 
17. Prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji (przymusowy wykup akcji) 
przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec 
niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 
Ustawy o ofercie publicznej osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 82 Ustawy o ofercie 
publicznej); 
 
18. Prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% 
ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 83 Ustawy o ofercie publicznej). Takiemu żądaniu są obowiązani zadośćuczynić 
solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzenia, jak również 
podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza 
spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, 
o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, co najmniej 90 % ogólnej 
liczby głosów. 
 

4.5. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości 
 
Podpisany w dniu 17 kwietnia 2009 roku akt założycielski Spółki, na podstawie którego wyemitowano akcje serii A Spółki, nie 
zawiera żadnych postanowień w sprawie dywidendy oraz terminów, od których akcje Emitenta uczestniczą w dywidendzie. 
Należy stosować w tym zakresie przepisy kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 15.09.2000 r. z późn. zm.). W uchwale nr 
3/2009 z dnia 7 września 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło, że emitowane na podstawie tej uchwały akcje 
serii B Emitenta będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2009 roku. Należy w związku z tym przyjąć, że w 
przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta stosownej uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy akcje obu serii 
będą uczestniczyć w dywidendzie na równych prawach począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2009. 
 
Emitent w przeciągu najbliższych 3 lat nie zamierza wypłacać dywidendy, a wypracowane środki zamierza przeznaczyć na 
dalszy rozwój. 
 

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

 
4.6.1. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne 

 
W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną, dywidenda wypłacana przez Spółkę akcyjną stanowi, zgodnie z art. 17 
ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 Nr 80, poz. 350), 
przychód z kapitałów pieniężnych opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30a 
Ustawy. Podatek pobiera się w wysokości 19% przychodów uzyskanych z tytułu dywidendy, bez pomniejszania przychodu o 
koszty uzyskania (art. 30a ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Opisane powyżej zasady stosuje się z 
uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże 
zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie 
(niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca 
zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. Płatnikiem zryczałtowanego podatku z tytułu dywidendy 
wypłacanej akcjonariuszom jest, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, Emitent. Płatnik, zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy, przekazuje kwotę zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik 
urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika. Zgodnie z art. 42 ust. 1a Ustawy, w terminie do końca stycznia roku 
następującego po roku podatkowym Emitent jest zobowiązany przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu 
skarbowego właściwego według siedziby Emitenta, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. W terminie do końca lutego 
roku następującego po roku podatkowym Emitent jest zobowiązany przesłać podatnikom, oraz urzędom skarbowym, którymi 
kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika lub urzędom skarbowym, którymi 
kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje o 
wysokości dochodu, sporządzone według ustalonego wzoru.  
 

4.6.2. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne 
W przypadku akcjonariusza będącego podatnikiem na gruncie Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od 
osób prawnych (Dz. U. z 1992 Nr 21, poz. 86), dywidenda wypłacana przez Spółkę akcyjną stanowi, zgodnie z art. 7 Ustawy, 
przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 22 Ustawy. Stosownie do art. 22 Ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy od przychodów z dywidend wypłacanych przez osoby prawne mające 
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siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Zwalnia się od 
podatku dochodowego dochody z dywidend, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:  

1) wypłacającym dywidendę jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub 
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
2) uzyskującym przychody z dywidend jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż 
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, 
bez względu na miejsce ich osiągania,  
3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 15% udziału w kapitale zakładowym 
spółki, o której mowa w pkt 1,  
4) odbiorcą przychodów z dywidend jest:  

a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo  
b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.  

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca przychody z dywidend 
wypłacanych przez osoby prawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada akcje spółki 
wypłacającej te należności w wysokości, określonej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.  
 
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania akcji, w wysokości 
określonej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą przychody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych przychodów. W przypadku niedotrzymania warunku 
posiadania akcji, w wysokości określonej w pkt 3 powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt 2, 
jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od przychodów z dywidend wypłacanych przez spółkę 
mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 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.  
 
Zasady opisane powyżej stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną 
jest Rzeczpospolita Polska.  
 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółki, które dokonują wypłat należności z tytułów 
dywidend są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. 
Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu 
albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do 
celów podatkowych, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.  
Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółka zobowiązana jest do przekazania kwoty 
podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu 
skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwego według siedziby podatnika, a w przypadku podatników 
nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje 
naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Spółka jest obowiązana przesłać 
podatnikom mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej informację o wysokości pobranego podatku a 
podatnikom niemającym siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz urzędowi skarbowemu informację o 
dokonanych wypłatach i pobranym podatku – sporządzone według ustalonego wzoru.  
 

4.6.3. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży papierów wartościowych przez osoby 
fizyczne 

 
Zgodnie z art. 30b ust. 1 i 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych 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 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, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.  
Dochodem, o którym mowa w powyżej, 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 pkt 1 lit. b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, 
określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 a,  
- 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,  



Dokument Informacyjny Atlantis Energy S.A.          

_____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
     
         27 

- 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 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.  
 
Przepisów powyższych nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych 
oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej.  
 
Zasady opodatkowania opisane powyżej stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których 
stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania 
dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.  
 
Zgodnie z art. 30b ust. 6 po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa 
w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym 
również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, 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.  
Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do dnia 30 kwietnia roku 
następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według 
ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych 
na zasadach określonych w art. 30b.  
 

4.6.4. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży papierów wartościowych przez osoby   
prawne 

 
Dochodem ze sprzedaży akcji, praw poboru i praw do akcji, podlegającym opodatkowaniu jest nadwyżka sumy przychodów nad 
kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, przy czym przychodem jest kwota otrzymana ze sprzedaży akcji, praw 
poboru, bądź praw do akcji, natomiast kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione na nabycie tych akcji, praw poboru 
bądź praw do akcji. Dochód ze sprzedaży akcji jest opodatkowany na zasadach ogólnych i łączy się z dochodami z innych 
źródeł. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek wynosi 19% podstawy 
opodatkowania.  
 
Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani wpłacać na rachunek 
urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od 
początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.  
 
Podatnicy mogą również deklarować dochód (stratę) w sposób uproszczony na zasadach określonych w art. 25 ust. 6-7 Ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych. 
 

4.6.5. Opodatkowanie czynności cywilnoprawnych 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży oraz zamiany akcji i 
innych instrumentów finansowych podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeśli prawa te są wykonywane na 
terytorium Polski lub jeżeli są wykonywane za granicą, ale nabywca posiada w Rzeczypospolitej Polskiej rezydencję podatkową 
i czynność została dokonana w Polsce. Stawka podatku od sprzedaży praw majątkowych wynosi 1% ich wartości rynkowej. 
Podatek powinien być zapłacony w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek zapłaty podatku od 
czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy sprzedaży obciążą kupującego, zaś w przypadku umowy zamiany obie strony 
transakcji są za jego uiszczenie odpowiedzialne solidarnie.  
 
Zgodnie z art. 9 pkt 9 tej Ustawy zwalania się z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż maklerskich instrumentów 
finansowych firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem, oraz sprzedaż tych instrumentów dokonywaną w ramach 
obrotu zorganizowanego, w tym obrotu na rynku NewConnect – w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119).  
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5. Dane o Emitencie 

 

5.1.  Dane teleadresowe Emitenta 
 

Firma Emitenta: Atlantis Energy S.A. 
Forma prawna: spółka akcyjna 
Kraj siedziby: Polska 
Siedziba i adres: ul. Padlewskiego 18 lok. C, kod pocztowy 09 – 402 Płock 
Telefon: + 48 24 367 31 31 
Fax: + 48 24 366 06 26 
Adres poczty elektronicznej: biuro@atlantisenergy.pl 
Adres internetowy:  www.atlantisenergy.pl 
Numer KRS: 0000331800 
Numer Regon: 141814360 
Numer NIP: 7743107874 

 

5.2. Czas trwania Emitenta 

Spółka Atlantis Energy S.A. została utworzona na czas nieokreślony. 

5.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 

Emitent działa na podstawie ustawy kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (z późn. zm.) oraz postanowień 
Statutu Spółki. 

5.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru 

Spółka została zawiązana aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Jerzego Folcholca w Głownie w dniu 17 
kwietnia 2009 roku, Rep. A nr 2421/2009. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział 
KRS z dnia 30 czerwca 2009 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000331800.  

5.5. Krótki opis historii Emitenta 

Spółka Atlantis Energy została założona dnia 17 kwietnia 2009 roku, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w 
Kancelarii Notarialnej Jerzego Folcholca w Głownie, Rep. A nr 2421/2009. Założycielami Spółki są: Investment Friends Energy 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000280972, w której imieniu 
działał Pan Mariusz Patrowicz – Prezes Zarządu oraz Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 000033281, w której imieniu działała Pani Anna Kajkowska – Prezes Zarządu. Początkowy 
kapitał założycielski wynosił 100.000 zł (sto tysięcy) i dzielił się na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji o wartości nominalnej, 
1 gr. (jeden grosz) każda. Akcje zostały objęte w całości za wkład pieniężny. 

Dnia 7 września 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podjęło uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji publicznej w ramach subskrypcji otwartej przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B, z 
wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło poprzez 
emisję obejmującą 504.000 (pięćset cztery tysiące) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 
wynoszącej 1 gr. (jeden grosz). Cenę emisyjną akcji serii B Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na 3,20 (trzy 20/100) 
złotych za każdą akcję. Akcje Serii B były oferowane przez Emitenta w drodze publicznej subskrypcji od dnia 17 września 2009 
roku. Akcje zostały objęte w dniu 19 września 2009 roku przez 3 (trzech) akcjonariuszy. 

Z uwagi na okoliczność, że oferta nabycia akcji serii B była skierowana wyłącznie do osób, z których każda mogła nabyć akcje 
Serii B o wartości liczonej według ceny emisyjnej w kwocie nie mniejszej niż 230.400,00 (dwieście trzydzieści tysięcy czterysta) 
złotych (równowartość kwoty 50.000 tysięcy EUR), na podstawie art. 7 ust. 3 pkt) 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nie istniał 
obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego ani memorandum 
informacyjnego. 

Dnia 17 listopada 2009 roku podwyższenie kapitału obejmujące emisję akcji serii B zostało wpisane do rejestru 
przedsiębiorców Emitenta prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział KRS. 

W dniu 4 listopada 2009 roku Emitent zawarł umowę przedwstępną zakupu nieruchomości gruntowej o powierzchni łącznej 
1,43 ha zabudowanej dwiema elektrowniami wiatrowymi o mocy łącznej 750 KW (z możliwością rozbudowy do 2 MW) tj,  
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HSW-250, VESTAS 550KW, stacją transformatorową 15/069kv o mocy 630 Kva, rozdzielnią głównej Sn-15kV, linią 
napowietrzną i kablową SN-15kV oraz przyłączem kablowym zasilającym elektrownie wiatrowe, zlokalizowanej w miejscowości 
Zielona, gmina Kuczbork, powiat żuromiński, w województwie mazowieckim. 
 
W dniu 1 grudnia 2009 roku w wykonaniu ww. umowy przedwstępnej na mocy aktu notarialnego Rep. A 9606/2009 
przenoszącego prawo własności ww. elektrowni wiatrowych na Spółkę, Emitent stał się właścicielem „farmy wiatrowej”. 
Poprzedni właściciel urządzeń prowadził działalność polegającą na produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przez 
okres dwóch lat.  

Emitent  rozpoczął działalność operacyjną polegającą na produkcji energii elektrycznej z dniem 30 grudnia 2009 roku na 
podstawie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej wydanej na rzecz Spółki przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
Koncesja nr WEE/1421/18806/W/3/2009/PP wydana została w dniu 23 grudnia 2009 roku na okres 10 lat i obejmuje okres od 
dnia 30 grudnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Przedmiotem koncesji jest działalność gospodarcza polegająca na 
wytwarzaniu energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii, elektrowni wiatrowej o nazwie Elektrownie Wiatrowe Atlantis 
Energy Spółka Akcyjna, przy użyciu dwóch jednostek wytwórczych zlokalizowanych w miejscowości Zielona. W ten sposób 
został zrealizowany II Etap realizacji inwestycji opisany w biznesplanie załączonym do Dokumentu Informacyjnego. 

Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 roku Emitent zawarł z zakładem energetycznym ENERGA – OBRÓT S.A. z siedzibą w 
Gdańsku Umowę sprzedaży energii elektrycznej na podstawie, której zakład energetyczny zobowiązuje się do odbioru całości 
energii wyprodukowanej przez urządzenia należące do Emitenta na farmie wiatrowej w miejscowości Zielona. Umowa 
powyższa wchodzi w życie z dniem otrzymania przez Spółkę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych 
źródeł energii poprzez zawarcie umowy o Świadczenie Usług Dystrybucyjnych. Umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta 
została na czas nieokreślony. Energia elektryczna, która została wyprodukowana przez elektrownię wiatrową należącą do 
Emitenta w okresie od 1 grudnia 2009 roku, kiedy stał się właścicielem elektrowni, do dnia wejścia w życie Koncesji tj. do dnia 
30 grudnia 2009 roku, która została już odebrana przez zakład energetyczny rozliczona zostanie na zasadach określonych w 
Umowie sprzedaży energii elektrycznej (tzw. rozruch).  

W ten sposób dojdzie do rozpoczęcia realizacji III Etapu realizacji inwestycji, który trwać będzie do końca drugiego kwartału 
2012 roku. Szczegółowy opis realizacji III Etapu realizacji inwestycji znajduje się w pkt. 6.2 Dokumentu Informacyjnego. 

 

5.5.1. Otoczenie rynkowe Spółki i prognozy finansowe 
 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 
 
Emitent zamierza specjalizować się w sprzedaży następujących usług: 
 
 - Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej z Odnawianych Źródeł Energii – energia wiatru; 
  

- Przygotowanie i sprzedaż projektów energetycznych. 
 
Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej z Odnawianych Źródeł Energii. 
Odnawialne źródła energii (OZE) są ostatnio coraz częściej wykorzystywane. Główną przyczyną tej rosnącej popularności jest 
nieszkodliwość OZE dla środowiska i ich niewyczerpywalność. Cechy te odróżniają je od źródeł konwencjonalnych, których 
eksploatacja jest główną przyczyną niepokojących zmian klimatu, i których światowe zasoby prędzej czy później zostaną 
całkowicie wyczerpane. Ocenia się, że najdłużej, bo jeszcze przez prawie 220 lat, będzie można korzystać ze złóż węgla, o 
wiele krócej - ponad 60 lat - trwać będzie eksploatacja gazu ziemnego, zaś ropy naftowej wystarczy na jakieś 30-40 lat. 
Perspektywa wyczerpania się wszystkich tych surowców, jak również szkody, powodowane w środowisku przez ich 
wykorzystywanie, sprawiają, że ludzie już teraz poszukują alternatyw. Taką alternatywą jest wykorzystanie energii wiatru. Z 
uwagi na swój potencjał elektrownie wiatrowe wykorzystywane są przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej. Siłownie 
wiatrowe mogą być podłączone do krajowej sieci energetycznej lub też pracować na sieć wydzieloną i zaspokajać 
zapotrzebowanie energetyczne zakładu produkcyjnego, gospodarstwa rolnego lub domu. Niektóre siłownie wiatrowe 
wykorzystują bezpośrednio energię wiatru do pompowania wody, napowietrzania zbiorników wodnych i innych celów. 
Energetyka wiatrowa w Polsce jest ciągle na wczesnym etapie rozwoju. Co prawda moce przyrastają z roku na rok, ale w 
liczbach bezwzględnych jest to ciągle mało. Za 11 lat mamy mieć nie mniej niż 8-9 GW, a szacuje się też, że nawet kilkanaście. 
Czyli to jest wzrost olbrzymi i prawdziwa rewolucja inwestycyjna – zdaniem firmy TPA Horwath wzrost będzie wynikał z 
przepisów unijnych. Dyrektywa unijna z 23 kwietnia 2009 r., dot. promowania energii ze źródeł odnawialnych, wyznaczyła cel, 
zgodnie, z którym udział źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w Polsce w 2020 r. musi wynieść 15 proc. Przed 
2000 rokiem w Polsce właściwie nie wykorzystywano tego źródła energii. Pomiędzy rokiem 2000 a 2009 moc farm wiatrowych 
zwiększyła się ponad 166 razy. 
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Inwestycje w energetykę wiatrową w Polsce lokalizowane są głównie w: pasie wybrzeża Bałtyku, sięgającym kilkadziesiąt 
kilometrów w głąb kraju, centralnej Polsce i Karpatach. Eksperci wskazują, że w dużej części terytorium Polski występują 
sprzyjające prędkości wiatru do budowy wiatraków: 5,5 - 7,0 m/s na wysokości 50 metrów. Zdaniem Zarządu Spółki sprzedaż 
wyprodukowanej przez elektrownie wiatrowe należące do Spółki energii elektrycznej kształtować się będzie na poziomie od ok. 
900.000 KW do ok. 2.000.000 KW, co znajdzie swoje bezpośrednie przełożenie na przychody Spółki. W latach 2010-2012 
przewidywany przychód kształtować się będzie na poziomie od 573.500 zł do ok.1.088.000 zł. Przychód ten w prezentowanych 
latach stanowić będzie główne i bezpośrednie źródło przychodów Spółki. Od roku 2013 Spółka planuje zachowanie 
dotychczasowego poziomu przychodów pochodzących z produkcji i sprzedaży energii elektrycznej, co stanowić będzie (60%) 
całkowitego przychodu, jednakże rozszerzy działalność o kolejną grupę produktów, jaką będzie sprzedaż projektów 
energetycznych (40%). 

Planowanie i realizacja projektów energetycznych 

Zarząd Spółki Atlantis Energy S.A w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej zamierza skupić się na 
świadczeniu usług z zakresu kompletnego przygotowania i prowadzenia projektów wiatrowych. Mając na uwadze, iż 
przygotowanie do budowy projektu farmy wiatrowej wymaga dużo wysiłku, czasu i pieniędzy a proces przygotowawczy składa 
się z następujących elementów: 

• Pozyskanie prawa do gruntu  

Grunt, na którym posadowione są wiatraki, jest najczęściej gruntem wykorzystywanym rolniczo. Najbezpieczniejszą formą 
pozyskania prawa do użytkowania gruntu na cele wiatrowe jest podpisanie z właścicielem gruntu umowy dzierżawy. 
Orientacyjnie można powiedzieć, że na gruncie o powierzchni 250 ha może stanąć ok. 10 turbin wiatrowych o mocy 1, 5-2, 5 
MW każda. 
Efektywna zajętość terenu pod turbiny stanowi jednakże tylko niewielki procent całego gruntu, który dalej może być 
wykorzystany w dotychczasowy sposób. Umowa dzierżawy jest, zatem dla właściciela terenu możliwością uzyskania 
dodatkowych przychodów tracąc jedynie bardzo niewielki fragment z całości gruntu. 

• Pomiar wietrzności  

Dla komercyjnych farm wiatrowych wymagane są lokalne pomiary, co najmniej jednoroczne z wykorzystaniem masztu o 
wysokości najlepiej minimum 2/3 docelowej wysokości osi wirnika turbiny. Przy wieżach osiągających dziś 100m wysokość 
pomiarowa to min. 60-70m. Żeby pomiar był uwzględniony przez banki finansujące inwestycje wiatrowe musi spełniać surowe 
wymogi odnośnie wysokości pomiaru, jakości urządzeń pomiarowych itp. Wydajność turbin szacowana na podstawie danych 
pomiarowych musi być również przeliczona na średnią wieloletnią, gdyż okres pomiarowy jednoroczny jest zbyt krótki, aby 
prawidłowo uwzględnić fluktuacje wietrzności rok do roku. 

• Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Duże farmy wiatrowe z reguły wymagają sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego albo jego 
zmiany. W tym celu sporządzane są różnorodne analizy, które mają na celu ocenę terenu pod kątem środowiskowym, 
krajobrazowym, faunistycznym itp. Zmiana MPZP jest czasochłonna i zabiera średnio 9-12 miesięcy, jednakże jest procedurą 
bezpieczną pod kątem przyszłej realizacji inwestycji zarówno dla gminy, która opracowuje MPZP jak też i dla inwestora 

• Pozwolenie na budowę  

Do pozwolenia na budowę należy przygotować projekt budowlany obejmujący dokładną lokalizację turbin, fundamentowanie, 
drogi dojazdowe, przyłączenie do sieci energetycznej itd. Do pozwolenia na budowę należy również dołączyć decyzję 
środowiskową uzyskaną na podstawie przepisów Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.  

• Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej  

Obecnie kwestia warunków przyłączenia farm wiatrowych do sieci energetycznej jest jedną z najbardziej problematycznych 
kwestii. Przesyłowa infrastruktura elektroenergetyczna w Polsce jest bardzo rozbudowana w południowych jej rejonach, gdzie 
występuje zdecydowana większość elektrowni. W rejonach północnych infrastruktura ta jest dużo mniej rozbudowana a tam 
występują zdecydowanie lepsze warunki wietrzności niż na południu (patrz mapa wietrzności) . 

Zarząd Spółki upatruje olbrzymie szanse, rozwoju w projektowej obsłudze inwestycji począwszy od świadczenia usług 
komplementarnych poprzez proces inwestycyjny.  Zakładamy, iż przychód z tejże działalności stanowić będzie ok.40% całego 
przychodu Spółki po 2012 roku., gdyż wykorzystanie energii wiatru to jedna z najszybciej rozwijających się branż 
przemysłowych w krajach Europy Zachodniej a także w Polsce. Jest ona postrzegana, jako jedna z głównych technologii 
mających znaczący wpływ na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. 
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Energetyka wiatrowa w Polsce 
 
Jak wynika z analiz moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w Polsce to ~666 MW (stan na 30.09.2009, źródło URE). 
Wśród inwestycji wyróżnić można 14 profesjonalnych projektów: 
 

Lokalizacja Województwo Moc 

Barzowice zachodniopomorskie 5,1 MW 

Cisowo  zachodniopomorskie 18 MW 

Zagórze zachodniopomorskie 30 MW 

Lisewo Pomorskie 10,8 MW 

Tymień zachodniopomorskie 50 MW 

Puck Pomorskie 22 MW 

Kisielice warmińsko-mazurskie 40,5 MW 

Kamieńsk Łódzkie 30 MW 

Jagniątkowo zachodniopomorskie 30,6 MW 

Łosina k/Słupska zachodniopomorskie 48 MW 

 Gnieżdżewo  Pomorskie  22 MW 

 Karścino  zachodniopomorskie  69 MW 

 Łebcz  Pomorskie  8 MW 

 Suwałki Podlaskie  41,4 MW 

 
Ponadto istnieją także pojedyncze turbiny lub zespoły kilku turbin o małej mocy rozsiane po całym kraju.  
 
Łącznie w Polsce posadowionych jest 282 koncesjonowanych źródeł. Nasycenie elektrowniami wiatrowymi w Polsce należy do 
najniższych w Europie. Moc zainstalowana w energetyce wiatrowej na mieszkańca, to 0,012 kW, a na km2 obszaru lądowego 
przypada 1,44kW.  
 
Produkcja z energii wiatru:  
 
- rok 2004: 142,3 [GWh],  
- rok 2005: 135,3 [GWh],  
- rok 2006: 388,4 [GWh] 
- rok 2007: 494,2 [GWh] 
- rok 2008: 790,2 [GWh] 
- rok 2009: 233,3 [GWh] 
 
Udział generacji wiatrowej w krajowym zużyciu energii elektrycznej:  
 

-  rok 2004: 0,1% (142GWh/ 144TWh),  
-  rok 2005: 0,09% (135GWh/ 145TWh), 
-  rok2006: 0,26% (388,4GWh/ 149TWh), 
-  rok 2007: 0,32% (494,2GWh/ 154TWh), 
-  rok 2008: 0,51% (790,2GWh/ 153TWh). 
 
Udział generacji wiatrowej w krajowej produkcji energii elektrycznej z OZE. 
 
Produkcja energii elektrycznej w (MWh) przez poszczególne technologie OZE w latach 2005 – 2009. 
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Źródło: Opracowanie PSEW na podstawie danych URE. Stan na 31.05.2009 

 
 Plany rządowe na 2010 rok:  
- 2000 MW zainstalowanych w energetyce wiatrowej,  
- 2,3% udział generacji wiatrowej w krajowym zużyciu energii,  
- potrzebny przyrost mocy w latach 2006 - 2010: ponad 1800 MW, co oznacza potrzebę przyłączania ok. 450 MW rocznie.  
 
Pod kątem mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej Polska nie jest jeszcze widzialna na mapie świata.  Jesteśmy daleko 
za Niemcami, USA, Hiszpanią, Danią, Włochami, UK, Holandią, Portugalią, Francją, Grecją, Szwecją, Irlandią, ale kraj nasz 
posiada duży potencjał rozwojowy!  
 
Informacje związane z nabyciem nieruchomości oraz prognozy finansowe na lata 2010-2012 
 
Aktualnie Spółka rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej. Jest stosunkowo młodym podmiotem gospodarczym 
realizującym przedsięwzięcie polegające na rozpoczęciu produkcji/wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 
elektrowniach wiatrowych położonych w miejscowości Zielona oraz działalności polegającej na zarządzaniu projektami z 
zakresu energetyki wiatrowej o mocy do 10 MW (megawatów). 
 
W dniu 4 listopada 2009 roku Emitent zawarł umowę przedwstępną zakupu nieruchomości gruntowej o powierzchni łącznej 
1,43 ha zabudowanej dwiema elektrowniami wiatrowymi o mocy łącznej 750 KW  (z możliwością rozbudowy do 2 MW) tj,  
HSW-250, VESTAS 550KW, stacją transformatorową 15/069kv o mocy 630 Kva, rozdzielnią główną Sn-15kV, linią 
napowietrzną i kablową SN-15kV oraz przyłączem kablowym zasilającym elektrownie wiatrowe. 
 
W dniu 1 grudnia 2009 roku w wykonaniu ww. umowy przedwstępnej na mocy aktu notarialnego Rep. A 9606/2009 
przenoszącego prawo własności elektrowni wiatrowych na Spółkę, Emitent stał się właścicielem „farmy wiatrowej” 
zlokalizowanej w miejscowości Zielona. 
 
Emitent rozpoczął działalność operacyjną polegającą na produkcji energii elektrycznej z dniem 30 grudnia 2009 roku na 
podstawie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej wydanej na rzecz Spółki przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
Koncesja nr WEE/1421/18806/W/3/2009/PP wydana została w dniu 23 grudnia 2009 roku na okres 10 lat i obejmuje okres od 
dnia 30 grudnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Przedmiotem koncesji jest działalność gospodarcza polegająca na 
wytwarzaniu energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii, elektrowni wiatrowej o nazwie Elektrownie Wiatrowe Atlantis 
Energy Spółka Akcyjna, przy użyciu dwóch jednostek wytwórczych zlokalizowanych w miejscowości Zielona będących 
własnością Spółki. 
 
Korzystając z danych historycznych uzyskanych od poprzedniego właściciela elektrowni Zarząd Emitenta  opracował prognozę 
przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w sektorze energii odnawialnej na lata 2010-2012. Prognozy 
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powyższe poddane zostały badaniu przez biegłego rewidenta. Biznes plan zawierający opis prognoz finansowych na lata 2010 
– 2012, uszczegółowiony opis otoczenia rynkowego Emitenta oraz szczegółowy opis planowanych inwestycji znajdują się w 
punkcie 6.2 Dokumentu Informacyjnego. 

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

Na kapitały własne Emitenta składają się następujące pozycje (w oparciu o bilans za pierwsze półrocze 2009 roku 
sporządzony na dzień 31 sierpnia 2009 oraz z uwzględnieniem podwyższenia kapitału zakładowego obejmującego emisję akcji 
serii B): 

• Kapitał zakładowy Spółki wynosi 105.040 zł (sto pięć tysięcy czterdzieści złotych) i został w całości opłacony 
wkładem pieniężnym. Kapitał zakładowy dzieli się na: 
a) 10.000.000 (dziesięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda 
akcja; 

b) 504.000 (pięćset cztery tysiące) zwykłych akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda 
akcja. 

Akcje serii A oraz B zostały objęte w całości za wkład pieniężny. Wykazywany jest w bilansie w wysokości nominalnej 
wynikającej ze Statutu, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców KRS. 

• Kapitał zapasowy wynosi 1.603.661,33 złotych i stanowi agio emisyjne akcji serii B pomniejszone o koszty emisji 
akcji serii B. 

• Kapitał z aktualizacji wyceny - nie występuje. Powstaje na skutek aktualizacji wyceny aktywów. 
• Pozostałe kapitały rezerwowe - nie występują. Tworzone są głównie z zysku; 
• Zysk (strata) z lat ubiegłych – nie występuje. 
• Wynik netto bieżącego okresu (14 kwietnia 2009 - 30 listopada 2009) – wynosi 15.382,80 złotych. Wykazywany jest 

jako kwota zysku netto lub straty netto za bieżący okres, w wysokości wykazanej w bilansie oraz w rachunku zysków 
i strat. 

5.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

Kapitał zakładowy Spółki został w całości opłacony. 

5.8. Informacja 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 ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz 
terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcjii 

Emitent nie emitował obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji, jak również obligacji zamiennych na akcje. 

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

Zarząd nie jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 

5.10. Wskazanie na jakich rynkach papierów wartościowych są lub były notowane instrumenty finansowe 
Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe 

Papiery wartościowe Emitenta nie są jak również nie były notowane na żadnym rynku papierów wartościowych. Emitent nie 
wystawiał również kwitów depozytowych. 

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

Do dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego Atlantis Energy S.A. funkcjonuje jako samodzielna jednostka i nie posiada 
udziałów w innych podmiotach. 

Podmiotem dominującym (inwestorem strategicznym) w stosunku do Spółki jest Investment Friends Energy S.A., który posiada 
5.655.000 mln sztuk akcji Emitenta stanowiących 53,84% kapitału zakładowego. Inwestor strategiczny - spółka zależna od 
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Pana Mariusza Patrowicza - to spółka działająca poprzez swoje spółki zależne w branży budowlanej, nieruchomościach, 
turystyce i energetyce.  

Drugim znaczącym inwestorem w spółce jest Atlantis S.A., spółka notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie. Posiada ona akcje w liczbie 3.500.000 sztuk stanowiących 33,32 % kapitału zakładowego. Prezes Zarządu tej 
spółki, Pani Anna Kajkowska,  pełni również funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. 

Obaj inwestorzy zakładając Atlantis Energy S.A. chcą przyczynić się do rozwoju branży odnawialnej energii wiatrowej w 
Polsce, widząc w niej możliwość dynamicznego rozwoju Spółki i osiągnięcia w najbliższej przyszłości znaczącego udziału w 
rynku.  

Nie istnieją powiązania majątkowe, organizacyjne i personalne pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów 
Emitenta i głównymi akcjonariuszami a Autoryzowanym Doradcą lub osobami wchodzącymi w skład jego organów. 

5.12. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem 
wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów I usług w 
przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej I emitenta, w podziale na segmenty działalności  

Emitent znajduje się obecnie na etapie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozpoczęciu produkcji 
(wytwarzaniu) energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (wiatr). Pierwszy projekt Emitenta realizowany jest w miejscowości 
Zielona, przy użyciu elektrowni wiatrowej o łącznej mocy 750 KW stanowiącej własność Spółki. Szczegółowy opis inwestycji 
znajduje w prognozach finansowych zamieszczonych w biznesplanie w pkt 6.2 Dokumentu Informacyjnego. 

5.13.   Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres 
objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, 
zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym 

Spółka Atlantis Energy S.A. w okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w dokumencie 
informacyjnym, nie dokonała znaczących inwestycji krajowych bądź, zagranicznych. Opis pozostałych inwestycji Emitenta 
znajduje się w prognozach finansowych zamieszczonych w biznesplanie w pkt 6.2 Dokumentu Informacyjnego. 

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

Wobec Emitenta nie były wszczynane postępowania upadłościowe, układowe czy likwidacyjne.  

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

Wobec Emitenta nie były wszczynane postępowania ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne.  

5.16. Informacje 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 mieć wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to 
potępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację 
finansową Emitenta, albo informacja o braku takich postępowań 

Wobec Spółki nie toczyły się żadne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe czy arbitrażowe. 

5.17. 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 

Spółka Atlantis Energy S.A. nie posiada żadnych zobowiązań, istotnych z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec 
posiadaczy instrumentów finansowych. 

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

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w niniejszym dokumencie informacyjnym, nie wystąpiły 
żadne nietypowe zdarzenia lub okoliczności mające wpływ na wyniki działalności gospodarczej Emitenta. 
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5.19. Wskazanie wszystkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz 
informacji istotnych do ich oceny, które powstały po sporządzeniu sprawozdań finansowych za ostatni 
rok obrachunkowy 

Po sporządzeniu danych finansowych ujętych w sprawozdaniu finansowym, stanowiącym część niniejszego dokumentu 
informacyjnego, nie nastąpiły w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta żadne istotne zmiany oraz nie 
ujawniły się informacje istotne dla ich oceny. 

5.20. Dane osób zarządzających i nadzorujących Emitenta, zajmowane stanowisko oraz termin upływu 
kadencji, na jaką zostali powołani 

 

Zarząd Atlantis Energy Spółka Akcyjna: 

Anna Kajkowska powołana w dniu 17 kwietnia 2009 roku na trzyletnią kadencję, która upływa 16 kwietnia 2012 roku. 
Wykształcenie ekonomiczne. Obecnie studiuje w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku na kierunku Administracja. 

Kwalifikacje 

Nabyła kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach menadżerskich, audytorskich niezbędne do wykonywania 
złożonych zadań, często w sytuacjach problemowych, wymagających podejmowania decyzji o znaczeniu strategicznym, 
ponosząc odpowiedzialność za pracę i rozwój innych osób. Posiada umiejętności diagnozowania, analizowania, 
prognozowania, planowania oraz wdrażania nowych pomysłów do praktyki gospodarczej i społecznej. Jako Prezes Zarządu 
spółki giełdowej pozyskuje inwestorów finansowych, czynnie uczestniczy jako członek grupy zarządzającej Konsorcjum 
Przemysłowo –Doradczego Polskie Elektrownie Wiatrowe w projekcie utworzenia fabryki produkującej elektrownie wiatrowe 
liczącej 130 turbin o mocy łącznej 300 MW.  

 

Rada Nadzorcza Atlantis Energy Spółka Akcyjna: 

Jolanta Koralewska powołana w dniu 17 kwietnia 2009 roku na trzyletnią kadencję, która upływa 16 kwietnia 2012 roku.  

Pani Jolanta Ewa Koralewska ma 38 lat. Posiada wykształcenie wyższe, w  2000 roku ukończyła Mazowiecką Wyższą Szkołę 
Humanistyczno – Pedagogiczną w Łowiczu, Wydział Pedagogiczny, specjalizacja w zakresie polityki socjalnej. W roku 2004 
ukończyła studia podyplomowe z zakresu bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.  

Pani Jolanta Koralewska od 1990 roku zatrudniona jest w jednym z największych banków w Polsce  -  Powszechnej Kasie 
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, kolejno na stanowiskach: inspektor w Zespole Analityki Kredytów, inspektor a 
następnie specjalista w Zespole Kadr i Płac, starszy inspektor w Zespole Obsługi Klientów Korporacyjnych, analityk bankowy w 
II Regionalnym Oddziale Korporacyjnym w Warszawie Centrum Korporacyjnym w Płocku. Obecnie jest Członkiem Rady 
Nadzorczej: Atlantis S.A. Investment Friends Telekomunikacja S.A.,Media Planet S.A.,Investment Friends Development 
S.A.,Investment Friends PRD S.A.  oraz Członkiem Rady Nadzorczej Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku. 

 

Jacek Koralewski powołany w dniu 17 kwietnia 2009 roku na trzyletnią kadencję, która upływa 16 kwietnia 2012 roku. 

Pan Jacek Koralewski ma 38 lat, posiada wykształcenie wyższe. W 2000 roku ukończył Mazowiecką Wyższą Szkołę  
Humanistyczno– Pedagogiczną w Łowiczu, Wydział Pedagogiczny, specjalność w zakresie polityki socjalnej. Od 2007 roku 
kontynuuje studia podyplomowe z zakresu bankowości i finansów, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Pan Jacek Koralewski od 1988 do 1992 roku, był zatrudniony w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku. Od 1992 roku pracuje w 
Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – kolejno na stanowiskach: inspektor w Wydziale Administracji, 
inspektor w Wydziale Obsługi Klienta Detalicznego, specjalista a następnie kierownik Zespołu Restrukturyzacji Należności i 
Windykacji, ekspert w Oddziale Centrum Restrukturyzacji i Windykacji w Warszawie. Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej: 
Atlantis S.A. Investment Friends Telekomunikacja S.A.,Media Planet S.A.,Investment Friends Development S.A.,Investment 
Friends PRD S.A.  oraz Członkiem Rady Nadzorczej Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku. 

 

Małgorzata Patrowicz powołana w dniu 17 kwietnia 2009 roku na trzyletnią kadencję, która upływa 16 kwietnia 2012 roku. 

Pani Małgorzata Patrowicz ma 39 lat. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończyła studia w Instytucie Nauk 
Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, kierunek rachunkowość i finanse oraz kierunek rachunkowość i 
finansowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pani Małgorzata Patrowicz w ciągu swojej kariery 
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zawodowej, była zatrudniona na stanowiskach Dyrektora Finansowego PHU Dominet w Płocku, następnie Dyrektora 
Finansowego Electroland Dominet oraz Dyrektora Finansowego Kaskada s.c. 

Obecnie Pani Małgorzata Patrowicz jest zatrudniona w spółce Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą przy 
ul. Padlewskiego 19c, 09-402 Płock, ponadto pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej FON S.A. oraz od 13 października 2006 
roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku., oraz Członka Rady Nadzorczej: Atlantis 
S.A. Investment Friends Telekomunikacja S.A.,Media Planet S.A.,Investment Friends Development S.A., Investment Friends 
PRD S.A.  oraz Członka Rady Nadzorczej Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku. Od 1 listopada 2007 roku funkcję 
Prezesa Zarządu w Investment Friends Electroland Sp.z o.o. 

 

Marianna Patrowicz- powołana w dniu 17 kwietnia 2009 roku na trzyletnią kadencję, która upływa 16 kwietnia 2012 roku. 

Pani Marianna Patrowicz ma wykształcenie wyższe. Do 2001 roku związana zawodowo z edukacją i szkolnictwem. W latach 
2001-2003 prowadziła działalność gospodarczą. Obecnie Pani Patrowicz zatrudniona jest na stanowisku zastępcy dyrektora 
generalnego ds. finansowo administracyjnych w spółce Investment Friends S.A. Jest właścicielem wielkopowierzchniowych 
nieruchomości komercyjnych, o przeznaczeniu przemysłowo biurowo handlowym. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu 
Flavio Planet sp.z.o.o. 

 
Pani Marianna Patrowicz odznaczona została min.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem 
Zasługi. Pani Marianna Patrowicz jest matką Mariusza Patrowicz Prezesa Zarządu.  

 

Wojciech Hetkowski powołany w dniu 17 kwietnia 2009 roku na trzyletnią kadencję, która upływa 16 kwietnia 2012 roku. 

Pan Wojciech Hetkowski ma 58 lat, posiada wykształcenie wyższe techniczne i ekonomiczne. W 1976 roku ukończył studia na 
Wydziale Mechanicznym, Energetycznym i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W roku 1982 ukończył Podyplomowe Studium 
Organizacji i Zarządzania dla Inżynierów na Uniwersytecie Warszawskim, zaś w roku 1984 studia na Wydziale Organizacji i 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.   W roku 1999 odbył kurs dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, w 
roku 2004 ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Wartością Firmy, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pan 
Wojciech Hetkowski posiada doświadczenie w kierowaniu dużymi podmiotami gospodarczymi, potwierdzone praktyką zdobytą 
podczas pracy w zarządach dwóch dużych spółek Grupy Kapitałowej Orlen S.A. oraz w kierowaniu urzędem miasta Płocka. 
Pan Wojciech Hetkowski zarządzał m.in. wielopodmiotową Grupą Kapitałową Anwil S.A. oraz uczestniczył aktywnie w tworzeniu 
strategii Orlen Asfalt Sp. z o.o. 

Pan Wojciech Hetkowski pełnił również następujące funkcje:  

- od 1984 r. do  1991 r.  był wiceprezydentem miasta Płocka, 

- do 1991 r. do 2001 r. prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży i serwisu samochodów, w sieci 
dealerskiej Fiata, Skody, Daewoo i Nissana, 

- w latach 2001 – 2002 pełnił urząd Prezydenta miasta Płocka, 

- w latach 2002 – 2003 Wojciech Hetkowski był członkiem Zarządu Anwil S.A., odpowiedzialnym za zarządzanie personelem i 
organizacją, sprawami majątkowymi spółki oraz nadzorem nad biurem zaopatrzenia,  

- w latach 2003 – 2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Orlen Asfalt Sp. z o.o., największego w Polsce producenta asfaltu.  

- od 2005 roku zatrudniony jako Doradca Handlowy „Trident” spółka jawna, zajmującej się sprzedażą i serwisem 
samochodowym oraz zarządzaniem nieruchomościami.  

Obecnie Pan Wojciech Hetkowski jest zatrudniony w „Trident” spółka jawna oraz pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej FON S.A.Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Atlantis S.A. Investment Friends Telekomunikacja S.A.,Media 
Planet S.A.,Investment Friends Development S.A.,Investment Friends PRD S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej Investment 
Friends S.A. z siedzibą w Płocku. 

Pomiędzy członkami organów zarządzających i nadzorczych Emitenta występują następujące powiązania osobiste (rodzinne): 

 a)  Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej – teściowa Członka Rady Nadzorczej Małgorzaty  Patrowicz; 

 b)  Małgorzata Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej – siostra Członka Rady Nadzorczej Jacka Koralewskiego; 

 c)  Jolanta Koralewska – Członek Rady Nadzorczej – małżonka Członka  Rady Nadzorczej Jacka Koralewskiego; 
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 d)  Jacek Koralewski – Członek Rady Nadzorczej – brat Małgorzaty Patrowicz, mąż Członka Rady Nadzorczej Jolanty 
Koralewskiej. 

Ponadto pomiędzy członkami organów zarządzających i nadzorczych Emitenta występują następujące powiązania 
organizacyjne: 

a) Prezes Zarządu Spółki Atlantis Energy S.A pełni funkcję Prezesa Zarządu w Spółce Atlantis S.A.; 

b) Członkowie Rady Nadzorczej Marianna Patrowicz, Małgorzata Patrowicz, Jolanta Koralewska, Jacek 
Koralewski, Wojciech Hetkowski pełniący funkcje Członków Rady Nadzorczej w Atlantis Energy S.A pełnią 
również funkcje Członków Rady Nadzorczej  Atlantis S.A oraz Investment Friends Energy S.A.; 

c) Prezesem Zarządu Spółki Investment Friends Energy S.A., większościowego akcjonariusza Emitenta, jest  
Mariusz Patrowicz, będący jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej w Spółce Atlantis S.A, jak również będący 
większościowym akcjonariuszem Atlantis S.A . 

5.21.   Struktura akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów 
na walnym zgromadzeniu 

Akcjonariusz Akcje 
serii 

Liczba akcji Udział w kapitale 
zakładowym 

Udział w ogólnej liczbie 
głosów na WZ 

Investment Friends Energy S.A. A 5.655.0001 53.84 % 53.84% 

Atlantis S.A. A 3.500.000 33.32 % 33.32 % 

Inni  A i B 1.349.000 12.84 % 12.84 % 

Razem   10.504.000 100,00% 100,00% 

 

Nie istnieje umowa zobowiązująca głównych akcjonariuszy do nie sprzedawania posiadanych akcji Spółki, jednak na dzień 
sporządzenia dokumentu informacyjnego nie planują oni sprzedawać swoich akcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 W dniu 10 września 2009 roku I.F.E. S.A. dokonała sprzedaży części posiadanych akcji w dwóch transakcjach obejmujących odpowiednio – 
355.000 akcji oraz  490.000 akcji. 
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6. Sprawozdania finansowe 

6.1.  Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 2009-04-17 do 2009-11-30 wraz z danymi 
porównawczymi, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami 
uznawanymi w skali międzynarodowej oraz zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami I normami 
zawodowymi 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

1. Forma prawna i przedmiot działalności 

Atlantis Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18 c , została wpisana do rejestru handlowego  

postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczo - Rejestrowy z dnia 30 czerwca 2009 roku. 

Wpis w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000331800 Spółka uzyskała na mocy postanowienia Sądu Rejonowego 

dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 czerwca 2009 r. 

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza, w zakresie: 

 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej, 

35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej, 

35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej, 

35.14.Z Handel energią elektryczną, 

35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych, 

35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 

41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 

42.22.Z Roboty związane z budową , linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii  lądowej i wodnej ,gdzie indziej niesklasyfikowane 

46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 

61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, 

61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, 

61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, 

62.01.Z  Działalność związana z oprogramowaniem 

62.02.Z Działalność związana z  doradztwem w zakresie informatyki 

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

63.12.Z. Działalność portali internetowych, 

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne 

64.91.Z Leasing finansowy 

66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami, 

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,  

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 

68.32.Z Zarządzanie  nieruchomościami wykonywane na zlecenie 

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 
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74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,  

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

 

Podstawowym rodzajem działalności Spółki  w 2009 roku jest  działalność sklasyfikowana według Europejskiej Klasyfikacji 

Działalności (EKD) pod numerem 35.11.Z .Wytwarzanie energii elektrycznej. 

Spółka została powołana na czas nieoznaczony. 

a) Wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe 

W sprawozdaniu finansowym zaprezentowane zostały aktywa i pasywa według stanu na dzień 30.11.2009 r., a pozycje 

rachunku zysków i strat za okres 17.04.2009 r.-30.11.2009 r.  

b) Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej emitenta 

Zarząd 

Prezes Zarządu - Anna Kajkowska. 

Skład rady Nadzorczej 

Na dzień 30.11.2009 r. Rada Nadzorcza Spółki „ATLANTIS Energy” S.A. składała się z następujących osób: 

− p. Wojciech Hetkowski- Przewodniczący 

− P.Małgorzata Patrowicz 

− P.Marianna Patrowicz 

− P.Jolanta Koralewska 

− P.Jacek Koralewski 

 

c) Wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

W okresie sprawozdawczym Atlantis Energy S.A. nie była jednostką dominującą ani znaczącym inwestorem i nie sporządzała 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

d) W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - 

wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej 

metody rozliczenia połączenia 

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie  z inną jednostką. 

e) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące 

na zagrożenie kontynuowania działalności  

Sprawozdanie finansowe za okres od 17-04-2009 r. do 30-11-2009 r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej przez Spółkę. Zarząd spółki prowadzi aktualnie działania zmierzające do podpisania znaczących 

umów inwestycyjnych, a tym samym uzyskiwania przychodów. W dniu 1-12-2009 r. Atlantis Energy S.A. stał się na mocy 

umowy kupna sprzedaży właścicielem elektrowni wiatrowej w miejscowości Zielona o mocy 750kW (z możliwością rozbudowy 

do 2 mW). 

f) Stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności 

danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) 

rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśnieniowej. 

Sprawozdania nie podlegały przekształceniu. 
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g) Wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych 

dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń, w opiniach podmiotów uprawnionych do badania, o sprawozdaniach 

finansowych za lata, z które prezentowane są sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe. 

 Nie dokonano korekt w sprawozdaniu za  okres 17-04-2009 r do 30-11-2009  rok. 

 

h) Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i 

kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych 

porównywalnych 

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na 30.11.2009 r. są zgodne z : 

-Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.(Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694-tekst jednolity z późniejszymi zmianami) i 

wydanymi na jej podstawie przepisami, 

 

Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy 

amortyzacyjne (umorzenie). Obejmują one wartość firmy powstałą w wyniku nabycia i wymiany akcji i udziałów w jednostkach 

zależnych, oprogramowanie komputerowe. Wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową  

w okresie ich gospodarczo uzasadnionego wykorzystania zgodnie z planem amortyzacji przyjętym przez zarząd emitenta. 

Składniki o niskiej jednostkowej cenie nabycia (określonej w odrębnych przepisach) nie są uznawane za wartości niematerialne 

i prawne. 

Dla oprogramowania komputerowego przyjęto 5 letni okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych, stawka roczna 20%. 

Środki trwałe i amortyzacja  

Środki trwałe wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia, rozbudowy lub modernizacji pomniejszonych o odpisy 

amortyzacyjne (umorzenie). Środki trwałe umarza się metoda liniową w okresie ich gospodarczo uzasadnionego wykorzystania 

zgodnie z planem amortyzacji przyjętym przez zarząd , bądź w drodze nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych. 

Przyjęto następujące ekonomiczne okresy użytkowania i stawki roczne dokonywania odpisów amortyzacyjnych: 

Grunty Nie są umarzane 

Prawo do użytkowania gruntów 10 lat-10% 

Budynki i budowle 5-40 lat-2,5-4% 

Inwestycje w obcych środkach trwałych (budynki) 15 lat-6,7% 

Urządzenia techniczne, maszyny 3-25 lat-4-30% 

Środki transportu 5 lat-20% 

Pozostałe 6 lat-17% 

 

Długoterminowe aktywa finansowe 

Akcje, udziały i inne papiery wartościowe emitowane przez jednostki nie podlegające konsolidacji wycenia się według cen 

nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą lub częściową utratą wartości. 

Papiery wartościowe, za wyjątkiem akcji i udziałów, wycenia się według cen nabycia powiększonych o odsetki narosłe do dnia 

bilansowego. 
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Długoterminowe pożyczki udzielone wycenia się według wartości pomniejszonej o odpis z tytułu częściowej lub trwałej utraty 

wartości. Należne z tego tytułu odsetki wykazywane są w krótkoterminowych aktywach finansowych. Pożyczki udzielone 

w walutach obcych na dzień bilansowy przeliczane są na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu NBP ustalonego na 

dzień sporządzania sprawozdania finansowego. 

Odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów udzielonych pożyczek jest zaliczany do kosztów finansowych. Rozwiązanie 

uprzednio utworzonych rezerw z tych tytułów odbywa się poprzez uznanie przychodów finansowych. 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

Do długoterminowych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są wydatki dotyczące okresów późniejszych niż 12 miesięcy od 

dnia bilansowego. 

Zapasy 

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego wykazuje się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych 

jednak od cen sprzedaży netto. 

Odpis aktualizujący wartość zapasów zaliczany jest do kosztów operacyjnych. Rozwiązanie uprzednio utworzonych rezerw z 

tych tytułów odbywa się poprzez uznanie przychodów operacyjnych. 

Należności i zobowiązania 

Należności i zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Transakcje wyrażone w walutach obcych 

księgowane są według obowiązującego na dzień przeprowadzenia operacji średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty. 

Natomiast zrealizowane różnice kursowe wynikające z różnych dat zaksięgowania i rozliczenia transakcji wykazywane są jako 

przychody finansowe lub koszty finansowe. 

Należności i zobowiązania w walutach obcych na dzień bilansowy są przeliczane na złote przy zastosowaniu średniego kursu 

NBP ustalonego dla danej waluty na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Wynikające z wyceny na dzień bilansowy 

ujemne różnice kursowe zaliczane są do kosztów finansowych, natomiast dodatnie różnice kursowe zaliczane są do 

przychodów finansowych. 

Inwestycje krótkoterminowe 

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w 

walutach obcych na dzień bilansowy są przeliczane na złote przy zastosowaniu  średniego kursu  NBP na dzień sporządzania 

sprawozdania finansowego. Środki pieniężne na rachunkach bankowych lub w formie lokat pieniężnych są wykazywane wraz z 

naliczonymi odsetkami. Odsetki te odnosi się na dobro przychodów finansowych. 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są wydatki dotyczące późniejszych okresów niż ten, w którym je 

poniesiono, nie późniejszych jednakże niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. 

Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy wykazywany jest według nominalnej, w wysokości zgodnej ze statutem jednostki oraz wpisem do Krajowego 

Rejestru Sadowego. 

 Kapitał zapasowy 

Kapitał zapasowy obejmuje kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej pomniejszonych o koszt emisji kapitału 

podziału zysku lat ubiegłych oraz kapitał zapasowy ze sprzedaży i likwidacji uprzednio przeszacowanych środków trwałych. 

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 

 Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stanowi różnicę pomiędzy wartością netto środków trwałych przed i po aktualizacji 

dokonanej na dzień 1 stycznia 1995 r., zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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Rezerwy na zobowiązania 

Rezerwy na zobowiązania stanowią świadczenia przyjęte przez Atlantis Energy S.A, lecz jeszcze nie stanowiące zobowiązania 

oraz prawdopodobne koszty, które powstały przed datą bilansu,  których kwota lub data rozliczenia nie są jeszcze znane. 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Do międzyokresowych rozliczeń przychodów zaliczane są płatności otrzymane od kontrahentów za usługi jeszcze nie 

wykonane oraz ujemna wartość firmy. 

Przychody, koszty oraz pomiar wyniku finansowego: 

Sprzedaż  

Spółka Atlantis Energy S.A uzyskała przychód ze sprzedaży w kwocie netto 62 500zł 

Koszty działalności operacyjnej 

ATLANTIS Energy S.A. prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz w układzie kalkulacyjnym, przy czym 

prezentuje rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. Koszty sprzedaży usług obejmują koszty handlowe oraz koszty 

reprezentacji i reklamy. Koszty ogólnego zarządu obejmują koszty związane z kierowaniem jednostką oraz koszty 

administracyjno-gospodarcze. 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych należą przychody i koszty związane ze sprzedażą składników majątku 

trwałego, tworzeniem i rozwiązywaniem odpisów aktualizacyjnych należności oraz inne przychody i koszty operacyjne nie 

będące bezpośrednio zwiane z działalnością operacyjną Atlantis  Energy S.A.  

Przychody i koszty finansowe 

Przychody i koszty finansowe obejmują głównie odsetki z tytułu udzielonych i otrzymanych kredytów i pożyczek, dodatnie i 

ujemne różnice kursowe oraz odpisy aktualizujące wartość inwestycji finansowych. Koszty i przychody finansowe zaksięgowane 

są w okresie, którego dotyczą, niezależnie od daty ich rozliczenia. 

Rozliczenia odroczonego podatku dochodowego 

Rezerwę na przejściową dodatnią różnice z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych lub aktywa na ujemną przejściową 

różnicę z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych tworzy się w związku z różnicami między wykazanymi w księgach 

rachunkowych wartościami aktywów i pasywów a ich wartościami podatkowymi. 

Zastosowanie metody konsolidacji 

 Nie występuje konsolidacja. 

 

Płock, dn. 10 grudnia  2009 r. 

Prezes Zarządu – Anna Kajkowska   
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A T L A N T I S   E N E R G Y   S. A. 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  NA DZIEŃ 30.11.2009  
   

Lp. Bilans - Aktywa 30.11.2009 17.04.2009 
A. Aktywa trwałe 0,00  0,00  
I.  Wartości niematerialne i prawne 0,00  0,00  
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych     
2. Wartość firmy     
3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00    

4. 
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i 
prawnych     

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00  0,00  
1. Środki trwałe 0,00  0,00  
2.  Środki trwałe w budowie     
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie     
III. Należności długoterminowe 0,00  0,00  
1. Od jednostek powiązanych     
2. Od pozostałych jednostek     
IV. Inwestycje długoterminowe 0,00  0,00  
1. Nieruchomości     
2. Wartości niematerialne i prawne     
3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00  0,00  
4. Inne inwestycje długoterminowe     
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00  0,00  
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00  0,00  
2. Inne rozliczenia międzyokresowe     
B. Aktywa obrotowe 3 056 275,25  0,00  
I. Zapasy 0,00  0,00  
II.  Należności krótkoterminowe 1 663 946,00  0,00  
1. Należności od jednostek powiązanych 0,00  0,00  
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 0,00  0,00  
  - do 12 miesięcy     
  - powyżej 12 miesięcy     

b) inne 0,00    
2. Należności od pozostałych jednostek 1 663 946,00  0,00  
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 330 500,00  0,00  
  - do 12 miesięcy 330 500,00    
  - powyżej 12 miesięcy     

b) 

Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, 
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
świadczeń 3 446,00  0,00  

c) Inne 1 330 000,00    
d) Dochodzone na drodze sądowej     
III. Inwestycje krótkoterminowe 1 392 166,66  0,00  
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 392 166,66  0,00  
a)  w jednostkach powiązanych 0,00  0,00  
b) w pozostałych jednostkach 0,00  0,00  
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 392 166,66  0,00  
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  -środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 392 166,66  0,00  
  -Inne środki pieniężne      
  -Inne aktywa pieniężne     

2. Inne inwestycje krótkoterminowe     
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 162,59    
  Razem aktywa 3 056 275,25  0,00  

Lp. Bilans - Pasywa 30.11.2009 17.04.2009 
A. Kapitał własny 1 724 084,13 0,00 
I.  Kapitał podstawowy 105 040,00 0,00 

II. 
Należne  wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość 
ujemna)     

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)     
IV. Kapitał zapasowy  1 603 661,33   
V. Kapitał  z aktualizacji wyceny     
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe     
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych     
VIII. Zysk (strata) netto 15 382,80 0,00 

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

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 332 191,12 0,00 
I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 
II. Zobowiązania długoterminowe 1 330 000,00 0,00 
1. Wobec jednostek powiązanych     
2. Wobec pozostałych jednostek 1 330 000,00 0,00 
a) kredyty i pożyczki  1 330 000,00   
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     
c) inne zobowiązania finansowe     
d) inne      
III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 191,12 0,00 
1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 
2. Wobec pozostałych jednostek 2 191,12 0,00 
a) kredyty i pożyczki     
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     
c) inne zobowiązania finansowe     
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 191,12 0,00 
  - do 12 miesięcy 2 121,12   
  - powyżej 12 miesięcy     

e) zaliczki otrzymane na dostawy     
f) zobowiązania wekslowe     

g) 
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 
świadczeń 0,00   

h) z tytułu wynagrodzeń     
i) inne   0,00 
3. Fundusze specjalne     
IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

  Pasywa razem 3 056 275,25 0,00 
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Płock, 10 grudnia 2009 

Prezes Zarządu – Anna Kajkowska 

 

  

Rachunek zysków i strat                                                              
(wariant kalkulacyjny) 

17.04.2009 -
30.11.2009 17.04.2009 

A. 
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 62 500,00 0,00 

  - od jednostek powiązanych 0,00    
I.  Przychody netto ze sprzedaży produktów 62 500,00   

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00    

B. 
Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 20 000,00 0,00 

  - jednostkom powiązanym 0,00    
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 20 000,00   
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00    
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 42 500,00 0,00 
E. Koszty ogólnego zarządu 28 981,02     
F. Zysk (strata) ze sprzedaży 13 518,98  0,00 
G. Pozostałe przychody operacyjne 0,76 0,00 
III. Inne przychody operacyjne 0,76 0,00 
H. Pozostałe koszty operacyjne 1,26 0,00 
III. Inne koszty operacyjne 1,26 0,00 
I. Zysk (strata) z działalności  operacyjnej 13 518,48 0,00 
J. Przychody finansowe 7 727,12 0,00 
II. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 
  od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00   
IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00   
V. Inne 7 727,12   
K. Koszty finansowe 4,80 0,00 
I. Odsetki, w tym: 0,00   
II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00   
III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00   
IV.  Inne 4,80  
L. Zysk (strata) na działalności gospodarczej  21 240,80 0,00 
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00  
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N. Zysk (strata) brutto 21 240,80 0,00 
O. Podatek dochodowy 5 858,00 0,00 
R. Zysk (strata) netto 15 382,80 0,00 

 
Płock, 10 grudnia 2009 

Prezes Zarządu – Anna Kajkowska 

 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA  

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

ZA OKRES 17.04.2009 – 30.11.2009 ROK 

 

1. Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodza 
jowych) 

 
W okresie sprawozdawczym wartości niematerialne i prawne nie wystąpiły. 

 

2. Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym 
(według grup rodzajowych)  
W okresie sprawozdawczym Spółka nie nabywała środków trwałych. 

 
3. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 
 

W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała gruntów użytkowanych wieczyście. 

 

4. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków używanych na 
podstawie umów dzierżawy, najmu w tym z tytułu umów leasingu 

 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie zawierała powyższych umów.  

 

5. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe 
 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. 

 

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 
 

W okresie sprawozdawczym Spółka nie wytwarzała środków trwałych we własnym zakresie. 

 

7. Poniesione w roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w 
tym na ochronę środowiska 
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W okresie sprawozdawczym Spółka nie poniosła i nie planuje nakładów na niefinansowe aktywa 
trwałe, w tym na ochronę środowiska. 

 

8. Zobowiązania wobec budżetu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
uzyskania prawa własności budynków i budowli 

 
Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym. 

 

9.  Należności długoterminowe – zmiana stanu w okresie obrotowym 
 

Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym. 

 

10.  Inwestycje długoterminowe – zmiana stanu w okresie obrotowym 
 

Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym. 

 

11.  Zapasy 
 

W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała zapasów. 

 

12.  Długoterminowe rozliczenia okresowe 
 

   Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym. 

 

    Inne rozliczenia międzyokresowe 

 

    Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym. 

 

13.  Należności krótkoterminowe 
 

Należności od jednostek powiązanych  

 

Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym. 

 

Należności od pozostałych jednostek według terminu płatności 

Lp. Wyszczególnienie 30.11.2009 17.04.2009 

1 
Należności z tytułu dostaw i usług ogółem (brutto) o pozostałym 
od dnia bilansowego okresie spłaty 330 500,00 0,00 

  - do 1 miesiąca 330 500,00 0,00 

 - powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0,00 0,00 

2 Odpisy aktualizujące wartość należności (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

3 Należności z tytułu dostaw i usług ogółem (netto) (1-2) 330 500,00 0,00 
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Lp. Wyszczególnienie 30.11.2009 17.04.2009 

1 
Należności pozostałe ogółem o pozostałym od dnia bilansowego 
terminie zapłaty 1 330 00,00 0,00 

  - do 1 miesiąca 1 330 000,00 0,00 

2 
Wartość naliczonych na dzień bilansowy odsetek od 
przeterminowanych zobowiązań z tyt. dostaw i usług  0,00  0,00 

3 
Należności pozostałe ogółem (w kwocie wymagającej 
zapłaty) (1+2)  1 330 000,00  0,00 

 
 
Struktura pozostałych należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń 

 

Wyszczególnienie 30.11.2009 17.04.2009 

Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 0,00 

Podatek od towarów i usług VAT 3 446,00 0,00 

Razem 3 446,00 0,00 

 

14.  Krótkoterminowe aktywa finansowe 
 

Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych w jednostkach powiązanych  

Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym. 

 

Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych w pozostałych jednostkach 

Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym. 

 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych. 

Wyszczególnienie 30 listopada 2009 17 kwietnia 2009 

Stan na początek okresu 0,00 0,00 

Zwiększenia 1 980 219,13 0,00 

Zmniejszenia 588 052,47 0,00 

Stan na koniec okresu 1  392 166,66 0,00 

 
15.  Kursy przyjęte do wyceny dla pozycji bilansu wyrażonych w walutach obcych 
 

Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym pozycje bilansu wyrażone w walutach obcych. 

 
16.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

 

Wyszczególnienie 30 listopada 2009 17 kwietnia 2009 
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Stan na początek okresu 0,00 0,00 

Zwiększenia (domena) 216,80 0,00 

Zmniejszenia 54,21 0,00 

Stan na koniec okresu 162,59 0,00 

 

17.  Kapitały 
 

Kapitał podstawowy 

Wyszczególnienie 30 listopada 2009 17 kwietnia 2009 

Stan na początek roku obrotowego 0,00 0,00 

Zwiększenia 105 040,00 0,00 

Zmniejszenia 0,00 0,00 

Stan na koniec roku obrotowego 105 040,00 0,00 

 
Kapitał zapasowy 

Wyszczególnienie 30 listopada 2009 17 kwietnia 2009 

Stan na początek roku obrotowego 0,00 0,00 

Zwiększenia 1 603 661,33 0,00 

Zmniejszenia 0,00 0,00 

Stan na koniec roku obrotowego 1 603 661,33 0,00 

 

Na dzień bilansowy akcjonariuszami Spółki są: 

 - INVESTMENT FRIENDS ENERGY S.A  – 5 655 000 AKCJI  

 - ATLANTIS S.A.     - 3 500 000 AKCJI 

 - POZOSTALI          - 1 349 000 AKCJI 

 

18.  Wynik finansowy 
 

Zysk netto za okres sprawozdawczy od 17.04.2009 do 30.11.2009, wyniósł 15 382,80 zł. 

 

19.  Rezerwy na zobowiązania 
Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym. 

 

20. Zobowiązania długoterminowe 
 

Spółka zawarła w dniu 30-11-2009r Umowę pożyczki na kwotę 1.330.000zł (jeden milion trzysta 
trzydzieści tysięcy) na okres 30 miesięcy z terminem spłaty jednorazowej kapitału wraz z odsetkami  
przypadającym na 30-06-2012 roku oraz oprocentowaniem w skali roku 3%. Pożyczka została 
udzielona przez p.Mariusza Patrowicza działającego wraz z podmiotem zależnym Investment 
Friends S.A z siedzibą w Płocku. 
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21.  Zobowiązania krótkoterminowe 
 

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych według terminu wymagalności 
 

Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym. 

 

Struktura pozostałych zobowiązań wobec jednostek powiązanych według okresu zapłaty, 
przeterminowania 

Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym. 

 

Zobowiązania wobec jednostek pozostałych – kredyty bankowe 

Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym 

 

Zobowiązania wobec jednostek pozostałych według terminu wymagalności 

 

Lp. Wyszczególnienie 30.11.2009 17.04.2009 

1 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ogółem o pozostałym od 
dnia bilansowego terminie zapłaty 2 191,12 0,00 

  - do 1 miesiąca 2 191,12 0,00 

2 
Wartość naliczonych na dzień bilansowy odsetek od 
przeterminowanych zobowiązań z tyt. dostaw i usług  0,00  0,00 

3 
Zobowiązania pozostałe ogółem (w kwocie 
wymagającej zapłaty) (1+2)  2 191,12 0,00 

 

Struktura pozostałych zobowiązań z tytułu zakupu środków trwałych wobec pozostałych 
jednostek według okresu zapłaty, przeterminowania 

Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym. 

 

22.  Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych 
Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym 

 

23. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki 
Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym. 

 

24.  Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także 
wekslowe 
Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym. 

 

25. Rozliczenia międzyokresowe pasywne 
Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym. 
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26. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów, materia 
łów 

 
Wyszczególnienie 30 listopada 2009 17 kwietnia 2009 

Sprzedaż krajowa: 62 500,00 0,00 

Usługi 62 500,00 0,00 

 62 500,00 0,00 

 

27.  Koszty według rodzaju 

Wyszczególnienie 30 listopada 2009 
17 kwietnia 

2009 

1 Amortyzacja 0,00 0,00 

2 Zużycie materiałów i energii  138,52 0,00 

3 Usługi obce 43 097,11 0,00 

4 Podatki i opłaty 5 544,80 0,00 

5 Wynagrodzenia 0,00 0,00 

6 Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00 

7 Pozostałe koszty rodzajowe    200,59 0,00 

8 Koszty według rodzaju razem 48 981,02    0,00 

9 Wartość sprzedanych towarów i materiałów   

10 Zmiana stanu produktów        

11 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby   

  Razem koszty działalności operacyjnej  48 981,02  0,00 

 

 

28.  Pozostałe przychody operacyjne 

Wyszczególnienie 30 listopada 2009 
17 kwietnia 

2009 

1 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

2 Dotacje 0,00 0,00 

3 Inne przychody operacyjne - w tym: 0,76 0,00 

  Razem 0,76 0,00 

 

29.  Pozostałe koszty operacyjne 

Wyszczególnienie 30 listopada 2009 
17 kwietnia 

2009 

1 Inne koszty operacyjne - w tym :  1,26 0,00 

  Razem 1,26 0,00 
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30.  Przychody finansowe 

Wyszczególnienie 30 listopada 2009 
17 kwietnia 

2009 

1 Inne:   

   Inne 7727,12 0,00 

  Razem 7727,12 0,00 

 
31.  Koszty finansowe 

 

Wyszczególnienie 30 listopada 2009 
17 kwietnia 

2009 

1 Inne:   

   Inne 4,80 0,00 

  Razem 4,80 0,00 

 

32. Zyski i straty nadzwyczajne 
 

Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym. 

 

33.  Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 
dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto 
Podstawa opodatkowania w okresie sprawozdawczym różni się od wyniku finansowego (zysk, 
strata) brutto o kwotę 4,80 – odsetki budżetowe NSKUP.  

 

34.  Działalność zaniechana 
W trakcie okresu sprawozdawczego Spółka nie zaniechała działalności oraz w następnym okresie 
nie przewiduje zaniechania żadnej z prowadzonych działalności. 

 

35.  Zatrudnienie 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie zatrudniała pracowników. 

 

36. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone wchodzącym, w skład 
organów zarządzających i nadzorujących 
Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym. 

 

37. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu 
finansowym roku obrotowego. 
Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym. 

38.  Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a 
nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym 

Zarząd informuje, iż w dniu 1 grudnia 2009 roku dokonał zakupu elektrowni wiatrowej zlokalizowanej 
w miejscowości Zielona o mocy 750kW (z możliwością rozbudowy do 2 mW za kwotę 3 000 000zł 
(trzy miliony złotych) brutto na podstawie aktu notarialnego Rep. Nr A9606/2009  z dnia  01-12-2009r 
w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej dnia 4-11-2009 roku, Akt Notarialny Rep. A 8913/2009.      
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39. Dokonane w okresie sprawozdawczym zmiany zasad (polityki) rachunkowości 
Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym. 

 

40. Umowy zawarte nie uwzględnione w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich 
wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki 

 
Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym. 

 

41. Istotne transakcje zawarte na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi 
Nie wystąpiły. 

 

42. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi 
Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym. 

 

43. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy 
 

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za rok obrotowy wynosi 4 500,00 zł. 

 

 

Płock, dnia 10 grudnia 2009 roku 

 

 
Prezes Zarządu – Anna Kajkowska   
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ATLANTIS ENERGY S.A. 
 

09-402 Płock  ul. Padlewskiego 18c 
 
 
 
 

    Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  w okresie 17.04.2009 – 30.11.2009 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Płock, grudzień  2009 r 
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Spółka Atlantis Energy S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18c, jest wpisana 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy , XIV 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331800. 
 
Spółka zawiązana została w dniu 17-04-2009 r Rep. A  2421/2009, uchwałą  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, i zarejestrowana w dniu  30 
czerwca 2009 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy XIV Wydział KRS. 
 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości  
62500 zł. Suma bilansowa na 30 listopada 2009 roku wynosiła 3 056 275,25  zł. 
Największy udział w tej kwocie przypada na aktywa obrotowe 3 056 275 ,25 zł, w 
których największą wartość stanowią środki pieniężne i  krótkoterminowe aktywa 
finansowe 1392166,66 zł oraz należności krótkoterminowe w wysokości 1 663946,00zł. 
Majątek ten finansowany jest przede wszystkim przez kapitał własny w wysokości 
1724084,13 zł. 
 
 
1. Podstawowa działalność Spółki jest realizowana poprzez zarządzanie strategiczne i 
operacyjne , dostarczanie jej kontrahentom wyspecjalizowanych usług stanowiących 
uzupełnienie ich podstawowej działalności, świadczonych wg jednolitych standardów i 
obejmujących przede wszystkim: doradztwo strategiczne, doradztwo finansowe, oraz 
tworzenie i realizacja strategii sprzedaży. 
 
2. Sprzedaż usług realizowana jest przez Spółkę w całości na rynku krajowym. W okresie 
sprawozdawczym nie zaszły żadne zmiany w zakresie rynków obsługiwanych przez 
Spółkę. 
 
3. W okresie sprawozdawczym Spółka Atlantis Energy S.A zawarła ze spółką Petro Eltech 
Sp.zoo   umowę pośrednictwa sprzedaży akcji Spółki Chemoserwis Dwory S.A , których 
właścicielem była Spółka Petro ELTECH Sp.zoo . Umowa dotyczyła  zobowiązania się 
Atlantis Energy  S.A  do pozyskania kupca na akcje Spółki Chemoserwis Dwory S.A 
Łączna wartość zawartej umowy pośrednictwa  wyniosła 37500 zł netto, wypełniając  
łącznie kryterium znaczącej umowy. Poza tą umową Atlantis Energy S.A. nie zawierała w 
okresie sprawozdawczym umów spełniających kryterium „znaczącej umowy”. 
 
Zarząd informuje jednocześnie, iż w dniu 1 grudnia 2009 roku dokonał zakupu Elektrowni 
wiatrowej zlokalizowanej w miejscowości Zielona o mocy 750kW z możliwością 
rozbudowy do 2 mW za kwotę 3 000 000zł brutto  (trzy miliony złotych) na podstawie 
Aktu Notarialnego Rep. Nr A 9606/2009  z dnia 01-12-2009r w wykonaniu umowy 
przedwstępnej zawartej dnia  04-11-2009r Akt Notarialny Rep.A 8913/2009.        
 
W okresie sprawozdawczym. Spółka nie zawarła żadnych umów ubezpieczenia. 
 
Spółka nie posiada informacji o umowach zawartych pomiędzy jej akcjonariuszami. 
 
 
4. Powiązania organizacyjne lub kapitałowe Spółki z innymi podmiotami według stanu na 
dzień 30.11.2009 r. przedstawiono  poniżej: 
 
 

1.Investment Friends Energy S.A –53,84% kapitału zakładowego 
2.Atlantis S.A-33,32% kapitału zakładowego 
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5. W okresie sprawozdawczym  pomiędzy Atlantis Energy S.A. a  podmiotami 
powiązanymi nie zostały zawarte żadne umowy . 
 
6. W okresie sprawozdawczym Spółka  zaciągała  pożyczkę w kwocie 1.330.000zł ( jeden 
milion trzysta trzydzieści tysięcy ) na podstawie umowy pożyczki z dnia 30-11-2009r na 
okres 30 miesięcy z terminem spłaty jednorazowej kapitału wraz z odsetkami  
przypadającym na 30-06-2012 roku oraz oprocentowaniem w skali roku 3%. Pożyczka 
została udzielona przez p.Mariusza Patrowicza działającego wraz z podmiotem zależnym 
Investment Friends S.A z siedzibą w Płocku. 
 
 
7. Na dzień 30.11.2009 r. Spółka nie była poręczycielem kredytów udzielonych jej  
podmiotom powiązanym . 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie udzielała pożyczek. 
 
8. W okresie objętym raportem Spółka   przeprowadziła publiczną emisję akcji. 
 
Dnia 7 września Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  podjęło uchwałę w przedmiocie 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej w ramach subskrypcji 
otwartej przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B , z wyłączeniem prawa poboru 
dla dotychczasowych akcjonariuszy .Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło 
poprzez emisję obejmującą 504 000 (pięćset cztery tysiące) nowych akcji zwykłych na 
okaziciela serii B .Cenę emisyjną NWZA ustaliło na  3,20zł za każdą akcję .W celu 
uniknięcia konieczności sporządzenia prospektu informacyjnego lub memorandum 
informacyjnego oferta skierowana była wyłącznie do osób, z których każda mogła nabyć 
akcje  serii B o wartości liczonej wg ceny emisyjnej nie mniejszej niż 230400 (dwieście 
trzydzieści tysięcy czterysta) złotych. Akcje serii B były oferowane przez Spółkę w drodze 
publicznej subskrypcji od dnia 17 września 2009 roku. Akcje zostały objęte w dniu 19 
września  2009 roku przez 3 (trzech) akcjonariuszy. 
 
Dnia 17 listopada 2009 roku podwyższenie kapitału obejmujące emisję akcji serii B 
zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Spółki prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział KRS. 
 
9. Spółka nie publikowała prognozy wyniku na rok 2009. 
 
Jednakże Zarząd Spółki z uwagi na podjecie starań zmierzających do wprowadzenia akcji 
Spółki Atlantis Energy S.A do notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu w Warszawie , 
postanowił opracować prognozy przychodów z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej na lata 2010-2012. 
 
10. Spółka terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań, nie ma problemów 
z utrzymaniem płynności finansowej. Nie występują żadne zagrożenia w zakresie 
zachowania płynności finansowej i regulowania przez Spółkę zobowiązań. 
 
11. W okresie sprawozdawczym Spółka nie realizowała żadnych istotnych zadań 
inwestycyjnych w majątku rzeczowym. 
 
12. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły  czynniki nietypowe, o jednorazowym 
charakterze,  mające istotny wpływ na wynik finansowy Spółki . 
 
13. Zewnętrzne czynniki mające wpływ na rozwój Spółki: 
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• sytuacja makroekonomiczna otoczenia, w którym działa Spółka, 
• sytuacja na rynku pracy i trudności w pozyskaniu wysoko wykwalifikowanych 

pracowników. 
 
Wewnętrzne czynniki mające wpływ na rozwój Spółki: 
 

• ukierunkowanie działalności Spółki na świadczenie wyspecjalizowanych usług 
oraz wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. 

 
• zmiany przepisów , aktów prawnych regulujących kwestie energetyczne w 
Polsce. 

 
 
14. W okresie objętym sprawozdaniem nie występowały żadne zmiany w podstawowych 
zasadach zarządzania w Spółce. 
 
15. W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca żadne zmiany w składzie osób 
zarządzających Spółką. 
 
Wg stanu na 30.11.2009 r. skład osób nadzorujących przedstawiał się następująco: 
– Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
– Małgorzata Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej, 
– Marianna Patrowicz -Członek Rady Nadzorczej, 
– Jolanta Koralewska– Członek Rady Nadzorczej, 
- Jacek Koralewski-Członek Rady Nadzorczej. 
 
 
W dniu 5-09-2009 r do Zarządu Spółki wpłynęło pismo Pani Agnieszki Gujgo informujące 
o rezygnacji z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej  z dniem 31 sierpnia 2009 r. 
 
Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających regulują zapisy Statutu Spółki, 
uprawnienia tych osób określają przepisy wewnętrzne Spółki (Regulamin Zarządu i 
Regulamin Rady Nadzorczej). 
 
16. Spółka nie zawierała odrębnych umów z osobami zarządzającymi. 
 
17. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych, należnych lub 
potencjalnie należnych osobom zarządzającym i nadzorującym danym okresie 
sprawozdawczym -  nie wystąpiła. 
 
18. Na dzień 30.11.2009 r. osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę nie posiadały akcji 
Spółki. 
 
19. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczny głosów na WZA 
Spółki na dzień sporządzenia sprawozdania Zarządu: 
 
- Investment Friends Energy S.A –53,84% 
- Atlantis S.A-33,32%. 
- pozostali Akcjonariusze posiadają łącznie –12,84% ogólnej liczby głosów na WZA 
Spółki, jednakże żaden samodzielnie nie posiada co najmniej 5%. 
 
20. Zarząd  Spółki w dniu 18 września 2009r został poinformowany przez Zarząd Spółki 
Investment Friends Energy S.A o zmianie posiadanej przez tę Spółkę liczby akcji Atlantis 
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Energy S.A, w drodze  zawartych umów. Stan posiadanych akcji przez Investment 
Friends Energy S.A na dzień sporządzenia sprawozdania wynosi 5 655 000 sztuk. 
 
Zarząd Atlantis Energy S.A  na dzień 30-11-2009r nie posiada wiedzy na temat 
zawartych umów sprzedaży akcji Spółki, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić 
zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 
 
21. Nie występują żadne papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne w 
stosunku do Spółki. 
 
22. W okresie sprawozdawczym w Spółce nie były realizowane programy akcji 
pracowniczych. 
 
23. W Spółce nie występują ograniczenia umowne w zakresie przenoszenia praw 
własności papierów wartościowych Spółki wynikające z zawartych umów („lockup”). 
 
 
 
 

 
Anna Kajkowska 
Prezes Zarządu 
Atlantis Energy S.A. 
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6.2.  Biznes Plan Emitenta na lata 2010 – 2012, o którym mowa w pkt 5.5.1 Dokumentu Informacyjnego 
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A   K   T   Y   W   A   -   ANALIZA FINANSOWA 

 31.12.2010 31.12.2009 
  zł A.  Aktywa  trwałe 

2 222 696,30 2 459 017,00 
      I.  Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 
           1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych 

    
      II.  Rzeczowe aktywa trwałe 2 215 115,30 2 459 017,00 
          1.   Środki trwałe 2 215 115,30 2 459 017,00 
a)    grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania 
gruntu) 20 000,00 20 000,00 
b)    budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

2 195 115,30 2 439 017,00 
c)    urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 
     III.  Należności długoterminowe 0,00 0,00 
     IV.  Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 
    V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

7 581,00 0,00 
          1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 7 581,00   
          2.  Inne rozliczenia międzyokresowe     
B.  Aktywa obrotowe 

1 094 076,33 658 214,33 
      I.  Zapasy 0,00 0,00 
          1.  Materiały 0,00 0,00 
          2.  Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 
          3.  Produkty gotowe 0,00 0,00 
          4.  Towary 0,00 0,00 
          5.  Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 
      II. Należności krótkoterminowe 222 900,00 609 284,00 
          1.  Należności od jednostek powiązanych 0,00   
a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00   
 -     do 12-tu miesięcy 0,00   
 -     powyżej 12-tu miesięcy     
b)  inne     
          2.  Należności od pozostałych jednostek 222 900,00 609 284,00 
a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 222 900,00 68 300,00 
 -     do 12-tu miesięcy 0,00 0,00 
 -     powyżej 12-tu miesięcy     
b)  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń 0,00 540 984,00 
c)  inne 0,00 0,00 
d)  dochodzone na drodze sądowej     
    III.  Inwestycje krótkoterminowe 871 176,33 48 930,33 
          1.   Krótkoterminowe aktywa finansowe 871 176,33 0,00 
c)  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 871 176,33 48 930,33 
 -     inne środki pieniężne     
 -     inne aktywa pieniężne     
           2.   Inne inwestycje krótkoterminowe     
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     IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
0,00 0,00 

Aktywa razem 3 316 772,63 3 117 231,33 
 

P   A   S   Y   W   A   -    ANALIZA FINANSOWA 

 31.12.2010 31.12.2009 
  Zł 
A.  Kapitał (Fundusz) własny  1 934 672,63 1 787 231,33 

I.      Kapitał  (Fundusz) podstawowy 
105 040,00 105 040,00 

II.     Należne wpłaty na  kapitał podstawowy (wielkość 
ujemna)   

  

III.    Udziały (Akcje) własne (wielkość ujemna)     
IV.    Kapitał (Fundusz) zapasowy 1 682 191,33 1 603 661,33 
V.     Kapitał (Fundusz)  z aktualizacji wyceny     
VI.    Pozostałe kapitały (Fundusze) rezerwowe     
VII.   Zysk (Strata)  lat ubiegłych 0,00 0,00 

VIII.  Zysk (Strata) netto 147 441,30 78 530,00 
IX.    Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość 

ujemna)     
     
B.  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

1 382 100,00 1 330 000,00 
      I.     Rezerwy na zobowiązania 

0,00 0,00 
      II.   Zobowiązania długoterminowe 

1 369 900,00 1 330 000,00 
1.  Zobowiązania wobec jednostek powiązanych     
2.  Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 369 900,00 1 330 000,00 

a)  kredyty i pożyczki 1 369 900,00 1 330 000,00 
b)  zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych     
c)  inne zobowiązania finansowe     
d)  inne      

III.   Zobowiązania krótkoterminowe 12 200,00 0,00 
2.  Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych 

jednostek 12 200,00 0,00 
a)  kredyty i pożyczki   0,00 
b)  zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych     
c)  inne zobowiązania finansowe     
d)  zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie 

wymagalności 12 200,00 0,00 
·   do 12-tu miesięcy 12 200,00 0,00 
·    powyżej 12-tu miesięcy     

e)    zaliczki otrzymane na poczet dostaw 0,00   
f)      zobowiązania wekslowe     
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g)    zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń 
i innych świadczeń 0,00 0,00 

h)    zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 
i)      inne zobowiązania 0,00 0,00 

3. Fundusze specjalne     
IV.   Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

Pasywa razem 3 316 772,63 3 117 231,33 
 

 

 

 

       

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH    01.01.2010-31.12.2010  

     (metoda pośrednia)  
 

Wyszczególnienie 1.01.2010-
31.12.2010 

01.01.2009-
31.12.2009 

1 2 3 
A.        Przepływy środków pieniężnych z działalności   operacyjnej:     
I. Zysk (Strata) netto 147 441,30 78 530,00 
II. Korekty razem: 674 804,70 -609 284,00 
1.    Amortyzacja 243 901,70 0,00 
7.    Zmiana stanu należności 386 384,00 -609 284,00 
8.    Zmiana stanu zobowiązań krótkoter - minowych (z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów) 

12 200,00 0,00 

9.    Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -7 581,00 0,00 
10. Inne korekty  39 900,00 0,00 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II) 822 246,00 -530 754,00 
B.     Przepływy środków pieniężnych z działalności  inwestycyjnej:     
I. Wpływy    0,00 0,00 
II. Wydatki     0,00 -2 459 

017,00 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II) 0,00 - 

2 459 017,00 
C.       Przepływy środków  pieniężnych  z działalności   finansowej:     
I. Wpływy   0,00 1 708 701,33 
II. Wydatki     0,00 - 

1 330 000,00 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II) 0,00 3 038 701,33 

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III) 822 246,00 48 930,33 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 822 246,00 48 930,33 

F. Środki pieniężne na początek okresu 48 930,33 0,00 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D) 871 176,33 48 930,33 

·        w tym o ograniczonej możliwości dysponowania     
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A   K   T   Y   W   A   -   ANALIZA FINANSOWA 
 31.12.2011 31.12.2010 

  zł A.  Aktywa  trwałe 

2 010 765,77 2 222 696,30 
      I.  Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 
           1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych 

    
           2.  Wartość  firmy     
           3.  Inne wartości niematerialne i prawne 0,00   
           4.  Zaliczki na  wartości niematerialne i prawne 

    
      II.  Rzeczowe aktywa trwałe 1 995 603,77 2 215 115,30 
          1.   Środki trwałe 1 995 603,77 2 215 115,30 
a)    grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania 
gruntu) 20 000,00 20 000,00 
b)    budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

1 975 603,77 2 195 115,30 
c)    urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 
d)    środki transportu 0,00 0,00 
e)    inne środki trwałe     
           2.   Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 
           3.   Zaliczki na środki trwałe w budowie   0,00 
     III.  Należności długoterminowe 0,00 0,00 
     IV.  Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 
    V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

15 162,00 7 581,00 
          1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 15 162,00 7 581,00 
          2.  Inne rozliczenia międzyokresowe     
B.  Aktywa obrotowe 

1 497 309,33 1 094 076,33 
      I.  Zapasy 0,00 0,00 
      II. Należności krótkoterminowe 189 500,00 222 900,00 
          1.  Należności od jednostek powiązanych     
a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:     
 -     do 12-tu miesięcy 0,00   
 -     powyżej 12-tu miesięcy     
b)  inne     
          2.  Należności od pozostałych jednostek 189 500,00 222 900,00 
a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 189 500,00 222 900,00 
 -     do 12-tu miesięcy 189 500,00 222 900,00 
 -     powyżej 12-tu miesięcy     
d)  dochodzone na drodze sądowej     
    III.  Inwestycje krótkoterminowe 1 307 809,33 871 176,33 
          1.   Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 307 809,33 871 176,33 
c)  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 307 809,33 871 176,33 
 -     środki pieniężne w kasie i na rachunkach 
bankowych 

1 307 809,33 871 176,33 
           2.   Inne inwestycje krótkoterminowe     
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     IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
0,00 0,00 

Aktywa razem 3 508 075,10 3 316 772,63 
 

P   A   S   Y   W   A   -    ANALIZA FINANSOWA 

 31.12.2011 31.12.2010 
  zł 
A.  Kapitał (Fundusz) własny  2 086 075,10 1 934 672,63 

I.      Kapitał  (Fundusz) podstawowy 
105 040,00 105 040,00 

II.     Należne wpłaty na  kapitał podstawowy (wielkość 
ujemna)   

  

III.    Udziały (Akcje) własne (wielkość ujemna)     
IV.    Kapitał (Fundusz) zapasowy 1 829 632,63 1 682 191,33 
V.     Kapitał (Fundusz)  z aktualizacji wyceny     
VI.    Pozostałe kapitały (Fundusze) rezerwowe     
VII.   Zysk (Strata)  lat ubiegłych   0,00 

VIII.  Zysk (Strata) netto 151 402,47 147 441,30 
IX.    Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość 

ujemna)     
     
B.  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

1 422 000,00 1 382 100,00 
      I.     Rezerwy na zobowiązania 

0,00 0,00 
1.  Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 
    

2.  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 

0,00 0,00 
a)  długoterminowa     
b)  krótkoterminowa     

3.  Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 
a)  długoterminowe     
b)  krótkoterminowe 0,00 0,00 

      II.   Zobowiązania długoterminowe 
1 409 800,00 1 369 900,00 

1.  Zobowiązania wobec jednostek powiązanych     
2.  Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 409 800,00 1 369 900,00 

a)  kredyty i pożyczki 1 409 800,00 1 369 900,00 
b)  zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych     
c)  inne zobowiązania finansowe     
d)  inne      

III.   Zobowiązania krótkoterminowe 12 200,00 12 200,00 
2.  Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych 

jednostek 12 200,00 12 200,00 
a)  kredyty i pożyczki     
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b)  zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych     

c)  inne zobowiązania finansowe     
d)  zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie 

wymagalności 12 200,00 12 200,00 
·   do 12-tu miesięcy 12 200,00 12 200,00 
·    powyżej 12-tu miesięcy     

3. Fundusze specjalne     
IV.   Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

Pasywa razem 3 508 075,10 3 316 772,63 
 

 

 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH    01.01.2011-31.12.2011  

     (metoda pośrednia)  
 

Wyszczególnienie 01.01.2011-
31.12.2011 

01.01.2010-
31.12.2010 

1 2 3 
A.        Przepływy środków pieniężnych z działalności   operacyjnej:    
I. Zysk (Strata) netto 151 402,47 147 441,30 
II. Korekty razem: 285 230,53 674 804,70 
1.    Amortyzacja 219 511,53 243 901,70 
7.    Zmiana stanu należności 33 400,00 386 384,00 
8.    Zmiana stanu zobowiązań krótkoter - minowych (z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów) 

 12 200,00 

9.    Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -7 581,00 -7 581,00 
10. Inne korekty  39 900,00 39 900,00 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II) 436 633,00 822 246,00 
B.     Przepływy środków pieniężnych z działalności  inwestycyjnej:    
I. Wpływy    0,00 0,00 
II. Wydatki     0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II) 0,00 0,00 

C.       Przepływy środków  pieniężnych  z działalności   finansowej:    
I. Wpływy   0,00 0,00 
II. Wydatki     0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II) 0,00 0,00 

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III) 436 633,00 822 246,00 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 436 633,00 822 246,00 

F. Środki pieniężne na początek okresu 871 176,33 48 930,33 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D) 1 307 809,33 871 176,33 

·        w tym o ograniczonej możliwości dysponowania    
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A   K   T   Y   W   A   -   ANALIZA FINANSOWA 

 31.12.2012 31.12.2011 
  zł A.  Aktywa  trwałe 

3 601 967,21 2 010 765,77 
      I.  Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 
           1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych 

    
           2.  Wartość  firmy     
           3.  Inne wartości niematerialne i prawne 0,00   
           4.  Zaliczki na  wartości niematerialne i prawne 

    
      II.  Rzeczowe aktywa trwałe 3 601 967,21 1 995 603,77 
          1.   Środki trwałe 3 601 967,21 1 995 603,77 
a)    grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania 
gruntu) 20 000,00 20 000,00 
b)    budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

3 581 967,21 1 975 603,77 
c)    urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 
d)    środki transportu 0,00 0,00 
e)    inne środki trwałe     
           2.   Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 
           3.   Zaliczki na środki trwałe w budowie   0,00 
     III.  Należności długoterminowe 0,00 0,00 
     IV.  Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 
    V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

0,00 15 162,00 
          1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 0,00 15 162,00 
          2.  Inne rozliczenia międzyokresowe     
B.  Aktywa obrotowe 

3 605 903,61 1 497 309,33 
      I.  Zapasy 0,00 0,00 
      II. Należności krótkoterminowe 2 014 608,20 189 500,00 
          1.  Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 
a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:     
 -     do 12-tu miesięcy 0,00   
 -     powyżej 12-tu miesięcy     
b)  inne     
          2.  Należności od pozostałych jednostek 2 014 608,20 189 500,00 
a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 185 100,00 189 500,00 
 -     do 12-tu miesięcy 1 185 100,00 189 500,00 
 -     powyżej 12-tu miesięcy     
b)  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń 829 508,20 0,00 
    III.  Inwestycje krótkoterminowe 1 591 295,41 1 307 809,33 
          1.   Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 591 295,41 1 307 809,33 
c)  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 591 295,41 1 307 809,33 
 -     środki pieniężne w kasie i na rachunkach 
bankowych 

1 591 295,41 1 307 809,33 
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           2.   Inne inwestycje krótkoterminowe     
     IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

0,00 0,00 

Aktywa razem 7 207 870,82 3 508 075,10 
 

P   A   S   Y   W   A   -    ANALIZA FINANSOWA 

 31.12.2012 31.12.2011 
  zł 
A.  Kapitał (Fundusz) własny  7 195 670,82 2 086 075,10 

I.      Kapitał  (Fundusz) podstawowy 
119 415,00 105 040,00 

II.     Należne wpłaty na  kapitał podstawowy (wielkość 
ujemna)   

  

III.    Udziały (Akcje) własne (wielkość ujemna)     
IV.    Kapitał (Fundusz) zapasowy 6 566 660,10 1 829 632,63 
V.     Kapitał (Fundusz)  z aktualizacji wyceny     
VI.    Pozostałe kapitały (Fundusze) rezerwowe     
VII.   Zysk (Strata)  lat ubiegłych   0,00 

VIII.  Zysk (Strata) netto 509 595,72 151 402,47 
IX.    Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość 

ujemna)     
     
B.  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

12 200,00 1 422 000,00 
      I.     Rezerwy na zobowiązania 

0,00 0,00 
      II.   Zobowiązania długoterminowe 

0,00 1 409 800,00 
1.  Zobowiązania wobec jednostek powiązanych     
2.  Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 0,00 1 409 800,00 

a)  kredyty i pożyczki 0,00 1 409 800,00 
b)  zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych     
c)  inne zobowiązania finansowe     
d)  inne      

III.   Zobowiązania krótkoterminowe 12 200,00 12 200,00 
1.  Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 

0,00 0,00 
2.  Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych 

jednostek 12 200,00 12 200,00 
a)  kredyty i pożyczki 0,00 0,00 
b)  zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych     
c)  inne zobowiązania finansowe     
d)  zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie 

wymagalności 12 200,00 12 200,00 
·   do 12-tu miesięcy 12 200,00 12 200,00 
·    powyżej 12-tu miesięcy     
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3. Fundusze specjalne     
IV.   Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

1.  Ujemna wartość firmy     
2.  Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

a)   długoterminowe     
b)   krótkoterminowe 0   

Pasywa razem 7 207 870,82 3 508 075,10 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH    01.01.2012-31.12.2012  

     (metoda pośrednia)  
 

Wyszczególnienie 01.01.2012-
31.12.2012 

01.01.2011-
31.12.2011 

1 2 3 
A.        Przepływy środków pieniężnych z działalności   operacyjnej:   
I. Zysk (Strata) netto 509 595,72 151 402,47 
II. Korekty razem: -1 495 867,84 285 230,53 
1.    Amortyzacja 287 304,78 219 511,53 
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 99 750,00 0,00 
4. Zysk/strata z działalności inwestycyjnej 6 823,58 0,00 
7.    Zmiana stanu należności -1 825 108,20 33 400,00 
9.    Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 15 162,00 -7 581,00 
10. Inne korekty  -79 800,00 39 900,00 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II) -986 272,12 436 633,00 
B.     Przepływy środków pieniężnych z działalności  inwestycyjnej:   
I. Wpływy    1 870 000,00 0,00 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

1 870 000,00 0,00 

II. Wydatki     -3 770 491,80 0,00 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych i rzeczowych 
aktywów trwałych 

-3 770 491,80 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II) -1 900 491,80 0,00 

C.       Przepływy środków  pieniężnych  z działalności   finansowej:   
I. Wpływy   4 600 000,00 0,00 

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 
instrumentów 

4 600 000,00  

II. Wydatki     -1 429 750,00 0,00 

4. Spłaty kredytów i pożyczek -1 330 000,00  

8. Odsetki zapłacone -99 750,00  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II) 3 170 250,00 0,00 

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III) 283 486,08 436 633,00 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 283 486,08 436 633,00 

F. Środki pieniężne na początek okresu 1 307 809,33 871 176,33 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D) 1 591 295,41 1 307 809,33 

·        w tym o ograniczonej możliwości dysponowania   
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6.3. Raport biegłego rewidenta ze sprawdzenia wybranych elementów prognozowanych informacji 
finansowych Emitenta za okres 2010 – 2012 
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7. Załączniki 

7.1. Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 
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7.2. Ujednolicony aktualny tekst Statutu Spółki Atlantis Energy S.A.  

 

STATUT ATLANTIS  ENERGY  SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Atlantis Energy Spółka Akcyjna 

2. Spółka może używać skróconej nazwy Atlantis Energy SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 

§ 2. 

Siedzibą Spółki jest miasto Płock. 

§ 3. 

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 

2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także 
uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. 

§ 4. 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej, 

35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej, 

35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej, 

35.14.Z Handel energią elektryczną, 

35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych, 

35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 

41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 

42.22.Z Roboty związane z budową , linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej ,gdzie indziej niesklasyfikowane 

46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 

61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, 

61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, 

61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, 

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 

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

63.12.Z. Działalność portali internetowych, 

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne 

64.91.Z Leasing finansowy 

66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami 

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,  

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 

68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 
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74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,  

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

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z 
mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej 
działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji. 

§ 5. 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

§ 6. 

Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. 

 

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE i AKCJE 

§ 7. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 105.040,00 (sto pięć tysięcy czterdzieści) złotych i dzieli się na 10.000.000 (dziesięć 
milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 (jeden grosz)oraz na 504 000 ( pięćset cztery 
tysiące)akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 złotych (jeden grosz) każda akcja. 

2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub 
niepieniężnymi. 

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. 
Podwyższenie kapitału zakładowego, może także nastąpić w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji. 

Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych 
akcji. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu Spółek Handlowych. 

4. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek 
ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia. 

5. Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być 
umorzone. Umorzenie akcji zawsze wymaga zachowania przepisów Kodeksu Spółek Handlowych o obniżeniu kapitału 
zakładowego. 

6. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 
kodeksu spółek handlowych. 

7.Akcje serii A zostaną pokryte w całości przed zarejestrowaniem. 

 

III. ORGANY SPÓŁKI 

§ 8. 

Organami Spółki są: 

A) Zarząd 

B) Rada Nadzorcza 

C) Walne Zgromadzenie 

A. Zarząd Spółki 

§ 9. 

1. Zarząd Spółki może być jednoosobowy lub wieloosobowy. 

2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji. 

Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem 
mandatów pozostałych członków Zarządu.-- 

2. Zarząd Spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu na każdą 
kadencję, stosownie do postanowień niniejszego paragrafu 9 (dziewiątego), z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu Spółki, 
który został powołany przez Założycieli Spółki. 

3. Rada Nadzorcza może, z ważnych przyczyn, odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji, jak 
również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd. 
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§ 10. 

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do 
kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. 

3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go 
Rada Nadzorcza. 

§ 11. 

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki 
upoważnionych jest każdy członek Zarządu samodzielnie. 

§ 12. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu 
Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu 
Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu. 

§ 13. 

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w 
spółce konkurencyjnej, jako wspólnik, akcjonariusz lub członek władz 

 

B. Rada Nadzorcza 

§ 14. 

Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. Skład 
liczbowy Rady Nadzorczej jest ustalany uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

§ 15. 

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, 

2. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem 
danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. 

3. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. 

4. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. 

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności 
Zastępca Przewodniczącego. 

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne. Posiedzenia powinny się odbyć co 
najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. 

7. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady 
Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno 
być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. 

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady 
Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 
wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być 
wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu 
komunikacji na odległość. 

9. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub za pośrednictwem innego, elektronicznego 
środka komunikacji, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących na takim posiedzeniu 
członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy 
obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz pod 
warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku 
przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego 
przewodnictwem. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem 
innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

10. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania 
zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie 
Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Złożenie podpisu pod treścią uchwały stanowi 
jednocześnie zgodę na taki tryb podejmowania uchwały. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez 
Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Zastępca Przewodniczącego. 
Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępie 9 i 10 nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach 
członków Zarządu oraz powoływania i odwoływania Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
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11. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z 
paragrafem 15 ustęp 7 i 8 powyżej oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. 

§ 16. 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 

2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub 

przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 

(1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania Zarządu 

Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat; 

(2) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; 

(3) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki; 

(4) wyrażanie zgody na decyzje Zarządu Spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału 
docelowego, zgodnie zasadami określonymi w § 7 ustęp 7 Statutu; 

(5) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki; 

(6) dokonywanie corocznej, własnej oceny sytuacji Spółki w celu przedłożenia uczestnikom Walnego Zgromadzenia. 

(7)wyrażenie zgody na zbycie bądź nabycie nieruchomości nie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia tylko do 
kompetencji Rady Nadzorczej 

§ 17. 

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

2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 

§ 18. 

Rada może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 

§ 19. 

1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w 
obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały 
głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady 
Nadzorczej. 

2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy 
podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę 
głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania. 

3. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane 
później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady. 

C. Walne Zgromadzenie. 

§ 20. 

1. Walne Zgromadzenie, zwane w Statucie „Walnym Zgromadzeniem”, obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co 
najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego. 

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku 
zgodnie z paragrafem 20 ustęp 3. 

5. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Zastępcę 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej: 

(a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 

terminie określonym w powyższym paragrafie 20 ustęp 2; lub 

(b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w paragrafie 20 ustęp 3 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym paragrafie 20 ustęp 4. 

§ 21. 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał 
zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. 
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2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać 
umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

3. Żądanie, o którym mowa w paragrafie 21 ust. 2, zgłoszone później niż na czternaście dni  przed wyznaczonym terminem  
Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych 
akcji, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej. 

5. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut  nie stanowi inaczej. 

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy 
obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. 

§ 22. 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 

(1)podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat, 

(2) połączenie lub przekształcenie Spółki, 

(3) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 

(4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 

(5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 

(6) tworzenie i znoszenie funduszów celowych, 

(7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 

(8) zmiana Statutu Spółki, 

(9) emisja obligacji, w tym obligacji z prawem pierwszeństwa i obligacji zamiennych na akcje, 

(10) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim 
prawa użytkowania, a także oddanie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki osobie trzeciej do 
wyłącznego używania na innej podstawie, 

(11)wybór likwidatorów, 

(12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody 

wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, 

(13) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy, 

(14) podjęcie czynności w celu wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu; 

(15) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 22 ustęp 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w 
przepisach prawa lub w Statucie. 

§ 23. 

Walne Zgromadzenia odbywają się w Płocku lub w Warszawie. 

§ 24. 

Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o 
odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach 
osobowych 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 25. 

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd 

Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 

2. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości 
nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą 
wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego. 

3. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego 
Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe. 

4. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: 
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(a) kapitał zapasowy; 

(b) inwestycje; 

(c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce; 

(d) dywidendy dla akcjonariuszy; 

(e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień wypłaty dywidendy Akcjonariuszom oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień 
dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie albo w ciągu trzech 
kolejnych miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały. 

§ 26. 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2009 roku. 

2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. 
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7.3. Definicje i objaśnienia skrótów 

Akcje 10 mln akcji serii A i 504.000 akcji serii B  

Akcjonariusz Uprawniony z Akcji Spółki 

Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Dokument informacyjny Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji 
prawnej i finansowej Emitenta oraz o papierach wartościowych, związany 
z akcjami serii A i B oraz wprowadzeniem ich do obrotu w alternatywnym 
systemie obrotu. 

Dz.U. Dziennik Ustaw 

euro Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 

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 

NWZ, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atlantis Energy Spółka Akcyjna 

Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) 

PDA Prawa do akcji 

PLN, zł, złoty złoty — 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 Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z 
dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) 

Rekomendacje CESR Rekomendacje w sprawie spójnej implementacji Rozporządzenia Komisji 
Europejskiej nr 809/2004 o prospekcie, opublikowane w dniu 10 lutego 
2005 r. przez Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów 
Wartościowych (CESR) 
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Rynek NewConnect, 

NewConnect, Alternatywny 

System Obrotu, ASO 

Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o 
obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, działający od 30 sierpnia 2007 
r. 

Spółka, Atlantis Energy Spółka 

Akcyjna, Atlantis Energy  S.A., 

Emitent 

Atlantis Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku 

Statut, Statut Emitenta, 

Statut Spółki 

Statut Atlantis Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

USD Dolar amerykański, waluta obowiązująca na terytorium Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej 

Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 17 poz. 209, z późn. zm.) 

Ustawa o obrocie, Ustawa o 

obrocie instrumentami finansowymi 

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

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

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

Ustawa o podatku dochodowym od osób 
fizycznych 

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

Ustawa o podatku dochodowym od osób 
prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 
cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku od spadków i darowizn Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 
2004 r. Nr 142, poz. 1514, z późn. zm.) 

Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 
76, poz. 694, z późn. zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług 

WZ, WZA, Walne Zgromadzenie,  

Walne Zgromadzenie Spółki,  

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Walne Zgromadzenie Atlantis Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku 

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

Zarząd Emitenta 

Zarząd Atlantis Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku 

 


