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I.CZYNNIKI RYZYKA
Poniżej wskazano czynniki ryzyka, na jakie narażony jest Emitent. Należy zaznaczyć, iż katalog czynników
ryzyka wskazany przez Emitenta nie jest wyczerpujący. Obejmuje on możliwe do wystąpienia okoliczności
związane z otoczeniem, a także z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta, których
wystąpienie może powodować powstanie ryzyka dla inwestorów i akcjonariuszy. Poza ryzykami opisanymi
poniżej inwestowanie w Akcje wiąże się również z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku
kapitałowego.
Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem
ich zaistnienia ani oceną ich ważności. Inwestycja w akcje Spółki jest odpowiednia dla inwestorów
rozumiejących ryzyka związane z inwestycją i będących w stanie ponieść stratę części lub całości
zainwestowanych środków.

1.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta i jego działalnością

1.1.3. Ryzyko związane z przewidywaną zmiennością wyniku finansowego
Przyszłe wyniki finansowe Emitenta będą uzależnione od wielkości sprzedaży jak również od
kształtowania się kursów walut. Wahania kursów walut - nieodzowny składnik każdego rynku – wpływać
będą na zmiany wartości aktywów i pasywów Emitenta. Przekładać będzie się to wprost na prognozowany
i osiągany wynik finansowy. Z tego też względu prognozowanie przyszłych wyników finansowych jak
również prezentacja poszczególnych wartości w sprawozdaniach finansowych Emitenta są obarczone
ryzykiem. Potencjalni inwestorzy winni w swoich decyzjach inwestycyjnych uwzględniać możliwość
wystąpienia dużej zmienności wyniku finansowego.
W związku ze specyfiką rynków zbytu na produkty i towary Emitenta, wynik finansowy będzie podlegać
większym wahaniom w porównaniu do spółek z tej branż, ale mających główny rynek zbytu w kraju.
Poprawność zawieranych transakcji walutowych jak również możliwość pozyskania dużych odbiorców
krajowych w decydującym stopni będzie wpływała na wynik finansowy uzyskiwany przez Emitenta. W
celu ograniczenia tego ryzyka Emitent dokonał niezbędnych inwestycji w systemy komunikacyjne i
informatyczne pozwalające na bieżąco monitorować ceny walut na rynku krajowym i zagranicznym.
Emitent aktywnie współpracuje również z bankami w celu dostosowania i usprawnienia rozliczeń
4
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1.1.2. Ryzyko pogorszenia się koniunktury gospodarczej kraju
Rozwój przedsiębiorstw, które chcą pozyskiwać środki finansowe na dalszy rozwój poprzez rynek
kapitałowy zależy od sytuacji makroekonomicznej. Utrzymująca się, pomimo znaczących zawirowań
i publikowanych prognoz, koniunktura w gospodarce sprzyjać powinna dynamicznemu wzrostowi
przychodów ze sprzedaży Emitenta. Dobra koniunktura gospodarcza przełożyć powinna się na polepszenie
koniunktury na rynku budowlanym i usług remontowych. Wynikiem utrzymania się dobrego klimatu
w gospodarce winien być wzrost zamówień na wyroby i towary oferowane przez Emitenta, co przełoży się
bezpośrednio na rentowność prowadzonej przez Emitenta działalności. Ewentualne znaczące pogorszenie
się koniunktury gospodarczej w Europie może być ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki
finansowe Emitenta. W celu ograniczenia tego ryzyka Emitent planuje rozszerzenie oferty sprzedażowej na
teren kraju. Pozyskanie partnerów handlowych z terenu kraju powinno uniezależnić Emitenta od odbiorców
zagranicznych i panującej tam koniunktury gospodarczej.
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1.1.1. Ryzyko kursowe
Emitent posiada kontrakty handlowe zawierane w znacznej większości z dostawcami i odbiorcami
mającymi swe siedziby poza granicami kraju. Rozliczenia handlowe prowadzone są przez Emitenta w
walutach obcych. Występuje w związku z tym ryzyko kursowe. W celu zminimalizowania tego ryzyka
Emitent ustala wysokość marż handlowych na poziomach, które pozwalają niwelować ewentualne różnice.
Dodatkowo Emitent stara się o skrócenie terminów płatności po stronie odbiorców zagranicznych, co
umożliwia wcześniejsze uzyskanie środków i dogodne negocjowania płatności na rzecz dostawców.
Emitent rozważa również możliwość ograniczenia tego ryzyka poprzez zastosowanie bankowych
produktów zabezpieczających zarządzanie ryzykiem finansowym. Obecnie Emitent stosuje tzw. kurs
negocjowany: przy przelewach powyżej 10 000 EUR oraz 30 000 USD spółka każdorazowo negocjuje kurs
waluty z bankiem. Ryzyko to zostanie ponadto dodatkowo zmniejszone w momencie przystąpienia Polski
do strefy EUR.

walutowych z zawieranych kontraktów handlowych. Ryzyko to Emitent stara się również ograniczać
poprzez zawieranie umów długoterminowych ze stałymi dostawcami i odbiorcami przy założeniu
maksymalnego skrócenia czasu rozliczenia zawieranych transakcji jak również z zachowaniem możliwości
negocjacji ostatecznych cen w trakcie realizacji kontraktu.
1.1.4. Ryzyko utraty kluczowych pracowników
Z uwagi na wzrastające zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników istnieje ryzyko, iż
dotychczasowi pracownicy zostaną przejęci przez podmioty konkurencyjne. W celu zatrzymania cennych
dla przedsiębiorstwa pracowników konieczne może się okazać podniesienie poziomu wynagrodzeń, co
spowoduje wzrost kosztów działalności. Przy niezmienionym poziomie przychodów ze sprzedaży będzie to
skutkowało pogorszeniem sytuacji finansowej Emitenta. W wypadku rozwoju skali działalności problemem
może być także pozyskanie nowych pracowników. Planowany przez Emitenta zakup linii produkcyjnej o
zwiększonych parametrach wydajności w istotny sposób powinno zmniejszyć uzależnienie od ilości
wykwalifikowanego personelu. W celu wyeliminowania tego ryzyka Emitent opracował zasady motywacji
płacowej dla pracowników zakładające uzależnienie wysokości wynagrodzenia od efektów ekonomicznych
ich pracy, a jednocześnie motywujące do dalszej pracy na rzecz Spółki. Ponadto Emitent finansuje ze
środków własnych program ochrony zdrowia dla swoich pracowników.
1.1.5. Ryzyko stóp procentowych
Emitent posiada zobowiązania kredytowe z tytułu zakupu nieruchomości. Z tego tytułu występuje ryzyko
wzrostu oprocentowania i związanych z tym kosztów odsetkowych w poszczególnych okresach
sprawozdawczych, co przełoży się bezpośrednio na wynik finansowy. W celu zmniejszenia poziomu tego
ryzyka Emitent planuje systematyczne zmniejszanie poziomu zadłużenia poprzez przedterminową spłatę
części kredytu z wypracowanych środków własnych. Emitent dokonuje również okresowego przeglądu
ofert na rynku kredytów inwestycyjnych celem wyboru oferty najbardziej korzystnej z możliwością zmiany
bank finansującego.

1.1.8. Ryzyko związane ze strategią rozwoju działalności Emitenta obejmującej akwizycje
Jednym z planowanych elementów strategii przyszłego rozwoju Emitenta jest, oprócz rozwoju
organicznego, rozbudowa oferty produktowej i zwiększenia skali przychodów w drodze realizacji przejęć
innych podmiotów. Emitent w szczególności rozważa dokonanie akwizycji podmiotów z branży metalowej
zlokalizowanych na innych obszarach kraju, które będą niejako uzupełnieniem terytorialnym do bieżącego
obszaru działania Emitenta. Emitent dokonał wstępnej identyfikacji podmiotów, które - w jego ocenie stanowiłyby atrakcyjny cel akwizycji w tym zakresie. Istnieje jednak ryzyko, iż warunki realizacji
rozważanych procesów przejęć okażą się dla Emitenta niezasadne ekonomicznie lub też zaistnieją inne
uwarunkowania, które uniemożliwią Emitentowi realizację zakładanego planu przejęcia, co skutkować
może nieosiągnięciem przez Emitenta zakładanego tempa wzrostu. Nie ma również pewności, czy i kiedy
zrealizowany w przyszłości przez Emitenta proces przejęcia zaowocuje oczekiwanymi efektami synergii
i zapewni korzyści współmierne w stosunku do poniesionych nakładów.
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1.1.7. Ryzyko płynności finansowej
Emitent w pierwszych miesiącach każdego roku obrotowego przeznacza znaczne środki finansowe na
zapasy magazynowe surowców do produkcji wyrobów gotowych oraz w uzupełnienie magazynu w towary
handlowe. Z uwagi na występującą sezonowość sprzedaży produktów gotowych i towarów handlowych
istnieje ryzyko zmniejszenia się wielkości posiadanych środków finansowych pozwalających na bieżącą
obsługę płatności z tytułu zobowiązań krótkoterminowych. Emitent w celu minimalizacji tego ryzyka
podejmuje kroki mające na celu wydłużenie terminów płatności u swoich dostawców, a jednocześnie stara
się o skrócenie terminów płatności u odbiorców. Emitent pragnie zminimalizować to ryzyko poprzez
uzyskiwanie przedpłat za zamówione produkt i towary. Kolejnym krokiem mającym na celu zmniejszenie
tego ryzyka jest zakup rozszerzenia do systemu informatycznego pozwalającego na bieżąco zarządzać
stanami magazynowymi.

Dokument Informacyjny

1.1.6. Ryzyko konkurencji
Emitent działa w otoczeniu rynkowym, na którym funkcjonują podmioty oferujące podobne produkty. Z
uwagi na posiadane patenty i znaki towarowe wyroby Emitenta zapewniają określoną, bardzo wysoką
jakość. Istnieje ryzyko, iż konkurencja mająca trudności ze zbytem własnych produktów o niższej jakości
będzie konkurowała na poziomie cen sprzedaży. W celu wyeliminowanie tego ryzyka Emitent zawiera
kontrakty długoterminowe ze sprawdzonymi i stałymi odbiorcami, którzy przekonani są do jakości
oferowanych produktów. Ponadto Emitent czynnie uczestniczy w targach krajowych i zagranicznych z
ofertą produktową popartą posiadanymi atestami i certyfikatami jakości.

1.1.9. Ryzyko prawne
W związku z obecnością Emitenta na rynku kapitałowym i prowadzoną przez niego działalnością w formie
spółki akcyjnej, w stosunku do Emitenta znajdują zastosowanie między innymi następujące przepisy:
Kodeks spółek handlowych, Ustawa o rachunkowości, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,
Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawa o ofercie publicznej, Ustawa o nadzorze nad
rynkiem kapitałowym, Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu oraz inne przepisy obowiązujące spółki
notowane na rynku NewConnect. Wymienione przepisy podlegają częstym nowelizacjom, lub brakuje ich
jednoznacznej interpretacji, co może negatywnie wpłynąć na działalność i plany rozwoju Emitenta.
Zmniejszenie tego ryzyka Emitent uzyskuje poprzez bieżące śledzenie zapowiadanych zmian przepisów,
udział w kursach i szkoleniach wyznaczonych pracowników. Ponadto ryzyko to zmniejszane jest w wyniku
zawartych umów z Autoryzowanym Doradcą, kancelarią prawną i biurem obsługi finansowej.
1.1.10. Ryzyko związane z rozwojem i wdrażaniem nowych produktów
Przebiegający w sposób dynamiczny rozwój małych przedsiębiorstw, do których zaliczyć należy Emitenta
oraz zachodzące w jego otoczeniu zmiany wymuszają konieczność przeprowadzenia inwestycji w nowe
produkty dopasowane do bieżących zapotrzebowań obowiązujących w tym segmencie rynku. Istnieje
ryzyko, że decyzje dotyczące nowych produktów zostaną podjęta w oparciu o błędne przesłanki i Emitent
nie osiągnie zakładanej stopy zwrotu na tym produkcie. W celu uniknięcia tego ryzyka Emitent dokonuje
gruntownego rozpoznania rynku przed podjęciem decyzji o rozszerzeniu gamy produktów, a poprzez
elastyczną politykę dopasowana do aktualnych zapotrzebowań rynkowych stara się uniknąć tego ryzyka.

1.1.13. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu
W związku z prywatną emisją akcji serii C przeprowadzoną przed wprowadzeniem akcji Emitenta do
alternatywnego systemu obrotu nastąpiło znaczne rozwodnienie akcjonariatu.
Pan Henry de Graan posiada 1.091.780 sztuk akcji Emitenta co daje 35,0% w kapitale zakładowym Spółki i
uprawnia do 35,0% głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje Spółki – w liczbie 1.091.780 sztuk
stanowiących 35,0% kapitału zakładowego – posiadane są również przez syna Henry de Graan, Matthew de
Graan. Pan Henry de Graan jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, Pan Matthew de Graan jest
Członkiem Rady Nadzorczej. Tak więc łącznie Henry de Graan i Matthew de Graan bezpośrednio
posiadają 2.183.560 sztuk akcji Emitenta dających 69,9% w kapitale zakładowym i uprawniających do
69,9% głosów na walnym zgromadzeniu.
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1.1.12. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży
Emitent prowadzi działalność w zakresie produkcji materiałów na potrzeby budownictwa. Z uwagi na
sezonowość prac w branży budowlanej w przypadku Emitenta występuje również sezonowość sprzedaży
gotowych wyrobów i towarów handlowych. Emitent w okresach grudzień – kwiecień w poszczególnych
latach obrotowych produkuje wyroby pod zamówienia, których realizacja następuje w następnych
miesiącach roku obrotowego. Z tego tytułu powstają wysokie - pod względem wartościowym - zapasy
magazynowe w pierwszych miesiącach każdego roku obrotowego. Ryzyko związane jest z konieczności
zamrażania środków finansowych w zapasy magazynowe materiałów do produkcji. Emitent stara się
zminimalizować to ryzyko poprzez wprowadzenie do swojej oferty towarów handlowych, obarczonym
mniejszym ryzykiem sezonowości. Ponadto Emitent będzie starał się w miarę możliwości uzyskiwać
przedpłaty od kontrahentów, co w sposób zdecydowanym minimalizuje dany rodzaj ryzyka. W celu
ograniczenia tego ryzyka Emitent dopasowuje wielkości stanów magazynowych jak również czynionych
nakładów na reklamę i marketing do kalendarza. Kolejnym krokiem mającym na celu zmniejszenie tego
ryzyka jest zakup i rozszerzenie posiadanego systemu informatycznego pozwalającego na bieżąco
zarządzać stanami magazynowymi.

Dokument Informacyjny

1.1.11. Ryzyko spadku marży
Obszarem działalności, w którym Emitent prowadzi działalność operacyjną jest rynek materiałów na
potrzeby budownictwa. Jednym z rodzajów ryzyka, na jakie narażony jest Emitent w tym segmencie
działalności jest dekoniunktura na rynku budowlanym i konieczność obniżenie poziomu marży do poziomu
czyniącego tę działalność nisko opłacalną. Silne wahania koniunktury budowlanej mogą spowodować
przejściowe kłopoty z utrzymaniem odpowiedniego poziomu marży. Działania zabezpieczające przed tym
ryzykiem podjęte przez Emitenta to m.in. dążenie do poszerzenia oferty produktów oraz umocnienie
pozycji na rynku dające dostęp do korzystniejszych cen od dostawców poprzez zawieranie
długoterminowych umów. Ponadto prowadzona działalność na szerokim obszarze Europy pozwala na
minimalizowanie tego ryzyka.

Statutu Spółki nie przewiduje żadnych dodatkowych uprawnień osobistych w odniesieniu do akcjonariuszy
posiadających znaczne pakiety akcji. Z posiadanymi akcjami nie wiąże się żadne uprzywilejowanie
dotyczące powoływania członków Rady Nadzorczej.
Obecny udział w Spółce powoduje, że Pan Henry de Graan oraz Pan Matthew de Graan będą posiadali
znaczący wpływ na działalność Spółki.

1.2. Czynniki ryzyka związane z akcjami
1.2.1. Ryzyko związane z notowaniami akcji Emitenta na NewConnect – kształtowanie się przyszłego
kursu akcji i płynności obrotu
Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń
kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Akcje Spółki nie były do tej pory notowane na żadnym
rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. Nie ma więc pewności, co do przyszłego
kształtowania się ceny akcji Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności akcji Emitenta.
Nie można wobec tego zapewnić, że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie
po satysfakcjonującej cenie.

Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:
- na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od
spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków,
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o
ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów
postępowania,
- wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.
- w przypadku nie wykonywania przez Emitenta obowiązków określonych w rozdziale V
Regulaminu ASO.
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1.2.3. Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect
Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym
systemie:
- w przypadkach określonych przepisami prawa,
- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
- po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości
emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku
o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów
postępowania,

Dokument Informacyjny

1.2.2. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami
Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:
- na wniosek Emitenta,
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.
Ponadto, zgodnie z §20 ust. 3 Regulaminu ASO, GPW - jako Organizator Alternatywnego Obrotu - może
zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w przypadku:
- rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku na rynku kierowanym zleceniami,
- zawieszenia prawa do działania Animatora Rynku lub wykluczenia go z tego działania.
do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z Animatorem rynku albo umowy z Market Makerem,
przy czym w przypadku zawarcia umowy z Market Makerem wznowienie notowań może nastąpić
wyłącznie na rynku kierowanym cenami.
Zgodnie z §21 ust. 2 Regulaminu ASO, GPW jako Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić
obrót instrumentami finansowymi Emitenta w przypadku:
- rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Market Makerem na rynku kierowanym cenami,
- zawieszenia prawa do działania Market Makera, lub wykluczenia go z tego działania
do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z Market Makerem albo umowy z Animatorem Rynku.
Przy czym w przypadku zawarcia umowy z Animatorem Rynku wznowienie notowań może nastąpić
wyłącznie na rynku kierowanym zleceniami, w systemie notowań określonym przez Organizatora
Alternatywnego Systemu.

Nie można mieć całkowitej pewności, że powyższa sytuacja nie będzie dotyczyła w przyszłości akcji
Emitenta. Obecnie nie ma jakichkolwiek podstaw, by spodziewać się takiego rozwoju wypadków, a ryzyko
to dotyczy wszystkich emitentów, których akcje notowane są na rynku NewConnect.
1.2.4. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Emitenta
W przypadku nabywania Akcji emitenta należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego
inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z
inwestycjami w papiery skarbowe czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych ze względu
na trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w krótkim jak i długim terminie.
Dodatkowo zwraca się uwagę Inwestora, iż w przypadku rynku NewConnect ryzyko to jest relatywnie
większe, niż na rynku regulowanym, co jest związane m.in. z krótszym okresem jego funkcjonowania oraz
zmniejszonymi wymogami odnośnie obowiązków informacyjnych spółek.
1.2.5. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF na emitenta kar administracyjnych za
niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa
Spółki notowane na rynku NewConnect mają status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, w związku z czym Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na emitenta
kary administracyjne za niewykonywanie lub niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów
prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.

Aztec International S.A.

Dokument Informacyjny

Wspomniane sankcje wynikają z art. 169-174 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
w szczególności KNF może nałożyć karę pieniężną na emitenta na podstawie art. 176 i 176a Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi za niewykonanie obowiązków, o których mowa w art. 157,158, 160
oraz art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto w/w sankcje wynikają także z art. 96 i 97
Ustawy o ofercie publicznej.
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II.OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE
INFORMACYJNYM
2.1. Emitent
Nazwa (firma): Aztec International Spółka Akcyjna
Kraj: Polska
Siedziba: Poznań
Adres: 60-320 Poznań, ul. Bułgarska 63/65
Numer KRS:0000311478
NIP:787-19-22-976
REGON:634231705
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miast i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Telefon:+48 061 86-76-084
Fax:+48 061 86-73-444
Poczta elektroniczna:aztec@aztec-international.eu
Strona internetowa:www.aztec-international.eu
W imieniu Emitenta działa:
Marek Ciulis – Prezes Zarządu
Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zamieszczone w treści Dokumentu
Informacyjnego.
Oświadczenie Emitenta

Aztec International S.A.

…………………………
Marek Ciulis
Prezes Zarządu

Dokument Informacyjny

Działając w imieniu Emitenta 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, i że w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto niczego, co
mogłoby wpływać na jego znaczenie.
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2.2. Autoryzowany Doradca NewConnect
Nazwa (firma): Bank DnB NORD Polska S.A., Biuro Maklerskie
Kraj: Polska
Siedziba: Warszawa
Adres: 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 75
Numer KRS: 0000022156
NIP: 525-22-12-939
REGON: 017296065
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Telefon: + 48 381 54 67
Fax: + 48 363 37 72
Poczta elektroniczna: biuro.maklerskie@dnbnord.pl
Strona internetowa: www.bmdnbnord.pl
W imieniu Autoryzowanego Doradcy działa:
- Leszek Traczyk – Zastępca Dyrektora Biura Maklerskiego

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy

Aztec International S.A.

....…………………..
Leszek Traczyk
Zastępca Dyrektora
Biura Maklerskiego

Dokument Informacyjny

Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczam, że Dokument Informacyjny został
sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 roku (z późn. zm.), oraz że według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie
z dokumentami i informacjami przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie
Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim
żadnych faktów, które mogłyby wpłynąć na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych
wprowadzonych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie
danymi instrumentami.
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III.DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO
ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU
3.1.

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

3.1.1. Informacja o wprowadzanych do obrotu instrumentach finansowych
Do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wprowadza się:
- 1.557.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, co daje łączną
wartość nominalną 1.557.000 zł,
- 1.066.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda i łącznej
wartości nominalnej 1.066.000 zł,
- 500.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda i łącznej wartości
nominalnej 500.000,00 zł.
Akcje serii A, serii B oraz serii C nie są uprzywilejowane. Nie jest ograniczona zbywalność akcji serii A,
serii B oraz serii C.
Akcje serii A, serii B oraz serii C nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń ani świadczeń dodatkowych.
W trosce o zabezpieczenie równego dostępu do informacji inwestorom zainteresowanym nabywaniem
instrumentów finansowych na rynku NewConnect zamieszcza się dodatkowo następujące informacje
dotyczące objęcia Akcji serii A i serii B oraz przebiegu przeprowadzonej oferty niepublicznej Akcji serii C.
Akcje serii A zgodnie z Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 04.08.2008 roku
zostały objęte w wyniku konwersji udziałów na akcje w trakcie zmiany formy prawnej Spółki. Za 1 udział
o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, akcjonariusz spółki przekształconej otrzymał 500 akcji zwykłych
na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

Inwestor Kwalifikowany następnie skierował do potencjalnych inwestorów zapytania ofertowe dotyczące
objęcia posiadanych akcji serii C. Oferty skierowane zostały do podmiotów gospodarczych i osób
fizycznych.
Szczegóły dotyczące przebiegu oferty prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii C:
- Termin przeprowadzenia oferty prywatnej:
 rozpoczęcie subskrypcji 07.06.2010 r.
 zakończenie subskrypcji 11.06.2010 r.
- Przydział akcji nastąpił 11.06.2010 r.
- Liczba, rodzaj i seria instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 500.000 akcji zwykłych na
okaziciela serii C.
- Cena emisyjna i nabycia wynosiła 3,00 zł.
- Liczba podmiotów, do których Inwestor Kwalifikowany skierował zapytanie ofertowe dotyczące
nabycia akcji: 35 podmiotów.
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Akcje serii C zostały wyemitowane zgodnie z Uchwałą nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
7.06.2010 roku. Zarząd Spółki w dniu 08.06.2010 roku złożył ofertę i zawarł umowę objęcia akcji z
Inwestorem Kwalifikowanym Powszechnym Towarzystwem Inwestycyjnym S.A. z siedzibą w Poznaniu.
Umowa objęcia akcji dotyczyła całej emisji akcji serii C. Na mocy postanowień umowy akcje serii C
zostały opłacone gotówką w pełnej wysokości w dniu 10.06.2010 roku.. Cena emisyjna akcji serii C była
wyższa od wartości nominalnej akcji i wynosiła 3,00 zł za każdą akcję.
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Akcje serii B zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
16.12.2009 roku zostały objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna akcji serii B była
wyższa od wartości nominalnej akcji i wynosiła 2,00 zł za każdą akcję.

-

Liczba podmiotów, które odpowiedziały na zaproszenie Inwestora Kwalifikowanego i którym zostały
przydzielone akcje: 34 podmiotów.
Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi: 1.500.000 zł.
Łączne koszty emisji akcji serii C wynoszą: 30.000,00 zł,
w tym:
• przygotowanie i przeprowadzenie oferty:
25.000,00 zł,
• sporządzenie Dokumentu informacyjnego:
5.000,00 zł,
• promocja oferty:
0,00 zł.

Koszty emisji obniżą kapitał zapasowy Spółki.
3.1.2. Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych
3.1.2.1. Ograniczenia wynikające ze Statutu Emitenta
Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie instrumentami finansowymi Emitenta.
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Zgodnie z art. 4 pkt 20 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent jest spółką publiczną. Ustawa o ofercie
publicznej nakłada na podmioty kupujące i sprzedające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których
udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn szereg
restrykcji i obowiązków odnoszących się do takich czynności i zdarzeń.
W art. 69 Ustawy o ofercie publicznej na podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%,
25%, 33%, 33 1/3%,50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co
najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej
spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33
1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów został nałożony obowiązek dokonania
zawiadomienia KNF oraz spółki o zaistnieniu powyżej opisywanych okoliczności.
Obowiązek zawiadamiania powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad
33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Do realizacji tych obowiązków
podmiotowi został wyznaczony termin 4 dni roboczych od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub, przy zachowaniu należytej staranności, mógł
się o niej dowiedzieć. W myśl art. 69a Ustawy o ofercie publicznej 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;
• pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4
Ustawy o ofercie publicznej. Ponadto w przypadku składania zawiadomienia w związku z osiągnięciem lub
przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów podmiot je składający ma obowiązek dodatkowego
zamieszczenia informacji dotyczącej zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w
okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania. Zmiana zamiarów lub celu skutkuje
obowiązkiem niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformowania
przez akcjonariusza KNF oraz spółki o przedmiotowej zmianie.
Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie publicznej naruszenie obowiązków opisanych powyżej skutkuje
zakazem wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem przywołanych
powyżej obowiązków. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu
wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia. Zakaz wykonywania prawa głosu dotyczy
również wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza, który
nabył akcje z naruszeniem obowiązków opisanych powyżej.
Do ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych zalicza się również zakaz obrotu
akcjami obciążonymi zastawem do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej), z
wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie
zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w ustawie z
dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871). Do akcji tych
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stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi.
3.1.2.3. Umowy ograniczające zbywanie papierów wartościowych
Emitent na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie posiada wiedzy i nie są mu znane żadne
umowy dotyczące ograniczeń w zbywaniu papierów wartościowych. Wedle wiedzy Emitenta również
pomiędzy akcjonariuszami nie została zawarta żadna umowa dotycząca ograniczeń w zbywaniu papierów
wartościowych.
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Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi nakłada szereg ograniczeń dotyczących obrotu akcjami
emitenta przez osoby posiadające do informacji poufnych. Zgodnie z postanowieniami art. 161a
instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej dotyczą zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160 Ustawy o obrocie.
Zgodnie z zapisami wspomnianych wyżej artykułów zabronione jest między innymi wykorzystywanie
informacji poufnych zdefiniowanych w art. 154 Ustawy o obrocie, rozumiane jako nabywanie lub
zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację
poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej
czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami
finansowymi. Osoby posiadające informacje poufne nie mogą też udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną
osobę na podstawie tych informacji do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta
informacja.
Art. 156 ust. 1 Ustawy wskazuje, jakie podmioty obowiązane są do niewykorzystywania informacji
poufnej. Zgodnie z postanowieniami tego artykułu są to m. in. osoby posiadające informację poufną w
związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z
dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub
innego stosunku prawnego o podobnym charakterze. Są to w szczególności:
• członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego
pracownicy, biegli, lub
• rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym
stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub
• akcjonariusze spółki publicznej, lub
• maklerzy lub doradcy.
Art. 156 ust. 2 Ustawy zobowiązuje osoby wymienione powyżej do nieujawniania informacji poufnej oraz
do nieudzielania rekomendacji lub nakłaniania innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub
zbycia instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja.
Art. 159 ust. 1 Ustawy określa, że osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit., a nie mogą, w czasie
trwania okresu zamkniętego, 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.
Zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy okresem zamkniętym jest:
• okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a informacji
poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1, spełniających
warunki określone w art. 156 ust. 4, 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 wymieniona w art. 156 ust. 1
pkt. . 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których
sporządzany jest dany 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
wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie
których sporządzany jest dany 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

Dokument Informacyjny

3.1.2.4. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna
wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie
których sporządzany jest dany raport.
Osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie mogą
także, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności,
których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub
osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów
finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować
rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby
trzeciej.
Przepisów powyższych nie stosuje się do czynności dokonywanych:
1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1
lit. a, zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby
w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo
2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych
dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie
z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo
3) w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zapisu w odpowiedzi na
ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o
ofercie publicznej, albo
4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, wezwania
do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo
5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo
6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów
emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem
biegu danego okresu zamkniętego.
Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby:
1) wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami,
2) inne, pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do
informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie
podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności
gospodarczej są obowiązane do przekazywania Komisji oraz emitentowi informacji o zawartych przez te
osoby oraz osoby blisko z nimi związane (w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi), na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych
dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami
wartościowymi.

Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy
zamiaru:
1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
2) przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub
części majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo
częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części
przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych
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W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar
koncentracji, w przypadku gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w
koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000
EUR, (1.000.000.000 euro dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców) został nałożony obowiązek
zgłoszenia takiego zamiaru Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio
uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do
których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość EUR podlega
przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w
ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji.
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poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość
10.000.000 euro.
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów):
1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie
równowartości 10.000.000 euro,
2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu
ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na
własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod
warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do
dywidendy, lub
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów,
3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu
zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub
udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,
4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający
przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci
przedsiębiorcy przejmowanego,
5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji w wyniku której
konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie
pozycji dominującej na rynku.
Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może
zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia
określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:
1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami , w szczególności przez
zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego
lub kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców,
3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 in fine oraz ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji
tych warunków.
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W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w
sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego
wszczęcia.
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu
terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega
zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów).
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Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:
1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów,
2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów,
3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - w
przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art.
13 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch
przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.

Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania
koncentracja nie została dokonana.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji
karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym,
poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez
uzyskania jego zgody.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze
decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 EURO, między innymi,
jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze
decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 EURO za każdy dzień zwłoki w
wykonaniu m.in. decyzji wydanych m.in. na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą
funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku
przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w
szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie
koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając
termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji
zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą
przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia
dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się
odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych
środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.

16

Aztec International S.A.

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia Rady w Sprawie
Koncentracji. Zgodnie z nim koncentracja o wymiarze wspólnotowym, przed jej dokonaniem, wymaga
notyfikacji Komisji Europejskiej. Obowiązek zgłoszenia Komisji Europejskiej zamiaru koncentracji
dotyczy m.in.
• połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorstw lub części przedsiębiorstw,
• przejęcia, przez jedno lub więcej przedsiębiorstw, przez nabycie papierów wartościowych lub aktywów,
w drodze umowy lub w jakikolwiek inny sposób, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym lub
częścią jednego lub więcej innych przedsiębiorstw.
Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, a
więc dotyczące przedsiębiorstw, które przekraczają określone w Rozporządzeniu progi obrotu.
Koncentracja posiada wymiar wspólnotowy w przypadku gdy:
• łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż
5.000.000.000 euro, oraz
• łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 250.000.000 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 posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż
2.500.000.000 euro,
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3.1.2.6. Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji
przedsiębiorstw

b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 euro,
c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich, o których mowa w punkcie b), łączny obrót
każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż
25.000.000 euro, oraz
d) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 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.
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. Koncentracja wspólnotowa wymaga zgody Komisji.

3.2.

Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem
organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów
finansowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów
finansowych, z przytoczeniem jej treści.

Akcje serii A zostały zarejestrowane w KRS wraz z zarejestrowaniem zmiany formy prawnej Spółki Aztec
International S.A., tj. w dniu 08 sierpnia 2008 roku – Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, sygn. akt PO. VIII NSREJ.KRS/017684/08/306.

Akcje Serii B:
Podstawą prawną emisji akcji serii B była Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Aztec International z dnia 16 grudnia 2009 roku. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie podjęło poniższą uchwałę działając na podstawie art. 431 § 1 Ksh:
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
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Tekst § 5 „Kapitał zakładowy i akcje” ust. 1-2 Statutu, według jego brzmienia zawartego w akcie
założycielskim, był następujący.
§ 5.
1.
Kapitał zakładowy wynosi 1.557.000 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i
dzieli się na 1.557.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii A
o numerach 0d 0000001 do 1557000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
2.
Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w spółce Aztec International spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, która to spółka została przekształcona w spółkę akcyjną zgodnie
z przepisami Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem Spółki Przekształcanej,
wobec czego kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego, który wynosi 1.557.000,00 zł
(jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) wpłacona została w całości.
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Akcje serii A:
Akcje serii A zostały utworzone w wyniku podjętych przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
spółki Aztec International sp. z o.o. w dniu 04.08.2008 roku uchwał dotyczących zmiany formy prawnej
prowadzenia działalności przez Spółkę. Na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników dokonało zmiany formy prawnej i dokonało ustalenia wysokości kapitału zakładowego spółki
przekształconej. W wyniku przeprowadzonego procesu przekształcenia kapitał zakładowy spółki Aztec
International S.A. został ustalony w wysokości 1.557.000,00 zł i dzieli się on na 1.557.000 sztuk akcji serii
A na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu
Informacyjnego akcje serii A zostały opłacone w całości. Nadwyżka wynikająca z porównania wartości
bilansowej majątku spółki przekształcanej i kapitału zakładowego spółki przekształconej została
przekazana na kapitał zapasowy.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 1.557.000,00 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem
tysięcy złotych) o kwotę 1.066.000,00 zł (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) tj. do kwoty
2.623.000,00 zł (dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1 zostanie dokonane poprzez emisję
1.066.000 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
3. Cenę emisyjną akcji serii B ustala się na 2,00 zł (dwa złote) za 1 (jedną) akcję.
4. Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie
do podziału za rok obrotowy 2010, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2010 roku i kończący się 31
grudnia 2010 roku.
5. Emisja akcje serii B zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z treścią art. 431
§2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
6. Określa się, że umowy o objęciu akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia
16.12.2009 roku.
Akcje serii B zostały zarejestrowane w KRS w dniu 22 stycznia 2010 roku – Postanowienie Sądu
Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, sygn. akt
PO. VIII NS-REJ.KRS/029104/09/385.

Akcje Serii C:
Podstawą prawną emisji akcji serii C była Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Aztec International z dnia 07 czerwca 2010 roku. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie podjęło poniższą uchwałę działając na podstawie art. 431 § 1 Ksh:

§3
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Podstawą do ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu papierów wartościowych
wyemitowanych przez Spółkę była Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z
dnia 07.06.2010 roku w sprawie: upoważnienia Zarządu do podjęcia działań zmierzających do
wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect o treści:
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, co
następuje:
§1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), tj. do kwoty
3.123.000,00 zł (trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące złotych),
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisje
500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty)
każda.
3. Cenę emisyjną akcji serii C ustala się na 3,00 zł (trzy złote) za 1 (jedną) akcję.
4. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku, jaki przeznaczony będzie do
podziału za rok obrotowy 2010, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2010r. i kończący się 31 grudnia
2010roku.
5. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z treścią art. 431
§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
6. Określa się, że umowy o objęciu akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 11
czerwca 2010 roku.
§2
Działając na podstawie art. 433 § 2 Ksh, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
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Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, wprowadzić
Akcje serii A, B i C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
§2
Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji
niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych,
o których mowa w ust. 1, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
§3
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zarząd Spółki w dniu 08.06.2010 roku złożył ofertę i zawarł umowę objęcia akcji z Inwestorem
Kwalifikowanym Powszechnym Towarzystwem Inwestycyjnym S.A. z siedzibą w Poznaniu – decyzja
Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16.11.2009 roku. Umowa objęcia akcji dotyczyła całej emisji akcji
serii C. Na mocy postanowień umowy akcje serii C zostały opłacone gotówką w pełnej wysokości w dniu
10.06.2010 roku.
Inwestor Kwalifikowany skierował do potencjalnych inwestorów zapytania ofertowe dotyczące objęcia
akcji serii C. Oferty skierowane zostały do podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Jednym z
czynników decydującym o skierowaniu oferty była znajomość przez oferenta zasad funkcjonowania rynku
kapitałowego, w tym zasad funkcjonowania Alternatywnego Systemu Obrotu na NewConnect. Każde
zapytanie ofertowe dokonywane było indywidualnie do poszczególnych podmiotów i osób wraz z
przedstawieniem podstawowych informacji dotyczących Spółki jako Emitenta papierów wartościowych
stanowiących przedmiot oferty. Każdy z potencjalnych inwestorów miał możliwość zapoznania się z
następującymi dokumentami:
 sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2009,
 sprawozdaniem finansowym za I kwartał roku obrotowego 2010,
 sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok obrotowy 2009,
 opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,
 podstawowymi informacjami o zakresie funkcjonowania spółki i ewentualnych ryzykach
związanych z inwestycją w akcje spółki, które zostały zawarte w dokumencie ofertowym.

Oferta nabycia akcji serii C nie była skierowana do innych inwestorów kwalifikowanych. Wielkość emisji
jak również wstępne deklaracje zebrane przez Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. wśród
potencjalnych nowych akcjonariuszy nie wymuszały konieczności kierowania zapytania ofertowego do
innych inwestorów kwalifikowanych.
Akcje serii C zostały zarejestrowane w KRS w dniu 18 czerwca 2010 roku – Postanowienie Sądu
Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS (sygn. akt PO.
VIII NS-REJ.KRS/13330/10/487).

3.3.

Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony był do podziału
za rok obrotowy 2008, to jest za okres rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2008 roku i kończący się
w dniu 31 grudnia 2008 roku.
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Objętych sprzedażą było 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Cena sprzedaży była równa cenie
emisyjnej i wynosiła 3,00 zł.
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Inwestor Kwalifikowany skierował zapytanie ofertowe dotyczące nabycia akcji serii C do 35 podmiotów.
Zgodnie z otrzymanymi przez Inwestora pisemnymi ofertami nabycia akcji nowej emisji odpowiedzi na
złożoną ofertę złożyło 34 podmioty.

Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony był do podziału
za rok obrotowy 2010, to jest za okres rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2010 roku i kończący się
w dniu 31 grudnia 2010 roku – zgodnie z Uchwałą nr 3 pkt. 4. NWZ z dnia 16.12.2009 roku w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B.
W dniu 07.06.2010 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aztec International
S.A. Przedmiotem walnego zgromadzenia były m.in. sprawy związane z zatwierdzeniem sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 jak również podział zysku. Na podstawie Uchwały nr 4 zostało
zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009. Uchwała nr 13 dotyczyła
przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2009. Akcjonariusze Spółki podjęli uchwałę dotyczącą
przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2009 w całości na kapitał zapasowy. Treść uchwały dotyczącej
podziału zysku za rok obrotowy 2009 w brzmieniu:
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Aztec International S.A. w sprawie:
przeznaczenia zysku za rok 2009.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia, iż
zysk netto za rok 2009 w kwocie 659.518,79 zł zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.
Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony był do podziału
za rok obrotowy 2010, to jest za okres rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2010 roku i kończący się
w dniu 31 grudnia 2010 roku – zgodnie z Uchwałą nr 17 pkt. 4. ZWZ z dnia 07.06.2010 roku w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C.
Wszystkie akcje Emitenta są równe w prawie do dywidendy.
W wypadku podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy, będzie ona wypłacana w złotych polskich.

Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą:
− prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Statut Spółki nie
przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną piąta ogółu
głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w
drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki.
− prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu spółek
handlowych): w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do
liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji
przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo
zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji
Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga:
 kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych
głosów,
 zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej
wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz
 przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób
jej ustalenia.
− prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 Kodeksu spółek
handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku
spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który
został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony
do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez
danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być
wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie kolejnych trzech
miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych). Zasady te
należy stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art.
20

Dokument Informacyjny

Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji

Aztec International S.A.

3.4.

395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty)
oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w
terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem
obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się
w terminie do końca czerwca.
Szczegółowo, uprawnienia akcjonariuszy zaprezentowano poniżej.
3.4.1. Uprawnienia o charakterze korporacyjnym
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Kodeks spółek handlowych regulując stosunki w spółkach akcyjnych przewiduje dla wspólników
(akcjonariuszy) kilka kategorii uprawnień związanych m.in. z uczestnictwem akcjonariuszy w organach
spółek czy też z posiadaniem akcji. Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia
o charakterze majątkowym i korporacyjnym.
Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:
− prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 Kodeksu
spółek handlowych);
− prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta
najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 Kodeksu spółek handlowych);
− prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 399 Ksh Akcjonariusze reprezentujący
co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą
zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego
zgromadzenia. Zgodnie z art. 400 Ksh Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej
jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego
walnego zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć do zarządu na piśmie lub w postaci
elektronicznej najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia. Na
podstawie art. 401 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż
na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten
wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci
elektronicznej.
− prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 412 Ksh, wszyscy akcjonariusze
mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Akcjonariusz spółki
publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych
może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na
każdym z rachunków. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji. Według
art. 413 Ksh akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik
innej osoby, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec
Emitenta z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania
wobec Emitenta oraz sporu pomiędzy nim a Emitentem.
− prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu
listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 407 § 1 Kodeksu
spółek handlowych). Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana
− prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego
Zgromadzenia (art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych); żądanie takie należy złożyć do Zarządu
Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed
Walnym Zgromadzeniem.
− prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego
Zgromadzenia (art. 410 Kodeksu spółek handlowych); Stosownie do § 1 powoływanego przepisu
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po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie sporządza się listę
obecności zawierającą spis osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem
liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów.
Przewodniczący zobowiązany jest podpisać listę i wyłożyć ją do wglądu podczas obrad Walnego
Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa powyżej lista
obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z
trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Jeżeli Statut
Emitenta lub ustawa nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do
jednego głosu. Statut Spółki nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki
mającego ponad jedną piąta ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem
uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie
organizacji i funkcjonowania Spółki.
prawo do otrzymania imiennego świadectwa depozytowego. Stosownie do art. 328 § 6 Ksh
Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje
uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący
rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi
oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki
publicznej.
Prawo do otrzymania zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie
z art. 4063 Ksh na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki
publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie
później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Artykuł 385 § 3 Ksh przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej
jedną piątą kapitału zakładowego Emitenta uprawnienie do wnioskowania o wybór Rady
Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym
Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na
Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę
celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych
członków Rady Nadzorczej. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią
grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze
głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały
oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi
grupami. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą
kapitału zakładowego Spółki wniosku o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania
oddzielnymi grupami, postanowienia Statutu przewidujące inny sposób powoływania Rady
Nadzorczej nie maja zastosowania w odniesieniu do takiego wybory Rady Nadzorczej,
prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu spółek handlowych);
prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi
obyczajami i godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w
drodze wytoczonego przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 Kodeksu
spółek handlowych); w takich przypadkach akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce
powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z
powództwem uprawniony jest akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu lub
został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, lub nie był obecny na
Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego
Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego
Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 424 § 2 Ksh w przypadku spółki publicznej powództwo o
uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania
przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od
dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie
rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego
Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za
zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa.

−

−

−

−

Dodatkowo, w trybie art. 6 § 4-5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także
prawo do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową będąca również akcjonariuszem
Emitenta w przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 §
1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych wobec innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej
także akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa
powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie
porozumień z innymi osobami.
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prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego
Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu spółek handlowych), przysługuje
akcjonariuszom uprawnionym do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 425 § 3 Ksh w przypadku spółki publicznej
powództwo takie powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały
Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez
Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po
przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego
Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za
zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa.
prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji
dotyczących Emitenta. Prawo to zapisane zostało w art. 428 Ksh, zgodnie z którym podczas obrad
Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie
informacji dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem
obrad. Zarząd odmawia, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo
spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych,
handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia
informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności
karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia
żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu,
może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji.
Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym
odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu
rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu
akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.
prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia
informacji, o których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 1 Kodeksu
spółek handlowych) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu
akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 Kodeksu spółek
handlowych (art. 429 § 2 Kodeksu spółek handlowych), Wniosek do sądu rejestrowego, należy
złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym akcjonariuszowi
odmówiono udzielenia żądanych informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu
rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu
akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.
prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które
wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych),;
prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem
Emitenta (art. 505, 540 i 561 Kodeksu spółek handlowych), prawo do żądania wyboru Rady
Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych).

Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień
inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które
może być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z zasadami
określonymi w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. W takich przypadkach akcjonariuszom
posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje roszczenie o wydanie dokumentu akcji.
Zyskują oni natomiast (zgodnie z art. 328 § 6 Kodeksu spółek handlowych) uprawnienie do uzyskania
imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych. Natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże akcjonariusze
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posiadający akcje Emitenta, które nie zostały zdematerializowane. W art. 84 Ustawy o ofercie publicznej
przyznane zostało akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, posiadającym przynajmniej 5% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu, uprawnienie do złożenia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie
zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej
spraw (rewident do spraw szczególnych). Wedle dyspozycji art. 85 powoływanej ustawy, wobec
niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie realizacji wniosku o wyznaczenie
rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego podmiotu
jako rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały.
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Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:
− prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 Kodeksu spółek
handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku
spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który
został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony
do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez
danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być
wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie kolejnych trzech
miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych). Zasady te
należy stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art.
395 Ksh organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz
o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie
sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym
Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie
do końca czerwca.
Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących.
Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku
(w szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla niektórych akcji),
tym samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej.
Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących
kwestię odbioru dywidendy w sposób odmienny od postanowień Kodeksu spółek handlowych i
regulacji KDPW, w związku z czym w tym zakresie u Emitenta obowiązywać będą warunki
odbioru dywidendy ustalone zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek
publicznych: Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW (przekazać uchwałę Walnego
Zgromadzenia w sprawie ustalenia dywidendy) o wysokości dywidendy, terminie ustalenia („dniu
dywidendy” zgodnie z określeniem zawartym w przepisach Kodeksu spółek handlowych) oraz o
terminie wypłaty dywidendy (§ 124 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Termin ustalenia
dywidendy i termin wypłaty należy uzgodnić uprzednio z KDPW. Zgodnie z § 124 pkt 2
Szczegółowych Zasad Działania KDPW dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej
dziesiątego dnia po dniu ustalenia prawa do dywidendy.
Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje
spółki publicznej następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez
pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy
na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie
rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW,
którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki papierów wartościowych osób
uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). Rachunki te prowadzone są przez poszczególne
domy maklerskie.
Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe
rozliczenie podatku dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych.
Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych ograniczeń w prawach do dywidendy dla
posiadaczy akcji będących nierezydentami. Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi, mogą,
pod warunkiem przedstawienia stosownych dokumentów, na mocy m.in. umów
międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, skorzystać z możliwości pobrania od
nich przez Emitenta, podatku od dywidendy.
Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na
terytorium Polski, uzyskane przez akcjonariusza nierezydenta (osobę fizyczną jak i prawną),
podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%
uzyskanego przychodu, chyba że umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu
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3.4.2. Uprawnienia o charakterze majątkowym

−

−

3.5.

Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w
przyszłości

Zarząd Emitenta nie przewiduje w kolejnych 2-3 latach (tj. za rok obrotowy kończący się w dniu
31.12.2010, 31.12.2011 i 31.12.2012) przedstawiania na walnym zgromadzeniu propozycji uchwał
dotyczących podziału wypracowanego zysku netto i wypłaty środków w formie dywidendy. Zarząd
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zawarta przez Polskę z krajem miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub z
krajem miejsca siedziby lub zarządu akcjonariusza będącego osobą prawną stanowi inaczej.
Dywidenda pomniejszona zostaje przy jej wypłacie o kwotę zryczałtowanego podatku
dochodowego (z zastosowaniem właściwej stawki) a następnie przekazana na rachunek
właściwego urzędu skarbowego. Zastosowanie właściwej stawki wynikającej ze stosownej umowy
w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu lub nie pobranie podatku, jest możliwe
wyłącznie pod warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego
nierezydentem lub miejsca siedziby zarządu do celów podatkowych, uzyskanym od tego
akcjonariusza tzw. certyfikatem rezydencji, wydanym przez właściwy organ administracji
podatkowej. Certyfikat rezydencji ma służyć ustaleniu przez płatnika (Emitenta) czy ma on prawo
zastosować stawkę ustaloną we właściwej umowie międzynarodowej, bądź zwolnienie, czy też
potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Jeżeli akcjonariusz będący nierezydentem, wykaże, że w stosunku do niego miały zastosowanie
postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, które
przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i
zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego.
prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu spółek
handlowych): w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do
liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji
przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo
zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji
Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga:
 kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych
głosów,
 zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej
wiadomości zgodnie z zasadami Ksh oraz
 przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób
jej ustalenia.
prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Spółki: stosownie do art. 463 § 1 Ksh, o ile
inaczej nieuregulowana tego uchwała Walne Zgromadzenia Spółki w przedmiocie likwidacji,
likwidatorami spółki akcyjnej są członkowie zarządu. Natomiast Kodeks spółek handlowych
przewiduje możliwość wnioskowania do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez
akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiąta kapitału
zakładowego spółki o uzupełnienie liczby likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub dwóch
likwidatorów. (art. 463 § 2 Ksh),
prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu
spółek handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć
interesy bieżące spółki, ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na spółce i
upłynnić majątek spółki, o czym mowa w art. 468 § 1 Ksh. W myśl art. 474 § 1 Ksh, po
zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki może nastąpić podział pomiędzy
akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek
pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do art. 474 § 2 Ksh,
dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z
akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki
przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji.
prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach; w okresie, gdy akcje spółki
publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów
wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów
wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Ksh).

emitenta stoi na stanowisku, iż wypracowane w najbliższych latach zyski winny zostać przeznaczone na
dalszy rozwój spółki i umocnienie jej pozycji na rynku. Ponadto Zarząd emitenta uważa, iż realizacja
strategii rozwoju spółki wymaga znacznych nakładów finansowych, które winny zostać sfinansowane ze
środków własnych, a w miarę możliwości należy unikać korzystania z kapitałów zewnętrznych.
Zarząd Emitenta zwraca uwagę, iż na podstawie Art. 393 i Art. 395 Ksh ostateczna decyzja dotycząca
podziału zysku należy do walnego zgromadzenia. W wypadku podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy,
będzie ona wypłacana w złotych polskich.
Ponadto Emitent informuje, iż w dniu 07.06.2010 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Aztec International S.A. Przedmiotem walnego zgromadzenia były m.in. sprawy związane z
zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 jak również podział zysku. Na
podstawie Uchwały nr 4 zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.
Uchwała nr 13 dotyczyła przeznaczenia zysku za rok obrotowym 2009. Akcjonariusze Spółki podjęli
uchwałę dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2009 w następującym brzmieniu:
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aztec International z siedzibą w Poznaniu w sprawie:
przeznaczenia zysku za rok 2009
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia, iż
zysk netto za rok 2009 w kwocie 659.518,79 zł zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.
Jednocześnie na podstawie Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki akcjonariusze
Aztec International S.A. postanowili przeznaczyć kwotę 1.193.020,09 zł z kapitału zapasowego Spółki na
pokrycie straty z roku ubiegłego. Uchwała ta pozwala na uniknięcie ryzyka pokrywania start z lat ubiegłych
przez nowych akcjonariuszy z przypadku wypracowania przez Spółkę zysków w kolejnych latach jej
funkcjonowania.

3.6.

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

3.6.1.1. Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od osób
prawnych
Zgodnie z art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje wypłat
należności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych (Emitent), zobowiązany jest, jako płatnik, pobierać,
w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku
przekazywane są przez płatnika w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
pobrano podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego
dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli
spełnione są łącznie następujące warunki:
1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż
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Podatek od dochodu uzyskanego z dywidendy uregulowany jest Ustawą o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawy te przewidują obowiązek
uiszczenia podatku dochodowego(w wysokości 19%) od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z
tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Podmioty, które nie mają siedziby lub zarządu na terytorium RP również podlegają obowiązkowi, o którym
mowa powyżej - stawka podatku jest taka sama (19%), chyba że umowa w sprawie zapobieżenia
podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem miejsca siedziby lub zarządu podatnika stanowi inaczej.
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3.6.1. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy

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 10 % udziałów (akcji) w kapitale
spółki, o której mowa w pkt 1.
4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych jest:
a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo
b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.
Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz
inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o
której mowa powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania
udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody)
z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku
posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch
lat spółka, o której mowa powyżej w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za
zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend w wysokości 19 % dochodów (przychodów) do 20 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od
następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.
3.6.1.2. Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od osób
fizycznych
Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych na rzecz osób fizycznych (właściwe biuro maklerskie), obowiązany jest jako płatnik pobierać w
dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Pobrany podatek przekazywany jest
przez biuro maklerskie na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego
po miesiącu pobrania podatku.
Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie
łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych.

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

Dokument Informacyjny

3.6.2. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji

3.6.2.2. Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne

3.6.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zgodnie z art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych,
będących instrumentami finansowymi:
a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, czyli dokonywanego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie np. NewConnect
d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy
inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego, o którym
mowa w lit. c) powyżej
- w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr
183, poz. 1538, z późn. zm.) zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych.
Jednak, gdy akcje wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez korzystania z
pośrednictwa podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, stawka podatku od czynności
cywilnoprawnych od takiej transakcji wynosi 1 %. W terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku
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Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w
art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w
roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia
pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z
odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji)
w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny
w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy
(art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki
podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku
ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu
zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez
właściwy organ administracji podatkowej.

Dokument Informacyjny

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów
wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z
odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19
proc. uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych
instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w
ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych
tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest:
•
różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a
kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust.
1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,
•
różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów
wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o publicznym obrocie papierami
wartościowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,
•
różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów,
określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,
•
różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach
mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22
ust. 1f pkt 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38,
•
różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość
prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na
podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym.

podatkowego należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożył deklarację w sprawie
podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o podatku od
czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.
3.6.4. Podatek od spadków i darowizn
Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz.
1514, z późn. zm.), nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych, w
tym również praw związanych z posiadaniem akcji, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i
darowizn, jeżeli:
• w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem
polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub
• prawa majątkowe dotyczące akcji są wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy
darczyńcą i obdarowanym. W określonych w ww. ustawie przypadkach nabycie w drodze spadku lub
darowizny praw majątkowych (w tym także praw związanych z posiadaniem akcji) jest zwolnione od
podatku.
3.6.5 Odpowiedzialność płatnika
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Dokument Informacyjny

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim
obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi
podatkowemu – odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada
za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów
o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią
inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika.
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IV.DANE O EMITENCIE I JEGO DZIAŁALNOŚCI
4.1. Podstawowe dane o Emitencie
4.1.1 Dane teleadresowe
Nazwa (firma): Aztec International Spółka Akcyjna
Kraj:Polska
Siedziba:Poznań
Adres:60-320 Poznań, ul. Bułgarska 63/65
Numer KRS:0000311478
NIP:787-19-22-976
REGON:634231705
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Telefon:+48 061 86-76-084
Fax:+48 061 86-73-444
Poczta elektroniczna:aztec@aztec-international.eu
Strona internetowa:www.aztec-international.eu

4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta
Emitent został utworzony na czas nieoznaczony – zgodnie z §2 pkt. 1. Statutu „czas trwania Spółki jest
nieograniczony”.

4.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent
Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie Kodeksu spółek
handlowych.

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

W dniu 08 sierpnia 2008 roku zostało wydane Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS (sygn. akt PO.VIII NS-REJ.KRS/017684/08/306) o
przekształceniu spółki z ograniczona odpowiedzialnością na spółkę akcyjną, które dokonane zostało na
podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aztec International sp. z o.o. z dnia
04.08.2008 roku. Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr
Przedsiębiorców pod numerem 0000311478.

4.5. Krótki opis historii Emitenta
Aztec Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która była bezpośrednią poprzedniczką Aztec
International Spółka Akcyjna została zawiązana w dniu 20.04.2001 roku na podstawie aktu notarialnego
Repertorium A 4769/2001 sporządzonego przez notariusza Annę Sołtysińską-Skonieczną w jej Kancelarii
Notarialnej w Poznaniu. Spółka w dniu 30.08.2001r. została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000038635.
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Na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 kwietnia 2007 roku
dokonano zmiany firmy Spółki z dotychczasowej Aztec Polska sp. z o.o. na Aztec International sp. z o.o.
Postanowienie o wpisie nowej firmy Spółki zostało wydane w dniu 21.05.2007 roku (sygn. akt PO.XXI
NS-REJ.KRS/007313/07/345).

Dokument Informacyjny

Poprzednik prawny Emitenta (Aztec Polska sp. z o.o.) został wpisany do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy w dniu 30 sierpnia 2001 roku
pod numerem KRS 0000038635.

Założycielami spółki były 2 osoby fizyczne. Pierwotna siedziba Spółki mieściła się w Kaźmierzu, powiat
szamotulski, województwo wielkopolskie.
Kapitał początkowy spółki wynosił 50.000,00 zł i dzielił się na 100 udziałów o wartości nominalnej
500,00 zł każdy. Zakres funkcjonowania spółki został określony w Umowie i obejmował następującą
podstawową działalność:
1. sprzedaż hurtową artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i
grzejnego,
2. sprzedaż hurtową wyrobów chemicznych,
3. produkcję złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn,
4. sprzedaż detaliczną drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła.
Spółka od początku jej funkcjonowania prowadziła działalność we wskazanym wyżej zakresie. Należy
zaznaczyć, iż działalność prowadzona przez spółkę w znacznym stopniu ukierunkowana była na realizację
sprzedaży towarów handlowych pochodzących z importu. Skala prowadzonej działalności była niewielka i
nie przynosiła zdaniem głównego właściciela zadawalających efektów ekonomicznych.
W roku 2004 na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 12.03.2004 roku została podjęta
Uchwała nr 2 o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 317.500,00 zł,
tj. o kwotę 267.500,00 zł poprzez ustanowienie 535 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł
każdy. Udziały zostały objęte przez Pana Henry de Graan w ilości 107 sztuk i łącznej wartości nominalnej
53.500,00 zł oraz przez Pana Matthew de Graan w ilości 428 sztuk i łącznej wartości nominalnej
214.000,00 zł.

W roku 2008 na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Aztec International sp. z o.o. w dniu
04.08.2008 roku podjęto Uchwałę nr 1 w sprawie zmiany prawnej formy prowadzenia działalności Spółki,
w ten sposób, że przekształca się ją w Spółkę Akcyjną zwanej dalej Spółką Przekształconą. Kapitał
zakładowy Spółki Przekształconej wynosić miał 1.557.000,00 zł i dzielić się na 1.557.000 akcji serii A o
wartości nominalnej 1,00 zł każda. Do Zarządu Spółki Przekształconej powołano Pana Marka Ciulisa. W
skład Rady Nadzorczej powołano: Pana Henry de Graan, Pana Matthew de Graan, Pana Davida Welk,
Panią Anetę Grząbkę i Panią Katarzynę Jakubiak.
Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 08.08.2008 roku Aztec international Spółka Akcyjna została wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000311478 (sygn. akt PO.VIII NSREJ.KRS/017684/08/306).
Dokonany proces zmiany formy prawnej w roku 2008 nie był najlepszym okresem do przeprowadzenia
tego procesu. Zawirowania na światowych rynkach finansowych spowodowały duże wahania kursów
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W roku 2007 na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 26.04.2007 roku została podjęta
Uchwała nr 1 o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 317.000,00 zł do kwoty 1.557.000,00
zł, to jest o kwotę 1.239.500,00 zł poprzez ustanowienie 2.479 nowych udziałów o wartości nominalnej
500,00 zł każdy. Udziały zostały objęte przez Pana Henry de Graan w ilości 1.430 sztuk i łącznej wartości
nominalnej 715.000,00 zł oraz przez Pana Matthew de Graan w ilości 1.049 sztuk i łącznej wartości
nominalnej 524.500,00 zł. Na zgromadzeniu tym dokonano również zmiany składu Zarządu Spółki. Z
funkcji Prezesa Zarządu został odwołany Pan Henry de Graan, a z funkcji Członków Zarządu odwołano
Pana Matthew de Graan i Pana Davida Welk. Jednocześnie na stanowisko Prezesa Zarządu powołano Pana
Marka Ciulisa.

Dokument Informacyjny

W roku 2004 Spółka zmieniła swoją siedzibę. Związane było to z zakupem nieruchomości położonej w
Poznaniu przy ul. Bułgarskiej. W dniu 29.06.2004 roku na podstawie aktu notarialnego Spółka nabyła
nieruchomość zlokalizowaną w Poznaniu obręb Łazarz przy ul. Bułgarskiej 63/65. Łączna powierzchnia
nabytej nieruchomości wynosiła 9.638m2. W skład opisanej nieruchomości wchodziły: budynek biurowy o
pow. 449m2, hala produkcyjna o pow. użytkowej 901,4m2, hala magazynowo-produkcyjna o pow.
użytkowej 1.116,4m2. Wartość przedmiotu umowy została określona na 2,6 mln zł.
Zakupiona nieruchomość pozwalała na przeniesienie prowadzonej działalności produkcyjnej do nowych
pomieszczeń, lokalizację magazynu materiałów i towarów oraz produktów gotowych oraz zapewnienie
niezbędnych pomieszczeń dla administracji i działu handlowego. Został zwiększony asortyment
oferowanych produktów i towarów, co wpłynęło na zwiększenie skali przychodów osiąganych przez
Spółkę.

walut, co bezpośrednio wpływało na wartość należności i zobowiązań posiadanych przez Spółkę. Plan
Przekształcenia Spółki został przygotowany przy historycznie niskich kursach dolara amerykańskiego i
euro w stosunku do złotego. Na zakończenie roku obrotowego 2008 kursy walut oscylowały w granicach
historycznych maksimów. Z tego też względu Spółka wykazała na koniec 2008 roku znacząca stratę, której
źródłem były ujemne różnice kursowe. Na podstawie uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 29.06.2009 roku akcjonariusze Spółki przeznaczyli część kapitału zapasowego w wysokości 425 tys.
zł na pokrycie starty za rok obrotowy 2008. Pozostała część starty miała zostać pokryta z zysków lat
następnych.
Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 22.01.2009 roku z uwagi na zmieniające
się przepisy został zmieniony przedmiot działalności. Aktualnie przedmiot działalności Spółki obejmuje:
1. produkcję wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
2. produkcję złączy i śrub,
3. sprzedaż hurtową wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia
hydraulicznego i grzejnego,
4. sprzedaż hurtową wyrobów chemicznych,
5. sprzedaż detaliczną drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzoną w
wyspecjalizowanych sklepach.
W roku 2009 odbyło się kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W dniu 16.12.2009 roku na
podstawie Uchwały nr 3 podjęli decyzje o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 1.557.000,00 zł do
kwoty 2.623.000,00 zł tj. o kwotę 1.066.000,00 zł w drodze emisji nowych akcji serii B. Emisja akcji serii
B została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z treścią Art. 431 §2 pkt. 1. Ksh. Cena
emisyjna została ustalona na 2,00 zł za 1 akcję. W wyniku złożonej oferty akcje serii B zostały objęte przez
dotychczasowych akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanego wcześniej udziału w kapitale
zakładowym. Akcje serii B zostały w całości opłacone gotówką.

Spółka posiada zarejestrowane znaki towarowe AI; Master Plug – na terenie Unii Europejskiej.
Ponadto spółka posiada zarejestrowane znaki towarowe AI; MC w Chorwacji, Mołdawii, Rosji, Serbii,
Ukrainie.
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Ważniejsze daty w historii Spółki:
 2003 rok - uzyskanie Aprobaty Technicznej dla wyrobów własnych w Polsce,
 2004 rok - uzyskanie Aprobaty Technicznej dla wyrobów własnych w Czechach,
 2004 rok - uzyskanie Aprobaty Technicznej dla wyrobów własnych w Słowacji,
 2005 rok - uzyskanie Aprobaty Technicznej dla wyrobów własnych w Rumunii,
 2005 rok - udział w Targach Budowlanych BUDMA w Poznaniu,
 2005 rok- rozpoczęcie współpracy z odbiorcami produktów na Ukrainie,
 2006 rok- udział w Targach Budowlanych BUDMA w Poznaniu,
 2006 rok- udział w Targach Budowlanych Architektura i Budownictwo w Kijowie - Ukraina,
 2006 rok - udział w Targach IBF w Brnie – republika Czeska,
 2007 rok - udział w Targach Budowlanych BUDMA w Poznaniu,
 2007 rok - zakup nowej maszyny pakującej zwiększającej wydajność i estetykę sprzedawanych
wyrobów własnych,
 2008 rok - udział w Targach Budowlanych BUDMA w Poznaniu,
 2008 rok - zakup nowej maszyny do składania wkrętów panelowych i wprowadzenie do sprzedaży
nowego produktu,
 2009 rok – udział w Targach Budowlanych w Dusseldorfie,
 2009 rok – wdrożenie nowego systemu informatycznego CDN XL,
 2009 rok – udział w Targach Budowlanych BUDMA w Poznaniu,
 2009 rok - wprowadzenia do sprzedaży nowych wyrobów: Multi Flash, Solar Flash i kaloty,
 2009 rok – wprowadzenie nowych technologii obróbki – instalacja automatycznej linii do
proszkowego malowania kalot,
 2009 rok – zapoczątkowanie składów konsygnacyjnych poza granicami kraju,
 luty 2010 rok – udział w targach Dach + Holz w Kolonii,
 marzec 2010 rok – udział w targach MCE w Mediolanie.

Dokument Informacyjny

Spółka w poprzednich latach swej działalności odnotowała kilka spektakularnych sukcesów odnośnie
posiadanych licencji, znaków czy wyróżnień. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności Emitent
czynni uczestniczy w wystawach i targach organizowanych w kraju i Europie.

Wyróżniki zarejestrowanego znaku towarowego AI oraz MC są cechami wkrętów produkowanych przez
spółkę. Master Plug jest nazwą produktu własnego spółki.
Nazwa Master Flash została przejęta przez Aztec International S.A. od Aztec Nordic w roku 2009 i jest
chroniona w następujących krajach: Austria, Benelux, Bułgaria, Szwajcaria, Chiny, Kuba, Czechy,
Niemcy, Hiszpania, Francja, Węgry, Włochy, Łotwa, Macedonia, Polska, Portugalia, Serbia, Rosja,
Słowenia, Słowacja, Australia, Dania, Estonia, Gruzja, Grecja, Japonia, Litwa, Norwegia, Szwecja
Singapur i Turcja.
Spółka posiada na lata 2010-2015 aprobatę europejską na wkręty 4,8*L wystawioną przez Deutsche Institut
für Bautechnik obowiązującej na terytorium całej Unii Europejskiej.

4.6. Określenie rodzaju i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich
tworzenia
Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki - Kapitał zakładowy i akcje §5. i Rachunkowość §12. - oraz
obowiązującymi przepisami prawa w Spółce na kapitały własne składają się:
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,
c) inne fundusze dopuszczalne lub wymagane prawem tworzone z zysku na mocy uchwały i w
wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.
4.6.1. Kapitał zakładowy
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu, Spółka posiada kapitał zakładowy w kwocie 3.123.000,00
zł, który dzieli się na:
a) 1.557.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o
numerach od 0000001 do 1557000, powstałych w wyniku przekształcenia formy prawnej,
b) 1.066.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o
numerach od 000001 do 1066000, opłaconych gotówką,
c) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach
od 000001 do 500000, opłaconych gotówką.

Akcje serii C zostały wyemitowane na postawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy z dnia 07.06.2010 roku. Zgodnie z tą uchwałą kapitał zakładowy Spółki miał zostać
podwyższony o kwotę 500.000,00 zł poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości
nominalnej 1,00 zł każda akcja. Uchwała ta określała również cenę emisyjną akcji serii C, która została
ustalona na 3,00 zł za 1 akcję. Jednocześnie akcjonariusze Spółki określili termin zawarcia umów objęcia
akcji na dzień 11.06.2010 roku. Wszystkie akcje serii C zostały opłacone gotówką.
Zarząd Spółki w dniu 08.06.2010 roku złożył ofertę i zawarł umowę objęcia akcji z Inwestorem
Kwalifikowanym Powszechnym Towarzystwem Inwestycyjnym S.A. z siedzibą w Poznaniu – decyzja
Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16.11.2009 roku. Umowa objęcia akcji dotyczyła całej emisji akcji
serii C. Na mocy postanowień umowy akcje serii C zostały opłacone gotówką w pełnej wysokości w dniu
10.06.2010 roku.
Inwestor Kwalifikowany skierował do potencjalnych inwestorów zapytania ofertowe dotyczące objęcia
akcji serii C. Oferty skierowane zostały do podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Jednym z
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Akcje serii B zostały wyemitowane na postawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy z dnia 16.12.2009 roku. Zgodnie z tą uchwałą kapitał zakładowy Spółki miał zostać
podwyższony o kwotę 1.066.000,00 zł poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości
nominalnej 1,00 zł każda akcja. Uchwała ta określała również cenę emisyjną akcji serii B, która została
ustalona na 2,00 zł za 1 akcję. Jednocześnie akcjonariusze Spółki określili termin zawarcia umów objęcia
akcji na dzień 16.12.2009 roku. Wszystkie akcje serii B zostały opłacone gotówką.
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Akcje serii A zostały utworzone poprzez konwersję udziałów pokrywających kapitał zakładowy spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością w procesie przekształcania formy prawnej podmiotu. Akcje serii B i C
zostały natomiast objęte w całości w zamian za wkłady gotówkowe.

czynników decydującym o skierowaniu oferty była znajomość przez oferenta zasad funkcjonowania rynku
kapitałowego, w tym zasad funkcjonowania Alternatywnego Systemu Obrotu na NewConnect. Każda
zapytanie ofertowe dokonywane było indywidualnie do poszczególnych podmiotów i osób wraz z
przedstawieniem podstawowych informacji dotyczących Spółki jako Emitenta papierów wartościowych
stanowiących przedmiot oferty. Każdy z potencjalnych inwestorów miał możliwość zapoznania się z
następującymi dokumentami:
 sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2009,
 sprawozdaniem finansowym za I kwartał roku obrotowego 2010,
 sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok obrotowy 2009,
 opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,
 podstawowymi informacjami o zakresie funkcjonowania spółki i ewentualnych ryzykach
związanych z inwestycją w akcje spółki, które zostały zawarte w dokumencie ofertowym.
Inwestor Kwalifikowany skierował zapytanie ofertowe dotyczące nabycia akcji serii C do 35 podmiotów.
Zgodnie z otrzymanymi przez Inwestora pisemnymi ofertami nabycia akcji nowej emisji odpowiedzi na
złożoną ofertę złożyły 34 podmioty.
Oferta nabycia akcji serii C nie była skierowana do innych inwestorów kwalifikowanych. Wielkość emisji
jak również wstępne deklaracje zebrane przez Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. wśród
potencjalnych nowych akcjonariuszy nie wymuszały konieczności kierowania zapytania ofertowego do
innych inwestorów kwalifikowanych.
4.6.2. Kapitał zapasowy
Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są
również nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po
pokryciu kosztów ich wydania. Stosownie do przepisu art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka jest
zobowiązana tworzyć kapitał zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8 % zysku
za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
Zgodnie z Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aztec International sp. z o.o. z dnia
04.08.2008 roku §2. „Nadwyżka wynikająca z porównania wartości bilansowej majątku Spółki
Przekształcanej i kapitału zakładowego Spółki Przekształconej zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy”.

4.6.3. Inne kapitały i fundusze
W spółce nie utworzono innych kapitałów niż zakładowy i zapasowy. W spółce nie utworzono również
żadnych innych funduszy, które zwiększałyby wartość kapitałów własnych. Niemniej zgodnie z §12 Statutu
Spółki może tworzyć z zysków fundusz rezerwowy, rozwoju i świadczeń socjalnych dla pracowników oraz
inne fundusze celowe na mocy uchwały i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego
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Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu, Emitent posiada kapitał zapasowy w wysokości 1.719 tys.
zł. Wartość kapitału zapasowego wynika z powiększenia posiadanego przez Spółkę kapitału zapasowego w
wysokości 719 tys. zł o wpływy z tytułu przeprowadzonej emisji akcji serii C po cenie emisyjnej równej
3,00 zł za każdą akcję, to jest po cenie wyższej od wartości nominalnej akcji, która zgodnie ze Statutem
wynosi 1,00 zł każda akcja. Wartość nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną została
zarachowana na kapitał zapasowy Emitenta. Emitent zwraca również uwagę, iż zgodnie z Uchwałą nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 07.06.2010 roku część kapitału zapasowego w
wysokości 1.193 tys. zł, została przeznaczona na pokrycie strat z roku 2008.

Dokument Informacyjny

W roku 2009 na podstawie Uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2009 część
kapitału zapasowego Spółki w wysokości 425 tys. zł została przeznaczona na pokrycie straty za rok
obrotowy 2008.

Kapitał zakładowy emitenta w łącznej wysokości 3.123.000,00 złotych został pokryty i opłacony w całości.

4.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji
przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających
pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem
wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu
wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji
Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa.

4.9. 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
Statut emitenta nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w
ramach kapitału docelowego.

4.10.Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane
instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity
depozytowe
Papiery wartościowe emitenta nie są i nie były notowane na żadnym rynku instrumentów finansowych.
Emitent nie dokonywał emisji kwitów depozytowych związanych z emitowanymi przez niego
instrumentami finansowymi co wyklucza możliwość notowania na rynku instrumentów finansowych.

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

4.11.2. Informacje o podmiotach zależnych Emitenta
Emitent nie posiada żadnych podmiotów zależnych.
4.11.3. Powiązania majątkowe, organizacyjne i personalne pomiędzy emitentem a osobami
wchodzącymi w skład organów emitenta lub głównymi akcjonariuszami
Pan Henry de Graan – Przewodniczący Rady Nadzorczej posiada 1.091.788 sztuk akcji zwykłych na
okaziciela serii A i B. Posiadane akcje stanowią 34,96% kapitału zakładowego i jednocześnie uprawniają
do 34,96% głosów na walnym zgromadzeniu.
Pan Matthew de Graan – syn Pana Henry de Graan, Członek Rady Nadzorczej posiada 1.091.788 sztuk
akcji zwykłych na okaziciela serii A i B. Posiadane akcje stanowią 34,96% kapitału zakładowego i
jednocześnie uprawniają do 34,96% głosów na walnym zgromadzeniu.
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Wobec emitenta nie występuje podmiot dominujący.
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4.11.1. Informacje o podmiocie dominującym wobec Emitenta

Pani Nicole de Graan - żona Pana Matthew de Graan posiada 26.230 sztuk akcji zwykłych na okaziciela
serii A. Posiadane akcje stanowią 0,8% kapitału zakładowego i jednocześnie uprawniają do 0,8% głosów
na walnym zgromadzeniu.
Pan David Welk – Członek Rady Nadzorczej posiada 65.448 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A.
Posiadane akcje stanowią 2,1% kapitału zakładowego i jednocześnie uprawniają do 2,1% głosów na
walnym zgromadzeniu. Pan David Welk od 1996 roku do dnia dzisiejszego zatrudniony jest na stanowisku
Dyrektor ds. finansowych Aztec Manufacturing Inc. podmiotu należącego do Pana Henry de Graan i
Matthew de Graan.
Pan Marek Ciulis – Prezes Zarządu posiada 109.920 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A i C.
Posiadane akcje stanowią 3,5% kapitału zakładowego i jednocześnie uprawniają do 3,5% głosów na
walnym zgromadzeniu.
Poza wskazanymi powyżej nie występują powiązania majątkowe, organizacyjne ani personalne pomiędzy
Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów emitenta lub głównymi akcjonariuszami.
Ponadto Emitent informuje, iż nie występują powiązania majątkowe, organizacyjne ani personalne
pomiędzy nim i osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta oraz pomiędzy głównymi
akcjonariuszami, a Autoryzowanym Doradcą lub osobami wchodzącymi w skład jego organów.
Emitent informuje, że na postawie jednostronnego oświadczenia złożonego Spółce Pan Henry de Graan,
Pan Matthew de Graan, Pan Marek Ciulis oraz Pan David Welk zobowiązali się do niesprzedawania
posiadanych przez siebie akcji w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Aztec
International S.A. w alternatywny systemie obrotu na rynku NewConnect.
Łączna ilość akcji podlegających zobowiązaniu o niesprzedawaniu wynosi 2.358.944 sztuk akcji, co
stanowi 75,53% kapitału zakładowego.
4.11.4. Powiązania majątkowe, organizacyjne i personalne pomiędzy emitentem (lub osobami
wchodzącymi w skład organów emitenta i głównymi akcjonariuszami) a Autoryzowanym Doradcą
(lub osobami wchodzącymi w skład jego organów)

4.12.1. Opis działalności Emitenta
4.12.1.1. Działalność produkcyjna i handlowa
Emitent działa w branży produkcji materiałów na potrzeby budownictwa. Przedmiotem działalności
emitenta jest w głównej mierze produkcja wkrętów samowiercących służących do mocowania blach na
powierzchniach dachowych.
Wkręty z końcówką samowiercące służą do mocowania blach:
• do podłoża z drewna,
• między sobą na zakładkę,
• do konstrukcji stalowych.
Wkręty produkowane przez emitenta wykonane są z utwardzonej stali węglowej SAE 1022. W kolejnych
procesach technologicznych wkręty są galwanicznie cynkowane na co najmniej 12 µm. Następnie
pokrywane są farbą proszkową poliestrową dającą dużą odporność na urazy mechaniczne, korozję oraz
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4.12.Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz
z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup
produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów,
towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i
emitenta, w podziale na segmenty działalności
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Nie występują powiązania majątkowe, organizacyjne ani personalne pomiędzy Emitentem (lub osobami
wchodzącymi w skład organów emitenta i głównymi akcjonariuszami) a Autoryzowanym Doradcą (lub
osobami wchodzącymi w skład jego organów).

promienie UV. Scalenie wkrętu z podkładką z elastomeru EPDM pozwala na uzyskanie hermetycznego
połączenia. Na podkładki stosuje się aluminium lub stal galwanizowaną. Wkręty są lakierowane we
wszystkich barwach wg palety RAL i NCS.
Wkręty produkowane przez emitenta posiadają Aprobatę Techniczną ITB AT – 15 – 5899/2004 wydana
przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie w kwietniu 2004 roku.

Widok nr 1 – Wkręty samowiercące
Struktura przychodów ze sprzedaży wkrętów samowiercących w poszczególnych latach przedstawiała się
następująco (w tys. zł)
Lp.
Region sprzedaży
2008
2009
2010*
1. Polska
575
81
8
2. Świat
7 123
5 292
2 118
Razem:
7 698
5 373
2 127
* Dane za 3 miesiące 2010 roku

Widok nr 2 - Podkładki
Unikalna technologia produkcji podkładek Master Seal firmy Aztec, w której wysokowytrzymały materiał
podkładowy zostaje spojony ze sprężystym materiałem okładzinowym pozwala uzyskać podkładki o
właściwościach łączących w sobie zalety obu tworzących je materiałów. Stożkowy kształt uszczelki
zapewnia przemieszczenie części materiału elastomerowego w kierunku powierzchni wymagającej
uszczelnienia, natomiast na całej powierzchni okładzina elastomerowa zapewnia skuteczną ochronę przed
drganiami.
Potrójna funkcja wysokowytrzymałego materiału podkładowego:
1. przenosi obciążenia,
2. ściska uszczelkę w kierunku pionowym, oraz
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Kolejnym produktem oferowanym przez emitenta są podkładki Master Seal.

3. zabezpiecza ją podczas dokręcania.
Warstwa uszczelniająca zapobiega przeciekom na powierzchni i na obwodzie elementu mocującego.
Chroni powierzchnię przed uszkodzeniem. Tłumi hałas i przenoszenie drgań.
Uszczelnienie przestrzeni dookoła wkrętu następuje w trakcie dokręcania.

Struktura przychodów ze sprzedaży podkładek w poszczególnych latach przedstawiała się następująco (w
tys. zł)
Lp.
Region sprzedaży
2008
2009
2010*
1. Polska
5
0
0
2. Świat
134
827
387
Razem:
139
827
387
* Dane za 3 miesiące 2010 roku

Kolejnym produktem wytwarzanym przez emitenta są systemy mocujące Master Plug. Znajdują one
zastosowanie w większości typów uszczelnień niemal każdego materiału.
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Widok nr 3 – Podkładka Master Seal
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Zalety podkładek Master Seal:
• Wysokojakościowy materiał elastomerowy spełniający wymagania w zakresie elastyczności,
pamięci materiałowej, odporności na skrajne warunki temperaturowe, korozję chemiczną,
działanie ozonu i promieniowanie słoneczne.
• Stożkowy przekrój umożliwia przemieszczenie materiału okładzinowego, tworząc uszczelnienie
dopasowane kształtem zarówno do wkrętu jak i powierzchni uszczelniającej.
• Okładzina na całej powierzchni zapewnia ochronę kruchych powierzchni oraz przeciwdziała
przenoszeniu drgań.
• Średnica otworu umożliwia zastosowanie szerokiej gamy zamocowań począwszy od wkrętów M2
do śrub M40.
• Średnica zewnętrzna od 6 - 75mm.
• Nieograniczony wybór materiału podkładowego.
• Możliwość wyboru materiału okładzinowego.

Widok nr 4 – System mocujący Master Plug

* Dane za 3 miesiące 2010 roku

Ponadto emitent jest wyłącznym przedstawicielem firmy Aztec Washer Company z siedzibą w Stanach
Zjednoczonych w zakresie dystrybucji i handlu podstawami do montażu na powierzchniach dachowych
(kołnierze uszczelniające) typu Master Flash. Podstawa do montażu Master Flash jest tak zaprojektowana,
aby przytwierdzić kołnierz uszczelniający na dachach w każdej konfiguracji, pochyłości bez względu na
umiejscowienie rur wylotowych – spalinowych i wentylacyjnych. Dzięki temu, że podstawy do montażu
Master Flash są giętkie nie ulegają one złamaniu ani pęknięciom. Absorbują one również drgania oraz
przemieszczenia rury spowodowane jej rozszerzaniem się i kurczeniem, a także przesuwaniem się pokrywy
śnieżnej. Podstawy wykonane są z elastomeru EPDM zapewniają maksymalną odporność na działanie
ozonu i promieniowania ultrafioletowego. Kolejną zaletą stosowania podstaw do montażu Master Flash jest
prostota montażu. Za pomocą ostrego noża lub nożyczek można z łatwością dostosować podstawę Master
Flash do wymogów klienta i dopasować do szerokiej gamy rur i otworów wentylacyjnych o różnych
średnicach. Do 90% typowych instalacji wykorzystuje się trzy podstawowe wymiary kołnierzy
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Struktura przychodów ze sprzedaży systemów mocujących w poszczególnych latach przedstawiała się
następująco (w tys. zł)
Lp.
Region sprzedaży
2008
2009
2010*
1. Polska
3
3
0
2. Świat
7
12
1
Razem:
9
15
1

Dokument Informacyjny

Możliwość zastosowania:
• zamykanie otworów przelotowych i nieprzelotowych
• zapewnienie amortyzacji i uszczelniania połączeń jednorodnych i niejednorodnych
• obustronne pochłanianie drgań i uszczelnienie
• stożkowy kształt końcówki ułatwia montaż
• odporność na pękanie pod wpływem ozonu i promieni UV
Uniwersalność zastosowania:
• umożliwia wyjęcie i ponowne włożenie
• montaż przy użyciu standardowych narzędzi
• razem z MASTER SEAL tworzy system uszczelnień
• kołnierz o grubości proporcjonalnej do średnicy MASTER PLUG
Dostępność rozmiarów:
• 12 standardowych rozmiarów i 6 średnic łącznika.

uszczelniających. Podstawy Master Flash produkowane są w 11 różnych rozmiarach tak, aby pasowały do
wszystkich rur i otworów wentylacyjnych o średnicy do 26" (660mm).

Widok nr 5 – Podstawy do montażu na powierzchniach dachowych – Master Flash Standard

Widok nr 6 - Podstawy do montażu na powierzchniach dachowych – Master Flash Retrofit

Aztec International S.A.

Podstawy do montażu Master Flash Retrofit posiadają Aprobatę Techniczną wydana przez Centralny
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażania Budownictwa Metalplast w Poznaniu
nr AT – 06 – 0704/2004 wydany w dniu 31.05.2004 roku.

Dokument Informacyjny

Podstawy do montażu Master Flash Standard, których dystrybutorem jest emitent, posiadają Aprobatę
Techniczną wydana przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażania
Budownictwa Metalplast w Poznaniu nr AT – 06 – 0704/2004 wydany w dniu 31.05.2004 roku.
Emitent dokonuje sprzedaży trzech rodzajów podstaw do montażu:
1. Master Flash Standard,
2. Master Flash Retrofit,
3. Master Flash Residential.
Poniżej przedstawione zostały podstawy do montażu Master Flash Retrofit i Residential.
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Widok nr 7 - Podstawy do montażu na powierzchniach dachowych – Master Flash Residential
Wszystkie rodzaje podstaw do montażu posiadają odpowiednie certyfikaty jakości i są zastrzeżone przez
Aztec Washer Company z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.
Struktura przychodów ze sprzedaży podstaw do montażu w poszczególnych latach przedstawiała się
następująco (w tys. zł)
Lp.
Region sprzedaży
2008
2009
2010*
1. Polska
224
189
32
2. Świat
1 021
704
79
Razem:
1 244
893
111
* Dane za 3 miesiące 2010 roku

3 m-ce 2010 r.
2 127
387
1
111
24
2 649

Źródło: dane Emitenta

Prezentowane dane dotyczą ujęcia całorocznego przychodów ze sprzedaży za 2008 – bez podziału na okres
przed i po zmianie formy prawnej. Emitent podkreśla, że zgodnie z obowiązującymi w roku 2008 zapisami
ustawy o rachunkowości podmiot po zmianie formy prawnej zobowiązany było do zamknięcia ksiąg
rachunkowych prowadzonych dla spółki przekształcanej i otwarcia z dniem wpisu do rejestru ksiąg
rachunkowych spółki przekształconej.
W ramach działań marketingowych i reklamowych Spółka opracowała katalog produktów i towarów
handlowych. Katalog ten jest częścią materiałów reklamowych jakie wykorzystywane są podczas imprez
targowych i podczas negocjacji handlowych.
Istotnym elementem strategii Emitenta jest uczestniczenie w targach i podobnych imprezach oraz
zawieranie umów handlowych w krajach Europy Wschodniej. Zdaniem Zarządu Emitenta, region ten jest
dopiero na wczesnym etapie inwestycyjnym i rynki te będą charakteryzowały się dużą chłonnością na
materiały budowlane. Potencjał inwestycyjny pozwala mieć nadzieję, iż kierunki te stanowić będą w
najbliższym okresie znaczące źródło przychodów ze sprzedaży produktów i towarów handlowych. Zarząd
Emitenta rozważał już możliwość i zasadność otwarcia na tych terenach swoich biur handlowych. Jednak
skomplikowana procedura oraz trudności w zaangażowaniu wykwalifikowanej kadry zmusiły go do
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Sprzedaż w poszczególnych latach 2008-2009 oraz za 3 miesiące 2010 (w tys. zł)
2008 r.
2009 r.
Wkręty samowiercące
7 698
5 373
Podkładki Master Seal
139
827
Systemy mocujące Master Plug
9
15
Podstawy do montażu Master Flash
1 244
893
Inne
168
76
Razem:
9 260
7 183

Dokument Informacyjny

Łączny wartość przychodów ze sprzedaży w latach 2008-2009 i w I kwartale 2010 roku przedstawiała się
następująco:

zaniechania tego projektu. Na dzień dzisiejszy Emitent bardziej zainteresowany jest współpraca z
pośrednikami handlowymi z tych krajów z uwagi na możliwość szybszego zawarcia konkretnych umów.
Jest to również łatwiejszy sposób na dotarcie z ofertą handlową do odbiorców końcowych. Zawieranie
umów z pośrednikami handlowymi pozwala również na ograniczenie kosztów stałych funkcjonowania biur
handlowych. Należy liczyć się jednak, że marże uzyskiwane w tego rodzaju działalności będą niższe.
Podstawowym celem rozwojowym, jaki stawia sobie Emitent w kolejnych latach działalności jest
utrzymanie dotychczasowej dynamiki rozwoju produkcji i sprzedaży. Emitent w kolejnych latach
prowadzonej działalności rozszerza obszar na jakim prowadzona jest przez niego działalność handlowa.
Bieżący rok działalności Emitent zamierza zakończyć znaczącym wzrostem przychodów ze sprzedaży jak
również wyższym wynikiem finansowym. W perspektywie kolejnych 2 lat emitent przewiduje, że wielkość
sprzedaży ulegać będzie systematycznemu wzrostowi zarówno z uwagi na działania własne jak również w
wyniku dokonanych przejęć.
Na rynku istnieje kilka podmiotów o zbliżonym do emitenta profilu produkcji. Jednak z reguły są one na
niższym poziomie zaawansowania technologicznego. Uwidacznia się to m.in. w przypadku udzielania
gwarancji na oferowane produkty, jakości i trwałości zastosowanych produktów w procesie
inwestycyjnym. Wysoka jakość oferowanych produktów i towarów handlowych jest z jednej strony
ograniczeniem w dynamicznym wzroście sprzedaży. Konieczność utrzymania wysokich parametrów
produkcji wymusza stosowanie nie tylko właściwych materiałów i surowców, ale również przestrzeganie
reżimu technologicznego, który jest czasochłonny i kosztowny. Niemniej jednak jakość produktów w wielu
przypadkach jest zdecydowanie bardziej przemawiającym do inwestorów czynnikiem niż niska cena.
Należy zwrócić uwagę, że podmioty specjalizujące się w pośrednictwie handlowym funkcjonują na rynku
znacznie dłużej niż Aztec International S.A., a posiadane kontakty handlowe lub powiązania kapitałowe
powodują znaczną różnicę w wielkości przychodów i osiąganego wyniku finansowego.
Aztec International S.A. poprzez systematyczny wzrost sprzedaży, udział w imprezach targowych oraz
bezpośrednie kontakty z największymi odbiorcami dąży do umocnienia swojej pozycji rynkowej oraz
zwiększenia rozpoznawalności marki swych produktów. Działania te powinny przełożyć się zarówno na
dynamikę przychodów jak również wyniku finansowego netto.
Emitent wykorzystuje w swojej działalności poprzez produkcję specjalistycznych wkrętów pewną niszę
rynkową. Celem Aztec International S.A. jest uzyskanie pozycja lidera na rynku krajowym w tego typu
produkcji oraz uzyskanie pozycji w ścisłej czołówce w odniesieniu do rynku europejskiego. Jest to wciąż
duże wyzwanie w perspektywie znacznych nakładów jakie czynione są w budownictwie.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

składniki sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Zmiana stanu produktów
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Przychody netto ze sprzedaży
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk ze sprzedaży

31.12.2008*
[w tys. zł]
3 412
0
798
4 210
574
352

31.12.2009
[w tys. zł]
5 522
323
1 893
7 738
1 103
343

31.03.2010
[w tys. zł]
2 136
41
566
2 743
312
309

źródło: dane Emitenta
*Dane finansowe za rok 2008 dotyczą okresu od dnia 08.08.2008 do dnia 31.12.2008 tj. okresu po przekształceniu formy prawnej
Emitenta

Na przestrzeni dwóch kolejnych lat można zauważyć, iż struktura przychodów opiera się na sprzedaży
produktów własnych Emitenta. Taka struktura przychodów osiąganych przez Emitenta ukształtowała się od
roku 2004, kiedy to nastąpił zakup nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej i Spółka
mogła uruchomić własną produkcję elementów złącznych. Poprzednio Spółka dokonywała jedynie
sprzedaży zakupionych towarów i materiałów i jej działalność była ściśle ukierunkowana na działalność
handlową. Zakupy kolejnych maszyn i urządzeń pozwoliły na systematyczny wzrost przychodów ze
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Emitent w latach 2008-2009 oraz w I kwartale 2010 roku uzyskał przychody ze sprzedaży z następujących
grup produktów:

Dokument Informacyjny

4.12.1.3. Wielkość i struktura sprzedaży

sprzedaży produktów własnych, a tym samym struktura przychodów uległa zmianie. Nadal jednak ważnym
elementem przychodów Spółki są przychody ze sprzedaży towarów i materiałów. Emitent przewiduje, iż
zachowanie obecnej struktury będzie możliwe w okresie najbliższych 2 lat. W późniejszym okresie
niezbędne stanie się odnowienie parku maszynowego i położenie większego nacisku na produkcję i
sprzedaż wyrobów własnych. Wpłynie to niewątpliwie na strukturę przychodów ze sprzedaży.
Emitent wskazuje, że głównym rynkiem zbytu na produkty oferowane przez niego są rynki zagraniczne.
Sprzedaż wyrobów i towarów na rynek krajowy nie jest na dzień dzisiejszy znacząca. Wynika to z
wysokich cen jednostkowych oferowanych produktów. Niemniej jednak bardzo wysoka jakość
oferowanych produktów wymusza wykorzystywanie w procesie technologicznym materiałów o najwyższej
jakości co uzasadnia wysoką cenę produktu finalnego. Dodatkowo Emitent udziela wieloletnich gwarancji
na oferowane produkty, co jest niespotykane w przypadku innych producentów. Stałe zamówienia
realizowane dla odbiorców zagranicznych są potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych produktów.
Emitent liczy, że w kolejnych latach uda mu się wprowadzić na rynek krajowy w szerszym zakresie własne
produkty do sprzedaży i przychody z tego tytułu znacząco wzrosną.
4.12.1.4.Główne źródła przychodów i kosztów
Emitent w latach 2008–2009 oraz za I kwartał 2010 roku uzyskał następujące wyniki finansowe:
31.12.2008* 31.12.2009 31.03.2010
Lp.
Pozycja
[w tys. zł]
[w tys. zł]
[w tys. zł]
1.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług
4 210
7 738
2 743
2.
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
798
1 893
566
3.
Zysk ze sprzedaży
352
343
309
4.
Pozostałe przychody operacyjne
6
437
9
5.
Zysk z działalności operacyjnej
261
535
317
6.
Przychody finansowe
2
324
0
7.
Zysk brutto
- 1 587
699
277
8.
Zysk netto
- 1 618
660
223

Jednocześnie Emitent w związku z prowadzoną działalnością poniósł w omawianych okresach następujące
koszty:
31.12.2008* 31.12.2009 31.03.2010
Lp.
pozycja
[w tys. zł]
[w tys. zł]
[w tys. zł]
1.
Koszty działalności operacyjnej
3 858
7 395
2 434
2.
Pozostałe koszty operacyjne
98
244
0
3.
Koszty finansowe
1 849
161
41
źródło: dane Emitenta
*Dane finansowe za rok 2008 dotyczą okresu od dnia 08.08.2008 do dnia 31.12.2008 tj. okresu po przekształceniu formy prawnej
Emitenta

Poszczególnie składniki kosztów działalności operacyjnej zostały przedstawione i opisane w tabeli niżej.
Należy zwrócić uwagę na poziom kosztów finansowych. Wynika on z wahań kursów walut i ujęcia na
dzień bilansowy poszczególnych pozycji w odniesieniu do kursu danej waluty w stosunku do złotego.
Wpływ ujemnych różnic kursowych szczególnie widoczny był w roku 2008 – roku kryzysu na światowych
rynkach finansowych. Emitent uważa, że sytuacja tak drastycznej przeceny waluty krajowej nie będzie
miała miejsca w kolejnych latach, niemniej jednak wahania kursów walut będą miały znaczący wpływ na
wynik finansowy netto.
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Emitent utrzymuje poziom sprzedaży na poziomie 7,5 – 8,0 mln zł w ujęciu rocznym. Głównym źródłem
przychodów dla Emitenta są przychody ze sprzedaży produktów. Wartości przychodów ze sprzedaży
corocznie zwiększana jest poprzez przychody ze sprzedaży towarów i materiałów. Rentowność sprzedaży
towarów i materiałów jest stosunkowo wysoka i wynosi od 40 do 70%. Wynika to głównie ze specyfiki
sprzedawanych towarów i ich wysokiej jakości opartej na własnych technologiach. Emitent z uwagi na
zawarte kontrakty przewiduje w kolejnym roku wzrost przychodów a tym samym wzrost wypracowanego
zysku na poziomie zysku ze sprzedaży i zysku operacyjnego. Jednak z uwagi na znaczące wahania kursu
walut trudne do oszacowania jest prognozowanie wyniku finansowego netto.

Dokument Informacyjny

źródło: dane Emitenta
*Dane finansowe za rok 2008 dotyczą okresu od dnia 08.08.2008 do dnia 31.12.2008 tj. okresu po przekształceniu formy prawnej
Emitenta

Wśród kosztów działalności operacyjnej do najistotniejszych pozycji można zaliczyć:
31.12.2008* 31.12.2009
Lp.
pozycja
[w tys. zł]
[w tys. zł]
1.
Amortyzacja
127
369
2.
Zużycie materiałów i energii
2 151
3 472
3.
Usługi obce
454
717
4.
Wynagrodzenia
360
1 278
5.
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
574
1 103
Koszty działalności operacyjnej
3 858
7 395

31.03.2010
[w tys. zł]
95
1 420
142
353
312
2 434

źródło: dane Emitenta
*Dane finansowe za rok 2008 dotyczą okresu od dnia 08.08.2008 do dnia 31.12.2008 tj. okresu po przekształceniu formy prawnej
Emitenta

Struktura kosztów działalności operacyjnej jest typowa dla firm produkcyjnych. Do głównych pozycji
kosztów działalności operacyjnej należy zaliczyć zużycie materiałów i energii stanowiących 48-56%
kosztów na tym poziomie. Różnica w poszczególnych latach wynika głównie z warunków na jakich
zawierane były umowy dotyczące dostaw surowców do produkcji. Kolejną pozycją kosztową są
wynagrodzenia. Emitent poprzez systematyczną wymianę parku maszynowego dążyć będzie do
ograniczenia tej pozycji kosztowej. Zakup i modernizacja nowych maszyn powinna wpłynąć na
zmniejszenie zatrudnienie, zmniejszą energochłonność a zarazem wpłynąć pozytywnie na wzrost
wydajności produkcji. Z uwagi na wzrastający portfel zamówień nie jest możliwe znaczące ograniczenie
zatrudnienia a tym samym skokowe zmniejszenie kosztów wynagrodzeń. Spółka w I i IV kwartale
prowadzi produkcję na 2 zmiany a w okresach II i III kwartału praca prowadzona jest na 3 zmianach.
Następną pozycją kosztową stanowi wartość sprzedanych towarów i materiałów. Wysokość tych pozycji w
znaczący sposób skorelowana jest z możliwościami sprzedażowymi Emitenta jak również z posiadanym
portfelem zamówień stałych i jednorazowych.
4.12.2. Opis rynku, na którym działa Emitent

Można w nim przeczytać, iż w roku 2009 zanotowano najwyższą wartość rynku budowlanego na
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat: 148 mld zł (bez zmian w stosunku do 2008 roku). Kryzys finansowy
nie wywołał w gospodarce polskiej tak gwałtownych skutków, jak w innych krajach europejskich i polski
PKB utrzymał dodatnią stopę wzrostu. Tym niemniej ostatnie sygnały płynące z rynku budowlanego
powinny skłonić do zwiększonej ostrożności przy formułowaniu prognoz na najbliższe 2 lata. Dlatego w
raporcie zostały dokładnie omówione najważniejsze determinanty rozwoju sytuacji na rynku budowlanym
w najbliższym okresie, wśród których znalazły się m.in. spowolnienie gospodarki polskiej i wzrost
niepewności co do stabilności jej rozwoju, fundusze unijne przeznaczone na rozwój budownictwa
inżynierskiego, inwestycje związane z organizacją Euro 2012.
Analizując sygnały płynące z otoczenia makroekonomicznego oraz branży budowlanej, widać wyraźnie, że
budownictwo na tle całej gospodarki polskiej w dość łagodny sposób przechodzi przez trudny okres
spowolnienia gospodarczego. Należy jednak podkreślić, że zarówno gospodarka polska, jak i rynek
budowlany poprzez fakt uczestnictwa w Unii Europejskiej stały się częściami międzynarodowych
mechanizmów i zawirowania obserwowane na rynkach międzynarodowych, choć nie w sposób
bezpośredni, to jednak odbijają się silnym echem także w Polsce.
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W najnowszym, cyklicznie przygotowywanym przez Dział Badań i Analiz firmy Emmerson raporcie
„Polski Rynek Budowlany – 2010. Prognozy rozwoju na lata 2010-2012” podsumowano ostatni rok, a
także przedstawiono prognozy na najbliższe dwa lata, nie tylko dla całego rynku budowlanego, ale również
jego poszczególnych sektorów.

Dokument Informacyjny

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, wzrost inwestycji i środków unijnych przysługujących Polsce
oraz przyjęcie zobowiązania organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku to najważniejsze
zjawiska, które determinowały sytuację branży budowlanej w ostatnich latach. Do tych kluczowych
zjawisk doszedł w ostatnich dwóch latach wpływ ogólnoświatowego kryzysu finansowego oraz wzrost
niepewności inwestycyjnej, którego jesteśmy świadkami obecnie. Mimo ochłodzenia koniunktury w
gospodarce światowej oraz pogorszenia wyników koniunktury budowlanej, na polskim rynku budowlanym
nie wystąpiło załamanie aktywności.

Prognozy zaprezentowane w raporcie sformułowano w oparciu o dwa scenariusze rozwoju: optymistyczny
i pesymistyczny, przy czym prawdopodobieństwo zrealizowania scenariusza optymistycznego określono na
zdecydowanie wyższym poziomie (70%). Zakładając optymistyczny scenariusz w bieżącym roku i
kolejnych dwóch latach produkcja budowlano-montażowa będzie rosnąć w tempie 5-6% rok do roku.
Produkcja budowlano-montażowa ogółem w Polsce (% zmiany realne), 2004-2012p

sz – szacunek
p – prognoza
Źródło: Dział Badań i Analiz firmy Emmerson S.A.- „Polski Rynek Budowlany – 2010. Prognozy rozwoju na lata 2010-2012”

Motorem napędowym będzie budownictwo inżynieryjne, które w odróżnieniu od budownictwa
mieszkaniowego i niemieszkaniowego nie odnotowało spadków w 2009 roku. Świetne perspektywy
szykują się zwłaszcza przed największą i najważniejszą częścią składową budownictwa inżynieryjnego,
jaką jest budownictwo drogowe, które w nadchodzących latach czeka okres największej aktywności w
historii.

Firmy budowlane oczekują, że w branży nastąpi nieznaczny wzrost w 2010 roku
• Na początku roku 2010 ujawniło się trudne środowisko, w którym przyszło działać firmom w
sektorze budownictwa. Jednak szefowie ankietowanych firm budowlanych oczekują, że wzrost
utrzymywać będzie się na poziomie zeszłorocznych wyników, a w skali całego 2010 roku
przewidują umiarkowany wzrost o 4,7%.
•

77% polskich firm budowlanych spodziewa się wzrostów. Jeśli przyjrzeć się bliżej i
przeanalizować prognozy dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, lub firm sektora
inżynierii budowlanej lub lądowej, w założeniach i szacunkach na obecny rok firmy z tych
sektorów nie różnią się zbytnio.

•

Jeśli chodzi o rok 2011, firmy spodziewają się wzrostów na podobnym do bieżącego roku
poziomie.

Sprzedaż polskich firm budowlanych w roku 2010 ma umiarkowanie wzrosnąć
• Wielkość sprzedaży firm budowlanych będzie podążać za ogólnym trendem rozwoju sektora.
Średnio, sprzedaż ma wzrosnąć o 4,1%.
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Najważniejsze informacje z badania dotyczącego I półrocza 2010 roku:

Dokument Informacyjny

Według najnowszych analiz agencji CEEC Research, polski sektor budowlany w roku 2010 odnotuje
umiarkowany wzrost (o 4,7%). Wykorzystanie potencjału firm w I kwartale 2010 spadło w porównaniu z
IV kwartałem 2009, ale w ciągu najbliższych kilku miesięcy przedsiębiorstwa przewidują umiarkowany
wzrost liczby podpisanych kontraktów. Głównymi problemami dla branży są biurokracja i wysokie koszty
pracy - wynika z Raportu Budownictwo w Polsce w I półroczu 2010, który został przygotowany przez
CEEC Research we współpracy z KPMG i Norstat.

•

Patrząc na perspektywę rodzajów działalności budowlanej, firmy budowlane przewidują średnio
umiarkowanie lepsze wyniki sprzedaży (4,5%), niż firmy z branży inżynierii lądowej (3,4%).

•

Jeśli chodzi o rok 2011, firmy spodziewają się wzrostów sprzedaży na poziomie 5,8%.

Polskie firmy budowlane powoli odzyskują zaufanie we własne siły
• Najnowsze badania dowodzą, że nastąpiła poprawa zaufania przedsiębiorstw w porównaniu do
poziomu z października 2009 roku, ale nadal poziom ten jest o wiele niższy, niż w roku 2008.
•

75% respondentów spodziewa się poprawy ich pozycji na rynku i uzyskania lepszych wyników od
swojej konkurencji.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych przedsiębiorstw budowlanych zmniejszyło się, osiągając
obecnie średnio poziom 70%
• Średnie wykorzystanie mocy produkcyjnych spółek budowlanych spadło do poziomu 70%.
Najwyższy poziom odnotowano w segmencie dużych przedsiębiorstw (76%), najniższy w
segmencie spółek inżynierii lądowej (66%).
•

Firmy zawarły kontrakty średnio na wykonanie prac na dziewięć miesięcy naprzód. Segmentem z
najdłuższym średnim czasem trwania kontraktu jest segment dużych przedsiębiorstw (średnio 13
miesięcy).

•

30% respondentów planuje zmienić swoje metody stosowane przy zawieraniu nowych umów.

Wszystkie ankietowane firmy budowlane odczuwają pewne ograniczenia w możliwości rozwoju
• Do głównych przeszkód należą biurokracja i wysokie koszty pracy. Prawie wszystkie firmy muszą
borykać się także z niewystarczającym popytem (96%).
•

Wyraźnie zwiększyły się również ograniczenia z powodu silnej konkurencji.

•

Biurokracja to problem zwłaszcza dla średnich i małych przedsiębiorstw i firm budowlanych.

•

Główną przeszkodą dla spółek inżynierii lądowej jest niezwykle twarda i silna konkurencja w
zakresie pozyskiwania nowych kontraktów biznesowych.

Obszarem, który ma najniższy priorytet jest przejmowanie innych podmiotów gospodarczych.

•

Oprócz poprawy efektywności, firmy budowlane będą skupiać się na doskonaleniu procesów
doboru dostawców i współpracowników.

Informacje o badaniu
Raport Budownictwo w Polsce w roku 2010 jest oparty na danych zebranych podczas 100
ukierunkowanych wywiadów telefonicznych z przedstawicielami wybranych, dużych, średnich i małych
polskich firm budowlanych. Wywiady przeprowadzono w marcu 2010 roku.
Wzrost produkcji budowlanej w Polsce w 2010 roku sięgnie 8%
Po gwałtownym załamaniu na początku 2009 roku, nastroje w branży budowlanej stopniowo się
poprawiają. Firmy budowlane w ocenie sytuacji rynkowej oraz własnej kondycji są bardziej optymistyczne
niż pół roku wcześniej. Dzięki intensywnej realizacji projektów inżynieryjnych, produkcja budowlanomontażowa w 2009 roku zanotuje co najmniej 5% wzrost, który w 2010 r. zwiększy się do ok. 8%.
Większy optymizm w sektorze budowlanym
Badanie przeprowadzone przez firmę badawczą PMR na potrzeby raportu „Sektor budowlany w Polsce, II
połowa 2009. Analiza porównawcza województw i prognozy rozwoju na lata 2009-2012” przyniosło
pewną poprawę nastrojów wśród największych firm budowlanych w Polsce. Jednak w ocenie sytuacji
rynkowej firmom bardzo daleko jeszcze do poziomu optymizmu notowanego w latach 2006-2008.
Ponad jedna piąta największych firm budowlanych działających w Polsce ocenia sytuację w sektorze jako
pozytywną, podczas gdy pół roku wcześniej takiego zdania było jedynie 9% respondentów. Także
przewidywania firm co do rozwoju sytuacji na rynku budowlanym w ciągu najbliższych 12 miesięcy
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•

Dokument Informacyjny

Kluczowym priorytetem dla polskich firm budowlanych w okresie najbliższych dwunastu miesięcy
jest dalsza poprawa wyników działalności i efektywności operacyjnej
• Najważniejszym priorytetem, podobnie jak w 2009, dla prawie wszystkich respondentów (95%)
jest poprawa wydajności biznesowej/skuteczności operacyjnej ich firmy.

wskazują na większy optymizm niż w marcu br. – 42% badanych firm spodziewa się poprawy sytuacji
rynkowej, a jedynie 14% ankietowanych oczekuje, że ulegnie ona dalszemu pogorszeniu.

Pewnej poprawie uległa także ocena portfeli zamówień firm budowlanych – 39% respondentów dobrze
oceniło obecną ilość zleceń (wobec 31% pół roku wcześniej), a przeciwnego zdania było 30% badanych
podmiotów. W przewidywaniach dotyczących przyszłego portfela zamówień firmy także wykazują
większy optymizm – 49% ankietowanych prognozuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy liczba
zamówień wzrośnie, a 20% oczekuje jej spadków.

Aztec International S.A.

Sytuacja finansowa największych firm z branży budowlanej w dalszym ciągu oceniana jest pozytywnie –
uważa tak 71% badanych (wobec 60% pół roku temu). Spośród ankietowanych 32% przewiduje, że na
koniec 2009 roku sytuacja finansowa ich firmy będzie lepsza niż w roku 2008. Odmiennego zdania jest
dokładnie taki sam odsetek badanych przedsiębiorstw. Deflacja w branży budowlanej może sprawić, że
wiele kontraktów zawartych w 2008 roku i realizowanych obecnie charakteryzować się będzie marżą
wyższą od zakładanej, dzięki czemu tegoroczne wyniki finansowe większości dużych firm budowlanych
będą lepsze w porównaniu z rokiem minionym. Jednak, prędzej czy później, ceny w budownictwie zaczną
rosnąć, w związku z czym mająca obecnie miejsce wzmożona konkurencja cenowa znajdzie negatywne
odzwierciedlenie w wynikach finansowych wykonawców.

Dokument Informacyjny

Dobra sytuacja finansowa firm budowlanych
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Wzrost Indeksu Koniunktury Budowlanej PMR

Z kolei za najmniej perspektywiczne uznano budownictwo biurowe (5%) oraz magazynowe (9%).
Uzyskane opinie w dużym stopniu odzwierciedlają obecną sytuację rynkową, w której budownictwo
drogowe jest głównym motorem napędowym branży budowlanej – w pierwszych trzech kwartałach br.
segment ten odnotował ponad 40% roczny wzrost produkcji budowlano-montażowej. W tym samym
okresie stopa wzrostu dla całego segmentu inżynieryjnego wyniosła ponad jedną czwartą, rekompensując
tym samym spadki w budownictwie mieszkaniowym (-12,8%) oraz niemieszkaniowym (-6,5%).
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Z przeprowadzonego badania wynika, że ankietowane firmy za najbardziej atrakcyjne segmenty rynku
budowlanego w perspektywie dwóch najbliższych lat uznają budownictwo drogowe (84% wskazań),
obiektów sportowych i rekreacyjnych (31%), budownictwo energetyczne (31%) oraz budownictwo
ochrony środowiska (24%).

Dokument Informacyjny

Na podstawie ocen obecnej sytuacji rynkowej, a także sytuacji finansowej oraz portfela zamówień firm
budowlanych, tworzony jest specjalny sumaryczny wskaźnik obrazujący poziom koniunktury w polskiej
branży budowlanej. Indeks Koniunktury Budowlanej PMR przyjął we wrześniu 2009 roku wartość 5,5 pkt,
wskazując na pewną poprawę sytuacji rynkowej w sektorze budowlanym w ciągu ostatnich sześciu
miesięcy.

W najbliższych miesiącach oczekiwać możemy dalszych spadków produkcji budowlanej w budownictwie
kubaturowym, które jednak rekompensowane będą dynamicznym rozwojem budownictwa inżynieryjnego.
Na ścieżkę trwałego wzrostu polski sektor budowlany powróci dopiero po ustabilizowaniu się sytuacji w
budownictwie komercyjnym, co nastąpić może nie wcześniej niż w połowie 2010 roku. W dużej mierze
jest to jednak uzależnione od oczekiwanego wzrostu aktywności kredytowej instytucji finansowych.
Na rynku istnieje kilka podmiotów o zbliżonym do emitenta profilu produkcji. Jednak z reguły są one na
niższym poziomie zaawansowania technologicznego. Uwidacznia się to m.in. w przypadku udzielania
gwarancji na oferowane produkty, jakości i trwałości zastosowanych produktów w procesie
inwestycyjnym. Wysoka jakość oferowanych produktów i towarów handlowych jest z jednej strony
ograniczeniem w dynamicznym wzroście sprzedaży. Konieczność utrzymania wysokich parametrów
produkcji wymusza stosowanie nie tylko właściwych materiałów i surowców, ale również przestrzeganie
reżimu technologicznego, który jest czasochłonny i kosztowny. Niemniej jednak jakość produktów w wielu
przypadkach jest zdecydowanie bardzie przemawiającym do inwestorów czynnikiem niż niska cena.
Należy zwrócić uwagę, że podmioty specjalizujące się w pośrednictwie handlowym funkcjonują na rynku
znacznie dłużej niż Aztec International S.A., a posiadane kontakty handlowe lub powiązania kapitałowe
powodują znaczną różnicę w wielkości przychodów i osiąganego wyniku finansowego.
Aztec International S.A. poprzez systematyczny wzrost sprzedaży, udział w imprezach targowych oraz
bezpośrednie kontakty z największymi odbiorcami dąży do umocnienia swojej pozycji rynkowej oraz
zwiększenia rozpoznawalności marki swych produktów. Działania te powinny przełożyć się zarówno na
dynamikę przychodów jak również wyniku finansowego netto.
Emitent wykorzystuje w swojej działalności poprzez produkcję specjalistycznych wkrętów pewną niszę
rynkową. Celem Aztec international S.A. jest uzyskanie pozycja lidera na rynku krajowym w tego typu
produkcji oraz uzyskanie pozycji w ścisłej czołówce w odniesieniu do rynku europejskiego. Jest to wciąż
duże wyzwanie w perspektywie znacznych nakładów jakie czynione są w budownictwie.
Aztec International S.A. poprzez systematyczny wzrost przychodów ze sprzedaży jak również dzięki
pozyskaniu nowych kapitałów zwiększa swój potencjał wzrostu. Emitent poprzez bezpośredni kontakt z
potencjalnymi partnerami handlowymi dąży do umocnienia swojej pozycji oraz zwiększenia
rozpoznawalności swojego znaku. Działania te powinny przełożyć się na pozyskanie nowych dostawców
jak również – w perspektywie kolejnych lat – na wynik finansowy.

Ponadto Emitent pragnie dokonać zwiększenia produkcji w oparciu o inwestycje we własny park
maszynowy. Zarząd Spółki zamierza dokonać sprzedaży starych maszyn, które posiadają mniejsza
wydajność i w to miejsce dokonać zakupu nowych. Wiązać się to będzie z koniecznością poniesienia
nakładów inwestycyjnych, lecz w perspektywie roku możliwe jest ich pokrycie wynikające ze wzrostu
wydajności produkcji i oszczędności energii.
Kolejnym celem będzie utrzymanie i zwiększenie zamówień na wyroby Emitenta przez dotychczasowych
kontrahentów z terenu Europy Zachodniej. Emitent przewiduje, że z uwagi na powolną poprawę
koniunktury na rynku budowlanym w tej części Europy uda się pozyskać kontrakty co najmniej w tej samej
wysokości jak w roku bieżącym.
W zakresie zarządzania Spółką planowane jest wdrożenie zarządzania firmą w płaszczyznach:
- strategicznej,
- finansowej,
- biznes procesowej,
- projektowej.
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Zarząd Spółki wyznaczył cele marketingowe i zarządcze pozwalające na dynamiczny rozwój podmiotu w
oparciu o zakres prowadzonej działalności. Głównym celem marketingowym było pozyskanie nowych
rynków zbytu dla produktów oferowanych przez Emitenta. W tym celu Zarząd odbył wielokrotne spotkania
z partnerami handlowymi na terenie Europy Wschodniej w tym Rosji, Rumunii i Bułgarii. Zdaniem
Zarządu perspektywy wejścia na nowe rynki są obiecujące i Zarząd Spółki wiąże z tym dalekosiężne plany.

Dokument Informacyjny

4.12.3. Strategia rozwoju:

Zarządzanie strategiczne odbywać będzie się w oparciu o opisaną i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą
strategię rozwoju Spółki w krótkim rocznym i dłuższym 3 letnim planie. W omawianym dokumencie
przedstawione zostaną sposoby osiągnięcia zaplanowanego rezultatu, istotnego z punktu widzenia
akcjonariuszy Spółki. Głównymi elementami strategii będą:
1. analiza zewnętrzna,
2. analiza wewnętrzna,
3. wybór strategii rynkowej,
4. cele do osiągnięcia.
Zarządzanie finansowe Spółką realizowane jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz
zatwierdzone wewnętrzne biznes procesy i instrukcje zmierzające do stworzenia corocznego budżetu
Spółki oraz jego konsekwentną realizację.
Celem zarządzania poprzez biznes proces jest stworzenie jednolitej organizacji pracy, która pozwoli na
egzekwowanie obowiązków w odniesieniu do dotychczasowych pracowników i pozwoli na szybki
wprowadzanie nowych pracowników do powierzanego zakresu obowiązków. Posiadanie opisanej,
wdrożonej i sprawdzonej technologii pracy związanej z prowadzoną działalnością stanowić będzie
konkurencyjną przewagę Spółki nad innymi podmiotami.
Głównym celem zarządzania projektowego będzie realizacja strategii Spółki w oparciu o plany realizacji
poszczególnych etapów strategii. Wdrożenie modelu zarządzania projektami pozwoli Spółce śledzić tempo
realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu, podejmować działania korygujące w przypadku
opóźnień, a w konsekwencji ocenić bieżący stan prac nad projektami i oszacować poziom kosztów
wynikających z realizacji projektu.

4.13.Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji
kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w
Dokumencie Informacyjnym.
Emitent dokonywał w okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w niniejszym
Dokumencie Informacyjnym następujących inwestycji krajowych:

– 328 tys. zł,
– 108 tys. zł,
– 8 tys. zł.

Emitent nie dokonywał w okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w niniejszym
Dokumencie Informacyjnym żadnych inwestycji zagranicznych.

4.14.Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym,
układowym lub likwidacyjnym
Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie
upadłościowe, układowe ani likwidacyjne.

4.15.Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym,
arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć
istotne znaczenie dla działalności Emitenta
Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie
ugodowe, arbitrażowe ani egzekucyjne.

50

Aztec International S.A.

B. w odniesieniu do inwestycji w środki trwałe:
1) zakup maszyn i urządzeń
2) nabycie środków transportu
3) pozostałe środki trwałe

Dokument Informacyjny

A. w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych:
1) zakup oprogramowania finansowo-księgowego – 117 tys. zł,

4.16.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
wystąpi według wiedzy emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w
niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową emitenta
Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta ani też z jego wniosku nie zostało wszczęte ani nie toczą się
żadne postępowania przed organami rządowymi, postępowanie sądowe ani arbitrażowe.

4.17.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
Emitenta nie posiada i według jego wiedzy nie istnieją żadne inne zobowiązania istotne z punktu widzenia
realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych.

4.18.Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na
wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie
informacyjnym
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym nie zaszły
żadne nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej.
Emitent wskazuje, że Spółka została przekształcona na podstawie uchwały wspólników w dniu 04.08.2008
roku. Moment przekształcenia oraz sytuacja na światowych rynkach finansowym miała decydujący wpływ
na wynik finansowy osiągnięty w roku obrotowym 2008. Czynnik ryzyka związany z kursem walut jest
jednym z istotniej wpływających czynników na kształtowanie się wyniku finansowego w kolejnych latach.

Po sporządzeniu danych finansowych, zaprezentowanych w Rozdziale V, zaszły następujące istotne zmiany
w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta:
W dniu 07.06.2010 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aztec International
S.A. Wśród spraw objętych porządkiem obrad znalazły się uchwały dotyczące podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki poprzez emisje akcji serii C. ZWZ podjęło uchwałę o emisji 500.000 akcji zwykłych
na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W wyniku
przeprowadzonej emisji akcji serii C Spółka pozyskała 1.500.000 zł. Postanowieniem Sądu Rejonowego
Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (sygnatura akt PO.VIII NS-REJ.KRS/13330/10/487) z dnia
18.06.2010 roku została zarejestrowana emisja akcji serii C. Po zarejestrowaniu tej emisji kapitał
zakładowy Spółki wynosi 3.123.000 zł i dzieli się na 1.557.000 akcji serii A, 1.066.000 akcji serii B oraz
500.000 akcji serii C.
Ponadto na podstawie uchwały nr 13 ZWZ Spółki z dnia 07.06.2010 roku przeznaczono zysk netto za rok
obrotowy 2009 w wysokości 660 tys. zł w całości na kapitał zapasowy Spółki. Na podstawie Uchwały nr
14 tegoż ZWZ przeznaczono kwotę 1.193 tys. zł z kapitału zapasowego Spółki na pokrycie straty za rok
ubiegły. Celem podjęcia uchwały było pokrycie stary poprzez użycie środków z kapitału zapasowego, aby
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4.19.Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i
finansowej Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały
po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w Rozdziale V
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Potencjalni inwestorzy winni dokonać analizy przyszłych przychodów i wyniku finansowego z
uwzględnieniem danych porównywalnych mając na uwadze zmiany kursu walut oraz wielkości kapitału
zakładowego jaki Spółka miała do dyspozycji w wyniku przeprowadzenia kolejnych emisji udziałów i
akcji.

nowi akcjonariusze obejmujący akcje serii C nie narażeni byli na ryzyko pokrywania straty z lat ubiegłych
z wypracowanych zysków kolejnych lat obrotowych.

4.20.Dane o osobach zarządzających i osobach nadzorujących oraz strukturze własności
4.20.1. Organy zarządzające i nadzorujące Emitenta
4.20.1.1. Dane o członkach Zarządu Emitenta
Pan Marek Ciulis - Prezes Zarządu został powołany na swoją funkcję 04 sierpnia 2008 roku na podstawie
Uchwały nr 1 §4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego kadencja upływa z dniem
zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2012.
Marek Ciulis - Prezes Zarządu
Wykształcenie wyższe, ukończył Uniwersytet Techniczny - Technical University Kośice, fakultet inżynierii
budowlanej, specjalizacja: technologia budowlana.
Przebieg kariery zawodowej:
od 1998 do 2003 - Rannila Kośice s.r.o. - stanowisko: Project Sales Menager
od 2003 do 2005 - Aztec Polska sp. z o.o. - Menager - Dyrektor
od 2004 - Tofix s.r.o. (Słowacja) - Prokurent
od 2008 - Aztec International S.A. - Prezes Zarządu
4.20.1.2. Dane o członkach Rady Nadzorczej Emitenta

Henry de Graan – Przewodniczący Rady Nadzorczej
W latach 1964-1970 zatrudniony jako Sales Manager w West Coast Construction Fasteners Inc. Kierował
zespołem osób - odpowiedzialny za zwiększenie sprzedaży z poziomu 280.000 USD do 3.500.000 USD.
Dyrektor (założyciel) a jednocześnie właściciel firmy Aztec Manufacturing Inc. od 1970 roku do dnia
dzisiejszego. Założyciel firmy produkującej akcesoria dla przemysłu budowlanego. Dyrektor projektów z
wieloma udokumentowanymi osiągnięciami w zakresie podwyższania zysku przedsiębiorstwa.
Umiejętność identyfikowania i zwalczania problemów dotyczących produktywności, kosztów, marketingu
oraz operacji handlowych. Udokumentowane doświadczenie zawodowe w następujących dziedzinach:
- sprzedaż / rozwój przedsiębiorstw,
- przejęcia przedsiębiorstw i negocjacje,
- rozwój i wprowadzanie na rynek nowych produktów,
- efektywne delegowanie.
Aneta Grząbka – Sekretarz Rady Nadzorczej
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – ukończyła Akademie Ekonomiczną w Poznaniu. Ponadto
posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskany na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pracę
zawodową rozpoczęła w roku 1988 poprzez praktyki w Banca Popolare di Verona – wydział obsługi
czeków. Następnie w latach 1990-1991 pracowała w firmie Serwis Handlowy s.c. na stanowisku doradcy.
W latach 1991-1993 pracowała w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. na stanowisku dealera
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Skład osobowy Rady Nadzorczej Emitenta przedstawiał się następująco:
Pan Henry de Graan,
Pan Matthew de Graan,
Pan David Welk,
Pani Aneta Grząbka,
Pan Mariusz Staszak.
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Pierwsza Rada Nadzorcza została powołana na podstawie Uchwały nr 1 §4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników z dnia 04.08.2008 roku. Pierwotnie skład Rady Nadzorczej był 5 osobowy. Na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22.01.2009 roku odwołano ze składu Rady
2 osoby i Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie 3 osobowym. Skład Rady Nadzorczej ponownie
zwiększony do składu 5 osobowego na podstawie Uchwały nr 15 i 16 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Aztec International S.A. które odbyło się w dniu 07 czerwca 2010 roku.

walutowego i kierownika sekcji walutowo-dewizowej. W latach 1993-1998 Dyrektor Departamentu
Zagranicznego Banku Staropolskiego S.A. W latach 1998-2003 zatrudniona była na stanowiskach
kierowniczych w Polskim Funduszu Kapitałowym S.A. W latach 2002-2003 Prezes Zarządu WIL
Consulting sp. z o.o. W latach 2004-2006 Członek Zarządu Trasko-Al. sp. z o.o. Od maja 2006 Członek
Zarządu – Dyrektor ds. Eksportu i Finansów Tulcon S.A.
Pani Aneta Grządka zasiadła w okresie od sierpnia 2006 do maja 2008 w Radzie Nadzorczej Megaus sp. z
o.o. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Trasko-Stal sp. z o.o. – od sierpnia 2006; oraz w OOO
SIBIRCON (Federacja Rosyjska) – od października 2007 roku. W obu tych podmiotach pełni funkcję
Członka Rady Nadzorczej.
W latach 2007-2008 uczestniczyła w szkoleniu zakończonym egzaminem organizowanym przez Ernst &
Young Academy of Business sp. z o.o. na temat: ”Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej a polskie zasady rachunkowości”.
David Welk – Członek Rady Nadzorczej
Wykształcenie wyższe, magister nauk ścisłych, absolwent Azusa Pacyfic University CA – 1982 rok,
magister nauk ścisłych – University of San Diego – 2005 rok. W latach 1988-1991 Wiceprezes Zarządu
Fontana First National Bank. W latach 1991-1992 Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Paramount
Pictures Home Teater Products, Fullerton, CA – odpowiedzialny za zarządzanie finansami
przedsiębiorstwa zajmującego się dostarczaniem produktów elektronicznych na rynek konsumencki. W
latach 1992-1996 Wiceprezes Zarządu Bank of California, City of Indrusty, Riverside, CA – zarządzanie
portfelem przedsiębiorstwa oraz jego rozwój. W roku 1993 uznany przez pracodawcę za menedżera
finansowego roku. Od 1996 roku do dnia dzisiejszego Dyrektor ds. finansowych Aztec Manufacturing Inc.
odpowiedzialny za zarządzanie finansami, ubezpieczeniami, obsługa prawną oraz sprawami kadrowymi.
Do zakresu obowiązków wchodzi również planowanie oraz efektywne zarządzanie zespołem menedżerów
na całym świecie i osiąganie strategicznych celów finansowych przedsiębiorstw.

4.21. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta
Akcjonariuszami posiadającymi ponad 10 % udziału w głosach na WZA są:
1. Pan Henry de Graan – 34,96%
2. Pan Matthew de Graan – 34,96%.
Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego jest
następująca:
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Mariusz Staszak – Członek Rady Nadzorczej
Wykształcenie wyższe, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Makler papierów
wartościowych – licencja nr 328. W latach 1993-1995 Kierownik Działu Analiz Biura Maklerskiego Banku
Staropolskiego S.A. W latach 1995-2000 pracował w Domu Maklerskim Raiffeisen Capital & Investment
S.A. na stanowisku Dyrektor Oddziału w Poznaniu. W latach 2000-2001 Kierownik POK Domu
Maklerskiego SUR5 Net S.A. W latach 2003-2004 Dyrektor Pionu Bankowości Indywidualnej Oddział w
Koninie i we Wrześni Banku PKO S.A. W latach 2005-2006 Dyrektor Oddziału w Kaliszu Raiffeisen Bank
Polska S.A. W latach 2006-2007 Dyrektor Oddziału ING Bank Śląski S.A. w Tarnowie Podgórnym. Od
roku 2008 zatrudniony w Powszechnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. na stanowisku Dyrektor
Zarządzający. Przewodniczący Rady Nadzorczej Powszechnego Funduszu Leasingowo-Inwestycyjnego
S.A. (2001-2003), Przewodniczący Rady Nadzorczej PC Guard S.A. (2006-2008), Sekretarz Rady
Nadzorczej Divicom S.A. (2007-2008), Przewodniczący Rady Nadzorczej IZNS Iława S.A. (od 2007 -).
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Matthew de Graan – Członek Rady Nadzorczej
COO akcjonariusz mniejszościowy Aztec Manufacturing Inc. od 1988 roku do dnia dzisiejszego.
Odpowiedzialny za: wytyczanie kierunków rozwoju dla fabryki zlokalizowanej w Meksyku, zmniejszenie
kosztów produkcji dla kluczowych produktów firmy, odpowiedzialny za pozyskanie certyfikatu ISO-9002,
zwiększenie zysku firmy jako dyrektor sprzedaży, wprowadzenie na rynek nowej linii produktów Round
Fashing, badanie programów IT dla firm z grupy. Udokumentowane rezultaty w zakresie kierowania
przedsiębiorstwami. Wieloletnie doświadczenie w zakresie wszelkich aspektów zarządzania
udokumentowany wzrostem sprzedaży oraz wydajności produkcji. Specjalizacja w dziedzinach:
zarządzanie operacjami przedsiębiorstw, kierownictwo sprzedaży oraz marketingu, wykorzystanie zasobów
światowych, obsługa klienta.

Liczba posiadanych akcji

Procent udziału w ogólnej
liczbie wyemitowanych akcji

Procent udziału w ogólnej
liczbie głosów na WZA

Henry de Graan

1 091 788

34,96 %

34,96 %

Matthew de Graan

1 091 788

34,96 %

34,96 %

939 424

30,08 %

30,08 %

3 123 000

100,00 %

100,00 %

Imię i nazwisko /nazwa

pozostali akcjonariusze
Suma

Emitent informuje, że na postawie jednostronnego oświadczenia złożonego Spółce Pan Henry de Graan,
Pan Matthew de Graan, Pan Marek Ciulis oraz Pan David Welk zobowiązali się do niesprzedawania
posiadanych przez siebie akcji w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Aztec
International S.A. w alternatywny systemie obrotu na rynku NewConnect.
Akcje serii A
Lp.

nazwisko

imię

ilość akcji

% kapitału zakładowego

1 de Graan

Henry

585 538

18,75%

2 de Graan

Matthew

585 538

18,75%

4 Welk

David

65 448

2,09%

5 Ciulis

Marek

104 920

3,36%

1 341 444

42,95%

razem:
Akcje serii B
Lp.

nazwisko

imię

ilość akcji

% kapitału zakładowego

1 de Graan

Henry

506 250

16,21%

2 de Graan

Matthew

506 250

16,21%

1 012 500

32,42%

razem:
Akcje serii C
nazwisko

8 Ciulis

imię
Marek

ilość akcji

% kapitału zakładowego

5 000

0,16%

Aztec International S.A.

Łączna ilość akcji podlegających zobowiązaniu o niesprzedawaniu wynosi 2.358.944 sztuk akcji, co
stanowi 75,53% kapitału zakładowego.
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Lp.
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5.1. Opinia Biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta
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5.2. Sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2009
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5.3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za rok obrotowy 2009
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5.4. Raport uzupełniający Opinię z Badania Sprawozdania finansowego Emitenta za rok
obrotowy 2009
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5.5. Wybrane dane finansowe za okres od dnia 01.01.2010 d o dnia
31.03.2010 ro ku tj. za I kwartał 2010 ro ku

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Przychody netto ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży
produktów
Przychody netto ze sprzedaży
towarów i materiałów
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Wartość sprzedanych towarów i
materiałów
Zysk/strata na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk/strata z działalności
operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto

Stan na dzień
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Aktywa obrotowe
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

I kwartał 2009

za rok 2009

od 01.01.2010 do
31.03.2010

od 01.01.2009 do
31.03.2009

od 08.08.2009 do
31.12.2009

[w zł]

[w zł]

[w zł]

2 742 881,55

1 202 516,02

7 738 038,25

2 135 817,85

942 975,00

5 522 060,28

565 725,85

190 483,13

1 893 332,75

2 434 254,79
94 833,09

1 224 661,37
44 183,89

7 395 419,39
369 230,17

311 622,19

105 433,92

1 102 519,21

308 626,76
8 675,66
48,43

- 127 579,27
6 581,99
20,56

342 618,86
437 047,18
244 188,87

317 253,99

- 121 017,84

535 477,17

20,62
40 570,39
276 704,22
222 835,22

849 942,00
40 377,47
688 546,69
688 546,69

324 279,55
161 057,93
698 698,79
659 518,79

31.03.2010
[w zł]
3 957 392,19
3 674 834,01
86 670,34
0,00
6 688 537,00
2 530 025,29
281 981,74

31.12.2009
[w zł]
4 018 596,25
3 763 792,97
51 505,34
0,00
5 737 538,07
1 609 836,13
173 806,27

31.12.2008
[w zł]
4 120 280,37
3 990 358,33
50 496,22
0,00
5 560 976,68
2 311 350,54
744 400,83

281 981,74

173 806,27

744 400,83

3 564 663,95
2 623 000,00
1 587 180,10
5 372 797,27

2 637 848,81
2 623 000,00
1 616 029,65
5 412 522,80

550 309,94
1 557 000,00
1 743 005,65
7 300 586,52
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ZAŁĄCZNIKI

6.1. Odpis z KRS
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6.2. Statut Emitenta

§1
1. Henry de Graan i Matthew de Graan, wspólnicy Spółki Przekształcanej – Aztec
International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000038635
niniejszym oświadczają, iż zgodnie z przyjętym w dniu 27.05.2008 roku planem
przekształcenia oraz na podstawie art. 556 Kodeksu spółek handlowych
podpisują Statut Spółki Przekształconej, przy niniejszej czynności działając jako
jej założyciele. -----------------------------------------------------------------------------------2. Firma Spółki brzmi: AZTEC International Spółka Akcyjna. ------------------------------3. Spółka może używać w obrocie skrótu: AZTEC International S.A. --------------------4. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. ---------------------------------------------------------§2
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Postanowienia ogólne
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STATUT
Aztec International Spółka Akcyjna

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ---------------------------------------------------2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. ----------------3. Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i poza jego granicami,
przystępować do już istniejących podmiotów gospodarczych oraz tworzyć
nowe w oparciu o przepisy prawa. ----------------------------------------------------------Przedmiot działalności
§3
Przedmiotem działalności Spółki jest: ------------------------------------------------------------------1. Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn, ------------------------------------------------2. Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego
wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, ---------------------------------------------------3. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, --------------------------------------------------4. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła. ---------------------

2.

3.
4.

5.
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1.

Kapitał zakładowy i akcje
§5
Kapitał zakładowy wynosi 3.123.000,00 zł (trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące
złotych) i dzieli się na: -----------------------------------------------------------------------------------a. 1.557.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o
wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od 0000001 do
1557000, ---------------------------------------------------------------------------------------------b. 1.066.000 (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o
wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od 0000001 do
1066000, opłaconych gotówką, ----------------------------------------------------------------c. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda, o numerach od 000001 do 500000, opłaconych gotówką, ----Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w spółce Aztec International spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, która to spółka została przekształcona w spółkę
akcyjną zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem
Spółki Przekształcanej, wobec czego kwota wpłacona na pokrycie kapitału
zakładowego, który wynosi 1.557.000,00 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem
tysięcy złotych) wpłacona została w całości. ------------------------------------------------------Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. ----------------Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie do niego z
kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne
wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby
posiadanych przez nich akcji. ------------------------------------------------------------------------Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. ------------------
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§4
Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności
wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, o ile uchwała
Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich)
oddanych głosów przy obecności osób przedstawiających co najmniej połowę kapitału
zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------------------

§6
1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w
przypadku: -------------------------------------------------------------------------------------------------a. uchwalenia obniżenia kapitału zakładowego, --------------------------------------------b. nabycia przez Spółkę własnych akcji w drodze egzekucji swoich roszczeń, których nie
można zaspokoić z innego majątku, -----------------------------------------------------------------c. na wniosek i za zgodą akcjonariusza, któremu przysługują, w drodze ich nabycia przez
Spółkę. Nabycie akcji może również nastąpić nieodpłatnie, a umorzenie dobrowolne
może być dokonane bez prawa do wynagrodzenia. --------------------------------------------2. Spłata umorzonych akcji następuje według ich wartości księgowej w dniu podjęcia
przez Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu. -----------------------------------------------

Władze Spółki
§7
Władzami Spółki są: -----------------------------------------------------------------------------------------a. Walne Zgromadzenie,-------------------------------------------------------------------b. Rada Nadzorcza, --------------------------------------------------------------------------c. Zarząd. ---------------------------------------------------------------------------------------
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§9
1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków,
powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią kadencję,
z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej przez akcjonariuszy-założycieli. ----2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego oraz
Sekretarza; Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej i przewodniczy jej
obradom. --------------------------------------------------------------------------------------------------3. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa
uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin. ----------------------------------------------------4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów, w przypadku równej liczby
głosów przeważa głos Przewodniczącego.---------------------------------------------------------5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał; Przewodniczący
Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek
Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady; posiedzenie powinno odbyć się w
ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować
uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. -------------------------------------------------------------------6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----------------------------------------------------------a. wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz
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§8
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia – poza sprawami wskazanymi w kodeksie
spółek handlowych – należy uchwalenie regulaminu określającego m.in. tryb obrad
Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości,
użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. ----------------------------------------

określenie zasad wynagradzania członków Zarządu, z tym że wybór członków
pierwszego jednoosobowego Zarządu należy do akcjonariuszy założycieli, -----b. rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki, ----------------------------c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami
Zarządu, ------------------------------------------------------------------------------------------d. rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich spraw mogących być przedmiotem
Walnego Zgromadzenia, ---------------------------------------------------------------------e. wybór biegłych rewidentów celem badania sprawozdań finansowych Spółki za
poszczególne lata obrotowe, ---------------------------------------------------------------f. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego
lub udziału w nieruchomości.----------------------------------------------------------------7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. --------------8. Członkowie Rady Nadzorczej za sprawowanie swoich funkcji otrzymują
wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----§ 10
1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. -------------------------------2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje i prowadzi jej sprawy
Prezes Zarządu, zaś w przypadku wyboru Zarządu wieloosobowego do
reprezentowania Spółki upoważnionych jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj
członkowie Zarządu łącznie, lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. ---------3. Zarząd wybierany jest na pięcioletnią kadencję. Członkowie Zarządu zatrudnieni są na
podstawie umowy o pracę, bądź świadczą usługi zarządcze na podstawie kontraktu
menedżerskiego. -----------------------------------------------------------------------------------------4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej
dywidendy na koniec roku obrotowego. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady
Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Postanowienia końcowe
§ 13
1. Rozwiązanie Spółki powodują: ------------------------------------------------------------a. uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu, ------------------------b. ogłoszenie upadłości Spółki. --------------------------------------------------120
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§12
1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. ----------------------------------2. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 5 (pięciu) miesięcy od upływu roku
obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans za ostatni
rok obrachunkowy, rachunek zysków i start oraz dokładne pisemne
sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. --------------------------------3. Z zysku mogą być tworzone fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń
socjalnych dla pracowników Spółki oraz inne fundusze celowe na mocy
uchwały i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. ----------------
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Rachunkowość
§ 11
Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd. ----------

6.3. Definicje skrótów

NBP
NWZ, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie
Ordynacja podatkowa
PLN, zł, złoty
PSR
Rada Giełdy
Regulamin ASO, Regulamin
NewConnect
Rekomendacje CESR

Rynek NewConnect, NewConnect,
Alternatywny System Obrotu,
ASO
Spółka, Aztec International S.A.,
Emitent
Statut, Statut Emitenta, Statut
Spółki
Ustawa o KRS
Ustawa o obrocie, Ustawa o
obrocie instrumentami
finansowymi
Ustawa o ochronie konkurencji
i konsumentów
Ustawa o ofercie, Ustawa o
ofercie publicznej
Ustawa o podatku dochodowym
od osób fizycznych
Ustawa o podatku dochodowym
od osób prawnych
Ustawa o podatku od czynności

Główny Urząd Statystyczny
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.)
Komisja Nadzoru Finansowego
Krajowy Rejestr Sądowy
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/ Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej
Narodowy Bank Polski
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Aztec International Spółka Akcyjna
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)
złoty — jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Polskie Standardy Rachunkowości wg Ustawy o rachunkowości
Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
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.) - tekst jednolity:
Załącznik do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy z dnia 27 lipca 2009 r.
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)
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.
Aztec International Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
Statut spółki Aztec International Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209, z
późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz.
1538, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z
późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439, z późniejszymi zmianami)
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 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 z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41,
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Dokument Informacyjny,
Dokument
Giełda, GPW, Giełda Papierów
Wartościowych, Organizator
Alternatywnego Systemu Obrotu,
Organizator Alternatywnego
Systemu
GUS
KDPW, Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych
Kodeks spółek handlowych, Ksh
Komisja, KNF
KRS
MSR/ MSSF

(a) 1.557.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda
(b) 1.066.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda
(c) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda
Niniejszy jedynie prawnie wiążący dokument sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do
Regulaminu ASO
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
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Akcje, Akcje Emitenta

poz. 399, z późn. zm.)
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 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.)
Podatek od towarów i usług
Walne Zgromadzenie spółki Aztec International Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
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Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zarząd spółki Aztec International Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

Aztec International S.A.

cywilnoprawnych
Ustawa o podatku od spadków i
darowizn
Ustawa o rachunkowości
VAT
WZ, WZA, Walne Zgromadzenie,
Walne Zgromadzenie Spółki,
Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy
Zarząd Giełdy
Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd
Emitenta
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