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Informacje!o!Emitencie!

Firma:! CORELENS!Spółka!Akcyjna!

Siedziba! Warszawa!

Adres:! ul.!Postępu!15c,!02T676!Warszawa!

KRS:! 0000499608!

Telefon:! +48!(22)!350!7451!

Faks:! +48!(22)!350!7697!

Adres!poczty!elektronicznej:! biuro@corelens.pl!

Strona!internetowa:! www.corelens.pl!

!

Informacje!o!Autoryzowanym!Doradcy!

Firma:! Partners!&!Ventures!spółka!z!ograniczoną!odpowiedzialnością!

Siedziba:! Warszawa!

Adres:! ul.!Wiślana!8,!00T317!Warszawa!

KRS:! 0000448432!

Telefon:! +48!(22)!350!7506!

Faks:! +48!(22)!350!6675!

Adres!poczty!elektronicznej:! biuro@pTv.com.pl!!

Strona!internetowa:! www.pTv.com.pl!!

!

LICZBA,! RODZAJ,! JEDNOSTKOWA! WARTOŚĆ! NOMINALNA! I! OZNACZENIE! EMISJI! INSTRUMENTÓW!
FINANSOWYCH!WPROWADZANYCH!DO!OBROTU!W!ALTERNATYWNYM!SYSTEMIE!

Na!podstawie!niniejszego!Dokumentu!Informacyjnego!wprowadza!się!̨do!Alternatywnego!Systemu!Obrotu!
na! rynku! NewConnect! 3.485.000! (trzy! miliony! czterysta! osiemdziesiąt! pięć! tysięcy)! akcji! zwykłych! na!
okaziciela!serii!A!o!wartości!nominalnej!0,10!PLN!każda.!
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1.!ROZDZIAŁ:!! CZYNNIKI!RYZYKA!

Przed! podjęciem!decyzji! inwestycyjnej!w! przedmiocie! zainwestowania! kapitału!w! instrumenty! finansowe!
Emitenta! inwestorzy! powinni! uważnie! przeanalizować!́ i! rozważyć!́ przedstawione! poniżej! czynniki! ryzyka!
oraz!pozostałe!informacje,!zawarte!w!Dokumencie!Informacyjnym.!

Opisane!poniżej!czynniki!ryzyka!nie!stanowią!̨zamkniętej!listy!i!nie!powinny!być!w!ten!sposób!postrzegane.!
Są!̨ one! najważniejszymi! z! punktu! widzenia! Emitenta! elementami,! które! powinno! się!̨ rozważyć! przed!
podjęciem! decyzji! inwestycyjnej,! a! kolejność! w! jakiej! zostały! przedstawione! nie! jest! i! nie! powinna! być!
postrzegana! jako! wskazówka! co! do! istotności! i! poziomu! prawdopodobieństwa! ziszczenia! się!̨ danego!
czynnika.! Ponadto! inwestor!winien! być! świadomym,! że! ze!względu! na! złożoność! i! zmienność!warunków!
działalności!gospodarczej!również!̇inne,!nie!ujęte!w!niniejszym!Dokumencie!Informacyjnym,!czynniki!mogą!̨
wpływać! na! działalność!́ Spółki.! Inwestor! powinien! być! świadomy,! ze! zrealizowanie! ryzyk! związanych!
z!działalnością!̨Spółki!może!mieć!́negatywny!wpływ!na! jej! sytuację! finansową!czy!pozycję! rynkową! i!może!
skutkować!utratą!części!lub!całości!zainwestowanego!kapitału.!W!związku!z!powyższym!inwestorzy!powinni!
ocenić! ryzyko! zainwestowania! w! instrumenty! finansowe! Emitenta! samodzielnie,! bądź!́ powinni! zasięgnąć!
porad!odpowiednich!doradców!w!przedmiotowym!względzie.!

1.1.! Czynniki!ryzyka!związane!z!otoczeniem,!w!jakim!Spółka!prowadzi!działalność!!

!Ryzyko#związane#z#sytuacją#makroekonomiczną#Polski#

Na! sytuację! finansową! oraz! szeroko! pojętą! działalność! Emitenta! mają! wpływ! miedzy! innymi! czynniki!
makroekonomiczne,! do! których! zaliczyć! można:! wzrost! produktu! krajowego! brutto,! inflację,! ogólną!
kondycję!gospodarki,!zmiany!legislacyjne!czy!poziom!wydatków!na!opiekę!zdrowotną.!Pozytywne!tendencje!
wzrostowe!w!polskiej!gospodarce!mogą!być!zakłócone,!a! tempo!wzrostu!produktu!krajowego!brutto!ulec!
obniżeniu.! Wobec! tego,! niekorzystne! zmiany! wskaźników! makroekonomicznych! mogą! wpłynąć!
na!pogorszenie!sytuacji!finansowej!Emitenta.!

Aby! zminimalizować! powyższe! ryzyko! Emitent! dąży! do! zwiększenia! swojej! konkurencyjności! poprzez!
systematyczne!poszerzanie! gamy!oferowanych! towarów,!dbałość!o!wysoką! jakość!oferowanych! towarów!
oraz! uzyskiwanie!wyłączności!w! dystrybucji! produktów! renomowanych!marek! (takich! jak! HOYA! czy! RAFI!
SYSTEMS).!

!Ryzyko#związane#z#krajowym#i#międzynarodowym#otoczeniem#prawnym##

Regulacje!prawne!w!Polsce!ulegają!̨częstym!zmianom.!Dotyczy!to!w!szczególności!projektów!legislacyjnych!
w!obszarze!ochrony!zdrowia!–!między!innymi!okulistyki,!a!więc!rynku,!od!którego!działalność!Emitenta!jest!
w!praktyce!uzależniona.!W!związku!z!tym!występuje!konieczność!ponoszenia!kosztów!monitorowania!zmian!
legislacyjnych!oraz!dostosowywania!działalności!do!zmieniających!się!przepisów.!Częste!zmiany!przepisów!
prawa!obarczone! są! również! ryzykiem! rozbieżności! interpretacyjnych!dokonywanych!przez!Emitenta!oraz!
organy! administracji! państwowej.! Nakłady! na! obszar! okulistyki,! w! której! specjalizuje! się! Emitent,! a!więc!
wszczepianie! soczewek! wewnątrzgałkowych,! mogą! zostać! znacznie! zmodyfikowane! w! zależności!
od!aktualnych! postanowień! i! kontraktów! podpisywanych! przez! NFZ.! Zarządzenia! tej! instytucji! są! bardzo!
często! zmieniane,! przez! co! dostępność! środków! w! ramach! ośrodków! okulistycznych! może! zostać,!
niezależnie! od! dotychczasowej! współpracy,! znacznie! ograniczona.! Dodatkowo! towary! oferowane! przez!
Emitenta!muszą!spełniać!rygorystyczne!wymagania!certyfikatów!oraz!dyrektyw!unijnych,!co!niesie!ze!sobą!
ryzyko!strat!w!przypadku!zakupu!wadliwego!towaru.!

Emitent!chcąc!zminimalizować!ryzyko!wystąpienia!powyższych!zagrożeń!współpracuje!z!dostawcami,!którzy!
oferują! produkty! wysokiej! jakości! spełniające! wszelkie! normy! prawa! polskiego! jak! i! unijnego.! Jednakże!
należy!podkreślić,!iż!kluczowi!dostawcy!Emitenta!to!podmioty!zagraniczne,!zarejestrowane!głównie!w!USA!
oraz!Europie!Zachodniej.!
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W! związku! z! powyższym! wszelkie! ew.! spory! związane! z! umowami! z! dostawcami! zostaną! poddane!
jurysdykcji! sądów! zagranicznych! (także! zagranicznych! sądów! arbitrażowych),! co! może! narazić! Emitenta!
na!dodatkowe!koszty!prowadzonych!postępowań.!Jednakże!Emitent!podkreśla,!iż!dotychczas!taka!sytuacja!
nie! wystąpiła! oraz! w! ocenie! Zarządu! Emitenta! mało! prawdopodobne! jest! wystąpienie! takiej! sytuacji!
w!przyszłości.!

Spółka! jest!ponadto!narażona!na!ryzyko!zmian!regulacji!w!otoczeniu!prawnym!krajów,!w!których!Emitent!
nabywa!oferowane!przez!siebie!towary.!

W!związku!z!powyższym,!aby!zminimalizować!powyższe!ryzyko,!Emitent!szczegółowo!monitoruje!wszelkie!
zmiany! w! przepisach! (w! tym! także! zagranicznych),! które! mogłyby! mieć! wpływ! na! jego! funkcjonowanie!
i!podejmuje! odpowiednia! działania! w! celu! dostosowania! swojej! działalności! do! obowiązujących! norm!
i!nakazów.!

!Ryzyko#niejasności#oraz#zmian#przepisów#podatkowych#

Ponadto! należy! wskazać,! że! systemy! podatkowe,! zarówno! w! Polsce,! jak! i! w! innych! krajach! podlegają!
częstym!zmianom.!

Przepisy! podatkowe! nierzadko! sformułowane! są!w! sposób! nieprecyzyjny.! Brakuje! również! jednoznacznej!
wykładni!w!tym!zakresie.!Źródłem!niestabilności!przepisów!podatkowych!jest! ich!harmonizacja!na!terenie!
państw! należących! do! Unii! Europejskiej.! Emitent! nie!może!wykluczyć! zmian!w! przepisach! podatkowych,!
które!w!sposób!niekorzystny!mogłyby!wpłynąć!na!jego!działalność,!co!ma!szczególne!znaczenie!z!racji!tego,!
iż! Emitent! importuje! oferowane! przez! siebie! towary! z! innych! krajów,! natomiast! całą! sprzedaż! prowadzi!
na!terytorium!Rzeczypospolitej!Polskiej.!

Co! więcej,! również! interpretacje! przepisów! podatkowych! charakteryzują! się! dużą! zmiennością.! Brakuje!
jednolitości!orzecznictwa!sadowego!w!obszarze!opodatkowania! i!praktyki!organów!skarbowych.!Przyjęcie!
odmiennej!interpretacji!przepisów!przez!Emitenta!może!w!istotny!sposób!negatywnie!wpłynąć!na!osiągane!
przez!niego!wyniki,!jak!i!perspektywy!dalszego!rozwoju!działalności.!

Aby!zminimalizować!opisane!powyżej!ryzyko,!Emitent!korzysta!z!profesjonalnych!usług!pomocy!w!zakresie!
prawa!podatkowego!oraz!stale!monitoruje!zmiany!przepisów!podatkowych,!które!mogą!dotyczyć!Emitenta.!

!Ryzyko#związane#z#głównymi#dostawcami#

CORELENS! S.A.! jest! wyłącznym! dystrybutorem! soczewek! wewnątrzgałkowych! firmy! HOYA! w! Polsce.!
Ponadto! Emitent! w! celu! dopasowania! oferty! do! wymagań! stawianych! przez! rynek! posiada! wyłączność!
na!dystrybucję!ekonomicznych!soczewek!wewnątrzgałkowych!amerykańskiej!firmy!RAFI!SYSTEMS.!Umowy!
na! wyłączność! z! dostawcami! soczewek! zawierane! są! zwyczajowo! na! 3! lata,! przy! czym! umowy! te! nie!
zawierają! żadnych! kar! pieniężnych! w! przypadku! ich! zerwania! ze! strony! producenta.! Oznacza! to,!
że!dostawca! może! wypowiedzieć! umowę! w! trakcie! jej! trwania! w! określonych! umowami! przypadkach.!
Rezygnacja!wybranych!dostawców!z!wyłączności!dla!Emitenta!mogłaby!spowodować!pogorszeniem!pozycji!
Emitenta!na!rynku,!w!tym!mogłaby!negatywnie!wpłynąć!na!osiągane!wyniki!finansowe.!!

Emitent! dokłada! wszelkich! starań,! aby! kluczowi! dostawcy! byli! usatysfakcjonowani! z! prowadzonej!
współpracy!w!celu!jej!utrzymania!i!zachowania!wyłączności!w!dystrybucji!ich!produktów.!

!Ryzyko#handlowe#współpracy#z#ośrodkami#okulistycznymi#i#szpitalami#

Działalność! handlowa! niesie! za! sobą! ryzyko! niewypłacalności! klienta! (w! tym! przypadku! szpitali! lub!
prywatnych! ośrodków!medycznych),! jak! również! niewywiązania! się! z! umowy! przez! dostawcę.! Zdarzenia!
takie! mogą! przyczynić! się! do! pogorszenia! się! pozycji! rynkowej! Spółki! lub! też! niemożliwości! odzyskania!
zapłaty! za!wykonane! zlecenia! (dostarczony! towar),! co!może!mieć!negatywny!wpływ!na!wyniki! finansowe!
Emitenta,! a!w!konsekwencji!może!przełożyć! się!na!utratę! stabilności!działalności! i!w! skrajnym!przypadku!
doprowadzić!do!utraty!płynności!i!niewypłacalności!Emitenta.!!
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Aby! zapobiec! wystąpieniu! takich! zdarzeń! Emitent! współpracuje! z! dostawcą! usług! finansowych!
specjalizującym! się! w! outsourcingu! zarządzania! należnościami! dla! medycznych! ośrodków! publicznych.!
Z!uwagi!na!specyfikę!wybranych!klientów,!nie!wszystkie!kontrakty!mogą!być!zabezpieczane!w!ten!sposób,!
co!pozwala!tylko!częściowo!zabezpieczyć!się!przed!ryzykiem.!

!Ryzyko#związane#ze#zmianami#kursów#walutowych#

Spółka! dokonuje! zakupów! towaru! –! soczewek! i! sprzętu! okulistycznego! –! w! walutach! obcych,! przede!
wszystkim! w! USD! i! EUR.! W! przypadku! niekorzystnej! zmiany! kursu! walutowego! (deprecjacja! złotego),!
w!której! Emitent! planuje! zakupy,! istnieje! ryzyko! konieczności! poniesienia! wydatków! w! wysokości!
odbiegającej! od! zakładanej! przez! Spółkę! w! budżecie! i! w! rezultacie! negatywnego! odchylenia! wysokości!
kosztów! zaopatrzenia! w! soczewki! i! sprzęt! okulistyczny,! a! tym! samym! obniżenia! rentowności! sprzedaży!
i!osiąganych! zysków.! Emitent! planuje! zabezpieczać! to! ryzyko! poprzez! stosowanie! opcji! zabezpieczających!
kurs!wymiany,!przede!wszystkim!transakcje!realizowane!w!USD!i!EUR.!

!Ryzyko#niekorzystnych#tendencji#cenowych#producentów#

Ceny!dystrybuowanych!przez!Emitenta!soczewek!kształtowane!są!na!rynku!poprzez!czynniki!takie!jak!ceny!
ustanowione! przez! producentów,! ceny! produktów! konkurencyjnych! czy! postrzeganie! jakości! produktów!
przez!klienta.! Istnieje!ryzyko!niekorzystnych!tendencji!w!zakresie!kształtowania!się!tych!cen!w!przyszłości,!
przy!jednoczesnej!presji!ze!strony!klientów!do!obniżania!cen,!co!może!mieć!negatywny!wpływ!na!osiągane!
przez! Emitenta!marże! oraz!w! konsekwencji!wyniki! finansowe.! Potencjalnie! źródłem! takiego! ryzyka!może!
być! również! konkurencja!mogąca!obniżyć! cenę!poprzez!oferowanie! klientom!kompleksowej!oferty! łącząc!
sprzedaż!soczewek!wraz!ze!sprzętem!w!niższej!cenie.!Miałoby!to!niekorzystny!wpływ!na!poziom!osiąganych!
przez! Emitenta! przychodów! ze! sprzedaży,! a! tym! samym! mogłoby! doprowadzić! do! obniżenia! wyniku!
finansowego.!!

Emitent! dąży! do! niwelowania! powyższego! ryzyka! poprzez! rozszerzanie! oferty! towarów! o! rozwiązania!
komplementarne,!nie!ustaje! również!w!poszukiwaniu!dostawców!produktów!w!bardziej! konkurencyjnych!
cenach!przy!zachowaniu!najwyższych!standardów!jakości,!do!której!przyzwyczajeni!są!klienci!Emitenta.!

!Ryzyko#zmian#w#systemie#refundacyjnym#Narodowego#Funduszu#Zdrowia#

Działalność!Emitenta!jest!szczególnie!wrażliwa!na!zmiany!regulacyjne!dotyczące!obszaru!refundacji!operacji!
usuwania! zaćmy.! Poziom! przychodów! ze! sprzedaży! Emitenta! jest! w! wysokim! stopniu! uzależniony!
od!stopnia! refundacji! lub! jej! braku!na!usługi! świadczone!przy!użyciu! soczewek!wewnątrzgałkowych,! jakie!
dostarcza!Spółka!dla!szpitali!i!ośrodków!okulistycznych.!

Na! chwilę! obecną! system! refundacyjny! funkcjonujący! w! Polsce! obejmuje! swoim! zasięgiem! usługi!
wszczepiania! soczewek! dystrybułowanych! przez! Emitenta,! co! w! znacznym! stopniu! przyczynia! się! do!
wysokiego! poziomu! nabywania! tych! towarów! przez! kliniki! i! szpitale.! Limity,! liczba! oraz! stopień!
refundowanych! zabiegów!przypadająca!na!dany! szpital! jest!ustalana! corocznie.!W! rezultacie! Emitent! jest!
narażony!na!niekorzystne!zmiany!w!systemie!refundacyjnym!w!Polsce!i!innych!krajach,!jakie!Emitent!będzie!
w! przyszłości! obsługiwał.! W! szczególności! niepokojące! byłyby! zmiany! polegające! na! obniżeniu! poziomu!
refundacji! lub! jej! całkowitemu! zniesieniu,! co! przełoży! się! na! obniżenie!wielkości! popytu! na! tego! rodzaju!
zabiegi.! Jednocześnie! należy! zauważyć,! że! istnieje! również! możliwość,! iż! poziom! refundacji! i! liczba!
refundowanych! zabiegów! będzie! się! zwiększać,! gdyż! operacje! zaćmy! nie! są! już! uważane! za! rozwiązania!
eksperymentalne! stając! się! cenionymi! rozwiązaniami! okulistycznymi,! co! stwarzałoby! szansę! rozwoju! dla!
Emitenta.!

Należy!podkreślić,!że!NFZ!w!Polsce!refunduje!jedynie!soczewkę!standardową!zwaną!monofokalną.!Pacjent!
nie! ma! prawa! do! współpłacenia! za! soczewki! niestandardowe,! jeśli! nie! są! one! w! standardzie! usług!
finansowanych!przez!NFZ.!

Podpisywanie!kontraktów!z!NFZ!powinno!się!odbywać!cyklicznie,!co!pół!roku.!Szpital!może!utracić!kontrakt!
z! NFZ! z! dnia! na! dzień,! wówczas! w! takim! ośrodku! zabiegi! przestają! być! wykonywane! całkowicie! lub! w!
znacznej! części.! Przypadki! takie! występują! relatywnie! rzadko.! Należy! również! zauważyć,! że! jeżeli! dany!
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ośrodek!medyczny!wykorzysta!zakontraktowaną!z!NFZ!liczbę!zabiegów!(operacji!zaćmy)!przed!końcem!roku!
(np.!w! listopadzie),!wówczas!w!grudniu!nie!wykonuje!zabiegów,!co!ma!bezpośrednie!przełożenie!na!brak!
zamówień!do!Emitenta!w!tym!okresie,!co!z!kolei!przekłada!się!na!wyniki!Emitenta.!!

Celem! minimalizacji! powyższego! ryzyka! Emitent! planuje! dokonać! dywersyfikacji! swojej! oferty! poprzez!
poszerzenie! jej! o! produkty! wielu! producentów! soczewek.! Dodatkowo! Emitent! posiada! umowę!
na!wyłączność! z! firmą! RAFI! SYSTEMS! będącą! producentem! standardowych! soczewek! wszczepianych! w!
ramach! finansowania! przez!NFZ.! Ponadto! Spółka!w! swoim!portfolio! posiada! soczewki! nowszej! generacji,!
które! poza! zaćmą! usuwają! również! wady!wzroku,! dzięki! nim! pacjent! nie!musi! już! korzystać! z! okularów.!
Prawo!wyboru!wszczepianej! i! częściowo! refundowanej! soczewki!mają! już!pacjenci! z!Holandii,! Czech!oraz!
Niemiec!i!Turcji.!

!Ryzyko#zmian#stóp#procentowych#

W!związku!z!planami!rozwoju!Emitent!nie!wyklucza!korzystania!z!finansowania!dłużnego!w!formie!pożyczek,!
kredytów! czy! emisji! obligacji! w! celu! finansowania! swojej! działalności.! Wiąże! się! to! z! koniecznością!
ponoszenia! kosztów!obsługi! zadłużenia,! takich! jak! koszty!odsetkowe.!Potencjalne!niekorzystne! tendencje!
w!obszarze! kształtowania! się! stóp! procentowych! mogłyby! spowodować! wzrost! oprocentowania!
zaciągniętych! przez! Emitenta! zobowiązań,! a! to! z! kolei! mogłoby! spowodować! wzrost! oprocentowania!
zaciągniętych!przez!Emitenta!pożyczek!i!kredytów.!

1.2.! Czynniki!ryzyka!związane!z!działalnością!Emitenta!!

!Ryzyko#związane#z#celami#strategicznymi#Emitenta#

Spółka!w!swojej!strategii!zakłada!rozwój!sprzedaży!i!oferty!towarów!oraz!akwizycję!innych!przedsiębiorstw!
funkcjonujących!w!branży!medycznej.! Tym!samym!Emitent! zakłada!osiągnięcie!wiodącej!pozycji!na! rynku!
specjalistycznych! rozwiązań! dla! branży! okulistycznej.! Realizacja! celów! strategicznych! Emitenta! obarczona!
jest!szeregiem!zagrożeń,!które!mogą!mieć!negatywny!wpływ!na!rozwój!Spółki.! Istotnie!z!punktu!widzenia!
realizacji! strategii! będzie! miało! w! szczególności,! ale! nie! wyłącznie,! działanie! istniejących! i! powstanie!
konkurencyjnych!rozwiązań!do!zapobiegania!i!leczenia!zaćmy.!

Zarząd! Emitenta! na! bieżąco! analizuje! czynniki! zewnętrzne,! które! mogą! mieć! negatywny! wpływ!
na!działalność! i! realizację! planów! strategicznych! oraz! podejmuje! działania! i! decyzje! mające! na! celu!
ograniczenie!tego!ryzyka.!

!Ryzyko#związane#z#konkurencją#

Emitent! kieruje! swoją! ofertę! do! wąskiej! i! specjalistycznej! grupy! klientów,! jakimi! są! szpitale! publiczne!
i!prywatne! oraz! ośrodki! okulistyczne! na! terenie! całego! kraju.! Podmioty! te! zaopatrywane! są! w! soczewki!
wewnątrzgałkowe! firm! HOYA! i! Rafi! Systems,! substancje! wiskoelastyczne! firmy! ATROPYN,! specjalistyczny!
program! komputerowy! do! zarządzania! szpitalami! i! poradniami! okulistycznymi! polskiej! firmy! Unison,!
urządzenia! GazeLab! do! diagnostyki! zeza! i! oczopląsu! hiszpańskiej! firmy! BCN! Innova,! jak! również!
jednorazowe! instrumenty! stosowane! w! okulistyce! chirurgicznej! firmy! Malosa! Medical.! Segment! rynku,!
na!którym! działa! Emitent! odznacza! się! zarówno! relatywnie! wysokimi! marżami,! jak! i! dużym! potencjałem!
wzrostu.! Na! rynku! zaobserwować!można! powoli! rosnącą! konkurencję,! szczególnie! wśród! przedstawicieli!
podmiotów!zagranicznych.!Liderami!działającymi!na!skalę!światową!w!tej!branży!jest!ALCON!oraz!Valeant.!
Nie! można! wykluczyć! pojawienia! się! nowych! producentów! i! firm! zajmujących! się! dystrybucją! soczewek!
wewnątrzgałkowych! czy! też! zmiany! strategii! marketingowej! firm! już! istniejących,! które! dotychczas! nie!
zaliczały! się!̨ do! konkurencji! bezpośredniej.! Ryzyko! nasilenia! się!̨ konkurencji! występuje! głównie! ze! strony!
podmiotów! zagranicznych.! Nasilenie! się! konkurencji! w! obszarze! działania! Spółki! spowoduje! obniżenie!
poziomu! marż! uzyskiwanych! przez! Emitenta! czy! też,! w! przypadku! nasilenia! się! niekorzystnych! zjawisk,!
spadku!sprzedaży,!rentowności!oraz!udziału!w!rynku.!
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W! celu! zminimalizowania! zagrożenia! ze! strony! podmiotów! konkurencyjnych! Emitent! zawiera! kontrakty!
dające!mu!wyłączność! sprzedaży! produktów! różnych! producentów! na! terenie! całego! kraju.! Emitent! jest!
wyłącznym!przedstawicielem!w!Polsce!soczewek!jednego!z!największych!globalnych!producentów!–!HOYA,!
jak!również!ekonomicznej!linii!soczewek!amerykańskiej!firmy!Rafi!Systems.!

!Ryzyko#odejścia#kluczowych#pracowników#

Spółka! CORELENS! opiera! swą! działalność! głównie! na! wiedzy,! doświadczeniu! i! kompetencjach! zespołu!
zarządzającego,!przedstawicieli!handlowych,!a!także!na!konsekwentnej!realizacji!sformułowanej!przez!nich!
strategii!ekspansji.! Istotnym!elementem!wartości!Spółki! jest!Zespół!posiadający!wieloletnie!doświadczenie!
wyniesione!z!amerykańskiego!koncernu!ALCON,!należącego!do!lidera!branży!medycznej!spółki!Novartis!oraz!
wypracowany! przez! członków! zarządu! model! biznesowy! (struktura! organizacyjna,! system! zarządzania!
kadrą,! baza! Klientów).! Emitent! nie! może! zapewnić,! że! ewentualna! utrata! kluczowych! pracowników! nie!
będzie! mieć! negatywnego! wpływu! na! jego! działalność.! Emitent! kładzie! szczególny! nacisk! na! wdrażanie!
systemów! motywacyjnych! dla! jego! kluczowych! pracowników,! które! mają! za! zadanie! ich! aktywizować!
i!uzależniać!ich!wynagrodzenie!od!efektów!pracy!oraz!zaangażowania!w!działalność!operacyjną!Emitenta.!!

Rezygnacja! z!pełnienia!powierzonych! funkcji!przez!wskazane!wyżej!osoby! jest! czynnikiem!ryzyka,!którego!
materializacja!mogłaby!okresowo!zagrozić!możliwości!kontynuacji!działalności!Spółki,!spowodować!spadek!
przychodów! lub! wzrost! kosztów! jej! funkcjonowania,! a! w! konsekwencji! doprowadzić! do! pogorszenia!
wyników!finansowych.!!

Aby! zminimalizować! ryzyko! odejścia! kluczowych! pracowników! zarząd! Emitenta! oferuje! pracownikom!
konkurencyjne!warunki! pracy.!Dzięki! zastosowaniu! struktury! organizacyjnej,!w! której! członkowie! zarządu!
są!jednocześnie!akcjonariuszami!powyższe!ryzyko!jest!w!znacznym!stopniu!zniwelowane.!

!Ryzyko#związane#z#importem#sprzętu#i#akcesoriów#

Działalność! Spółki! opiera! się! na! dystrybucji! importowanych! towarów! produkowanych! przez! podmioty!
zagraniczne.! Istnieje! ryzyko! zmniejszenia! się! dostępności! sprowadzanego! asortymentu! oraz! opóźnień!
w!realizacji! zamówień.! Może! to! spowodować! czasowe! ograniczenie! oferty! Spółki,! a! także! wzrost! cen!
nabywanych! przez! Emitenta! produktów,! prowadząc! do! wzrostu! kosztów! jego! działalności.! Sytuacja! taka!
mogłaby! skutkować! brakiem!możliwości! dystrybucji! towarów!na! rynku! krajowym,! a! zarazem!obniżeniem!
realizowanego!oraz!zakładanego!poziomu!przychodów!ze!sprzedaży!oraz!wyników!finansowych!Spółki.!

Emitent! nie! ma! bezpośredniego! wpływu! na! dostępność! towarów! importowanych! oraz! terminowość!
realizacji! zamówień! zagranicznych.! Aby! ograniczyć! to! ryzyko! Emitent! korzysta! z! usług! sprawdzonych!
dostawców,! a! także! monitoruje! ofertę! alternatywnych! producentów! i! dystrybutorów.! Zarząd! Spółki!
podkreśla!ponadto,!że!stale!monitoruje!zapasy!magazynowe!i!sytuację!kontrahentów.!

!Ryzyko#związane#z#najmem#biura#i#magazynu##

Emitent! nie! planuje! inwestycji! związanych! z! budową! własnego! obiektu! biurowego! czy! magazynowego.!
Obecna! działalność! Spółki! oparta! jest! na! umowie! najmu! pomieszczeń! biurowych! oraz! stacjonarnego!
magazynu.!!

W!przypadku!zerwania!bądź!nieprzedłużenia!umowy!najmu!przez!zarządcę!wynajmowanego!obiektu!Zarząd!
Emitenta! nie! widzi! zagrożenia! dla! kontynuowania! prowadzonej! działalności.! Charakter! i! specyfika!
prowadzonej! działalności! nie! jest! bowiem! uzależniona! od! takiego! umiejscowienia! siedziby! Spółki! lub!
magazynu,!których!lokalizacja!posiadałaby!szczególnego!rodzaju!cechy.!

!Ryzyko#związane#z#procesem#pozyskiwania#nowych#klientów#

Emitent!pozyskuje!nowe!kontrakty!poprzez!udział!w!przetargach!publicznych!oraz! sprzedaż!bezpośrednio!
do!klienta,!w!tym!w!znacznej!części!w!ramach!postepowań!o!udzielenie!zamówienia!publicznego.! Istnieje!
ryzyko,! że! w! przyszłości! Spółka! nie! będzie! w! stanie! pozyskać! nowych! zamówień,! których! realizacja!
zapewniłaby!oczekiwany!poziom!przychodów.!!
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W!związku!ze!sposobem!pozyskiwania!przez!Spółkę!kontraktów,!miedzy! innymi!poprzez!przetargi,! istnieje!
ryzyko! błędnego! oszacowania!wartości! kosztów! realizacji! zamówienia,! czego! konsekwencją!mogłoby! być!
realizowanie! nierentownych!przedsięwzięć.! Emitent! staje! przed! zadaniem!pozyskania! klientów,! będących!
pośrednimi! odbiorcami! oferowanych! przez! niego! towarów.! Nieumiejętne! poprowadzenie! działań!
marketingowoTsprzedażowych! może! spowodować! brak! lub! niższy! niż! zakładany! popyt! na! soczewki!
wewnątrzgałkowe,!co!będzie!miało!bezpośrednie!przełożenie!na!osiągane!przez!Spółkę!wyniki.!

Emitent!planuje!podjęcie!szeregu!działań,!które!zmierzać!będą!do!pozyskania!nowych!klientów.!Dystrybucja!
realizowana! będzie! w! oparciu! o! współpracę! zarówno! ze! szpitalami! państwowymi! jak! i! klinikami!
prywatnymi,!co!pozwoli!na!dotarcie!z!ofertą!towarów!do!jak!największej!liczby!odbiorców.!Pomimo!to!nie!
można!jednakże!wykluczyć!ryzyka,!że!Emitent!nie!będzie!w!stanie!pozyskać!nowych!klientów,!co!może!mieć!
negatywny!wpływ!na!wyniki!finansowe.!

!Ryzyko#związane#z#ekspansją#na#rynki#zagraniczne#

Jednym! z! celów! strategicznych! Spółki! będzie! zdobywanie! nowych,! zagranicznych! rynków! w! celu!
rozszerzenia! swojego! portfolio! klientów,! a! tym! samym! zwiększenia! dystrybucji! soczewek! i! sprzętu!
okulistycznego.! Działania! te! realizowane! będą! w! celu! zwiększenia! skali! prowadzonej! działalności! oraz!
zwiększenia! rozpoznawalności! marki! CORELENS! wśród! partnerów! biznesowych,! co! ma! przyczynić! się!
do!wzrostu!wartości!Spółki!jak!również!zwiększenia!wartości!akcji!będących!w!posiadaniu!jej!akcjonariuszy.!!

Należy! rozważyć! ryzyko!niepowodzenia! tego!przedsięwzięcia,! które!może!być! spowodowane!np.!brakiem!
lub! niedostatecznym! popytem! na! oferowane! soczewki! i! sprzęt! okulistyczny,! błędnym! rozpoznaniem!
potrzeb! potencjalnych! klientów,! zmianami! regulacji! prawnych! lub! niespodziewanym! pojawieniem! się!
konkurencyjnej!firmy.!

Wystąpienie! zdarzeń! opisanych! w! powyższym! ryzyku!może! spowodować! ograniczenie! dynamiki! rozwoju!
Spółki,!niższe!wyniki!lub!utratę!części!zainwestowanych!środków.!

Spółka! stara! się!̨ ograniczyć! to! ryzyko! poprzez! szczegółowe! i! wnikliwe! badanie! rynku,! potrzeb! klientów!
i!rzetelną! ocenę! szans! rozwoju! na! rynkach! zagranicznych.!Ma! to! na! celu! wykluczenie! ekspansji! na! rynki!
mniej! chłonne.! Warto! również! zaznaczyć,! iż! akcjonariusze! Emitenta! dysponują! bardzo! szerokim!
doświadczeniem! w! budowaniu! sieci! sprzedaży! rozwiązań! okulistycznych.! Dzięki! temu! rozwój! kanałów!
dystrybucji! dla! Spółki! będzie! przebiegał! w! sposób! maksymalizujący! wydajność! oraz! efektywność!
przedsięwzięcia.!

!Ryzyko# utraty# kontraktów# z# kontrahentami# lub# składania# przez# ośrodki# medyczne#
nieregularnych#zamówień#

Emitent! w! ramach! prowadzonej! działalności! zawiera! kontrakty! ze! szpitalami,! klinikami! oraz! ośrodkami!
okulistycznymi.! Istnieje! ryzyko! utraty! kontraktów!w! przypadku! pojawienia! się! konkurencyjnych,! tańszych!
dostawców!soczewek!lub!innych!rozwiązań!oferowanych!przez!Emitenta!o!podobnych!parametrach!czy!zbyt!
długiego!okresu!oczekiwania!na!dostawę.!W!przypadku!zaistnienia!powyższych!czynników! istnieje! ryzyko,!
iż!realizacja! prognozowanych! wyników! oraz! zapowiadanej! strategii! rozwoju! będzie! utrudniona.! Emitent!
narażony! jest! również! na! ryzyko! związane! z! niewypłacalnością! lub! nieterminowym! realizowaniem!
należności!przez!kontrahentów.!Istnieje!ryzyko,!iż!znaczący!wzrost!wartości!niespłacanych!należności!może!
skutkować! pogorszeniem! się! płynności! finansowej! i! obniżeniem! sprawności! działania! na! rynku.! Szpitale!
i!ośrodki! okulistyczne! są! rozliczane! w! okresie! rocznym,! nie! muszą! zatem! składać! regularnych! zamówień!
co!dla!Emitenta!może!skutkować!utratą!płynności.!W!praktyce!może!wyglądać!to!tak,!że!Emitent!podpisuje!
kontrakt! z! danym! szpitalem! na! początku! roku,! zaopatrzy! magazyn! (w! celu! zachowania! terminowości!
dostawy),! po! czym! szpital! zakupi! towar! dopiero! na! koniec! roku! np.! w! ostatnim! dniu! trwania! umowy.!
Opóźnienia! zakupu! towaru! z! magazynu! Emitenta! mogą! być! również! spowodowane! remontem! bloku!
operacyjnego!czy!też!urlopem!chirurga.!

Emitent! minimalizuje! powyższe! ryzyko! poprzez! dostosowywanie! oferty! do! wymagań! rynkowych! oraz!
dążenie! do! utrzymywania! stanów! magazynowych! w! wysokości! proporcjonalnej! do! podpisanych!
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kontraktów,! co! pozwala! uniknąć! nieterminowości! w! dostawie! jak! również! składowania! zbyt! dużej! ilości!
towarów!w!magazynach,!co!mogłoby!doprowadzić!do!zachwiania!płynności!finansowej!Emitenta.!

!Ryzyko#zakupu#wadliwego#towaru#

Istnieje! ryzyko! związane! z! pogorszeniem! jakości! towaru! producenta.! Może! to! nastąpić! na! skutek! błędu!
pracownika! bądź! awarii! elementu! linii! technologicznej.! Od! sprzedawanych! przez! Emitenta! towarów!
wymagana! jest! wysoka! jakość! oraz! niezawodność.! Przypadkowe! wypuszczenie! wadliwej! partii! na! rynek!
może!skutkować!utratą!zaufania!odbiorców!w!odniesieniu!do!produktów!producenta,!a!to!w!konsekwencji!
może! mieć! przełożenie! na! Emitenta.! Taka! sytuacja! może! również! spowodować! realne! straty! finansowe!
obejmujące!również!koszty!utraconych!korzyści! spowodowanych!negatywną!opinią!odbiorców.!Na!skutek!
wycofania! wadliwej! serii! towaru! może! nastąpić! wypowiedzenie! kontraktu! przez! szpital! z! powodu!
nieterminowości!w!dostawie!soczewek!i!przejście!do!konkurencji.!!

Emitent!w! celu! zminimalizowania! powyższego! ryzyka! stara! się! kształtować! swoją! ofertę! towarów!w! taki!
sposób,! by! w! przypadku! wypuszczenia! wadliwej! serii! jednego! towaru! można! było! go! zastąpić! towarem!
o!zbliżonych! parametrach.! W! tym! celu! Emitent! stara! się! tak! dywersyfikować! zasoby! magazynowanego!
towaru! tak,! aby! poszczególne! rodzaje! soczewek! były! dostępne! od! różnych! producentów! jednocześnie.!
W!celu! uniknięcia! jakichkolwiek! problemów! z! jakością! sprzedawanych! towarów! Emitent! współpracuje!
z!producentami,! którzy! dbają! o! zachowanie! najwyższych! standardów! produkcji.! Dochowując! najwyższej!
staranności,!Emitent!nie! jest!w!stanie! jednak!wykluczyć!pojawienia!się!problemów!wynikających!z!działań!
osób!trzecich!(np.!producentów!towaru),!co!może!mieć!negatywne!przełożenie!na!wyniki!Emitenta.!

!Ryzyko#związane#z#prowadzeniem#innowacyjnej#działalności#

Działalność! Emitenta! związana! jest! z! nowoczesną! i! ciągle! rozwijającą! się! dziedziną! nauki,! co! mimo!
wieloletniego! doświadczenia! branżowego! zarządu! i! kadry! pracowniczej! Emitenta! może! wiązać! się!
z!ryzykiem! powstania! czynników! ryzyka! niezawartych! w! dotychczasowych! planach! i! przewidywaniach!
Emitenta.!!

W! celu! uniknięcia! takiego! zagrożenia! Emitent! na! bieżąco! monitoruje! sytuację! na! rynku! leczenia! zaćmy!
i!szerzej! okulistyki! poprzez! identyfikację! potencjalnych! zagrożeń! i! wczesne! wprowadzania! rozwiązań!
mających!na!celu! ich!neutralizację,! jednakże!mimo!to!nie! jest!w!stanie!ograniczyć!wystąpienia!wszystkich!
zdarzeń,!które!mogłyby!negatywnie!wpłynąć!na!wyniki!Emitenta.!

!Ryzyko# niepożądanych# lub# nieuczciwych# zachowań# obecnych# lub# byłych# pracowników#
Emitenta#lub#osób#trzecich#

Prowadzenie!działalności!gospodarczej!wiąże!się!z!ryzykiem!wynikającym!z!potencjalnych!nieuczciwych!lub!
innych! niepożądanych! zachowań! wśród! zatrudnionych! pracowników! (przyszłych,! obecnych! jak! również!
byłych).!Mogą!oni!świadomie,!lub!też!nieświadomie!działać!na!niekorzyść!Emitenta.!!

W!celu!minimalizacji!tego!ryzyka!Zarząd!bezpośrednio!nadzoruje!dobór!kadr!pracowniczych!oraz!monitoruje!
zachowania!pracowników.!

!Ryzyko#braku#wsparcia#ze#strony#lekarzy#

Ograniczenia!budżetowe!na!cele!edukacyjne!(zjazdy,!sympozja!naukowe,!konferencje)!mogą!spowodować!
wybór! oferty! firm! konkurencyjnych,! które! takie! spotkania! sponsorują! lub! obejmują! patronat! nad! takimi!
wydarzeniami.! W! wyniku! takich! działań! lekarze! mogą! faworyzować! rozwiązania! podmiotów!
konkurencyjnych.!

!Ryzyko#związane#ze#strukturą#akcjonariatu#Emitenta#

Członkowie! Zarządu! Emitenta:! Pani! Joanna! Kamińska,! Pan! Paweł! Ostaszewski,! Pan! Rafał! Rak! oraz! Pan!
Łukasz! Witczak! posiadają! na! dzień! sporządzenia! Dokumentu! Informacyjnego! łącznie! 1.812.000! akcji!
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Emitenta,! stanowiących! 51,99%! udziału! w! kapitale! zakładowym! Emitenta! oraz! w! ogólnej! liczbie! głosów!
na!walnym!zgromadzeniu!Emitenta.!

Dodatkowo!Pan!Henryk!Brunengraber!–!członek!Rady!Nadzorczej!Emitenta!posiada!559.000!akcji!Emitenta,!
stanowiących! 16,04%!udziału!w! kapitale! zakładowym!Emitenta! oraz!w!ogólnej! liczbie! głosów!na!walnym!
zgromadzeniu!Emitenta.!!!

Oznacza! to,! iż! akcjonariusze! ci! (w! przypadku! wspólnego! głosowania! na! walnym! zgromadzeniu)! będą!
posiadać! znaczący! wpływ! na!działalność! Spółki! i! kierunki! jej! rozwoju,! w! tym! m.in.! na!wybór! składu! jej!
organów.!

!Ryzyko#związane#z#pogorszeniem#się#wizerunku#Emitenta#

Wszelkie! negatywne! oceny! związane! z! działalnością! Emitenta! oraz! dotyczące! świadczonych! usług! mogą!
pogorszyć!wizerunek!Emitenta! i!wpłynąć!na!utratę!zaufania!klientów,! jednocześnie!może!to!spowodować!
znaczący! wzrost! środków! przeznaczanych! na! działania! marketingowe! w! celu! zniwelowania! zaistniałej!
sytuacji.! Pogorszenie! reputacji! Emitenta,! poza! utratą! zaufania! klientów,! mogłoby! również! doprowadzić!
do!rezygnacji! ze! współpracy! części! podmiotów! kooperujących! z! Emitentem! i! rozpoczęcie! korzystania!
z!towarów! oferowanych! przez! konkurencję,! co! mogłoby! niekorzystnie! wpłynąć! na! działalność,! pozycję!
rynkową,!sprzedaż,!wyniki!finansowe!i!perspektywy!rozwoju!Emitenta.!

Emitent! podejmuje! wszelkie! możliwe! kroki! celem! zminimalizowania! ryzyka! wystąpienia! zdarzeń,! które!
mogłyby! zostać! wykorzystane! przeciwko! niemu.! Emitent! stara! się! zapewnić! możliwie! najlepszą! jakość!
dostarczanych!klientom!towarów!oraz!zapewnić,!że!oferowane!towary!będą!wolne!od!wad,!aby!negatywne!
sytuacje! nie! zaistniały.! Nie! można! jednak! wykluczyć,! że! wraz! ze! wzrastającą! liczbą! podmiotów!
konkurencyjnych,!tzw.!czarny!PR!nie!zostanie!wykorzystany!przeciwko!Spółce.!

1.3.! Czynniki!ryzyka!związane!z!rynkiem!kapitałowym!

!Ryzyko#związane#z#wstrzymaniem#wprowadzenia#instrumentów#finansowych#do#obrotu#w#ASO#

Na! podstawie! art.! 78! ust.! 2! ustawy! o! obrocie,! w! przypadku,! gdy! wymaga! tego! bezpieczeństwo! obrotu!
w!ASO! lub! jest! zagrożony! interes! jego! uczestników,! Organizator! ASO,! na! żądanie! Komisji! wstrzymuje!
wprowadzenie! instrumentów! finansowych! do! obrotu! lub! wstrzymuje! rozpoczęcie! obrotu! wskazanymi!
instrumentami!finansowymi!na!okres!nie!dłuższy!niż!10!dni.!

!Ryzyko#związane#z#zawieszeniem#obrotu#instrumentami#finansowymi#w#ASO#

Organizator! Alternatywnego! Systemu! Obrotu,! na! podstawie! §! 11! ust.! 1! Regulaminu! Alternatywnego!
Systemu!Obrotu,!może! zawiesić!obrót! instrumentami! finansowymi!Emitenta!na!okres!nie!dłuższy!niż! trzy!
miesiące,!z!zastrzeżeniem!§!12!ust.!3!i!§!17c!ust.!5.!

1)! na!wniosek!Emitenta,!
2)! jeżeli!uzna,!że!wymaga!tego!interes!i!bezpieczeństwo!uczestników!obrotu.!

Na!podstawie! §! 11!ust.! 2!Organizator!ASO!w!przypadkach!określonych!przepisami! prawa! zawiesza!obrót!
instrumentami!finansowymi!Emitenta!na!okres!nie!dłuższy!niż!miesiąc.!

Na! podstawie! §! 12! ust.! 3! Regulaminu! ASO,! przed! podjęciem! decyzji! o! wykluczeniu! instrumentów!
finansowych!z!obrotu!Organizator!ASO!może!zawiesić!obrót!tymi!instrumentami!finansowymi.!Do!terminu!
zawieszenia!w!tym!przypadku!nie!stosuje!się!postanowienia!§!11!ust.!1!Regulaminu!ASO.!

Zgodnie!z!§!17cust.!1!Regulaminu!ASO,!jeżeli!Emitent!nie!przestrzega!zasad!lub!przepisów!obowiązujących!
w! alternatywnym! systemie! obrotu! lub! nie! wykonuje! lub! nienależycie! wykonuje! obowiązki! określone!
w!rozdziale! V! Regulaminu! ASO,! w! szczególności! obowiązki! określone! w! §! 15a,! §! 15b,! §! 17! –! 17b,!
Organizator!ASO!może,!w!zależności!od!stopnia!i!zakresu!powstałego!naruszenia!lub!uchybienia:!

1)! upomnieć!Emitenta,!
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2)! nałożyć!na!Emitenta!karę!pieniężną!w!wysokości!do!50.000!PLN.!

Zgodnie!z!§!17c!ust.!2!Organizator!ASO!podejmując!decyzję!o!nałożeniu!kary!upomnienia!lub!kary!pieniężnej!
może! wyznaczyć! Emitentowi! termin! na! zaniechanie! dotychczasowych! naruszeń! lub! podjęcie! działań!
mających! na! celu! zapobieżenie! takim! naruszeniom! w! przyszłości,! w! szczególności! może! zobowiązać!
Emitenta! do! publikowania! określonych! dokumentów! lub! informacji! w! trybie! i! na! warunkach!
obowiązujących!w!alternatywnym!systemie!obrotu.!

Zgodnie! z! §! 17c! ust.! 3,!w!przypadku,! gdy! Emitent! nie!wykonuje! nałożonej! na! niego! kary! lub! pomimo! jej!
nałożenia!nadal!nie!przestrzega!zasad!lub!przepisów!obowiązujących!w!alternatywnym!systemie!obrotu!lub!
nie!wykonuje! lub!nienależycie!wykonuje!obowiązki!określone!w!Rozdziale!V!Regulaminu!ASO,! lub! też!nie!
wykonuje!obowiązków!nałożonych!na!niego!na!podstawie!ust.!2,!Organizator!ASO!może:!

1)! nałożyć! na! Emitenta! karę! pieniężną,! przy! czym! kara! ta! łącznie! z! karą! pieniężną! nałożoną!
na!podstawie!ust.!1!pkt!2)!nie!może!przekraczać!50.000!PLN,!

2)! zawiesić!obrót!instrumentami!finansowymi!Emitenta!w!alternatywnym!systemie!obrotu,!
3)! wykluczyć!instrumenty!finansowe!Emitenta!z!obrotu!w!alternatywnym!systemie!obrotu.!

Do!terminu!zawieszenia,!o!którym!mowa!w!ust.!3!pkt!2)!nie!stosuje!się!postanowienia!§!11!ust.!1.!

Zgodnie! z! §! 18! ust.! 7! pkt.! 1,2! i! 3! Regulaminu! ASO,! w! przypadku! rozwiązania! lub! wygaśnięcia! umowy!
z!Autoryzowanym!Doradcą,!zawieszenia!prawa!do!jego!działania!lub!jego!skreślania!z!listy!autoryzowanych!
doradców,! Organizator! ASO! może! zawiesić! obrót! instrumentami! finansowymi! Emitenta! jeżeli! uzna,!
że!wymaga! tego! bezpieczeństwo! obrotu! lub! interes! uczestników! obrotu! w! Alternatywnym! Systemie!
Obrotu.!!

Ponadto! zgodnie! z! art.! 78! ust.! 3! Ustawy! o! obrocie! w! przypadku! gdy! obrót! określonymi! instrumentami!
finansowymi! jest! dokonywany! w! okolicznościach! wskazujących! na! możliwość! zagrożenia! prawidłowego!
funkcjonowania! alternatywnego! systemu! obrotu! lub! bezpieczeństwa! obrotu! dokonywanego! w! tym!
alternatywnym! systemie! obrotu,! lub! naruszenia! interesów! inwestorów,! na! żądanie! Komisji,! Organizator!
ASO!zawiesza!obrót!tymi!instrumentami!finansowymi!na!okres!nie!dłuższy!niż!miesiąc.!

!Ryzyko#związane#z#wykluczeniem#instrumentów#finansowych#z#obrotu#w#ASO#

Na! podstawie! §! 12! ust.! 1! Regulaminu! ASO! Organizator! ASO! może! wykluczyć! instrumenty! finansowe!
z!obrotu:!

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

2)! jeżeli!uzna,!że!wymaga!tego!interes!i!bezpieczeństwo!uczestników!obrotu,!
3)! 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,!
4)! wskutek!otwarcia!likwidacji!emitenta,!
5)! wskutek! podjęcia! decyzji! o! połączeniu! emitenta! z! innym! podmiotem,! jego! podziale! lub!

przekształceniu,! przy! czym! wykluczenie! instrumentów! finansowych! z! obrotu! może! nastąpić!
odpowiednio! nie! wcześniej! niż! z! dniem! połączenia,! dniem! podziału! (wydzielenia)! albo! z! dniem!
przekształcenia.!

Organizator!ASO!na!postawie!§!12!ust.!2!Regulaminu!ASO!wyklucza!instrumenty!finansowe!z!obrotu!w!ASO:!

1)! w!przypadkach!określonych!przepisami!prawa,!
2)! jeżeli!zbywalność!tych!instrumentów!stała!się!ograniczona,!
3)! w!przypadku!zniesienia!dematerializacji!tych!instrumentów,!
4)! po! upływie! 6! miesięcy! od! dnia! uprawomocnienia! się! postanowienia! o! ogłoszeniu! upadłości!

Emitenta!obejmującego!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.!
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Zgodnie!z!postanowieniami!art.!78!ust.!4!ustawy!o!obrocie,!Organizator!ASO!wyklucza!z!obrotu!wskazane!
przez!Komisję!instrumenty!finansowe!w!przypadku,!gdy!obrót!nimi!zagraża!w!sposób!istotny!prawidłowemu!
funkcjonowaniu! ASO! lub! bezpieczeństwu! obrotu! dokonywanego! w! ASO,! lub! powoduje! naruszenie!
interesów!inwestorów.!!

Zarówno! informacje! o! zawieszeniu,! jak! i! wykluczeniu! instrumentów! finansowych! z! obrotu! publikowane!
są!niezwłocznie!na!stronie!internetowej!Organizatora!ASO.!

!Ryzyko#związane#z#karami#administracyjnymi#nakładanymi#przez#KNF#

Na!podstawie!art.!10!ust.!5!ustawy!o!ofercie,!emitent!jest!zobowiązany!w!terminie!14!dni!od!wprowadzenia!
instrumentu! finansowych! do! obrotu! w! ASO,! do! przekazania! zawiadomienia! do! Komisji! o! wprowadzeniu!
instrumentów! finansowych! celem!dokonania!wpisu!do!ewidencji,! o! której!mowa!w!art.! 10!ust.! 1!ustawy!
o!ofercie.! W! przypadku,! gdy! Emitent! nie! wykonuje! albo! wykonuje! nienależycie! wskazany! obowiązek,!
Komisja!może!nałożyć!karę!pieniężną!do!wysokości!100.000!PLN.!!

Zgodnie!z!art.!176!ustawy!o!obrocie,!w!przypadkach!gdy!emitent!nie!wykonuje! lub!wykonuje!nienależycie!
obowiązki,!o!których!mowa!w!art.!157,!158! lub!160!ustawy!o!obrocie,!w!tym!w!szczególności!wynikające!
z!przepisów!wydanych!na!podstawie!art.!160!ust.!5,!Komisja!może:!!

1)! wydać!decyzję!o!wykluczeniu!papierów!wartościowych!z!obrotu,!
2)! nałożyć!karę!pieniężną!do!wysokości!1.000.000!PLN,!albo!
3)! wydać! decyzję! o! wykluczeniu! na! czas! określony! lub! bezterminowo,! papierów! wartościowych!

obrotu,!nakładając!jednocześnie!karę!pieniężną!określoną!w!pkt.!2.!!

Do!powyższych,!odpowiednio!stosuje!się!postanowienia!art.!96!ust.!5T8,!10!i!11!ustawy!o!ofercie.!

Ponadto,!zgodnie!z!postanowieniami!art.!176a!ustawy!o!obrocie,!w!przypadku,!gdy!Emitent!nie!wykonuje!
lub! nienależycie! wykonuje! obowiązki! wynikające! z! art.! 5! ustawy! o! obrocie,! Komisja! może! nałożyć! karę!
pieniężną!do!wysokości!1.000.000!PLN.!!

!Ryzyko#związane#z#obrotem#instrumentami#finansowymi#Emitentami#w#ASO#

Instrumenty! finansowe! Emitenta! nie! były! przedmiotem!notowań! ani! na! rynku! regulowanym,! ani!w!ASO.!
Po!ich! wprowadzeniu! do! ASO! nie! da! się! przewidzieć,! czy! będą! one! przedmiotem! aktywnego! obrotu.!
Płynność!instrumentów!finansowych!Emitenta!oraz!ich!kurs!stanowi!wypadkową!zleceń!kupna!i!sprzedaży!
składanych! przez! inwestorów.! Należy! przy! tym! podkreślić,! że! płynność! instrumentów! finansowych!
wprowadzonych!do!ASO!jest!o!wiele!niższa!niż!tych!będących!przedmiotem!obrotu!na!rynku!regulowanym.!
Nie!można! także! ocenić!w! jaki! sposób! będzie! się! kształtować! cena! instrumentów! finansowych! Emitenta.!
W!związku!z!powyższym!mogą!występować!trudności!w!zakupie!bądź!sprzedaży!dużej!ilości!akcji,!co!może!
przyczynić! się! odpowiednio! do! znaczącego! wzrostu/znaczącego! spadku! akcji! będących! przedmiotem!
obrotu,!a!w!skrajnych!przypadkach!braku!możliwości!ich!zakupu!bądź!sprzedaży.!Należy!zdawać!sobie!także!
sprawę! z! faktu,! że! inwestowanie! w! instrumenty! finansowe! będące! przedmiotem! obrotu! w! ASO! jest!
obarczone! większym! ryzykiem! niż! inwestowanie! w! instrumenty! finansowe! będące! przedmiotem! obrotu!
na!rynku! regulowanym,! papiery! skarbowe! czy! jednostki! uczestnictwa!w! funduszach! inwestycyjnych,! gdyż!
jak!wspomniano!wyżej,!są!to!instrumenty!dużo!mniej!płynne,!emitenci!są!z!reguły!firmami!mniejszymi!lub!
na!wcześniejszym!etapie!rozwoju,!co!oznacza!większą!podatność!na!zmiany!otoczenia!rynkowego.!Emitenci!
notowani! na! ASO! nie! podlegają! aż! tak! szerokim! obowiązkom! informacyjnym! i! rygorom! (sankcjom)! jak!
emitenci!na!rynku!głównym.!

Większość! z! powyższych! czynników! wpływających! na! ceny! instrumentów! finansowych! jest! niezależnych!
od!Emitenta! i! podejmowanych! przez! niego! działań.! Przewidzenie! sytuacji! związanej! z! wahaniami! cen!
instrumentów!finansowych!zarówno!w!krótkim,!średnim,!jak!i!długim!terminie!jest!bardzo!trudne.!
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3.!ROZDZIAŁ:!! 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!

!Instrumenty#finansowe#wprowadzane#do#alternatywnego#systemu#obrotu#na#rynku#NewConnect##

Na! podstawie! niniejszego! Dokumentu! Informacyjnego! do! obrotu! w! Alternatywnym! Systemie! Obrotu!
wprowadza!się!3.485.000!(trzy!miliony!czterysta!osiemdziesiąt!pięć!tysięcy)!akcji!zwykłych!na!okaziciela!serii!
A!o!wartości!nominalnej!0,10!PLN!każda.!

Akcje! serii! A! powstały! w! wyniku! podjęcia! uchwały! nr! 3! Nadzwyczajnego! Zgromadzenia! Wspólników!
CORELENS!sp.!z!o.o.!z!dnia!17! lutego!2014!r.!w!sprawie!przekształcenia!w!spółkę!akcyjną.!Przekształcenie!
w!spółkę!akcyjną!zostało!zarejestrowane!w!rejestrze!przedsiębiorców!KRS!w!dniu!26!lutego!2014!r.!

!#Uprzywilejowanie#akcji#Emitenta   #
Instrumenty! finansowe! Emitenta! nie! są! w! żaden! sposób! uprzywilejowane! w! rozumieniu! K.s.h.,!
w!szczególności! co! do! prawa! głosu,! prawa! do! dywidendy! oraz! co! do! podziału! majątku! w! przypadku!
likwidacji!Emitenta.!!

Instrumenty! finansowe! Spółki! nie! są! przedmiotem! świadczeń! dodatkowych! i! zabezpieczeń! związanych!!!!!!!!!!!!!!!!
z! instrumentami! finansowymi.! Żadnemu! z! akcjonariuszy! Spółki! nie! przysługują! uprawnienia! osobiste!
w!rozumieniu!art.!354!K.s.h.!!

!Ograniczenia#w#obrocie#akcjami# Emitenta#wynikające# ze# Statutu#Emitenta#oraz# zawartych#umów#
cywilnych#

Nie! istnieją! żadne! ograniczenia! wynikające! ze! Statutu! co! do! przenoszenia! praw! z! instrumentów!
finansowych!Spółki.!!

Członkowie!Zarządu!Spółki!–!Pani!Joanna!Kamińska,!Pan!Paweł!Ostaszewski,!Pan!Rafał!Rak!oraz!Pan!Łukasz!
Witczak,! którzy! posiadają! po! 453.000! akcji! Emitenta,! stanowiący! każdy! 13,00%! udziału! w! kapitale!
zakładowym! Emitenta! oraz! w! ogólnej! liczbie! głosów! na! walnym! zgromadzeniu! Emitenta,! podpisali! dnia!
7!kwietnia! 2014! r.! ! umowę! o! ograniczeniu! zbywalności! ww.! posiadanych! przez! siebie! akcji! Emitenta!
(„umowa!lockTup”).!

Przedmiotem! umowy! lockTup! jest! ograniczenie! zbywalności! wszystkich! posiadanych! przez! akcjonariusza!
akcji!Emitenta.!Umowa!lockTup!obowiązywać!będzie!od!dnia!jej!zawarcia!do!momentu!upływu!24!miesięcy!
od!dnia!pierwszego!dnia!notowania!w!alternatywnym!systemie!obrotu!na!rynku!NewConnect!akcji!serii!A.!

Po! dematerializacji! akcji! serii! A,! akcjonariusz! złoży! dyspozycję! blokady! zapisanych! na! rachunku! papierów!
wartościowych!akcji.!

!Ograniczenia# w# obrocie# akcjami# Emitenta# wynikające# z# Ustawy# o# obrocie# instrumentami#
finansowymi   #

Na! podstawie! art.! 161a! ustawy! o! obrocie! w! związku! z! art.! 39! ust.! 4! pkt! 3)! ustawy! o! obrocie,! zakazy,!
o!których! mowa! w! art.! 156T160! ustawy! o! obrocie! mają! zastosowanie! do! instrumentów! finansowych!
wprowadzonych!do!ASO!na!terytorium!Rzeczypospolitej!Polskiej.!!

Informacją! poufną! jest! zgodnie! z! art.! 154! ustawy! o! obrocie,! określona! w! sposób! precyzyjny,! informacja!
dotycząca,!bezpośrednio! lub!pośrednio,! jednego!lub!kilku!emitentów!instrumentów!finansowych,! jednego!
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lub!kilku! instrumentów!finansowych!albo!nabywania! lub!zbywania!takich! instrumentów,!która!nie!została!
przekazana!do!publicznej!wiadomości,!a!która!po!takim!przekazaniu!mogłaby!w!istotny!sposób!wpłynąć!na!
cenę! tych! instrumentów! finansowych! lub! na! cenę! powiązanych! z! nimi! pochodnych! instrumentów!
finansowych.!!

Informacja!ta:!

1)! jest! określona! w! sposób! precyzyjny,! wtedy! gdy! wskazuje! na! okoliczności! lub! zdarzenia,! które!
wystąpiły! lub! których!wystąpienia!można! zasadnie!oczekiwać,! a! jej! charakter!w!wystarczającym!
stopniu!umożliwia!dokonanie!oceny!potencjalnego!wpływu!tych!okoliczności!lub!zdarzeń!na!cenę!
lub! wartość! instrumentów! finansowych! lub! na! cenę! powiązanych! z! nimi! pochodnych!
instrumentów!finansowych;!

2)! mogłaby!po!przekazaniu!do!publicznej!wiadomości!w!istotny!sposób!wpłynąć!na!cenę!lub!wartość!
instrumentów!finansowych,!wtedy!gdyby!mogłaby!ona!zostać!wykorzystana!przy!podejmowaniu!
decyzji!inwestycyjnych!przez!racjonalnie!działającego!inwestora;!

3)! w! odniesieniu! do! osób! zajmujących! się! wykonywaniem! dyspozycji! dotyczących! instrumentów!
finansowych,!ma!charakter!informacji!poufnej,!również!wtedy,!gdy!została!przekazana!tej!osobie!
przez!inwestora!lub!inną!osobę!mającą!wiedzę!o!takich!dyspozycjach,!i!dotyczy!składanych!przez!
inwestora! dyspozycji! nabycia! lub! zbycia! instrumentów! finansowych,! przy! spełnieniu! przesłanek!
określonych!w!pkt!1!i!2.!

Zgodnie! z! postanowieniami! art.! 156! ust.! 1! i! 2! ustawy! o! obrocie,! każdy,! kto! posiada! informację! poufną!
w!związku!z!pełnieniem!funkcji!w!organach!spółki,!posiadaniem!w!spółce!akcji! lub!udziałów!lub!w!związku!
z!dostępem!do!informacji!poufnej!z!racji!zatrudnienia,!wykonywania!zawodu,!a!także!stosunku!zlecenia!lub!
innego!stosunku!prawnego!o!podobnym!charakterze!nie!może!wykorzystywać!takiej!informacji.!Obowiązek!
ten! spoczywa! w! szczególności! na! członkach! zarządu,! członkach! rady! nadzorczej,! prokurentach! lub!
pełnomocnikach! emitenta,! jego! pracownikach,! biegłych! rewidentach! albo! innych! osobach! pozostających!
z!emitentem!w!stosunku!zlecenia!lub!innym!stosunku!prawnym!o!podobnym!charakterze,!akcjonariuszach!
spółki! publicznej! lub! osobach! zatrudnionych! lub! pełniących! ww.! funkcje! w! podmiocie! zależnym! lub!
dominującym! wobec! emitenta! albo! osobach! pozostających! z! tym! podmiotem! w! stosunku! zlecenia! lub!
innym! stosunku! prawnym! o! podobnym! charakterze.! Wykorzystywać! informacji! poufnej! nie! mogą! także!
maklerzy! lub! doradcy,! a! także! osoby! posiadające! informację! poufną!w!wyniku! popełnienia! przestępstwa!
albo!uzyskaną!w!inny!sposób!niż!określony!powyżej,!jeżeli!taka!osoba!wiedziała!lub!przy!dołożeniu!należytej!
staranności!mogła!się!dowiedzieć,!że!jest!to!informacja!poufna.!!

Oprócz! zakazu! wykorzystania! informacji! poufnej,! ww.! osoby! są! zobowiązane! do! nieujawniania! tej!
informacji,!a!także!do!nieudzielania!rekomendacji!lub!nakłaniania!innych!osób!do!nabywania!lub!zbywania!
instrumentów!finansowych,!których!dotyczy!ta!informacja.!!

Zgodnie! z! art.! 156! ust! 3! uzyskanie! dostępu! do! informacji! poufnej! przez! osobę! prawną! lub! jednostkę!
organizacyjną!nieposiadającą!osobowości!prawnej,!rozciąga!zakaz,!o!którym!mowa!w!art.!156!ust.!1!ustawy!
o! obrocie! dotyczy! również! osób! fizycznych,! które! uczestniczą! w! podejmowaniu! decyzji! inwestycyjnych!
w!imieniu!lub!na!rzecz!tej!osoby!prawnej!lub!jednostki!organizacyjnej!nieposiadającej!osobowości!prawnej.!

Zgodnie!z!postanowieniami!art.!156!ust.!4!wykorzystaniem!informacji!poufnej!jest!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,! jeżeli!
instrumenty!te:!!

1)! są! dopuszczone! do! obrotu! na! rynku! regulowanym! na! terytorium! Rzeczypospolitej! Polskiej! lub!
któregokolwiek!z! innych!państw!członkowskich,! lub!są!przedmiotem!ubiegania!się!o!dopuszczenie!
do! obrotu! na! takim! rynku,! niezależnie! od! tego,! czy! transakcja,! której! przedmiotem! jest! dany!
instrument,! jest! dokonywana! na! tym! rynku,! albo! czy! transakcja! której! przedmiotem! jest! na! tym!
rynku,!albo!!

2)! nie!są!dopuszczone!do!obrotu!na! rynku! regulowanym!na! terytorium!Rzeczypospolitej!Polskiej! lub!
innego!państwa!członkowskiego,!a!ich!cena!lub!wartość!zależy!bezpośrednio!lub!pośrednio!od!ceny!
instrumentu!finansowego!określonego!w!pkt!1,!albo!!



!

!

!

!

CORELENS!S.A.!!|!!www.corelens.pl!!|!!DOKUMENT!INFORMACYJNY!!|!!16!marca!2015!r.!

!
!

!

Autoryzowany!Doradca:!Partners!&!Ventures!sp.!z!o.o.!
ul.!Wiślana!8,!00T317!Warszawa!|!eTmail:!info@pTv.com.pl!|!www:!www.pTv.com.pl!

Strona!
21!

!

3)! są! wprowadzone! do! alternatywnego! systemu! obrotu! organizowanego! na! terytorium!
Rzeczypospolitej!Polskiej,! lub!są!przedmiotem!ubiegania!się!o!wprowadzenie!do! takiego!systemu,!
niezależnie! od! tego,! czy! transakcja,! której! przedmiotem! jest! dany! instrument! finansowy,! jest!
dokonywana!w!tym!alternatywnym!systemie!obrotu,!albo!!

4)! nie! są! wprowadzone! do! alternatywnego! systemu! obrotu! organizowanego! na! terytorium!
Rzeczypospolitej! Polskiej,! a! ich! cena! lub! wartość! zależy! bezpośrednio! lub! pośrednio! od! ceny!
instrumentu!finansowego!określonego!w!pkt!3).!!

Zgodnie! z! art.! 156! ust.! 5! ustawy! o! obrocie,! ujawnieniem! informacji! poufnej! jest! przekazywanie,!
umożliwianie! lub! ułatwianie! wejścia! w! posiadanie! przez! osobę! nieuprawnioną! informacji! poufnej!
dotyczącej! jednego! lub! kilku! emitentów! instrumentów! finansowych,! jednego! lub! kilku! instrumentów!
finansowych!lub!nabywania!albo!zbywania!instrumentów!finansowych!wprowadzonych!do!ASO.!!

Na!podstawie!art.!158!ustawy!o!obrocie,!Emitent!instrumentów!finansowych!wprowadzonych!do!ASO,!jest!
zobowiązany! do! sporządzenia! i! prowadzenia! odrębnych! list! osób! fizycznych! posiadających! dostęp!
do!określonych! informacji! poufnych,! które! pozostają! z! emitentem! lub! z! innym! podmiotem,! działającym!
w!jego! imieniu! lub! na! jego! rzecz,!w! stosunku! pracy,! zlecenia! lub! innym! stosunku! prawnym!o! podobnym!
charakterze,!w!tym!pełniącym!funkcje!w!organach!nadzorczych!emitenta.!

Na!podstawie!art.!159!ustawy!o!obrocie,!osoby!wymienione!w!art.!156!ust.!1!ustawy!o!obrocie!nie!mogą!
w!czasie! trwania! okresu! zamkniętego,! nabywać! lub! zbywać! na! rachunek! własny! lub! osoby! trzeciej,! akcji!
emitenta!albo!dokonywać!na!rachunek!własny!lub!osoby!trzeciej,!innych!czynności!prawnych!powodujących!
lub!mogących!powodować!rozporządzenie!takimi!instrumentami!finansowymi.!!

Zgodnie!z!art.!159!ust.!1a!ustawy!o!obrocie!osoby!te!również!działając!jako!organ!osoby!prawnej,!w!czasie!
trwania! okresu! zamkniętego,! nie! mogą! 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.! Zgodnie! z! art.! 159! ust.! 1b!
ustawy!o!obrocie!przepisów!tych! (art.!159!ust.!1.! i!ust.!1a!ustawy!o!obrocie)!nie!stosuje!się!do!czynności!
dokonywanych!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,!do!czynności!dokonywanych!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,! do! czynności! dokonywanych! w!wyniku! złożenia! zapisu!
w!odpowiedzi! na! ogłoszone! wezwanie! do! zapisywania! się! na! sprzedaż! lub! zamianę! akcji,! zgodnie!
z!przepisami!ustawy!o!ofercie!publicznej,!do!czynności!dokonywanych!w!związku!z!obowiązkiem!ogłoszenia!
wezwania! do! zapisywania! się! na! sprzedaż! lub! zamianę! akcji,! zgodnie! z! przepisami! ustawy! o! ofercie!
publicznej,! do! czynności! dokonywanych! w! związku! z! wykonaniem! przez! dotychczasowego! akcjonariusza!
emitenta!prawa!poboru!oraz!do!czynności!dokonywanych!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.!

Okresem!zamkniętym!jest:!

1)! 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! wiadomości!
publicznej;!

2)!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!ustawy!o!obrocie!nie!posiadała!dostępu!
do!danych!finansowych,!na!podstawie!których!sporządzany!jest!raport;!
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3)!w!przypadku!raportu!półrocznego!T!miesiąc!przed!przekazaniem!raportu!do!publicznej!wiadomości!
lub!okres!pomiędzy!końcem!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!ustawy!o!obrocie!nie!posiadała!dostępu!do!danych!finansowych,!na!podstawie!
których!sporządzany!jest!raport;!

4)!w! przypadku! raportu! kwartalnego! T! dwa! tygodnie! przed! przekazaniem! raportu! do! publicznej!
wiadomości! lub! okres! pomiędzy! końcem! kwartału! 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! ustawy! o! obrocie! nie! posiadała! dostępu! do! danych!
finansowych,!na!podstawie!których!sporządzany!jest!raport.!

Zgodnie!z!postanowieniami!art.!160!ustawy!o!obrocie,!osoby!wchodzące!w!skład!organów!zarządzających!
lub!nadzorczych!emitenta!albo!będące!jego!prokurentami,!a!także!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,! są! obowiązane!
do!przekazywania!Komisji!oraz! temu!emitentowi! informacji!o! zawartych!przez! te!osoby!oraz!osoby!blisko!
z!nimi! związane! (zdefiniowane! w! art.! 160! ust.! 2),! na! własny! rachunek,! transakcjach! nabycia! lub! zbycia!
instrumentów!finansowych!powiązanych!z!tymi!papierami!wartościowymi.!

Emitent! jest!zobowiązany!do!niezwłocznego!udostępniania! informacji!otrzymanych!na!podstawie!art.!160!
ust.!1!ustawy!o!obrocie,!równocześnie!Organizatorowi!ASO!oraz!do!publicznej!wiadomości.!!

Na! podstawie! art.! 78! ust.! 2! ustawy! o! obrocie,! w! przypadku,! gdy! wymaga! tego! bezpieczeństwo! obrotu!
w!ASO! lub! jest! zagrożony! interes! jego! uczestników,! Organizator! ASO,! na! żądanie! Komisji! wstrzymuje!
wprowadzenie! instrumentów! finansowych! do! obrotu! lub! wstrzymuje! rozpoczęcie! obrotu! wskazanymi!
instrumentami!finansowymi!na!okres!nie!dłuższy!niż!10!dni.!

Zgodnie! z! postanowieniami! art.! 78! ust.! 3! ustawy! o! obrocie,! w! przypadku! gdy! obrót! instrumentami!
finansowymi! dokonywany! jest! w! okolicznościach! wskazujących! na! możliwość! zagrożenia! prawidłowego!
funkcjonowania! ASO! lub! bezpieczeństwa! obrotu! dokonywanego! w! ASO! lub! naruszenia! interesów!
inwestorów,!na!żądanie!Komisji!Organizator!ASO!zawiesza!obrót!tymi!instrumentami!finansowymi!na!okres!
nie!dłuższy!niż!miesiąc.!!

Zgodnie!z!postanowieniami!art.!78!ust.!4!ustawy!o!obrocie,!Organizator!ASO!wyklucza!z!obrotu!wskazane!
przez!Komisję!instrumenty!finansowe!w!przypadku,!gdy!obrót!nimi!zagraża!w!sposób!istotny!prawidłowemu!
funkcjonowaniu! ASO! lub! bezpieczeństwu! obrotu! dokonywanego! w! ASO,! lub! powoduje! naruszenie!
interesów!inwestorów.!

!Ograniczenia#w#obrocie#akcjami#Emitenta#wynikające#z#Ustawy#o#ofercie#publicznej   #
Na!podstawie!art.!4!pkt!20!ustawy!o!ofercie,!spółką!publiczną!jest!spółka,!w!której!co!najmniej!jedna!akcja!
jest!zdematerializowana!w!rozumieniu!przepisów!ustawy!o!obrocie.!!

Zgodnie!z!art.!69!ustawy!o!ofercie!publicznej,!każdy:!!

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

2)! kto!posiadał!co!najmniej!5%,!10%,!15%,!20%,!25%,!33%,!33!1/3%,!50%,!75%!albo!90%!ogólnej!liczby!
głosów!w!tej!spółce!i!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,!!

3)! kogo! dotyczy! zmiana! dotychczas! posiadanego! udziału! ponad! 33%! ogólnej! liczby! głosów! o! co!
najmniej!1%!ogólnej!liczby!głosów!!

jest!zobowiązany!niezwłocznie!zawiadomić!o!tym!Komisję!Nadzoru!Finansowego!oraz!spółkę!nie!później!niż!
w!terminie!4!dni!roboczych!od!dnia,!w!którym!dowiedział!się!o!zmianie!udziału!w!ogólnej!liczbie!głosów!lub!
przy!zachowaniu!należytej!staranności!mógł!się!o!niej!dowiedzieć.!!

Zawiadomienie,!o!którym!mowa!powyżej!zawiera!informacje!o:!!
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1)! dacie!i!rodzaju!zdarzenia!powodującego!zmianę!udziału,!której!dotyczy!zawiadomienie;!!
2)! liczbie!akcji!posiadanych!przed! zmianą!udziału! i! ich!procentowym!udziale!w!kapitale! zakładowym!

spółki!oraz!o!liczbie!głosów!z!tych!akcji!i!ich!procentowym!udziale!w!ogólnej!liczbie!głosów;!!
3)! liczbie! aktualnie! posiadanych! akcji! i! ich! procentowym!udziale!w! kapitale! zakładowym! spółki! oraz!

o!liczbie!głosów!z!tych!akcji!i!ich!procentowym!udziale!w!ogólnej!liczbie!głosów;!!
4)! informacje! dotyczące! zamiarów! dalszego! zwiększania! udziału! w! ogólnej! liczbie! głosów!w! okresie!

12!miesięcy! od! złożenia! zawiadomienia! oraz! celu! zwiększania! tego! udziału! T! w! przypadku! gdy!
zawiadomienie! jest! składane! w! związku! z! osiągnięciem! lub! przekroczeniem! 10%! ogólnej! liczby!
głosów;!!

5)! podmiotach!zależnych!od!akcjonariusza!dokonującego!zawiadomienia,!posiadających!akcje!spółki;!!
6)! osobach,! o! których! mowa! w! art.! 87! ust.! 1! pkt! 3! lit.! c! ustawy! o! ofercie,! tj.! o! podmiotach,!

w!przypadku!których!osiągnięcie!lub!przekroczenie!danego!progu!ogólnej!liczby!głosów!określonego!
w! przepisach! następuje!w! związku! z! posiadaniem! akcji! przez! osobę! trzecią,! z! którą! ten! podmiot!
zawarł!umowę,!której!przedmiotem!jest!przekazanie!uprawnienia!do!wykonywania!prawa!głosu.!!

W! przypadku! gdy! podmiot! zobowiązany! do! dokonania! zawiadomienia! posiada! akcje! różnego! rodzaju,!
zawiadomienie,!o!którym!mowa!powyżej!powinno!zawierać!także!informacje!określone!w!art.!69!ust.!4!pkt!
2! i! 3! ustawy! o! ofercie! publicznej! (tj.! informacje! o! liczbie! akcji! posiadanych! przed! zmianą! udziału! i! ich!
procentowym!udziale!w!kapitale! zakładowym!spółki! oraz!o! liczbie! głosów! z! tych!akcji! i! ich!procentowym!
udziale!w!ogólnej!liczbie!głosów,!a!także!informacje!o!liczbie!aktualnie!posiadanych!akcji!i!ich!procentowym!
udziale!w!kapitale!zakładowym!spółki!oraz!o!liczbie!głosów!z!tych!akcji!i!ich!procentowym!udziale!w!ogólnej!
liczbie!głosów)!odrębnie!dla!akcji!każdego!rodzaju.!!

W!przypadku!zmiany!zamiarów!dalszego!zwiększania!udziału!w!ogólnej!liczbie!głosów!w!okresie!12!miesięcy!
od! złożenia! zawiadomienia! oraz! celu! zwiększania! tego! udziału,! należy! niezwłocznie,! nie! później! niż!
w!terminie!3!dni!roboczych!od!zaistnienia!tej!zmiany,!poinformować!o!tym!Komisję!oraz!tę!spółkę.!!

Obowiązki!określone!w!art.!69!spoczywają!również!na!podmiocie,!który!osiągnął!lub!przekroczył!określony!
próg!ogólnej!liczby!głosów!w!związku!z:!!

1)! zajściem!innego!niż!czynność!prawna!zdarzenia!prawnego;!!
2)! nabywaniem! lub! zbywaniem! instrumentów! finansowych,! z! których!wynika! bezwarunkowe! prawo!

lub!obowiązek!nabycia!już!wyemitowanych!akcji!spółki!publicznej;!!
3)! pośrednim!nabyciem!akcji!spółki!publicznej.!!

W!przypadku,!o!którym!mowa!w!pkt.!2!powyżej,!zawiadomienie,!o!którym!mowa!w!art.!69!ust.!1,!zawiera!
również!informacje!o:!!

1)! liczbie! głosów! oraz! procentowym! udziale! w! ogólnej! liczbie! głosów,! jaką! posiadacz! instrumentu!
finansowego!osiągnie!w!wyniku!nabycia!akcji;!!

2)! dacie!lub!terminie,!w!którym!nastąpi!nabycie!akcji;!!
3)! dacie!wygaśnięcia!instrumentu!finansowego.!!

Obowiązki!określone!w!art.! 69!powstają! również!w!przypadku,! gdy!prawa!głosu! są! związane! z!papierami!
wartościowymi! stanowiącymi! przedmiot! zabezpieczenia;! nie! dotyczy! to! sytuacji,! gdy! podmiot,! na! rzecz,!
którego!ustanowiono!zabezpieczenie,!ma!prawo!wykonywać!prawo!głosu!i!deklaruje!zamiar!wykonywania!
tego! prawa! T! w! takim! przypadku! prawa! głosu! uważa! się! za! należące! do! podmiotu,! na! rzecz,! którego!
ustanowiono!zabezpieczenie.!!

Akcjonariusz!nie!może!wykonywać!prawa!głosu!z!akcji! spółki!publicznej!będących!przedmiotem!czynności!
prawnej!lub!innego!zdarzenia!prawnego!powodującego!osiągnięcie!lub!przekroczenie!danego!progu!ogólnej!
liczby! głosów,! jeżeli! osiągnięcie! lub! przekroczenie! tego! progu! nastąpiło! z! naruszeniem! obowiązku!
zawiadomienia,! określonego! w! ww.! art.! 69! Ustawy! o! ofercie! publicznej.! W! przypadku! naruszenia! tego!
obowiązku! prawo! głosu! z! takich! akcji! nie! jest! uwzględniane! przy! obliczaniu! wyniku! głosowania! nad!
uchwałami!walnego!zgromadzenia!akcjonariuszy!(art.!89!ust.!1!pkt!1!i!ust.!3).!!

Zgodnie!z!art.!87!obowiązki!dotyczące!zawiadomienia!spoczywają!odpowiednio:!!
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1)! również! na! podmiocie,! który! osiągnął! lub! przekroczył! określony! w! ustawie! próg! ogólnej! liczby!
głosów!w! związku! z!nabywaniem! lub! zbywaniem!kwitów!depozytowych!wystawionych!w! związku!
z!akcjami!spółki!publicznej;!!

2)! na!funduszu!inwestycyjnym!T!również!w!przypadku,!gdy!osiągnięcie!lub!przekroczenie!danego!progu!
ogólnej! liczby! głosów! określonego! w! tych! przepisach! następuje! w! związku! z! posiadaniem! akcji!
łącznie!przez:!!
a.! inne!fundusze!inwestycyjne!zarządzane!przez!to!samo!towarzystwo!funduszy!inwestycyjnych,!!
b.! inne! fundusze! inwestycyjne!utworzone!poza! terytorium!Rzeczypospolitej!Polskiej,! zarządzane!

przez!ten!sam!podmiot;!!
3)! również!na!podmiocie,!w!przypadku! którego!osiągnięcie! lub!przekroczenie!danego!progu!ogólnej!

liczby!głosów!określonego!w!tych!przepisach!następuje!w!związku!z!posiadaniem!akcji:!!
a.! przez! osobę! trzecią! w! imieniu! własnym,! lecz! na! zlecenie! lub! na! rzecz! tego! podmiotu,!

z!wyłączeniem! akcji! nabytych! w! ramach! wykonywania! czynności,! o! których! mowa! w! art.! 69!
ust.!2!pkt!2!ustawy!o!obrocie!instrumentami!finansowymi,!!

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

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

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

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

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

Obowiązki! wskazane! wyżej! powstają! również! w! przypadku,! gdy! prawa! głosu! są! związane! z! papierami!
wartościowymi!zdeponowanymi!lub!zarejestrowanymi!w!podmiocie,!który!może!nimi!rozporządzać!według!
własnego!uznania.!!

W!przypadkach,! o! których!mowa!w!pkt! 5! i! 6! powyżej,! obowiązki! zawiadomienia!mogą! być!wykonywane!
przez!jedną!ze!stron!porozumienia,!wskazaną!przez!strony!porozumienia.!!

Istnienie!porozumienia,!o!którym!mowa!w!pkt!5!powyżej,!domniemywa!się!w!przypadku!posiadania!akcji!
spółki!publicznej!przez:!!

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

2)! osoby!pozostające!we!wspólnym!gospodarstwie!domowym;!!
3)! mocodawcę! lub! jego! pełnomocnika,! niebędącego! firmą! inwestycyjną,! upoważnionego!

do!dokonywania! na! rachunku! papierów! wartościowych! czynności! zbycia! lub! nabycia! papierów!
wartościowych;!!

4)! jednostki!powiązane!w!rozumieniu!ustawy!z!dnia!29!września!1994!r.!o!rachunkowości.!!

Do!liczby!głosów,!która!powoduje!powstanie!obowiązków!określonych!powyżej:!!

1)! po! stronie! podmiotu! dominującego! –! wlicza! się! liczbę! głosów! posiadanych! przez! jego! podmioty!
zależne;!!

2)! po!stronie!pełnomocnika,!który!został!upoważniony!do!wykonywania!prawa!głosu!zgodnie!z!pkt.!4!T!
wlicza!się!liczbę!głosów!z!akcji!objętych!pełnomocnictwem;!!
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3)! wlicza! się! liczbę! głosów! z! wszystkich! akcji,! nawet! jeżeli! wykonywanie! z! nich! prawa! głosu! jest!
ograniczone!lub!wyłączone!z!mocy!statutu,!umowy!lub!przepisu!prawa.!

Na!podstawie!art.!75!ust.!3,!obowiązki!dotyczące!nabywania!znacznych!pakietów!akcji!wskazane!w!art.!72T
74!ustawy!o!ofercie!publicznej!nie!powstają!w!przypadku!nabycia!akcji!spółki,!której!akcje!wprowadzone!są!
wyłącznie!do!ASO.!

Zgodnie!z!art.!75!ust.!4!ustawy!o!ofercie!publicznej!akcje!obciążone!zastawem,!do!chwili!jego!wygaśnięcia,!
nie!mogą!być!przedmiotem!obrotu,!z!wyjątkiem!przypadku,!gdy!nabycie!tych!akcji!następuje!w!wykonaniu!
umowy! o! ustanowienie! zabezpieczenia! finansowego! w! rozumieniu! ustawy! z! dnia! 2! kwietnia! 2004! r.!
o!niektórych!zabezpieczeniach!finansowych!(Dz.!U.!Nr!91,!poz.!871,!z!2005!r.!Nr!83,!poz.!719!i!Nr!183,!poz.!
1538!oraz!z!2009!r.!Nr!42,!poz.!341).!Do!akcji! tych!stosuje!się! tryb!postępowania!określony!w!przepisach!
wydanych!na!podstawie!art.!94!ust.!1!pkt!1!ustawy!o!obrocie!instrumentami!finansowymi.!

!Ograniczenia# w# obrocie# akcjami# Emitenta# wynikające# z# Ustawy# o# ochronie# konkurencji#
i#konsumentów   #

Zgodnie!z!art.!13!Ustawy!o!ochronie!konkurencji! i! konsumentów!na!przedsiębiorców,!którzy!mają!zamiar!
dokonać!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,! (dla! łącznego! światowego! obrotu! przedsiębiorców! równowartość! 1.000.000.000! EUR)! nałożono!
obowiązek! zgłoszenia! zamiaru! koncentracji! 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.!W!art.!13!ust.!
2!Ustawy!o!ochronie!konkurencji!i!konsumentów!ustalono,!że!obowiązek!zgłoszenia!dotyczy!zamiaru:!!

1)! połączenia!dwóch!lub!więcej!samodzielnych!przedsiębiorców,!!
2)! przejęcia! T! poprzez! nabycie! lub! objęcie! akcji,! innych! papierów! wartościowych,! udziałów! lub!

w!jakikolwiek! inny! sposób! T! bezpośredniej! lub! pośredniej! kontroli! nad! jednym! lub! więcej!
przedsiębiorcami!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! poprzedzających! zgłoszenie! przekroczył! na! terytorium! Rzeczypospolitej! Polskiej!
równowartość!10.000.000!EUR.!!

Na! podstawie! art.! 14! Ustawy! o! ochronie! konkurencji! i! konsumentów! nie! podlega! zgłoszeniu! zamiar!
koncentracji:!!

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!EUR,!!

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

5)! przedsiębiorców!należących!do!tej!samej!grupy!kapitałowej.!!

Zgłoszenia!zamiaru!koncentracji!dokonują:!!

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

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

c.! 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,!!

d.! przedsiębiorca!nabywający!część!mienia!innego!przedsiębiorcy!T!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.!!

Zgodnie! z! art.! 18T19!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! i! 3! Ustawy! o! ochronie! konkurencji! i! konsumentów! Prezes! Urzędu! Ochrony!
Konkurencji!i!Konsumentów!określa!w!decyzji!termin!spełnienia!warunków!oraz!nakłada!na!przedsiębiorcę!
lub!przedsiębiorców!obowiązek!składania,!w!wyznaczonym!terminie,!informacji!o!realizacji!tych!warunków.!
Decyzje!w!sprawie!udzielenia!zgody!na!koncentrację!wygasają,! jeżeli!w!terminie!2!lat!od!dnia!ich!wydania!
koncentracja! nie! została! dokonana.! Prezes! Urzędu! Ochrony! Konkurencji! i! Konsumentów! może! nałożyć!
na!przedsiębiorcę! w! drodze! decyzji! karę! pieniężną! w! wysokości! nie! większej! niż! 10%! przychodu!
osiągniętego!w!roku!rozliczeniowym,!poprzedzającym!rok!nałożenia!kary,! jeżeli!przedsiębiorca!ten!choćby!
nieumyślnie! dokonał! koncentracji! bez! uzyskania! jego! zgody.! Prezes! Urzędu! Ochrony! Konkurencji!
i!Konsumentów! może! również! nałożyć! na! przedsiębiorcę! w! drodze! decyzji! karę! pieniężną! w! wysokości!
stanowiącej! równowartość! do! 50.000.000! EUR,! 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!EUR!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!
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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.! 528T550! K.s.h.! 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.!

W! myśl! art.! 96! i! 97! 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).!

!Ograniczenia# w# obrocie# akcjami# Emitenta# wynikające# z# Rozporządzenia# Rady# WE# 139/2004#
w#sprawie#kontroli#koncentracji#przedsiębiorstw##

Wymogi! w! zakresie! kontroli! koncentracji,! ograniczające! swobodny! obrót! akcjami,! wynikają! także!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
z! regulacji! zawartych! w! Rozporządzeniu! Rady! (WE)! nr! 139/2004! z! dnia! 20! stycznia! 2004! r.! w! sprawie!
kontroli! koncentracji! przedsiębiorców! (zwanego! dalej! Rozporządzeniem! w! Sprawie! Koncentracji).!
Rozporządzenie! w! Sprawie! Koncentracji! zawiera! uregulowania! dotyczące! tzw.! Koncentracji! o! wymiarze!
wspólnotowym,! a! więc! obejmujących! przedsiębiorstwa! i! powiązane! z! nimi! podmioty,! które! przekraczają!
określone!progi!obrotu! towarami! i! usługami.! Koncentracja!przedsiębiorstw!posiada!wymiar!wspólnotowy!
w!następujących!przypadkach:!!

1)! gdy! łączny! światowy! obrót! wszystkich! przedsiębiorstw,! uczestniczących! w! koncentracji,! wynosi!
więcej!niż!5.000.000.000!EUR,!oraz!!

2)! gdy! łączny! obrót! przypadający! na! Wspólnotę! Europejską! każdego! z! co! najmniej! dwóch!
przedsiębiorstw!uczestniczących!w!koncentracji!wynosi!więcej!niż!250.000.000!EUR,!chyba!że!każde!
z!przedsiębiorstw!uczestniczących!w!koncentracji!uzyskuje!więcej!niż!dwie!trzecie!swoich!łącznych!
obrotów,!przypadających!na!Wspólnotę,!w!jednym!i!tym!samym!państwie!członkowskim.!!

Koncentracja!przedsiębiorstw!ma!wymiar!wspólnotowy!również!w!przypadku,!gdy;!!

1)! łączny!światowy!obrót!wszystkich!przedsiębiorstw!uczestniczących!w!koncentracji!wynosi!więcej!niż!
2.500.000.000!EUR,!!

2)! w! każdym! z! co! najmniej! trzech! państw! członkowskich! łączny! obrót! wszystkich! przedsiębiorstw!
uczestniczących!w!koncentracji!wynosi!więcej!niż!100.000.000!EUR,!!

3)! w! każdym! z! co! najmniej! trzech! państw! członkowskich! łączny! obrót! wszystkich! przedsiębiorstw!
uczestniczących! w! koncentracji! wynosi! więcej! niż! 100.000.000! EUR,! z! czego! łączny! obrót!!
co!najmniej!dwóch!przedsiębiorstw!uczestniczących!w!koncentracji!wynosi!co!najmniej!25.000.000!
EUR,!oraz!!

4)! łączny!obrót,!przypadający!na!Wspólnotę!Europejską,!każdego!z!co!najmniej!dwóch!przedsiębiorstw!
uczestniczących! w! koncentracji! wynosi! więcej! niż! 100.000.000! EUR,! 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.!!

Rozporządzenie!w! Sprawie! Koncentracji! obejmuje!wyłącznie! koncentracje! prowadzące! do! trwałej! zmiany!
struktury!własnościowej!w!przedsiębiorstwie.!Koncentracje!wspólnotowe!podlegają! zgłoszeniu!do!Komisji!
Europejskiej!przed!ich!ostatecznym!dokonaniem,!a!po:!!

1)! zawarciu!umowy,!!
2)! ogłoszeniu!publicznej!oferty,!lub!!
3)! przejęciu!większościowego!udziału.!!
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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.! Informacje!o!subskrypcji!lub!sprzedaży!instrumentów!finansowych!będących!przedmiotem!
wniosku! o! wprowadzenie,! mających! miejsce! w! okresie! ostatnich! 12! miesięcy!
poprzedzających!datę!złożenia!wniosku!o!wprowadzenie!!

Czterech!akcjonariuszy!Emitenta!(osoby!fizyczne)!w!okresie!od!dnia!16!kwietnia!2014!r.!do!dnia!30!września!
2014!r.!dokonało!sprzedaży!części!posiadanych!przez!siebie!akcji!Emitenta!w!liczbie!136.410!na!rzecz!ośmiu!
podmiotów! (osób! fizycznych! i! prawnych,! niebędących! podmiotami! powiązanymi! z! Emitentem),! w! tym!
Animatora!Emitenta!(DM!BDM!S.A.).!Akcjonariusze!ci!nie!zawiadomili!Emitenta!o!szczegółach!zawieranych!
transakcji,!w!tym!ich!wartości!i!cenie!jednostkowej.!Jednocześnie!wg!wiedzy!Emitenta!transakcje!zawierane!
z!DM!BDM!S.A.!były!zawierane!po!cenie!jednostkowej!2,90!PLN!za!jedną!akcję.!

3.3.! Podstawa!prawna!emisji!instrumentów!finansowych!!

Akcje! serii! A! powstały! w! wyniku! podjęcia! uchwały! nr! 3! Nadzwyczajnego! Zgromadzenia! Wspólników!
CORELENS!sp.!z!o.o.!w!sprawie!przekształcenia!w!spółkę!akcyjną!(zaprotokołowanej!przez!Ilonę!Marchocką!
–!notariusza!w!Warszawie,!Rep!A!nr!772/2014).!Poniżej!przytoczono!treść!ww.!uchwały:!

!

Uchwała!nr!3!

z!dnia!17!lutego!2014!roku!

Nadzwyczajnego!Zgromadzenia!Wspólników!spółki!pod!firmą!

!CORELENS!sp.!z!o.o.!z!siedzibą!w!Warszawie!

w!sprawie!przekształcenia!spółki!z!ograniczoną!odpowiedzialnością!w!spółkę!akcyjną!

!

„Nadzwyczajne! Zgromadzenie! Wspólników! spółki! pod! firmą! CORELNS! spółka! z! ograniczona!
odpowiedzialnością! z! siedzibą! w! Warszawie,! działając! na! podstawie! art.! 551! i! 563! Kodeksu! spółek!
handlowych!postanawia:!
1.! przekształcić! CORELENS! spółka! z! ograniczona! odpowiedzialnością! z! siedzibą!w!Warszawie! („spółka!

przekształcana”)! w! spółkę! akcyjną! pod! firmą! CORELENS! Spółka! Akcyjna! z! siedzibą! w! Warszawie!
(„spółka!przekształcona”).!

2.! przyjąć!wartość!bilansową!majątku!spółki!(aktywów!netto)!przekształcanej!spółki!na!151.084,22!PLN!
(sto!pięćdziesiąt!jeden!tysięcy!osiemdziesiąt!cztery!złote!i!dwadzieścia!dwa!grosz).!

3.! ustalić! wysokość! kapitału! zakładowego! spółki! przekształconej! na! kwotę! 348.500! PLN! (trzysta!
czterdzieści!osiem!tysięcy!pięćset!złotych),!który!dzielić!się!będzie!na!3.485.000!(trzy!miliony!czterysta!
osiemdziesiąt!pięć!tysięcy)!akcji!zwykłych!na!okaziciela!serii!A!o!wartości!nominalnej!0,10!zł!(dziesięć!
groszy)!każda!akcja.!

4.! ustalić,! że! akcje! spółki! przekształconej! przysługują! dotychczasowym! wspólnikom! spółki!
przekształcanej.!!

5.! ponadto!ustalić,!że:!
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a)! akcje! spółki! przekształconej! zostaną! wydane! wspólnikom! spółki! przekształcanej,! którzy! złożą!
oświadczenie! o! uczestnictwie! w! spółce! przekształconej! zgodnie! z! art.! 564! §! 1! Kodeksu! spółek!
handlowych,!!

b)!akcje!serii!A!przyznane!wspólnikom!spółki!przekształcanej!uczestniczącym!w!przekształceniu!będą!
akcjami!zwykłymi!na!okaziciela,!nieuprzywilejowanymi,!

c)! łączna! kwota! wypłat! dla! wspólników! nie! uczestniczących! w! przekształceniu,! zgodnie! z! art.! 563!
pkt.!3!Kodeksu! spółek!handlowych,!nie!przekroczy!10%! (dziesięciu!procent)!wartości! bilansowej!
majątku! (aktywów!netto)! spółki! przekształcanej,! to! jest! kwoty! 15.108,42! (piętnaście! tysięcy! sto!
osiem!złotych!i!czterdzieści!dwa!grosze).!

!
Uchwała! została! podjęta! jednomyślnie,! tj.! liczbą! 3.485! (trzy! tysiące! czterysta! osiemdziesiąt! pięć)! głosów!
oddanych!za!uchwałą,!przy!braku!głosów!oddanych!przeciwko!uchwale!oraz!głosów!wstrzymujących!się.!!!

3.4.! Podmiot!prowadzący!rejestr!akcji!Emitenta!

Podmiotem! prowadzącym! rejestr! akcji! Emitenta! będzie! Krajowy! Depozyt! Papierów! Wartościowych! S.A.!
z!siedzibą! w!Warszawie.! Akcje! serii! A! od!momentu! ich! rejestracji! w! Krajowym! Depozycie,! na! podstawie!
umowy!(umowa!o!rejestrację),!o!której!mowa!w!art.!5!ustawy!o!ofercie,!nie!będą!miały!formy!dokumentu!
(dematerializacja).!

3.5.! Oznaczenie!dat,!od!których!akcje!Emitenta!uczestniczą!w!dywidendzie!!

Akcje!Emitenta!uczestniczą!w!dywidendzie!począwszy!od!zysku,!jaki!będzie!przeznaczony!do!podziału!za!rok!
obrotowy!kończący!się!31!grudnia!2014!r.!i!są!równe!w!prawach,!zwłaszcza!w!prawie!do!dywidendy.!!

Dnia!15! lipca!2014! ! r.!Nadzwyczajne!Walne!Zgromadzenie!Emitenta!zatwierdziło!sprawozdanie! finansowe!
za!rok! obrotowy! kończący! się! 31! grudnia! 2013! r.,! a! także! postanowiło! o! pokryciu! straty! netto! za! rok!
obrotowy!2013!r.!w!wysokości!179.254,57!PLN!z!zysków!lat!przyszłych.!

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

Akcje!serii!A!zostały!objęte!w!wyniku!przekształcenia!Corelens!sp.!z!o.o.!w!spółkę!akcyjną.!!

3.7.! Prawa!wynikające!z!instrumentów!finansowych!oraz!zasady!ich!realizacji!!

!Prawa#majątkowe#związane#z#akcjami#Emitenta##

Z!akcjami!Emitenta!związane!są!następujące!istotne!prawa!majątkowe:!

3.7.1.1.#Prawo#do#zbywania#akcji#Emitenta#(337#§#1#K.s.h.)##

Zgodnie!z!art.!337!§!1!K.s.h.!akcje!Emitenta!są!zbywalne.!

3.7.1.2.#Prawo#do#udziału#w#zysku#rocznym,#tj.#prawo#do#dywidendy#(art.#347l348#K.s.h.)##

Akcjonariusze!mają!prawo!do!udziału!w! zysku!wykazanym!w!sprawozdaniu! finansowym,! zbadanym!przez!
biegłego!rewidenta,!który!został!przeznaczony!przez!Walne!Zgromadzenie!do!wypłaty!akcjonariuszom.!!
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Uprawnionymi! do!dywidendy! za! dany! rok!obrotowy! są! akcjonariusze,! którym!przysługiwały! akcje!w!dniu!
dywidendy,!zwyczajne!walne!zgromadzenie!ustala!dzień!dywidendy!oraz!termin!wypłaty!dywidendy.!Dzień!
dywidendy!może!być!wyznaczony!na!dzień!powzięcia!uchwały,! albo!w!okresie! kolejnych! trzech!miesięcy,!
licząc!od!tego!dnia!stosownie!do!art.!348!§!3!K.s.h.!

3.7.1.3.# Prawo# pierwszeństwa# do# objęcia# nowych# akcji# w# stosunku# do# liczby# akcji# już# posiadanych,#
tj.#prawo#poboru#(art.#433#K.s.h.)#   #
Akcjonariusze! mają! prawo! pierwszeństwa! objęcia! nowych! akcji! w! stosunku! do! liczby! posiadanych! akcji.!
W!interesie!spółki!Walne!Zgromadzenie!może!pozbawić!akcjonariuszy!prawa!poboru!w!całości!lub!w!części.!
Uchwała! Walnego! Zgromadzenia! wymaga! większości! co! najmniej! 4/5! (czterech! piątych)! głosów.!
Pozbawienie!akcjonariuszy!prawa!poboru!akcji!może!nastąpić!w!przypadku,!gdy!zostało!to!zapowiedziane!
w!porządku!obrad!Walnego!Zgromadzenia.!

Większość!4/5!głosów!nie!jest!wymagana!w!przypadku,!gdy:!

1)! uchwała!o!podwyższeniu!kapitału!stanowi,!że!nowe!akcje!mają!być!objęte!w!całości!przez!instytucję!
finansową! (subemitenta)! z! obowiązkiem! oferowania! ich! następnie! akcjonariuszom! celem!
umożliwienia!im!wykonania!prawa!poboru!na!warunkach!określonych!w!uchwale,!

2)! uchwała! stanowi,! że! nowe! akcje! mają! być! objęte! przez! subemitenta! w! przypadku,! ! gdy!
akcjonariusze,!którym!służy!prawo!poboru,!nie!obejmą!części!lub!wszystkich!oferowanych!im!akcji.!!

3.5.1.4.#Prawo#do#udziału#w#majątku#Emitenta#pozostałym#po#zaspokojeniu#lub#zabezpieczeniu#wierzycieli#
w#przypadku#likwidacji#Emitenta#(art.#474#K.s.h.)###

Na!podstawie!art.!474!K.s.h.!po! zaspokojeniu! lub! zabezpieczeniu!wierzycieli! Spółki!może!nastąpić!podział!
pomiędzy! akcjonariuszy! majątku! spółki! pozostałego! po! takim! zaspokojeniu! lub! zabezpieczeniu,! ale! nie!
wcześniej!niż!po!upływie! roku!od!dnia!ostatniego!ogłoszenia!o!otwarciu! likwidacji! i!wezwaniu!wierzycieli.!
Majątek!pozostały!po!zaspokojeniu! lub!zabezpieczeniu!wierzycieli! spółki!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.!

3.5.1.5.#Prawo#do#ustanowienia#zastawu#lub#użytkowania#na#akcjach#(art.#340#§#3#K.s.h.)#

W! okresie,! gdy! akcje! spółki! publicznej,! na! których! ustanowiono! zastaw! lub! użytkowanie,! są! zapisane!
na!rachunkach! w! domu! maklerskim! lub! banku! prowadzącym! rachunki! papierów! wartościowych,! prawo!
głosu!z!tych!akcji!przysługuje!akcjonariuszowi.!

!Prawa#korporacyjne#związane#z#akcjami#Emitenta##

Z!akcjami!Emitenta!związane!są!następujące!istotne!prawa!korporacyjne:!!

3.7.2.1.#Prawo#do#udziału#w#Walnym#Zgromadzeniu#Akcjonariuszy#(art.#406¹#l#406³#K.s.h.)   #
Prawo!uczestniczenia!w!walnym!zgromadzeniu!spółki!publicznej!mają!tylko!osoby!będące!akcjonariuszami!
spółki! na! szesnaście! dni! przed! datą! walnego! zgromadzenia! (dzień! rejestracji! uczestnictwa! w! walnym!
zgromadzeniu).! Dzień! rejestracji! uczestnictwa! w! walnym! zgromadzeniu! jest! jednolity! dla! uprawnionych!
z!akcji! na! okaziciela! i! akcji! imiennych.! Uprawnieni! z! akcji! imiennych! i! świadectw! tymczasowych! oraz!
zastawnicy! i! użytkownicy,! którym! przysługuje! prawo! głosu,! mają! prawo! uczestniczenia! w! walnym!
zgromadzeniu! spółki! publicznej,! jeżeli! są! wpisani! do! księgi! akcyjnej! w! dniu! rejestracji! uczestnictwa!
w!walnym!zgromadzeniu.!!

Akcje! na!okaziciela!mające!postać!dokumentu!dają! prawo!uczestniczenia!w!walnym! zgromadzeniu! spółki!
publicznej,! jeżeli!dokumenty!akcji!zostaną!złożone!w!spółce!nie!później!niż!w!dniu!rejestracji!uczestnictwa!
w!walnym! zgromadzeniu! i! nie! będą! odebrane! przed! zakończeniem! tego! dnia.! Zamiast! akcji! może! być!
złożone! zaświadczenie! wydane! na! dowód! złożenia! akcji! u! notariusza,! w! banku! lub! firmie! inwestycyjnej!
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mających! siedzibę! lub! oddział! na! terytorium! Unii! Europejskiej! lub! państwa! będącego! stroną! umowy!
o!Europejskim! Obszarze! Gospodarczym,! wskazanych! w! ogłoszeniu! o! zwołaniu! walnego! zgromadzenia.!
W!zaświadczeniu!wskazuje!się!numery!dokumentów!akcji!i!stwierdza,!że!dokumenty!akcji!nie!będą!wydane!
przed!upływem!dnia!rejestracji!uczestnictwa!w!walnym!zgromadzeniu.!!

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.!
Listę!uprawnionych!z!akcji!na!okaziciela!do!uczestnictwa!w!walnym!zgromadzeniu!spółki!publicznej!spółka!
ustala! na! podstawie! akcji! złożonych! w! spółce! zgodnie! z! przepisami! oraz! wykazu! sporządzonego! przez!
podmiot! prowadzący! depozyt! papierów! wartościowych! zgodnie! z! przepisami! o! obrocie! instrumentami!
finansowymi.! Podmiot! prowadzący! depozyt! papierów! wartościowych! sporządza! wykaz,! na! podstawie!
wykazów! przekazywanych! nie! później! niż! na! dwanaście! dni! przed! datą! walnego! zgromadzenia! przez!
podmioty!uprawnione!zgodnie!z!przepisami!o!obrocie!instrumentami!finansowymi.!Podstawą!sporządzenia!
wykazów! przekazywanych! podmiotowi! prowadzącemu! depozyt! papierów! wartościowych! są! wystawione!
zaświadczenia! o! prawie! uczestnictwa! w! walnym! zgromadzeniu! spółki! publicznej.! Podmiot! prowadzący!
depozyt! papierów! wartościowych! udostępnia! spółce! publicznej! wykaz,! przy! wykorzystaniu! środków!
komunikacji! elektronicznej!nie!później!niż!na! tydzień!przed!datą!walnego!zgromadzenia.! Jeżeli! z!przyczyn!
technicznych!wykaz!nie!może!zostać!udostępniony!w!taki!sposób,!podmiot!prowadzący!depozyt!papierów!
wartościowych!wydaje!go!w!postaci!dokumentu!sporządzonego!na!piśmie!nie!później!niż!na!sześć!dni!przed!
datą!walnego!zgromadzenia;!wydanie!następuje!w!siedzibie!organu!zarządzającego!podmiotem.!

3.7.2.2.#Prawo#do#głosowania#na#Walnym#Zgromadzeniu#(art.#411#K.s.h.)#   #
Jedna! akcja! daje! prawo! do! jednego! głosu! na! Walnym! Zgromadzeniu.! Akcjonariusz! może! głosować!
odmiennie!z!każdej!z!posiadanych!akcji.!

3.7.2.3.#Prawo#do#złożenia#wniosku#o#zwołanie#Nadzwyczajnego#Walnego#Zgromadzenia#oraz#do#złożenia#
wniosku#o#umieszczenie#w#porządku#obrad#poszczególnych#spraw#i#projektów#uchwał#(art.#400l401#K.s.h.)##

Akcjonariusz! lub! akcjonariusze! reprezentujący! co! najmniej! jedną! dwudziestą! kapitału! zakładowego!mogą!
żądać! zwołania! nadzwyczajnego! walnego! zgromadzenia! i! umieszczenia! określonych! spraw! w! porządku!
obrad! tego! zgromadzenia;! statut! może! upoważnić! do! żądania! zwołania! nadzwyczajnego! walnego!
zgromadzenia! akcjonariuszy! reprezentujących!mniej! niż! jedną! dwudziestą! kapitału! zakładowego.! Żądanie!
zwołania! nadzwyczajnego! walnego! zgromadzenia! należy! złożyć! zarządowi! na! piśmie! lub! w! postaci!
elektronicznej.!!

Jeżeli! w! terminie! dwóch! tygodni! od! dnia! przedstawienia! żądania! zarządowi! nadzwyczajne! walne!
zgromadzenie!nie!zostanie!zwołane,!sąd!rejestrowy!może!upoważnić!do!zwołania!nadzwyczajnego!walnego!
zgromadzenia! akcjonariuszy! występujących! z! tym! żądaniem.! Sąd! wyznacza! przewodniczącego! tego!
zgromadzenia.! Zgromadzenie! podejmuje! uchwałę! rozstrzygającą,! czy! koszty! zwołania! i! odbycia!
zgromadzenia!ma!ponieść!spółka.!Akcjonariusze,!na!żądanie!których!zostało!zwołane!zgromadzenie,!mogą!
zwrócić! się! do! sądu! rejestrowego! o! zwolnienie! z! obowiązku! pokrycia! kosztów! nałożonych! uchwałą!
zgromadzenia.!!

Akcjonariusz! lub! akcjonariusze! reprezentujący! co! najmniej! jedną! dwudziestą! kapitału! zakładowego!mogą!
żądać! umieszczenia! określonych! spraw! w! porządku! obrad! najbliższego! walnego! zgromadzenia.! Żądanie!
powinno! zostać! zgłoszone! zarządowi! nie! później! niż! na! dwadzieścia! jeden! dni! przed! wyznaczonym!
terminem! zgromadzenia.! Żądanie! powinno! zawierać! uzasadnienie! lub! projekt! uchwały! dotyczącej!
proponowanego! punktu! porządku! obrad.! Żądanie! może! zostać! złożone! w! postaci! elektronicznej.! Zarząd!
Emitenta! jest! obowiązany! niezwłocznie,! jednak! nie! później! niż! na! osiemnaście! dni! przed! wyznaczonym!
terminem! walnego! zgromadzenia,! ogłosić! zmiany! w! porządku! obrad,! wprowadzone! na! żądanie!
akcjonariuszy.!!

Akcjonariusz! lub! akcjonariusze! spółki! publicznej! reprezentujący! co! najmniej! jedną! dwudziestą! kapitału!
zakładowego! mogą! przed! terminem! walnego! zgromadzenia! zgłaszać! spółce! na! piśmie! lub! przy!
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wykorzystaniu! środków! komunikacji! elektronicznej! projekty! uchwał! dotyczące! spraw!wprowadzonych! do!
porządku! obrad!walnego! zgromadzenia! lub! spraw,! które!mają! zostać! wprowadzone! do! porządku! obrad.!
Spółka!niezwłocznie!ogłasza!projekty!uchwał!na!stronie!internetowej.!Każdy!z!akcjonariuszy!może!podczas!
walnego!zgromadzenia!zgłaszać!projekty!uchwał!dotyczące!spraw!wprowadzonych!do!porządku!obrad.!

3.7.2.4.!Prawo!do!zaskarżania!uchwał!Walnego!Zgromadzenia!(art.!422K427!K.s.h)!

Uchwała! Walnego! Zgromadzenia! sprzeczna! ze! Statutem! bądź! dobrymi! obyczajami! i! godząca! w! interes!
Spółki! lub! mająca! na! celu! pokrzywdzenie! akcjonariusza,! może! być! zaskarżona! w! drodze! wytoczonego!
przeciwko!Spółce!powództwa!o!uchylenie!uchwały.!

Prawo! do! wytyczenia! powództwa! o! uchylenie! uchwały! Walnego! Zgromadzenia! przysługuje! Zarządowi,!
Radzie!Nadzorczej!oraz!poszczególnym!członkom!tych!organów!lub!akcjonariuszowi,!który:!!

1)! głosował! przeciwko! uchwale,! a! po! jej! powzięciu! zażądał! zaprotokołowania! sprzeciwu! (wymóg!
głosowania!nie!dotyczy!akcji!niemej),!!

2)! został!bezzasadnie!niedopuszczony!do!udziału!w!Walnym!Zgromadzeniu,!!
3)! nie! był! obecny! na! Walnym! Zgromadzeniu,! gdy! Walne! Zgromadzenie! zwołane! zostało! w! sposób!

wadliwy!lub!podjęto!uchwałę!w!sprawie!nieobjętej!porządkiem!obrad.!

3.7.2.5.#Prawo#do#uzyskania#informacji#o#Spółce#w#zakresie#i#w#sposób#określony#przepisami#prawa#(art.#
428#K.s.h)##

Podczas! obrad! Walnego! Zgromadzenia! Zarząd! jest! zobowiązany! do! udzielenia! akcjonariuszowi! na! jego!
żądanie! informacji! dotyczących! Spółki,! jeżeli! jest! to! uzasadnione! dla! oceny! sprawy! objętej! porządkiem!
obrad.!Zarząd!może!udzielić!informacji!na!piśmie!poza!walnym!zgromadzeniem,!jeżeli!przemawiają!za!tym!
ważne! powody,! z! tym,! że! nie! później! niż!w! terminie! dwóch! tygodni! od! dnia! zgłoszenia! żądania! podczas!
walnego!zgromadzenia.!!

Zarząd!odmawia!udzielenia!informacji,! jeżeli!mogłoby!to!wyrządzić!szkodę!spółce,!spółce!z!nią!powiązanej!
albo!spółce! lub!spółdzielni! zależnej,!w!szczególności!przez!ujawnienie! tajemnic! technicznych,!handlowych!
lub! organizacyjnych! przedsiębiorstwa.! Członek! zarządu! może! odmówić! udzielenia! informacji,! jeżeli!
udzielenie! informacji! mogłoby! stanowić! podstawę! jego! odpowiedzialności! karnej,! cywilnoprawnej! bądź!
administracyjnej.!Odpowiedź!uznaje!się!za!udzieloną,!jeżeli!odpowiednie!informacje!są!dostępne!na!stronie!
internetowej! spółki! w! miejscu! wydzielonym! na! zadawanie! pytań! przez! akcjonariuszy! i! udzielanie! im!
odpowiedzi.! W! przypadku! zgłoszenia! przez! akcjonariusza! poza! walnym! zgromadzeniem! wniosku!
o!udzielenie!informacji!dotyczących!spółki,!zarząd!może!udzielić!akcjonariuszowi!informacji!na!piśmie.!!

Akcjonariusz,! któremu! odmówiono! ujawnienia! żądanej! informacji! podczas! obrad!Walnego! Zgromadzenia!
i!który!zgłosił!sprzeciw!do!protokołu,!ma!prawo!do!złożenia!wniosku!do!sądu!rejestrowego!o!zobowiązanie!
Zarządu! do! udzielenia! informacji,! o! których! mowa! w! art.! 428! §! 1! K.s.h.! (art.! 429! §! 1! K.s.h.)! lub!
o!zobowiązanie! Emitenta! do! ogłoszenia! informacji! udzielonych! innemu! akcjonariuszowi! poza! Walnym!
Zgromadzeniem!Akcjonariuszy!na!podstawie!art.428!§!5!i!6!K.s.h.!(art.!429!§!2!K.s.h.).!

3.7.2.6.#Prawo#do#wniesienia#powództwa#przeciwko#członkom#Zarządu#Emitenta#lub#innym#osobom,#które#
wyrządziły#szkodę#Emitentowi#(art.#486l487#K.s.h.)#   #
!Jeżeli! Emitent! nie! wytoczy! powództwa! o! naprawienie! wyrządzonej!mu! szkody! w! terminie! roku! od! dnia!
ujawnienia!czynu!wyrządzającego!szkodę,!każdy!akcjonariusz!lub!osoba,!której!służy!inny!tytuł!uczestnictwa!
w! zyskach! lub! podziale! majątku,! może! wnieść! pozew! o! naprawienie! szkody! wyrządzonej! Emitentowi,!
a!osoby!obowiązane!do!naprawienia!szkody!nie!mogą!powoływać!się!na!uchwałę!Walnego!Zgromadzenia!
udzielającą!im!absolutorium!ani!na!dokonane!przez!Emitenta!zrzeczenie!się!roszczeń!o!odszkodowanie.!

3.7.2.7.! Prawo! do! żądania! wyboru! Rady! Nadzorczej! Spółki! w! drodze! głosowania! oddzielnymi! grupami!
(art.!385!§!3!K.s.h.)!!

Na! wniosek! akcjonariuszy,! reprezentujących! co! najmniej! jedną! piątą! kapitału! zakładowego,! wybór! Rady!
Nadzorczej! powinien! być! dokonany! w! drodze! głosowania! oddzielnymi! grupami,! nawet! gdy! Statut!
przewiduje!inny!sposób!powołania!Rady!Nadzorczej.!
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Prawo!do! żądania,! aby! spółka!handlowa,! będąca! akcjonariuszem!Emitenta!udzieliła! informacji! na!piśmie,!
czy!pozostaje!ona!w!stosunku!dominacji!lub!zależności!w!rozumieniu!art.!4!§!1!pkt!4!K.s.h.!wobec!określonej!
spółki!handlowej!lub!spółdzielni,!będącej!akcjonariuszem!Emitenta!(art.!6!§!4!i!§!5!K.s.h.).!

Akcjonariusz,! wspólnik,! członek! zarządu! albo! rady! nadzorczej! Emitenta! ma! prawo! zwrócić! się! do! spółki!
handlowej! z! żądaniem! udzielenia! informacji! na! piśmie! czy! pozostaje! ona! w! stosunku! dominacji! lub!
zależności!w!rozumieniu!powyższych!przepisów!K.s.h.,!wobec!określonej!spółki!handlowej!albo!spółdzielni!
będącej! również! akcjonariuszem! Emitenta.! Akcjonariusz,! wspólnik,! członek! zarządu! albo! rady! nadzorczej!
Emitenta! może! żądać! również! ujawnienia! liczby! akcji! Emitenta! lub! głosów! na! Walnym! Zgromadzeniu!
Emitenta,! jakie! ta! spółka! handlowa! posiada,! w! tym! także! jako! zastawnik,! użytkownik! lub! na! podstawie!
porozumień! z! innymi! osobami.! Żądanie! udzielenia! informacji! oraz! odpowiedzi! powinny! być! złożone!
na!piśmie.!

3.7.2.8.! Prawo! do! żądania,! aby! spółka! handlowa,! będąca! akcjonariuszem! Emitenta! udzieliła! informacji!
na!piśmie,! czy! pozostaje! ona!w! stosunku!dominacji! lub! zależności!w! rozumieniu! art.! 4! §! 1! pkt! 4! K.s.h.!
wobec! określonej! spółki! handlowej! lub! spółdzielni,! będącej! akcjonariuszem! Emitenta! (art.! 6! §! 4! i! §! 5!
K.s.h.)!!

Akcjonariusz,! wspólnik,! członek! zarządu! albo! rady! nadzorczej! Emitenta! ma! prawo! zwrócić! się! do! spółki!
handlowej! z! żądaniem! udzielenia! informacji! na! piśmie! czy! pozostaje! ona! w! stosunku! dominacji! lub!
zależności!w!rozumieniu!powyższych!przepisów!K.s.h.,!wobec!określonej!spółki!handlowej!albo!spółdzielni!
będącej! również! akcjonariuszem! Emitenta.! Akcjonariusz,! wspólnik,! członek! zarządu! albo! rady! nadzorczej!
Emitenta! może! żądać! również! ujawnienia! liczby! akcji! Emitenta! lub! głosów! na! Walnym! Zgromadzeniu!
Emitenta,! jakie! ta! spółka! handlowa! posiada,! w! tym! także! jako! zastawnik,! użytkownik! lub! na! podstawie!
porozumień! z! innymi! osobami.! Żądanie! udzielenia! informacji! oraz! odpowiedzi! powinny! być! złożone!
na!piśmie.!

3.7.2.9.!Prawa!związane!z!dokumentacją!Emitenta:!

−! Prawo!do!przeglądania!księgi!akcyjnej!i!żądania!wydania!odpisu!księgi!akcyjnej!(art.!341!K.s.h.),!!
−! Prawo! do! otrzymania! odpisów! sprawozdania! Zarządu! z! działalności! Emitenta! i! sprawozdania!

finansowego! wraz! z! odpisem! sprawozdania! Rady! Nadzorczej! oraz! opinii! biegłego! rewidenta!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(art.!395!K.s.h.),!!

−! Prawo! do! dostępu! do! informacji! i! dokumentacji! dotyczących!Walnego! Zgromadzenia! wynikające!
z!obowiązku!Spółki!zamieszczania!ich!na!stronie!internetowej!(art.!402²!K.s.h),!!

−! Prawo!do!przeglądania! listy!akcjonariuszy!w! lokalu!Spółki,!prawo!do!żądania! sporządzenia!odpisu!
listy! akcjonariuszy! uprawnionych! do! udziału! w! Walnym! Zgromadzeniu! Akcjonariuszy,! prawo!
do!żądania!wydania!odpisu!wniosków!w!sprawach!objętych!porządkiem!WZA,!prawo!akcjonariusza!
do!żądania!przesłania!mu!listy!akcjonariuszy!nieodpłatnie!pocztą!elektroniczną!(art.!407!K.s.h.),!!

−! Prawo! do! przeglądania! księgi! protokołów!WZA! oraz! prawo! do! otrzymania! poświadczonych! przez!
Zarząd!odpisów!uchwał,!prawo!do!dostępu!do!wyników!głosowań!wynikające! z!obowiązku!Spółki!
zamieszczania!ich!na!stronie!internetowej!(art.!421!K.s.h.),!!

−! Prawo! do! przeglądania! dokumentów! związanych! z! połączeniem,! podziałem! lub! przekształceniem!
Emitenta!(art.!505,!540,!561!K.s.h.),!

Prawo! żądania! akcjonariusza! lub! akcjonariuszy! spółki! publicznej,! posiadających! co! najmniej! 5%! ogólnej!
liczby! głosów,! aby! Walne! Zgromadzenie! podjęło! uchwałę! w! sprawie! zbadania! przez! biegłego,! na! koszt!
Emitenta,! określonego! zagadnienia! związanego! z! utworzeniem! spółki! lub! prowadzeniem! jej! spraw!
(rewident! do! spraw! szczególnych);! akcjonariusze! ci! mogą! w! tym! celu! żądać! zwołania! Nadzwyczajnego!
Walnego!Zgromadzenia!lub!żądać!umieszczenia!sprawy!podjęcia!tej!uchwały!w!porządku!obrad!najbliższego!
Walnego! Zgromadzenia! oraz! wystąpienia! do! sądu! rejestrowego! o! wyznaczenie! rewidenta! (art.! 84! i! 85!
Ustawy!o!ofercie!publicznej).!
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3.8.! Określenie!podstawowych!zasad!polityki!Emitenta!co!do!wypłaty!dywidendy!w!przyszłości!!

W! 2014! r.! priorytetem! Emitenta! była! realizacja! założonej! strategii! rozwoju! i! rozszerzanie! portfolio!
oferowanych!towarów.!Począwszy!od!roku!2015!r.,!po!osiągnięciu!stabilizacji!przychodów,!rentowości!oraz!
zaspokojenia! planowanych! potrzeb! inwestycyjnych,! Zarząd! spółki! będzie! rekomendował! wypłacanie!
dywidendy.!

3.9.! Informacje! o! zasadach! opodatkowania! dochodów! związanych! z! posiadaniem! i! obrotem!
instrumentami!finansowymi!objętymi!Dokumentem!Informacyjnym!!

Dokument!Informacyjny!zawiera!ogólne!informacje!dotyczące!zasad!opodatkowania!dochodów!związanych!
z! posiadaniem! akcji.! Wszyscy! inwestorzy! w! celu! uzyskania! szczegółowych! informacji! dotyczących!
konkretnych!sytuacji!powinni!skorzystać!z!usług!osób!posiadających!specjalistyczną!wiedzę,!tj.!adwokatów,!
radców!prawnych!lub!doradców!podatkowych.!!

!Opodatkowanie#dochodów#osób#prawnych##

Ustawa! z! dnia! z! dnia! 15! lutego! 1992! r.! o! podatku! dochodowym! od! osób! prawnych! (t.j.! Dz.! U.! z! 2011!!!!!!!!!!!!
nr! 74! poz.397! z! późn.! zm.,! w! art.! 7! stanowi,! iż! przedmiotem! opodatkowania! podatkiem! dochodowym!!!
od!osób! prawnych! jest! dochód! bez! względu! na! rodzaj! źródeł! przychodów,! z! jakich! dochód! ten! został!
osiągnięty;! w! wypadkach,! o! których! mowa! w! art.! 21! i! 22! powyższej! ustawy,! czyli! m.in.! dochodów!
(przychodów)!z!dywidend!oraz!innych!przychodów!z!tytułu!udziału!w!zyskach!osób!prawnych,!przedmiotem!
opodatkowania!jest!przychód.!Zgodnie!z!art.!22!ust.!1!updop!dochody!(przychody)!z!dywidend!oraz!innych!
przychodów! z! tytułu! udziału! w! zyskach! osób! prawnych! mających! siedzibę! lub! zarząd! na! terytorium!
Rzeczypospolitej!Polskiej!podlegają!opodatkowaniu!podatkiem!w!wysokości!19%!uzyskanego!przychodu.!

Zwalnia!się!w!ust.!4!omawianego!artykułu!od!podatku!dochodowego!dochody!(przychody)!z!dywidend!oraz!
inne!przychody!z!tytułu!udziału!w!zyskach!osób!prawnych,!jeżeli!spełnione!są!łącznie!następujące!warunki:!

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

2)! uzyskującym!dochody!(przychody)!z!dywidend!oraz!inne!przychody!z!tytułu!udziału!w!zyskach!osób!
prawnych,! o! których! mowa! w! pkt! 1,! jest! spółka! podlegająca! w! Rzeczypospolitej! Polskiej! ! lub!
w!innym!niż!Rzeczpospolita!Polska!państwie!członkowskim!Unii!Europejskiej!lub!w!innym!państwie!
należącym! do! Europejskiego! Obszaru! Gospodarczego,! opodatkowaniu! podatkiem! dochodowym!
od!całości!swoich!dochodów,!bez!względu!na!miejsce!ich!osiągania;!

3)! spółka,!o!której!mowa!w!pkt!2,!posiada!bezpośrednio!nie!mniej!niż!10%!udziałów!(akcji)!w!kapitale!
spółki,!o!której!mowa!w!pkt!1;!

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

Zwolnienie,!o!którym!mowa!powyżej,!znajdzie!zastosowanie!zgodnie!z!art.!22!ust!4a!i!4b!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!w!ust.!4!pkt!3,!nieprzerwanie!przez!okres!
dwóch! lat! lub!gdy!okres!dwóch! lat!nieprzerwanego!posiadania!udziałów! (akcji)!upływa!po!dniu!uzyskania!
tych! dochodów! (przychodów).! W! przypadku! niedotrzymania! warunku! posiadania! udziałów! (akcji),!
w!wysokości!określonej!w!ust.!4!pkt!3,!nieprzerwanie!przez!okres!dwóch!lat!spółka,!o!której!mowa!w!ust.!4!
pkt! 2,! jest! obowiązana! do! zapłaty! podatku,! wraz! z! odsetkami! za! zwłokę,! od! dochodów! (przychodów)!
określonych! w! ust.! 1! 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.!
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Regulacje! przedstawione! powyżej! stosuje! się! z! uwzględnieniem! postanowień! umów!w! sprawie! unikania!
podwójnego! opodatkowania,! których! stroną! jest! Rzeczpospolita! Polska,! pod! warunkiem,! iż! podatnik!
przedłoży!płatnikowi!certyfikat!rezydencji!podatkowej!wydany!przez!właściwe!organy!podatkowe.!!

Spółki!dokonujące!wypłat!należności! z! tytułów!wymienionych!dywidend!oraz! innych!przychodów!z! tytułu!
udziału!w!zyskach!osób!prawnych!są!stosownie!do!art.!26!ust.!1!updop!obowiązane,!jako!płatnicy,!pobierać!
w! dniu! dokonania! wypłaty,! zryczałtowany! podatek! dochodowy! od! tych! wypłat.! Zastosowanie!
preferencyjnej!stawki!podatku!wynikającej!z!właściwej!umowy!o!unikaniu!podwójnego!opodatkowania!albo!
niepobranie! podatku! zgodnie! z! taką! umową! jest! możliwe! pod! warunkiem! udokumentowania! miejsca!
siedziby!podatnika!dla!celów!podatkowych!uzyskanym!od!podatnika!certyfikatem!rezydencji.!

Na!Spółce!jako!na!płatniku!ciąży!na!podstawie!art.!26!ust.!3!updop!obowiązek!przekazania!kwoty!podatku!
w!terminie!do!7!dnia!miesiąca!następującego!po!miesiącu,!w!którym!pobrano!podatek,!na!rachunek!urzędu!
skarbowego!właściwego!według! siedziby!podatnika,! a!w!przypadku!podatników!niemających! siedziby! lub!
zarządu! na! terytorium! Rzeczpospolitej! Polskiej! T! na! rachunek! urzędu! skarbowego! właściwy! w! sprawach!
opodatkowania! osób! zagranicznych.! Ponadto,! Spółka! jest! obowiązana! przesłać! podatnikom! mającym!
siedzibę! lub!zarząd!na!terytorium!Rzeczpospolitej!Polskiej! informację!o!wysokości!pobranego!podatku!zaś!
podatnikom! niemającym! siedziby! lub! zarządu! na! terytorium! Rzeczpospolitej! Polskiej! oraz! urzędowi!
skarbowemu! informacje!o!dokonanych!wypłatach! i!pobranym!podatku!–!sporządzone!według!ustalonego!
wzoru.!Dochody!osiągane!przez!osoby!prawne!z!tytułu!zbycia!akcji!opodatkowane!są!na!zasadach!ogólnych,!
określonych!w!updop.!Tym!samym!przedmiotem!opodatkowania!jest!dochód!stanowiący!różnicę!pomiędzy!
przychodem,! a! kosztami! uzyskania! przychodu,! czyli! kwotą! uzyskaną! ze! sprzedaży! akcji! pomniejszona!
o!wydatkami! poniesionymi! na! objęcie! lub! nabycie! akcji! (wydatki! staja! się! kosztem! uzyskania! przychodu!
dopiero! przy! zbyciu! akcji).! Dochód! ze! zbycia! akcji! łączy! się! z! dochodami! osiąganymi! z! innych! źródeł!
i!stosownie!do!art.!19!updop!podlegają!opodatkowaniu!według!19%!stawki.!

Podatnicy!podatku!dochodowego!od!osób!prawnych,!którzy!sprzedali!akcje,!zobowiązani!są!zgodnie!z!art.!
25! ust.! 1! updop! do! wpłacania! na! rachunek! urzędu! skarbowego! zaliczki! miesięczne! w! wysokości! różnicy!
pomiędzy!podatkiem!należnym!od!dochodu!osiągniętego!od!początku!roku!podatkowego!a!sumą!zaliczek!
należnych! za! poprzednie! miesiące.! Podatnik! może! wpłacać! zaliczki! miesięczne! w! uproszczonej! formie!
w!wysokości!1/12!podatku!należnego!wykazanego!we!właściwym!zeznaniu!rocznym.!

Powyższe! postanowienia! updop! stosuje! się! z! uwzględnieniem! postanowień! umów! w! sprawie! unikania!
podwójnego! opodatkowania,! których! stroną! jest! Rzeczpospolita! Polska.! Umowy! te! mogą! odmienne!
regulować! zasady! opodatkowania! osób! prawnych! niebędących! rezydentami,! osiągających! na! terytorium!
Rzeczpospolitej!Polskiej!dochody!ze!sprzedaży!papierów!wartościowych.!

!Opodatkowanie#dochodów#osób#fizycznych##

Stosownie!do!art.!17!ustawa!z!dnia!26! lipca!1991!r.!o!podatku!dochodowym!od!osób!fizycznych!(tj.!Dz.U.!
z!2010!r.!nr!51,!poz.!307!z!późn.!zm.)!dywidendy!i!inne!przychody!z!tytułu!udziału!w!zyskach!osób!prawnych,!
których! podstawą! uzyskania! są! udziały! (akcje)! w! spółce! mającej! osobowość! prawną! należy! uznać!
za!przychody!z!kapitałów!pieniężnych.!

Zgodnie! z! art.! 30a! ust.! 1! pkt! 4! updof,! od! uzyskanych! na! terytorium! Rzeczpospolitej! Polskiej! dochodów!
(przychodów)! z! dywidend! i! innych!przychodów! z! tytułu!udziału!w! zyskach!osób!prawnych!pobierany! jest!
zryczałtowany!podatek!dochodowy!w!wysokości!19%.!

Zryczałtowany! podatek,! o! którym! mowa! powyżej! pobiera! się! bez! pomniejszania! przychodu! z! tytułu!
dywidendy! o! jakiekolwiek! koszty! uzyskania! przychodu! T! podstawę! opodatkowania! stanowi! pełna! suma!
otrzymanej!wypłaty!pieniężnej.!Ponadto,!na!mocy!art.!30a!ust.!7!przychód!z!tytułu!dywidendy!nie!łączy!się!
z!dochodami!opodatkowanymi!na!zasadach!ogólnych!określonych!w!art.!27!updof.!!

Płatnikiem!podatku!dochodowego!od!osób!fizycznych!z!tytułu!wypłaty!dywidendy!na!rzecz!osób!fizycznych!
jest!emitent.!Zgodnie!z!art.!8!ustawy!z!dnia!29!sierpnia!1997!r.!Ordynacja!podatkowa!(tj.!Dz.!U.!z!2005!nr!8,!
poz.!60! z!późn.! zm.! „Ordynacja!podatkowa”)!płatnikiem! jest!osoba! fizyczna,!osoba!prawna! lub! jednostka!
organizacyjna! nieposiadająca! osobowości! prawnej,! obowiązana! na! podstawie! przepisów! prawa!
podatkowego! do! obliczenia! i! pobrania! od! podatnika! podatku! i! wpłacenia! go! we! właściwym! terminie!
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organowi!podatkowemu.!Na!podstawie!art.!41!ust.!4!updof!podmiot!wypłacający!dywidendę! jako!płatnik!
jest!obowiązany!pobierać!zryczałtowany!podatek!dochodowy!od!dokonywanych!wypłat! i!przekazać!kwoty!
podatku! w! terminie! do! dnia! 20! miesiąca! następującego! po! miesiącu,! w! którym! pobrano! podatek! –!
na!rachunek! właściwego! dla! płatnika! urzędu! skarbowego! (art.! 42! updof).! Z! powyższych! przepisów! jasno!
wynika,!iż!płatnikiem!podatku!dochodowego!od!osób!fizycznych!z!tytułu!wypłaty!dywidendy!na!rzecz!osób!
fizycznych! jest! emitent.! Powyższe! znajduje! potwierdzenie! w! interpretacjach! indywidualnych! przepisów!
prawa! podatkowego! wydanych! z! upoważnienia! Ministra! Finansów! m.in.! sygnatura:! IBPBII/2/415T
1323/10/HS!z!10!marca!2011!r.,!IBPBII/2/415T1324/10/HS!z!10!marca!2011!r.!oraz!IPPB2/415T777/09T2/AS!
z!19!marca!2010!r.!

!Opodatkowanie#dochodów#(przychodów)#podmiotów#zagranicznych##

Stosownie!do!art.!3!ust.!2a!updof!osoby!fizyczne,!niemające!na!terytorium!Rzeczypospolitej!Polskiej!miejsca!
zamieszkania,! podlegają! obowiązkowi! podatkowemu! tylko! od! dochodów! (przychodów)! osiąganych!
na!terytorium! Rzeczypospolitej! Polskiej! (ograniczony! obowiązek! podatkowy).! Podobną! regulację! zawiera!
updop!w!art.!3!ust!2,!który!stanowi,!iż!podatnicy,!niemający!na!terytorium!Rzeczypospolitej!Polskiej!siedziby!
lub! zarządu,! podlegają! obowiązkowi! podatkowemu! tylko! od! dochodów,! które! osiągają! na! terytorium!
Rzeczypospolitej!Polskiej.!

Opisane! powyżej! zasady! dotyczące! opodatkowania! dochodów! z! odpłatnego! zbycia! papierów!
wartościowych! oraz! zasady! dotyczące! opodatkowania! dochodów! z! dywidendy! odnoszą! się! również!
do!opodatkowania! dochodów! uzyskiwanych! z! tych! tytułów! przez! osoby! fizyczne! niemające! miejsca!
zamieszkania! na! terytorium! Rzeczypospolitej! Polskiej! oraz! podatników! podatku! dochodowego! od! osób!
prawnych,!którzy!nie!posiadają!siedziby!lub!zarządu!na!terytorium!Rzeczypospolitej!Polskiej!(nierezydenci),!
o!ile!umowy!o!unikaniu!podwójnego!opodatkowania!nie!stanowią!inaczej.!!

Tym!samym!w!przypadku!inwestorów!zagranicznych,!przychód!z!tytułu!dywidendy!oraz!innych!przychodów!
z! tytułu!udziału!w!zyskach!osób!prawnych!podlegać!będzie!opodatkowaniu!w!Polsce,!podatkiem!u!źródła!
w!wysokości! 19%! przychodu.! Obowiązek! pobrania! i! odprowadzenia! podatku! spoczywa! na! płatniku! T!
Emitencie!(art.!22!updop!i!art!.!30a!ust.!1!pkt!4!updof).!!

Jednocześnie! na! podstawie! art.! 22! ust.! 4! updop! zwalnia! się! w! od! podatku! dochodowego! dochody!
(przychody)! z! dywidend! oraz! inne! przychody! z! tytułu! udziału!w! zyskach! osób! prawnych,! jeżeli! spełnione!
są!łącznie!następujące!warunki:!

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

2)! uzyskującym!dochody!(przychody)!z!dywidend!oraz!inne!przychody!z!tytułu!udziału!w!zyskach!osób!
prawnych,! o! których! mowa! w! pkt! 1,! jest! spółka! podlegająca! w! Rzeczypospolitej! Polskiej! ! lub!
w!innym! niż! Rzeczpospolita! uzyskującym! dochody! (przychody)! z! dywidend! oraz! inne! przychody!
z!tytułu! udziału! w! zyskach! osób! prawnych,! o! których! mowa! w! pkt! 1,! jest! spółka! podlegająca!
w!Rzeczypospolitej! Polskiej! lub! w! innym! niż! Rzeczpospolita! Polska! państwie! członkowskim! Unii!
Europejskiej! lub! w! innym! państwie! należącym! do! Europejskiego! Obszaru! Gospodarczego,!
opodatkowaniu!podatkiem!dochodowym!od!całości!swoich!dochodów,!bez!względu!na!miejsce!ich!
osiągania;!

3)! spółka,!o!której!mowa!w!pkt!2,!posiada!bezpośrednio!nie!mniej!niż!10%!udziałów!(akcji)!w!kapitale!
spółki,!o!której!mowa!w!pkt!1;!

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

Zwolnienie,! o! którym! mowa! powyżej,! znajdzie! zastosowanie! zgodnie! z! art.! 22! ust! 4a! i! 4b! updop!
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! w! ust.! 4! pkt! 3,!
nieprzerwanie!przez!okres!dwóch! lat! lub!gdy!okres!dwóch! lat!nieprzerwanego!posiadania!udziałów!(akcji)!
upływa!po!dniu!uzyskania!tych!dochodów!(przychodów).!W!przypadku!niedotrzymania!warunku!posiadania!
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udziałów!(akcji),!w!wysokości!określonej!w!ust.!4!pkt!3,!nieprzerwanie!przez!okres!dwóch!lat!spółka,!o!której!
mowa! w! ust.! 4! pkt! 2,! jest! obowiązana! do! zapłaty! podatku,! wraz! z! odsetkami! za! zwłokę,! od! dochodów!
(przychodów)! określonych! w! ust.! 1! 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.!

Minister!Finansów!stoi!na!stanowisku,! iż!zbycie!przez!nierezydentów!akcji!w!polskich!spółkach!zasadniczo!
nie! jest! dochodem! uzyskanym! ze! źródeł! położonych! na! terytorium! Polski! „gdyż! zbycie! takie! stanowi!
odrębne! od! zbywanego! źródła! źródło! dochodów,! które! nie! jest! trwale! związane! z! terytorium! Polski”.!
Równocześnie!wskazał!wyjątki,!gdy!zbycie!przez!nierezydenta!udziałów!lub!akcji!polskiej!Spółki!traktowane!
jest!jako!dokonane!na!terytorium!Polski.!Do!wyjątków!tych!należą!następujące!przypadki:!

1.! zbycie!akcji!polskiej!spółki!dokonywane!jest!na!polskiej!giełdzie!papierów!wartościowych!(„w!takim!
przypadku! giełda! i! obrót! na! niej! dokonywany! stanowi! samoistne! źródło! dochodów! położone!
na!terytorium!Polski”),!

2.! zbycie!akcji!polskiej!spółki!prowadzące!w!praktyce!do!przeniesienia!praw!do!nieruchomości!(np.!gdy!
majątek!spółki,!której!udziały!lub!akcje!są!zbywane,!składa!się!głównie!z!nieruchomości).!

Należy! jednak!pamiętać,! iż! zawarte!przez!Rzeczpospolitą!Polską! z!państwem!miejsca! siedziby! lub! zarządu!
osoby! prawnej! lub! miejsca! zamieszkania! osoby! fizycznej! (państwem! rezydencji)! umowy! o! unikaniu!
podwójnego!opodatkowania!mogą!zmieniać!zasady!opodatkowani!przychodów.!Tym!samym!zastosowanie!
mogą! znaleźć! preferencyjnej! stawki! podatkowe! albo! może! dojść! do! niepobrania! w! ogóle! podatku!
z!powyższych! tytułów.! Z! uwagi! na! miejsce! umowy! o! unikaniu! podwójnego! opodatkowania! w! hierarchii!
źródeł! prawa! należy! zauważyć,! iż! w! przypadku,! gdy! modyfikują! one! zasady! opodatkowania! osiąganych!
dochodów!i!są!nie!do!pogodzenia!z!przepisami!polskich!ustaw!podatkowych!to!pierwszeństwo!i!tym!samym!
moc!wiążąco!należy!przyznać!postanowieniom!umowy.!

Większość!umów!o!unikaniu!podwójnego!opodatkowania!stanowi,! iż!zyski!kapitałowe!w!tym!ze!sprzedaży!
akcji!podlega!opodatkowaniu!wyłącznie!w!państwie!rezydencji!tj.!państwie!w!którym!podatnik!ma!miejsce!
zamieszkania!lub!siedzibę!czy!też!zarząd.!Natomiast!możliwość!opodatkowania!również!w!państwie!źródła!
istnieje! wyłącznie! w! odniesieniu! do! ściśle! określonych! przypadkach! T! przede! wszystkim! w! sytuacji,! gdy!
majątek!spółki,!których!akcje!są!zbywane,!składa!się!głównie!z!majątku!nieruchomego!położonego!w!Polsce.!

Zastosowanie!stawki!podatku!wynikającej!z!właściwej!umowy!o!unikaniu!podwójnego!opodatkowania!albo!
niezapłacenie! podatku! zgodnie! z! taką! umową! jest! uwarunkowane! posiadaniem! certyfikatu! rezydencji!
podatkowej!wydanego!przez!właściwe!władze!podatkowe.!

!Odpowiedzialność#płatnika##

Ordynacja! podatkowa! w! art.! 8! stanowi,! iż! płatnikiem! jest! osoba! fizyczna,! osoba! prawna! lub! jednostka!
organizacyjna! niemająca! osobowości! prawnej,! obowiązana! na! podstawie! przepisów! prawa! podatkowego!
do!obliczenia! i! pobrania! od! podatnika! podatku! i! wpłacenia! go! we! właściwym! terminie! organowi!
podatkowemu.!

Konsekwentnie! w! świetle! omawianych! przepisów! prawa! podatkowego! na! Emitencie! może! spoczywać!
obowiązek!płatnika!do!obliczenia!podatku,!jego!pobrania!i!wpłacenia!do!właściwego!urzędu!skarbowego.!

Na!podstawie!art.!30!§1!i!§!3!Ordynacji!podatkowej!płatnik,!który!nie!wykonał!któregokolwiek!!z!nałożonych!
na! niego! obowiązków! odpowiada! całym! swoim!majątkiem! za! podatek! niepobrany! lub! podatek! pobrany!
a!niewpłacony.!Przepisów!o!odpowiedzialności!płatnika!nie!stosuje!się!w!przypadku,!jeżeli!odrębne!przepisy!
stanowią!inaczej,!albo!jeżeli!podatek!nie!został!pobrany!z!winy!podatnika.!

!Podatek#od#spadków#i#darowizn##

Na!podstawie!ustawy!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!
podlegających! wykonaniu! na! terytorium! Rzeczypospolitej! Polskiej,! w! tym! również! praw! związanych!
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z!posiadaniem!akcji,!nie!będzie!podlegało!opodatkowaniu!podatkiem!od!spadków!i!darowizn,!jeżeli!w!dniu!
nabycia! T! w! chwili! otwarcia! spadku! lub! zawarcia! umowy! darowizny,! ani! nabywca! (spadkobierca! lub!
obdarowany),!ani!też!spadkodawca!lub!darczyńca!nie!byli!obywatelami!polskimi!i!nie!mieli!miejsca!stałego!
pobytu!lub!siedziby!na!terytorium!Rzeczypospolitej!Polskiej.!

Stosunki!osobiste,!stopień!pokrewieństwa!lub!powinowactwa!pomiędzy!spadkobiercą! i!spadkodawcą!albo!
pomiędzy! darczyńcą! i! obdarowanym! determinują! zarówno! minimum! wolne! od! opodatkowania,! jak!
i!wysokość! stawki! podatku! od! spadków! i! darowizn.! Przynależność! do! grupy! podatkowej! determinująca!
wysokość!podatku!ustala!się!w!oparciu!o!art.!14!powyższej!ustawy.!Jednocześnie!art.!4a!określa!krąg!osób,!
które! po! spełnieniu! pewnych! wymogów! informacyjnych! zostają! zwolnione! od! podatku! od! spadków!
i!darowizn.!Do!osób!tych!należą:!małżonek,!zstępni,!wstępni,!pasierb,!rodzeństwo,!ojczym!i!macocha.!

Ponadto!na!podstawie!art.!21!ust.!1!pkt!105!updof!wolny!od!podatku!dochodowego!jest!dochód!uzyskany!
ze!zbycia!akcji!(udziałów)!otrzymanych!w!drodze!spadku!albo!darowizny!–!w!części!odpowiadającej!kwocie!
zapłaconego!podatku!od!spadków!i!darowizn.!

!Podatek#od#czynności#cywilnoprawnych##

Artykuł!9!pkt!9!ustawy! z!dnia!9!września!2000! roku!o!podatku!od!czynności! cywilnoprawnych! (t.j.!Dz.!U.!
z!2010,! nr! 101,! poz.! 649! z! późn.! zm.,! dalej! „pcc”)! stanowi,! iż! zwalnia! się! od! podatku! 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!dokonywana!na!terytorium!Rzeczypospolitej!

Polskiej!na!rynku!regulowanym!albo!w!ASO,!
d)! dokonywaną! poza! obrotem! zorganizowanym! przez! firmy! inwestycyjne! oraz! zagraniczne! firmy!

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

T! w! rozumieniu! przepisów! ustawy! z! dnia! 29! lipca! 2005! r.! o! obrocie! instrumentami! finansowymi! (Dz.! U.!!!!!!!
Nr!183,!poz.!1538,!z!późn.!zm.3).!

W!innych!przypadkach!zbycie!instrumentów!finansowych!w!tym!akcji!podlega!opodatkowaniu!pcc,!stawka!
podatku!od!takiej!transakcji!wynosi!1!%!wartości!rynkowej!sprzedawanych!praw!majątkowych!(art.!7!ust.!1!
pkt!1!lit.!b!ustawy!o!pcc).!Obowiązek!podatkowy!ciąży!na!kupującym,!który!jest!obowiązany,!bez!wezwania!
organu!podatkowego,!złożyć!deklaracje!w!sprawie!pcc!oraz!obliczyć!i!wpłacić!podatek!w!terminie!14!dni!od!
dnia! powstania! obowiązku! podatkowego! tj.! zawarcia! umowy.! Wyjątkiem! są! sytuacje,! gdy! podatek!
pobierany! jest! przez! płatnika,! którym! między! innymi! jest! notariusz,! jeżeli! czynność! dokonywana! jest!
w!formie!aktu!notarialnego.!
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4.!ROZDZIAŁ:!! DANE!O!EMITENCIE!

4.1.! Informacje!o!Emitencie!

Nazwa,! forma! prawna,! kraj! siedziby! i! adres! Emitenta! wraz! z! numerami! telekomunikacyjnymi! oraz!
identyfikatorem! według! właściwej! klasyfikacji! statystycznej! oraz! numeru! według! właściwej! identyfikacji!
podatkowej!!

!

Informacje!o!Emitencie!
Firma:! CORELENS!Spółka!Akcyjna!

Forma!prawna:! spółka!akcyjna!

Siedziba:! Warszawa,!Polska!

Adres:! ul.!Postępu!15c,!02T676!Warszawa!

Telefon:! +48!(22)!350!7451!

Faks:! +48!(22)!350!7697!

Adres!poczty!elektronicznej:! biuro@corelens.pl!

Strona!internetowa:! www.corelens.pl!

KRS:! 0000499608!

Sąd!rejestrowy:! Sąd!Rejonowy!dla!m.st.!Warszawy!w!Warszawie,!XIII!Wydział!Gospodarczy!
KRS!

REGON:! 146496404!

NIP! 524T275T65T95!

Sposób!reprezentacji:! Do!składania!oświadczeń!woli!w!imieniu!spółki!uprawnieni!są:!dwaj!
członkowie!zarządu!działający!łącznie,!bądź!członek!zarządu!działający!
łącznie!z!prokurentem.!

4.2.! Wskazanie!czasu!trwania!Emitenta,!jeżeli!jest!oznaczony!!

Czas!trwania!Emitenta!jest!nieograniczony.!

4.3.! Wskazanie!przepisów!prawa,!na!podstawie!których!został!utworzony!Emitent!

Emitent! został! utworzony! na! podstawie! przepisów! prawa! powszechnie! obowiązującego! na! terytorium!
Rzeczypospolitej!Polskiej,!w!szczególności!Kodeksu!spółek!handlowych.!
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4.4.! Wskazanie! sądu,! który! wydał! postanowienie! o! wpisie! do! właściwego! rejestru,!
a!w!przypadku,! gdy! Emitent! jest! podmiotem,! którego! utworzenie! wymagało! uzyskanie!
zezwolenia!–!przedmiot!i!numer!zezwolenia,!ze!wskazaniem!organu,!który!je!wydał!

Postanowienie!o!przekształceniu!Emitenta!w!spółkę!akcyjną! zostało!wydane!dnia!26! lutego!2014! r.!przez!
Sąd!Rejonowy!dla!m.!st.!Warszawy!w!Warszawie,!XIII!Wydział!Gospodarczy!Krajowego!Rejestru!Sądowego.!!

Do!utworzenia!Emitenta!nie!było!wymagane!uzyskanie!jakiegokolwiek!zezwolenia.!

4.4a! Informacje! czy! działalność! prowadzona! przez! emitenta! wymaga! posiadania! zezwolenia,!
licencji! lub! zgody,! a! w! przypadku! istnienia! takiego! wymogu! –! dodatkowo! przedmiot!
i!numer!zezwolenia,!licencji!lub!zgody,!ze!wskazaniem!organu,!który!je!wydał!

Działalność!prowadzona!przez!Emitenta!nie!wymaga!posiadania!zezwolenia,!licencji!lub!zgody.!!

4.5.! Krótki!opis!historii!Emitenta!

Rozpoczęcie! działalności! CORELENS! nastąpiło! w! styczniu! 2013! r.,! gdy! zarejestrowana! została! spółka!
CORELENS!sp.!z!o.o.!–!pierwszy!niepełny!rok!działalności!Spółka!poświęciła!z!jednej!strony!na!pozyskiwaniu!
kontraktów! od! dostawców! rozwiązań,! które! znajdują! się! w! dystrybucji,! a! także! na! budowaniu! bazy!
odbiorców!(specjalistycznych!szpitali!i!ośrodków!medycznych,!które!wykonują!operacje!zaćmy).!!

W! oparciu! o! posiadane! kontakty,! CORELENS! uzyskała! wyłączność! na! dystrybucję! soczewek! marki! HOYA!
(umowa! podpisana! w! lutym! 2013! r.)! oraz! RAFI! SYSTEMS! (umowa! podpisana! w! lipcu! 2013! r.),! a! także!
zestawów!wykorzystywanych!podczas! operacji! zaćmy!NORDSET.! Pozwoliło! to! zbudować! istotne!przewagi!
konkurencyjne,!które!wykorzystywane!będą!w!nadchodzących!okresach.!

W!listopadzie!2013!r.!poprzednik!prawny!Emitenta!–!CORELENS!sp.!z!o.o.!–!dokonał!podwyższenia!kapitału!
zakładowego! w! drodze! emisji! nowych! udziałów.! Nowe! udziały! zostały! objęte! za! kwotę! 1,0! mln! PLN!
(i!stanowiły!48%!udziału!w!kapitale!zakładowym!CORELENS!sp.!z!o.o.)!przez!dwie!osoby!fizyczne!oraz!jedną!
osobę! prawną! (osoba! zagraniczna! –! spółka! prawa! cypryjskiego).! Następnie,! przed! przekształceniem!
w!spółkę!akcyjną,!osoba!prawna!(podmiot!prawa!cypryjskiego),!która!objęła!udziały!w! listopadzie!2013!r.,!
przeprowadziła!w!grudniu!2013!r.!niepubliczną!ofertę!sprzedaży!całości!posiadanych!przez!siebie!udziałów!
na! rzecz! 5! osób! fizycznych! (w! tym! dwóch! obecnych! członków! Rady! Nadzorczej! Emitenta).! Wg! wiedzy!
Emitenta!jednostkowa!cena!sprzedawanego!udziału!wynosiła!ok.!1.800!PLN!za!jeden!udział.!!!

Pozyskane!z!emisji!udziałów!środki!pozwoliły!Spółce!zakupić!pierwszą!dużą!partię!towaru,!a!także!stworzyć!
profesjonalne!biuro!wraz!z!magazynem!oraz!wdrożyć!system!ERP!do!zarządzania!stanem!magazynowym.!

W! kolejnych!miesiącach! prowadzone! były! prace! związane! z! przygotowaniem!do! debiutu! Spółki! na! rynku!
NewConnect!oraz!przekształcenie!Spółki!w!S.A.,!co!nastąpiło!w!lutym!2014!r.!!

W! maju! 2014! r.! Spółka! podpisała! umowę! na! wyłączność! z! brytyjska! firmą! ATROPYN! na! zakup!
wiskoelastyków,!substancji!używanej!przy!operacjach!usunięcia!zaćmy.!

Zarząd! Spółki! nawiązał! kontakt! i! prowadzi! rozmowy!dotyczące!poszerzenia!portfolio!o! sprzęt!do! chirurgii!
zaćmy.!

Spółka! prowadzi! również! rozmowy! na! temat! przyszłej! współpracy! z! przedstawicielami! producentów!
wyrobów!medycznych! stosowanych!w! chirurgii! jaskry! oraz! związanych! z! chorymi! na! AMD! (zwyrodnienie!
plamki!żółtej).!
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4.6.! Określenie! rodzajów! i! wartości! kapitałów! (funduszy)! własnych! Emitenta! oraz! zasad! ich!
tworzenia!

Zgodnie!z!przepisami!prawa!powszechnie!obowiązującego!oraz!postanowieniami!Statutu!Spółki!na!kapitały!
własne!składają!się:!

a)! Kapitał!zakładowy!
b)! Kapitał!zapasowy!
c)! Inne! kapitały! rezerwowe! oraz! fundusze! rezerwowe! i! celowe,! zgodnie! z! wymogami! prawa!

i!potrzebami!Spółki.!

Kapitał! zakładowy! na! dzień! sporządzenia! niniejszego! Dokumentu! Informacyjnego! wynosi! 348.500! PLN!
(trzysta!czterdzieści!osiem!tysięcy!pięćset!złotych)!i!dzieli!się!na!3.485.000!akcji!zwykłych!na!okaziciela!serii!
A!o!wartości!nominalnej!0,10!PLN!(dziesięć!groszy)!każda.!

Zgodnie! z! art.! 396! §! 1! K.s.h.! oraz! postanowieniami! §! 19! Statutu! Spółki,! Spółka! tworzy! kapitał! zapasowy,!
do!którego!przelewa!się!co!najmniej!8%!zysku!za!dany!rok!obrotowy!oraz!nadwyżki!osiągnięte!przy!emisji!
akcji!powyżej! ich!wartości!nominalnej,!dopóki!kapitał! ten!nie!osiągnie!co!najmniej! jednej! trzeciej!kapitału!
zakładowego.! Walne! Zgromadzenie! Spółki! może! ponadto! tworzyć! i! likwidować! także! inne! kapitały!
rezerwowe!oraz!fundusze!rezerwowe!i!celowe,!zgodnie!z!wymogami!prawa!i!potrzebami!Spółki.!

Tabela!1.!Wysokość!kapitału!własnego!Emitenta!na!dzień!31!grudnia!2014!r.,!tys.!PLN:!

L.p.! Określenie!funduszu! 2014K12K31!

1.! Kapitał!zakładowy! 348,5!

2.! Należne!wkłady!na!poczet!kapitału!podst.! 0,0!

3.! Udziały!(akcje)!własne!(wielkość!ujemna)! 0,0!

4.! Kapitał!zapasowy! 836,5!

5.! Pozostałe!kapitały!(fundusze)!rezerwowe! 0,0!

6.! Kapitał!(fundusz)!z!aktualizacji!wyceny! 0,0!

7.! Zysk!(strata)!z!lat!ubiegłych!! T179,3!

8.! Zysk!(strata)!netto! T179,6!

!! Razem!kapitały!własne! 826,1!

Źródło:(Emitent(

4.7.! Informacje!o!nieopłaconej!części!kapitału!zakładowego!

Kapitał! zakładowy! Emitenta! został! opłacony! w! całości,! w! związku! z! tym! nie! istnieje! nieopłacona! część!
kapitału!zakładowego.!

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!

Spółka! nie! emitowała! obligacji! zamiennych! na! akcje! oraz! obligacji! dających! pierwszeństwo! do! objęcia!
w!przyszłości!nowych!emisji!akcji,!a!także!żadnych!innych!obligacji.!
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4.9.! Wskazanie! liczby! akcji! i! wartości! kapitału! zakładowego,! o! które! –! na! podstawie! statutu!
przewidującego! upoważnienie! zarządu! do! podwyższania! kapitału! zakładowego,!
w!granicach!kapitału!docelowego!–!może!być!podwyższony!kapitał!zakładowy,!jak!również!
liczby!akcji!i!wartości!kapitału!zakładowego,!o!które!może!być!jeszcze!podwyższony!kapitał!
zakładowy!w!tym!trybie!

W!terminie!3!lat!od!dnia!zarejestrowania!Spółki!(tj.!od!dnia!26!lutego!2014!r.),!Zarząd!Spółki!upoważniony!
jest!do!podwyższenia!kapitału!zakładowego!Spółki!w!granicach!kapitału!docelowego!w!wysokości!150.000!
PLN!(sto!pięćdziesiąt!tysięcy!złotych),!poprzez!dokonanie!jednego!albo!kilku!kolejnych!podwyższeń!kapitału!
zakładowego.! Uchwała! Zarządu! o! podwyższeniu! kapitału! wymaga! formy! aktu! notarialnego.! Uchwała!
Zarządu! podjęta! w! granicach! statutowego! upoważnienia! zastępuje! uchwałę! Walnego! Zgromadzenia!
o!podwyższeniu! kapitału! zakładowego.! Zarząd! może! wydać! akcje! w! zamian! za! wkłady! pieniężne! lub!
za!wkłady!niepieniężne.!Zarząd!nie!może!dokonać!podwyższenia!ze!środków!własnych!Spółki.!Zarząd!Spółki!
może!pozbawić!akcjonariuszy!Spółki!prawa!poboru!akcji!emitowanych!w!ramach!kapitału!docelowego!oraz!
ustalić!ich!cenę!emisyjną!za!zgodą!Rady!Nadzorczej.!Zarząd!nie!może!wydawać!akcji!uprzywilejowanych!lub!
przyznawać! indywidualnie! oznaczonemu! akcjonariuszowi! osobistych! uprawnień.! Zarząd! decyduje!
o!wszystkich!sprawach!związanych!z!podwyższeniem!kapitału!zakładowego!w!ramach!kapitału!docelowego,!
w!szczególności!Zarząd!jest!umocowany!do:!!

a)! wydania!akcji!w!zamian!za!wkłady!niepieniężne,!!
b)! zawierania! umów! o! subemisję! inwestycyjną! lub! subemisję! usługową! lub! innych! umów!

zabezpieczających! powodzenie! emisji! akcji,! jak! również! zawierania! umów,! na!mocy! których! poza!
terytorium!Rzeczypospolitej!Polskiej!wystawiane!byłyby!kwity!depozytowe!w!związku!z!akcjami,!!

c)! podejmowania!uchwał!oraz! innych!działań!w!sprawie!dematerializacji!akcji!oraz!zawierania!umów!
z!Krajowym!Depozytem!Papierów!Wartościowych!S.A.!o!rejestrację!akcji,!!

d)! podejmowania!uchwał!oraz! innych!działań!w!sprawie!emisji!akcji!w!drodze!subskrypcji!prywatnej,!
otwartej!lub!zamkniętej,!przeprowadzenia!oferty!publicznej,!a!także!ubiegania!się!o!wprowadzenie!
akcji! do! zorganizowanego! systemu! obrotu! lub! do! obrotu! na! rynku! regulowanym,! zgodnie!
z!przepisami!o!obrocie!instrumentami!finansowymi.!!

Zarząd!Spółki!może!również!emitować!warranty!subskrypcyjne!z!prawem!zapisu,!o!których!mowa!w!art.!444!
§!7!Kodeksu!spółek!handlowych.!!

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

Instrumenty! finansowe! Emitenta! nie! były! dotychczas! notowane! na! żadnym! rynku! regulowanym! ani!
w!alternatywnym! systemie! obrotu.! W! związku! z! instrumentami! finansowymi! Emitenta! nie! były! także!
wystawiane!kwity!depozytowe.!

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!

Według! stanu! na! dzień! niniejszego! Dokumentu! Informacyjnego! Emitent! nie! posiada! spółek! zależnych,!!!!!!!!!!!!!!!
w!związku!z!czym!nie!jest!podmiotem!dominującym!w!grupie!kapitałowej.!
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!Wskazanie# powiązań# osobowych,# majątkowych# i# organizacyjnych# pomiędzy# Emitentem#
a#osobami#wchodzącymi#w#skład#organów#zarządzających#i#nadzorczych#Emitenta#oraz#Emitentem#
lub# osobami# wchodzącymi# w# skład# organów# zarządzających# i# nadzorczych# Emitenta# a# jego#
znaczącymi#akcjonariuszami#

Istnieją! następujące! powiązania! osobowe,! majątkowe! i! organizacyjne! pomiędzy! Emitentem! a! osobami!
wchodzącymi! w! skład! organów! zarządzających! i! nadzorczych! Emitenta! oraz! pomiędzy! Emitentem! lub!
osobami! wchodzącymi! w! skład! organów! zarządzających! i! nadzorczych! Emitenta! a! znaczącymi!
akcjonariuszami!Emitenta:!

1.! Pani! Joanna! Kamińska! –! Prezes! Zarządu! Emitenta! posiada! 453.000! akcji! Emitenta,! stanowiących!
13,00%! udziału! w! kapitale! zakładowym! Spółki! oraz! w! ogólnej! liczbie! głosów! na! walnym!
zgromadzeniu!Spółki.!!

2.! Pan! Paweł! Ostaszewski! –! Wiceprezes! Zarządu! Emitenta! posiada! 453.000! akcji! Emitenta,!
stanowiących! 13,00%! udziału! w! kapitale! zakładowym! Spółki! oraz! w! ogólnej! liczbie! głosów!
na!walnym!zgromadzeniu!Spółki.!!

3.! Pan! Rafał! Rak! –! Wiceprezes! Zarządu! Emitenta! posiada! 453.000! akcji! Emitenta,! stanowiących!
13,00%! udziału! w! kapitale! zakładowym! Spółki! oraz! w! ogólnej! liczbie! głosów! na! walnym!
zgromadzeniu!Spółki.!!

4.! Pan!Łukasz!Witczak!–!Wiceprezes!Zarządu!Emitenta!posiada!453.000!akcji!Emitenta,!stanowiących!
13,00%! udziału! w! kapitale! zakładowym! Spółki! oraz! w! ogólnej! liczbie! głosów! na! walnym!
zgromadzeniu!Spółki.!!

5.! Pan! Henryk! Brunengraber! –! członek! Rady! Nadzorczej! Emitenta! posiada! 559.000! akcji! Emitenta,!
stanowiących! 16,04%! udziału! w! kapitale! zakładowym! Spółki! oraz! w! ogólnej! liczbie! głosów!
na!walnym!zgromadzeniu!Spółki.!

6.! Pan! Sebastian! Bogusławski! –! członek! Rady! Nadzorczej! Emitenta! posiada! 134.200! akcji! Emitenta,!
stanowiących!3,85%!udziału!w!kapitale!zakładowym!Spółki!oraz!w!ogólnej!liczbie!głosów!na!walnym!
zgromadzeniu!Spółki.!

!Wskazanie#powiazań#́osobowych,#majątkowych#i#organizacyjnych#pomiędzy#Emitentem,#osobami#
wchodzącymi# w# skład# organów# zarządzających# i# nadzorczych# Emitenta# oraz# znaczącymi#
akcjonariuszami# Emitenta# a# Autoryzowanym# Doradcą# (lub# osobami# wchodzącymi# w# skład# jego#
organów#zarządzających#i#nadzorczych)##

Nie! istnieją! powiązania! osobowe,! majątkowe! czy! organizacyjne! pomiędzy! Emitentem,! osobami!
wchodzącymi! w! skład! organów! zarządzających! i! nadzorczych! Emitenta! oraz! znaczącymi! akcjonariuszami!
Emitenta!a!Autoryzowanym!Doradcą!(lub!osobami!wchodzącymi!w!skład!jego!organów).!!

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

!Opis#działalności#Emitenta##

CORELENS!S.A.!jest!spółką!handlową,!działającą!w!modelu!B2B!(oferującą!sprzedawane!towary!do!klientów!
biznesowych).!Działalność!operacyjna!Emitenta!skupia!się!na!dostarczaniu!specjalistycznych!rozwiązań!dla!
branży! okulistycznej! –! do! publicznych! i! prywatnych! ośrodków! medycznych! na! terenie! całego! kraju.!
Podstawą! oferty! CORELENS! jest! sprzedaż! soczewek! wewnątrzgałkowych,! stosowanych! przez! lekarzy!
w!chirurgii!zaćmy.!Uzupełnieniem!oferty!są!zestawy!operacyjne,!narzędzia!jednorazowe,!wiskoelastyki!oraz!
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urządzenia! diagnostyczne! –! wszystkie! te! elementy! niezbędne! są! lekarzomTokulistom! podczas!
wykonywanych!operacji!zaćmy.!

Poprzednik!prawny!Emitenta,!CORELENS!sp.!z!o.o.,!zawiązany!został!w!grudniu!2012!r.,!natomiast!wpisany!
do! rejestru! KRS! w! styczniu! 2013! r.! Wówczas! również! rozpoczął! działalność! operacyjną,! uzyskując!
wyłączność! na! sprzedaż! w! Polsce! soczewek! wewnątrzgałkowych!marki! HOYA! (japońskiego! lidera! branży!
okulistycznej),! jak! również! ekonomicznej! linii! soczewek! produkowanych! przez! amerykańską! firmę! RAFI!
SYSTEMS.!CORELENS!sp.!z!o.o.!została!przekształcona!w!S.A.!w!lutym!2014!r.!!

Założycielami! Spółki! oraz! członkami! Zarządu! są! wieloletni! kluczowi! pracownicy! szwajcarskiego! koncernu!
ALCON,! należącego! do! lidera! branży! medycznej,! szwajcarskiego! NOVARTIS.! CORELENS! działa! na! terenie!
całego! kraju,! realizując! sprzedaż! poprzez! zespół! czterech! handlowców! (będących! jednocześnie! członkami!
zarządu!Emitenta)!o!wieloletnim!doświadczeniu!w!dystrybucji!soczewek!wewnątrzgałkowych!oraz!urządzeń!
chirurgicznych,!wyniesionego!z!pracy!w!ALCON.!

Celem! Spółki! jest! budowanie! najwyższych! standardów! obsługi! ośrodków! leczących! zaćmę! poprzez!
indywidualny! kontakt! i! świadczenie! najlepszego! serwisu! lekarzom! okulistom! oraz! personelowi!
pielęgniarskiemu.!

Model!biznesowy!polega!na!kierowaniu!sprzedaży!wyłącznie!do!klientów!biznesowych,!jakimi!są!publiczne!
i!prywatne!szpitale!oraz!ośrodki!medyczne,!które!wykonują!operację!zaćmy!–! liczba!ośrodków!wynosi!ok.!
300! w! skali! całego! kraju,! spośród! których! Emitent! współpracuje! z! ok.! 40! podmiotami! (wybrane! ośrodki!
publiczne! Emitent! wskazał! w! pkt.! 5.4).! Blisko! 90%! z! ok.! 175! tys.! operacji! zaćmy! wykonywanych! rocznie!
finansowane!jest!z!Narodowego!Funduszu!Zdrowia.!!

Do!najważniejszych!elementów!przewagi!konkurencyjnej!CORELENS!zaliczyć!należy:!

!! Wieloletnie! doświadczenie! sprzedażowe! oraz! bezpośrednie! relacje! z! osobami! decyzyjnymi!
u!klientów! dzięki! wcześniejszej! pracy! dla! ALCON! (NOVARTIS)! –! lidera! rynku! soczewek!
wewnątrzgałkowych!w!Polsce.!

!! Posiadana! wyłączność! na! dystrybucję! rozwiązań! HOYA,! RAFI! SYSTEMS,! ATROPYN,! UNISON! oraz!
NORDSET!w!Polsce.!

!! Soczewki!do!leczenia!zaćmy!HOYA!są!bardziej!konkurencyjne!cenowo!niż!rozwiązanie!lidera!rynku,!
przewyższając! niejednokrotnie! jakością! i! innowacyjnością! produkty! oferowane! przez!
dotychczasowego!lidera.!

!! Wartością! dodaną! soczewek! HOYA! jest! system! implantacyjny! dla! chirurgów,! ułatwiający!
wykonywanie!operacji.!

!! Posiadana! umowa! z! instytucją! finansową,! gwarantująca! terminowe! regulowanie! kontraktów!
realizowanych! z! publicznymi! jednostkami! medycznymi! w! terminie! nie! dłuższym! niż! 3!miesiące!
od!dnia!wystawienia!faktury!sprzedażowej!–!zabezpieczenie!płynności!Spółki.!

Emitent! działa! na! rynku! o! bardzo! dużym! potencjale!wzrostu! –!w! Polsce! realizowanych! jest! ok.! 2x!mniej!
operacji!zaćmy!w!przeliczeniu!na!mieszkańca!niż!średnio!w!UE.!

!Podstawowe#informacje#o#towarach#i#usługach##

Portfolio!oferowanych!przez!Emitenta!towarów!składa!się!na!rozwiązania!dostarczane!przez!następujących!
producentów:!

!

Wyłączność!na!dystrybucję!najwyższej! jakości!soczewek!wewnątrzgałkowych!
do!leczenia!zaćmy!japońskiej!firmy!HOYA!!

!

Wyłączność! na! dystrybucję! ekonomicznych! soczewek! wewnątrzgałkowych!
do!leczenia!zaćmy!amerykańskiej!firmy!RAFI!SYSTEMS!!
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ATROPYN!LTD!
Wyłączność!na!dystrybucję!wiskoelastyków!brytyjskiej!firmy!ATROPYN!

!

Uzupełniające! dla! soczewek! wewnątrzgałkowych! instrumenty! chirurgiczne!
stosowanej!w!okulistyce!brytyjskiej!firmy!MALOSA!MEDICAL!

!

Przełomowe! technologiczne! narzędzie! GazeLab! dla! branży! okulistycznej!
do!diagnostyki!zeza!i!oczopląsu!hiszpańskiej!firmy!BCN!INNOVA!

!

Wyłączność! na! dystrybucję! jednorazowych! zestawów! (tzw.! „custom! pack”)!
do!operacji!zaćmy!niemieckiej!firmy!NORDSET!

!

Wyłączność! na! dystrybucję! specjalistycznego! programu! komputerowego!
do!zarządzania!poradniami!i!szpitalami!okulistycznymi!polskiej!firmy!UNISON!

!Struktura#przychodów#i#kosztów#Emitenta##

Pierwszy! rok! działalności! Spółki! był! okresem! przygotowawczym.! Zarząd! CORELENS! skupiał! się!
na!pozyskiwaniu!dostawców!oferowanych!towarów,!jak!również!nawiązywał!pierwsze!kontakty!handlowe.!
Blisko! 100%! wygenerowanej! w! 2013! r.! sprzedaży! dotyczyło! soczewek! wewnątrzgałkowych! –! przychody!
wyniosły!w!całym!okresie!209,4!tys.!PLN.!

Dzięki! pozyskanym! w! końcówce! 2013! r.! środkom! pochodzącym! z! podwyższenia! kapitału! zakładowego!
w!drodze! emisji! nowych! udziałów! (w! wyniku! emisji! spółka! pozyskała! 1,0! mln! PLN),! możliwe! było!
zbudowanie!magazynu,!jak!również!profesjonalne!wyposażenie!biura!i!systemu!informatycznego.!Miało!to!
również!przełożenie!na!osiągane!wyniki.!!

Obecnie! CORELENS! oferuje! przede! wszystkim! soczewki! wewnątrzgałkowe,! wykorzystywane! podczas!
operacji!zaćmy!i!jaskry!–!stanowiły!one!blisko!86%!przychodów!osiągniętych!w!4!kw.!2014!r.!Na!pozostałą!
sprzedaż!składają!się!przede!wszystkim!wiskoelastyki,!również!wykorzystywane!w!trakcie!operacji.!Sprzedaż!
po!4!kwartałach!wyniosła!1.207,5!tys.!PLN,!co!oznacza!blisko!6Tkrotny!wzrost!w!stosunku!do!wyników!2013!
r.!i!pokazuje!dalszy!potencjał!w!Spółce.!

Podział!głównych!grup!przychodów!w!ujęciu!4!kwartałów!2014!r.!prezentuje!poniższy!wykres.!

Rysunek!1.!Struktura!przychodów!głównych!grup!CORELENS!w!4!kwartałach!2014!r.,!tys.!PLN!(dane!niezaudytowane)!

!! !
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Po!stronie!kosztowej!przeważają!pozycje!usług!obcych!i!wynagrodzeń!oraz!wartości!sprzedanych!towarów!
i!materiałów.!W!całym!2013!r.!koszty!działalności!operacyjnej!wyniosły!381,3!tys.!PLN.!

W! 2014! r.! na! przestrzeni! kwartałów! obserwowano! trend! zwiększania! wagi! sprzedanych! towarów!
i!materiałów!w! strukturze! kosztów! –! co!wynika!wprost! ze! wzrostu! przychodów! ze! sprzedaży.! Tendencja!
ta!ma!jednocześnie!pozytywne!przełożenie!na!zmniejszenie!udziału!pozycji!stałych!w!strukturze!wszystkich!
kosztów.!W! przeciągu! 2014! r.! koszty! działalności! operacyjnej! wyniosły! 1!357,9! tys.! PLN,! co! oznacza! 3,5T
krotny!wzrost!w!stosunku!do!2013!r.! Jednocześnie!oznacza!to,!że!koszty!rosły!blisko!2Tkrotnie!wolniej!niż!
przychody!Emitenta.!

Podział!głównych!grup!kosztów!w!ujęciu!4!kwartałów!2014!r.!prezentuje!poniższy!wykres.!

Rysunek!2. Struktura!głównych!grup!kosztów!CORELENS!w!4!kwartałach!2014!r.,!tys.!PLN!(dane!niezaudytowane)!

!! !
Źródło:(Emitent(

!Wybrane#dane#finansowe#z#bilansu#Emitenta##

W! strukturze! bilansu! po! stronie! pasywów! przeważają! kapitały! własne,! natomiast! po! stronie! aktywów! –!
aktywa! obrotowe! (w! szczególności! towary,! należności! z! tytułu! dostaw! i! usług! oraz! rozliczenia!
międzyokresowe!kosztów.!

Tabela!2.!Wybrane!pozycje!bilansu!CORELENS,!stan!na!koniec!2013!r.!i!na!koniec!2014!r.!

!
2013K12K31! 2014K12K31!

Aktywa!trwałe! 0,0! 226,6!

Aktywa!obrotowe! 508,7! 760,4!

Aktywa!razem! 508,7! 987,0!

Kapitał!własny! 502,0! 826,1!

Zobowiązania!długoterminowe! 0,0! 0,0!

Zobowiązania!krótkoterminowe! 6,8! 149,4!

Kredyty!i!pożyczki! 0,0! 0,0!

Pasywa!razem! 508,7! 987,0!
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!Otoczenie#rynkowe##

Emitent! oferuje! towary! związane! leczeniem! wzroku,! m.in.! soczewki! wewnątrzgałkowe! oraz! narzędzia!
operacyjne!wykorzystywane!do!operacji!zaćmy.!Spółka!stawia!na!najwyższą!jakość!dostarczanych!towarów!
oraz! bliski! kontakt! z! klientem! w! celu! jak! najlepszego! dopasowania! portfolio! oferowanych! towarów!
do!potrzeb!personelu!medycznego.!

4.12.5.1.!Rynek!leczenia!zaćmy!!

I.!Świat!!

Zgodnie! z! szacunkami! Światowej! Organizacji! Zdrowia! z! października! 2013! roku! upośledzenie! wzroku!
występuje!u!około!285!milionów!ludzi!na!świecie,!z!czego!39!milionów!osób!dotyka!ślepota,!a!pozostałe!246!
milionów!osób!cierpi!z!powodu!różnego!rodzaju!wad!wzroku.!1!

W!skali!globalnej,!zaćma!jest!drugą!najczęstszą!przyczyną!upośledzenia!widzenia!(33%).2!

Rysunek!3.!Przyczyny!upośledzenia!widzenia!na!świecie!

(

Źródło:(Opracowanie(Emitenta(na(postawie(informacji((„Global(data(on(visual(impairments”,(World(Health(Organization(2010(

Około!14%!osób!dotkniętych!niepełnosprawnością!wzroku!stanowią!osoby!ze!ślepotą!wrodzoną!lub!nabytą,!
której!najczęstszą!przyczyną!jest!zaćma,!odpowiadająca!za!ponad!połowę!przypadków!ślepoty.!!

Źródło:(Opracowanie(własne(na(postawie(informacji(„Global(data(on(visual(impairments”,(World(Health(Organization(2010(

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

(Opracowanie(własne(na(podstawie(informacji(WHO,(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/index.html,(

październik(2013(

2
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Rysunek!4.!Przyczyny!ślepoty!na!świecie#
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Kraje! rozwijające! się! i! rozwinięte! znacznie! różnią! się! pod! względem! struktury! przyczyn! upośledzenia!
widzenia.!W!krajach!rozwiniętych!głównym!schorzeniem!odpowiedzialnym!za!niepełnosprawność!narządu!
wzroku!jest!zwyrodnienie!plamki!żółtej!(AMD),!podczas!gdy!w!krajach!rozwijających!się!jest!nim!zaćma.!

Zgodnie! z! szacunkami! WHO! około! 90%! przypadków! upośledzenia! wzroku! dotyczy! pacjentów! w! krajach!
rozwijających! się.! Wpływ! na! to! mają! zarówno! czynniki! takie! jak! długotrwała! ekspozycja! na! światło!
słoneczne! (związane! na! przykład! z! wykonywanym! zawodem)! lub! niedobory! składników! odżywczych!
w!diecie,! jak! również! niski! dochód,! który! przekłada! się! na! słaby! dostępem! do! opieki! medycznej.! Należy!
wspomnieć! również!o! czynnikach! genetycznych,! które! także!mogą!mieć!wpływ!na! rozpowszechnianie! się!
schorzeń.!Kolejną!z!przyczyn!jest!niski!poziom!spożycia!witaminy!C,!która!jest!zaliczana!do!grupy!T!związków!
neutralizujących! wolne! rodniki.! Związki! te! chronią! soczewkę! oka! przed! stresem! oksydacyjnym! (stan!
zaburzonej!równowagi!między!utleniaczami!i!przeciwutleniaczami),!przyczyniającym!się!do!rozwoju!zaćmy.3!

(

Źródło:(Opracowanie(Emitenta(na(postawie(informacji(„Global(data(on(visual(impairments”,(World(Health(Organization(2010(

II.!Unia!Europejska!

W! Europie! większość! operacji! zaćmy! przeprowadza! się! jako! zabiegi! jednodniowe.! Jest! to! spowodowane!
postępem!w!medycynie!–!stosuje!się!coraz!mniej!inwazyjne!sposoby!przeprowadzania!operacji!oraz!bardziej!
zaawansowane! metody! znieczulania! pacjentów.! Jak! pokazuje! tabela,! Polska! znacznie! odstaje! od! tego!
trendu! –! w! 2012! r.! odsetek! zabiegów! przeprowadzonych! na! zasadzie! chirurgii! jednego! dnia! wyniósł! już!
około! 34%.4! To! znaczny! wzrost! w! porównaniu! z! rokiem! 2010,! w! którym! wynosił! on! 17,4%,! ale! wciąż!
odbiegamy!znacznie!od!średniej!UET15!,!która!w!2010!roku!wynosiła!71,6%.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3

Opracowanie(własne(na(podstawie(informacji(Medonet,((http://www.medonet.pl/zdrowieOnaOcoO

dzien,artykul,1647295,1,witaminaOcOpomagaOzapobiegacOzacmie,index.html(

4

(Opracowanie(własne(na(podstawie(informacji(Puls(Medycyny,(http://pulsmedycyny.pl/3122348,39280,nfzOstawiaOnaOleczenieO

zacmyOwOtrybieOjednegoOdnia,(13(maja(2013(
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Rysunek!6. Udział operacji przeprowadzonych jako hospitalizacja jednego dni, rok 2000 i 2010!

Rysunek!5.!Przyczyny!upośledzenia!widzenia!na!świecie!w!krajach!rozwiniętych!i!rozwijających!się!(bez!wad!refrakcji).#
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Źródło:(Opracowanie(Emitenta(na(postawie(informacji(„Health(at(a(Glance:(Europe(2012”,(OECD(2012;(n.a.(–(dane(niedostępne(

!

Na!przestrzeni!ostatniej!dekady!odsetek!operacji!przeprowadzanych! jako!chirurgia! jednego!dnia!znacząco!
wzrósł! w!wielu! krajach! Europy.!Wynika! to! z! faktu,! iż! w! ten! sposób!można! ograniczyć! wydatki! związane!
z!przeprowadzeniem!operacji!a!przez!to!wykonać!więcej!zabiegów!w!ciągu!roku.!

Rysunek!7.!Wzrost!w!ilości!operacji!zaćmy!per!capita,!lata!2000K2010!

!
Źródło:(Opracowanie(Emitenta(na(podstawie(informacji(„Health(at(a(Glance:(Europe(2012”,(OECD(2012(
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III.!Polska!

a)!Sytuacja!ogólna!

Z! raportu!o! stanie! zdrowia!Polaków! z! 2012! roku5!wynika,! że! stan! zdrowia! ludności! Polski! uległ! poprawie!
od!roku!2000,!jednak!na!tle!ogółu!krajów!Unii!Europejskiej!sytuację!należy!uznać!wciąż!za!niezadowalającą.!
Przeciętna! długość! życia! w! Polsce! wzrasta! od! 1991! r.,! ale! po! roku! 2002! tempo! tego! wzrostu! uległo!
spowolnieniu!i!w!2012!r.!długość!życia!mężczyzn!wynosiła!blisko!73!lata,!a!kobiet!była!o!ponad!8!lat!dłuższa.!
Niestety,!średnia!długość!życia!Polaków!wciąż!odbiega!od!średniej!unijnej!T!w!przypadku!mężczyzn!o!blisko!
5!lat,!a!kobiet!o!ponad!2!lata.!

W!Polsce,!podobnie!jak!w!innych!krajach,!wydatki!na!zdrowie!w!przeliczeniu!na!jednego!mieszkańca!stale!
rosną,! mimo! to! bezwzględna! różnica! pomiędzy! średnim! poziomem!wydatków! dla! krajów! UE! i! w! Polsce!
systematycznie! się!powiększa.!Obecnie!wydatki!w!Polsce!w!przeliczeniu!na! jednego!mieszkańca! są!niższe!
prawie!o!60%!niż!średnia!UE!(w!Polsce!1.389!USD,!średnia!UE!3.189!USD).!

Polska!należy!do!grupy!krajów!Unii!Europejskiej,!w!której!wydatki!na!zdrowie!wyrażone! jako!procent!PKB!
należą!do!jednych!z!najniższych!T!na!zdrowie!przeznacza!się!tylko!7%!PKB,!podczas!gdy!średnia!dla!krajów!
UE! wynosi! 9,8%.! Dla! porównania,! różnica! w! wydatkach! na! zdrowie! pomiędzy! Polską! a! Holandią,! która!
wydaje! najwięcej! wynosi! aż! 5! punktów! procentowych.! W! 2014! roku! ogólne! wydatki! na! służbę! zdrowia!
są!szacowane!na!ok.!63,3!mld!PLN.!

Niewiele!ponad!71%!całkowitych!wydatków!na!zdrowie!pokrywana!jest!w!Polsce!ze!środków!publicznych,!
co!również!plasuje!Polskę!na!jednym!z!najniższych!miejsc!w!Europie.!

b)!Zaćma!

Z! badań! GUS6! z! 2012! r.! wynika,! iż! zaćma! dotyka! głównie! ludzi,! których! wiek! przekracza! 50! lat.!
Po!przekroczeniu! tego! wieku! ilość! zachorować! wzrasta! kilkukrotnie.! Znacznie! bardziej! od! mężczyzn!
zagrożone!zachorowaniem!na!zaćmę!są!kobiety.!!

Rysunek!8.!Liczba!osób!chorych!na!zaćmę!

!
Źródło:( Opracowanie( Emitenta( na( podstawie( badać( Głównego( Urzędu( Statystycznego,( „Stan( zdrowia( ludności( Polski( w( 2004”,(

Warszawa(2006(

W!oparciu! o! dane! dotyczące! rozpowszechnienia! się! zaćmy! oraz! prognozę! GUS! dotyczącą! liczby! ludności!
Polski! na! lata! 2010–2035! CEESTAHC7! we! współpracy! z! Fundacją! Watch! Health! Care! im.! Prof.! Jacka!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ruszkowskiego! przygotowali! prognozę! liczby! chorych! na! zaćmę!w! Polsce!w! perspektywie! do! roku! 2035.!
W!przypadku! utrzymania! obecnego! poziomu! dostępności! do! skutecznych! metod! usunięcia! zaćmy! liczba!
chorych! w! 2035! wzrośnie! o! blisko! 50%! i! wyniesie! 1,3! mln.! Według! prognozy! przygotowanej! przez!
CEESTAHC,!tak!znaczący!wzrost!liczby!chorych!wynikał!będzie!m.in.!ze!starzenia!się!społeczeństwa.!!

Rysunek!9.!Prognoza!liczby!osób!z!zaćmą!na!lata!2010–2035!

!
Źródło:(„Dostęp(do(opieki(okulistycznej(w(Polsce.(Podejście(systemowe.”(CEESTAHC(we(współpracy(z(Fundacją(Watch(Health(Care(

im.(Prof.(Jacka(Ruszkowskiego,(maj(2012,(Kraków(

Zaćma!ma! największy! udział! w! hospitalizacji! z! powodów! okulistycznych,! będąc! przyczyną! ponad! połowy!
wszystkich! hospitalizacji.! W! 2003! roku! spośród! wszystkich! przypadków! leczenia! szpitalnego! z! przyczyn!
okulistycznych! ok.! 40%! stanowiły! operacje! związane! z! usunięciem! zaćmy.! W! latach! 2003T2007! udział!
operacji! zaćmy!we!wszystkich!hospitalizacjach!wzrósł!o!połowę,!osiągając!wartość!60%!w!2007! roku! i!od!
tamtego!czasu!utrzymuje!się!na!stabilnym!poziomie.!Liczba!hospitalizacji!związanych!z!zaćmą!w!2010!roku!
była!o!2/3!większa!niż!w!2003!roku.!Ponad!90%!hospitalizacji!dotyczyło!pacjentów!w!wieku!powyżej!55!lat.!

Tabela!3.!Liczba!hospitalizacji!związanych!z!leczeniem!zaćmy!

Rok! Liczba!hospitalizacji!związanych!z!leczeniem!zaćmy!w!grupach!wiekowych,!
tys.!osób!

Liczba!hospitalizacji!z!
powodów!

okulistycznych!ogółem,!
tys.!

0T19! 20T54! 55+! Ogółem!

2003! 0,6! 7,8! 72,1! 80! 195!

2004! 0,5! 6,7! 73,4! 81! 176!
2005! 0,4! 7,1! 82,3! 90! 174!

2006! 0,4! 6,8! 86! 94! 179!
2007! 0,4! 7,0! 93,7! 101! 177!

2008! 0,4! 7,4! 110,8! 119! 200!

2009! 0,4! 6,6! 115! 122! 206!
2010! 0,3! 6,3! 119,4! 126! 211!

Źródło:(Opracowanie(Emitenta(na(podstawie(informacji(Narodowego(Instytutu(Zdrowia(Publicznego(O(Państwowy(Zakład(Higieny
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Opracowanie(własne(na(podstawie(tabel(wynikowych:(Badania(Chorobowości(Szpitalnej(Ogólnej(

http://www.statystyka.medstat.waw.pl/wyniki/wyniki.htm(
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c)!Dostępność!zabiegów!

Stosowany!w!Polsce!system!refundacji!sprawia,!że!różnica!pomiędzy!wyborem!kliniki!prywatnej!a!placówki!
państwowej! jest! spora! T! prywatne! kliniki! oferują! szeroki!wybór! soczewek!wewnątrzgałkowych,! które! nie!
są!refundowane! przez! NFZ.! Większy! wybór! daje! możliwość! lepszego! doboru! soczewki! do! oczekiwań!
pacjenta,!np.!w!przypadku!niechęci!do!noszenia!okularów,! jednakże!wiąże!się!z!koniecznością!poniesienia!
kosztów!przez!pacjenta!za!wykonaną!operację!(ok.!3T7!tys.!PLN!za!jedno!oko).16!Osoby,!które!zdecydują!się!
na!wybór!placówki!państwowej!lub!też!prywatnej,!która!ma!podpisany!kontrakt!z!NFZ!nie!mają!możliwości!
wyboru!soczewek.!Narodowy!Fundusz!Zdrowia!refunduje!jedynie!soczewki!jednoogniskowe!T!są!to!soczewki!
wysokiej! jakości,!których!mankamentem!jest!konieczność!używania!korekcji!okularowej!do!bliży!(czytanie,!
praca!przy!komputerze,!itp.).!

Sam! zabieg! usunięcia! zaćmy! wykonywany! jest! tą! samą! metodą! zarówno! w! państwowych! oddziałach!
okulistycznych,! jak! i! w! prywatnych! klinikach.! Stosowana! metoda! tzw.! fakoemulsyfikacja! jest!
najnowocześniejsza!i!najmniej!traumatyczna!dla!oka.9!
Zgodnie! z!rozporządzeniem! Ministra! Zdrowia! z!dnia! 22! listopada! 2013! r.! w!sprawie! świadczeń!
gwarantowanych! z!zakresu! leczenia! szpitalnego! usunięcie! zaćmy! niepowikłanej! metodą! emulsyfikacji!
z!jednoczesnym! wszczepieniem! soczewki! wyceniono! na! 1.872! PLN! zamiast! 2.860! PLN.! Z! kolei! usunięcie!
zaćmy! powikłanej! metodą! emulsyfikacji! z! jednoczesnym! wszczepieniem! soczewki! zostało! wycenione! na!
2.392! PLN! zamiast! dotychczasowych! 3692! PLN.! Za! usunięcie! zaćmy! powikłanej! metodami! innymi! niż!
emulsyfikacja! z! jednoczesnym! wszczepieniem! soczewki! NFZ! zapłaci! 2.860! PLN! zamiast! 3.276! PLN,! a! za!
usunięcie! zaćmy! niepowikłanej! metodami! innymi! niż! emulsyfikacja! z! jednoczesnym! wszczepieniem!
soczewki! –! 2.236! PLN! zamiast! 2.496! PLN.! Te! duże! zmiany,! w! połączeniu! z! utrzymaniem! wydatków! na!
leczenie!zaćmy,!mają!spowodować!wzrost!ilości!wykonywanych!operacji!i!zmniejszenie!liczby!oczekujących!
na!zabieg.10!Nakłady!NFZ!na!leczenie!zaćmy!rosną!sukcesywnie;!w!2009!T!było!to!518!mln,!a!w!2013!r.!T!561!
mln! zł.! Wzrost! nakładów! wyniósł! 8,3! %! w! porównaniu! roku! 2013! z! rokiem! 2009.! Mimo! rosnącej! liczby!
zabiegów! kolejki! wciąż! są! bardzo! długie.!W! 2012! roku! ilość! osób! oczekujących! na! zabieg! zwiększyła! się!
do!360!tys.!osób.!Jeżeli!stopień!wzrostu!liczby!oczekujących!utrzyma!się!na!obecnym!poziomie,!w!2020!roku!
na!zabieg!będzie!czekało!aż!milion!chorych.11!!

Polska! wciąż! odbiega! od! innych! państw! europejskich! pod! względem! liczby! wykonywanych! operacji!
usuwania!zaćmy.!W!przeliczeniu!na!1!mln!mieszkańców!w!2011!r.!przeprowadzono!w!naszym!kraju!około!
4,5!tys.!tych!zabiegów,!podczas!gdy!średnia!w!Unii!Europejskiej!już!w!2008!r.!sięgała!7,6!tys.!takich!operacji.!
Przy! takim!poziomie! zajmujemy!przedostatnie!miejsce!w!UE,! za!Cyprem.!Dla!porównania,!w!Belgii,! która!
jest! na! pierwszym! miejscu,! co! roku! wykonuje! się! ponad! 18! tys.! operacji! na! 1! mln! mieszkańców,!
a!w!Czechach! T! prawie! 8! tys.! W! Polsce! eksperci! twierdzą,! że! to,! co! ich! ogranicza,! to! limitowanie! liczby!
operacji! przez! NFZ.! Potencjał! wszystkich! oddziałów! okulistycznych! w! ośrodkach! publicznych!
wykorzystywany!jest!w!ok.!47%.12!!

W! latach!2010T2011!zdecydowana!większość!zabiegów!(84%)!przeprowadzona!była!w!trybie!hospitalizacji!
lub! hospitalizacji! planowej,! natomiast! tylko! 16%! zabiegów! zostało! wykonywanych! jako! leczenie! jednego!
dnia,!czyli!jako!zabieg!który!nie!wymagał!hospitalizacji!pacjenta!przekraczającej!24!godzin.13!

W!2009!r.!świadczenia!usunięcia!zaćmy!realizowało!234!świadczeniodawców,!w!2013r.!jest!ich!252.!W!2012!
r.!wykonano!w!ramach!NFZ!176!344!operacje!usunięcia!zaćmy,!a!w!ciągu!pierwszych!ośmiu!miesięcy!2013!r.!
–!126!353.14!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9

(Opracowanie(własne(na(podstawie(eChirurgia,((http://www.echirurgia.pl/zacma/zacma_od_diagnozy_do_operacji.htm(

10

(Opracowanie(własne(na(podstawie(Medycyna(Praktyczna,(http://www.mp.pl/kurier/93356(

11

(Opracowanie(własne(na(podstawie(artykuł(Judyty(Watoły,((

http://wyborcza.pl/1,75478,15063383,Okulisci_kontra_NFZ__Wielka_bitwa_o_ceny_operacji.html(

12

(Opracowanie(własne(na(podstawie(informacji(Polskiej(Agencji(Prasowej(

13

(Opracowanie(własne(na(podstawie(Med(Express,(http://www.medexpress.pl/system/zacmaOtoOnajwiekszaObolaczkaOpolskiejO

okulistyki/21325/,(16(września(2013(

14

(Opracowanie(własne(na(podstawie(informacji(Polskiej(Agencji(Prasowej(
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Tabela!4.!Struktura!operacji!zaćmy!w!Polsce!w!2012!r.!

!

((

(

(

(

Źródło:(Opracowanie(Emitenta(

4.12.5.2.!Konkurencja!

ALCON#Polska#sp.#z#o.o.#(przedstawicielstwo)#

Światowy! lider! w! dziedzinie! leczenia! wzroku,! który! zatrudnia! ponad! 24! tys.! pracowników! w! 75! krajach!
świata.! Firma! powstała! w! 1945! roku! w! Fort! Worth,! w! stanie! Texas.! W! roku! 2009! liczba! soczewek!
wewnątrzgałkowych!wyprodukowanych! przez! ALCON,! które! zostały!wszczepione! pacjentom! przekroczyła!
40! mln.! W! 2011! r.! spółka! stała! się! częścią! Novartis! –! międzynarodowej! firmy! farmaceutycznej,! której!
przychody! ze! sprzedaży! w! 2012! r.! wyniosły! ponad! 58! mld! USD.! ALCON! oferuje! pełen! zakres! soczewek!
wewnątrzgałkowych,! soczewki! PMMA,! zwijalne,! w! tym! m.in.! monofokalne,! toryczne,! multifokalne,!
multifokalne! toryczne! i! fakijne,! a! także! urządzeń! do! diagnostyki! oka,! urządzeń! do! usuwania! zaćmy,!
umożliwia!to!konstruowanie!ofert!łączonych.!
Mocne!strony!! Słabe!strony!

•! Innowacyjne!produkty!
•! Sprawdzone!na!rynku!
•! Profesjonalni!przedstawiciele!!
•! Wsparcie!marketingowe!
•! Szerokie!portfolio!
•! Globalna!oferta!

•! Jedne!z!najdroższych!produktów!na!rynku!!
•! Zmiana! Zarządu! i! sposobu! zarządzania! po!

akwizycji!przez!Novartis!
•! Powolny!proces!decyzyjny!
•! Powolne! odchodzenie! doświadczonych!

pracowników,!w!tym!przedstawicieli!

!

VP#VALEANT##sp.#z#o.o.#sp.j.#(przedstawicielstwo)#

W! 2013! roku! kanadyjski! koncern! farmaceutyczny! Valeant! kupił! spółkę! Bausch! &! Lomb! oraz! austriacką!
spółkę! Croma! Pharma,! specjalizujące! się! w! produkcji! wyrobów! medycznych! między! innymi! do! operacji!
zaćmy.!

Bausch! &! Lomb! oferuje! soczewki:! zwijalne! soczewki! hydrofilne,! w! tym! monofokalne! (asferyczne),!
pseudoakomodujące!oraz!monofokalne!zwijalne,!hydrofilne!z!powierzchnią!hydrofobową.!

Obserwacja! działalności! rynkowej! koncernu! Valeant! wskazuje! na! to! że! marka! Croma! jest! zaniedbywana!
i!w!wielu!przypadkach! zamówienia! klientów!nie! są! realizowane!na! czas! lub! zgodnie! z! zapotrzebowaniem.!
Stwarza!to!możliwość!do!przejęcia!tych!klientów.!

! !

Płatność! Wartość,!mln!PLN! Liczba!zabiegów,!tys.!szt.!

Publiczna! 426,7! 137,8!

Prywatna! 75,3! 28,5!

Refundowane!przez!NFZ! 502,0! 166,3!

Prywatnie!bez!refundacji! 35,0! 10,0!

Razem! 537,0! 176,3!
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!

AMO#–#Abbott#Medical#Optics#Inc.#(Efmed#spółka#z.o.o.#–#wyłączny#dystrybutor#w#Polsce)#

Firma! została! założona! w! 1976! roku! będąc! pionierem! w! projektowaniu! soczewek! wewnątrzgałkowych.!
W!1986! firma! American! Medical! Optics! została! sprzedana! Allergan,! Inc.! Zmieniając! tym! samym! nazwę!
na!Allergan!Medical!Optics.!!Uzyskała!niezależność!w!2002!w!wyniku!wydzielenia!z!firmy!Allergan.!Zatrudnia!
około!4200!pracowników!i!sprzedaje!swoje!produkty!w!60!krajach!świata.!

Oferuje!soczewki,!w!tym!soczewki!zwijalne!hydrofilowe!monofokalne!(sferyczne!i!asferyczne),!multifokalne,!
toryczne!i!fakijne.!

!
Mocne!strony!! Słabe!strony!

•! Średni!segment!cenowy!
•! Świadomość!marki!
•! Szerokie!portfolio!

•! Stosunkowo!słabo!wyszkolona!grupa!przedstawicieli!
•! Brak!modelu!z!filtrem!światła!niebieskiego!
•! Dystrybutor! mający! w! portfolio! ogromną! ilość!

produktów!
•! Częste!zmiany!dystrybutorów!
•! Inna! niż! w! soczewkach! HOYA! i! ALCON! koncepcja!

asferyczności!optyki!soczewki!
!

Mniejsi#producenci/dystrybutorzy:#

•! Eyeol!UK!Limited!(dystrybutor!MDT)!–!wyłączność,!marka!angielska,!niski!segment!cenowy,!model!
asferyczny!i!sferyczny,!największy!konkurent!Spółki!w!segmencie!soczewek!ekonomicznych!

•! MBI!USA!(dystrybutor!–!Medical!Partner)!–!wyłączność,!marka!USA,!soczewki!hydrofobowe,!bardzo!
konkurencyjne!cenowo!i!zbliżone!parametrami!technicznymi!do!soczewek!HOYA,!zwłaszcza!modelu!
iSert251!

•! ZEISS! (przedstawicielstwo)! –! średni! segment! cenowy,! rozpoznawalna!marka.!W! ofercie! soczewki!
i!urządzenia!do!diagnostyka!oka!

•! Alsanza!(dystrybutor!–!Croma!Polska)!–!wyłączność,!średni!segment!cenowy,!produkcja!niemiecka.!
W!ofercie!soczewki!i!wiskoelastyki!

•! Human!Optics!(dystrybutor!T!Consultronix)!–!wyłączność,!produkcja!niemiecka,!materiał!hydrofilny,!
szerokie!portfolio!

•! Rayner!(dystrybutor!T!Ediro)!–!wyłączność,!produkcja!brytyjska,!soczewki!hydrofilne,!średni!segment!
cenowy.!W!ofercie!również!wiskoelastyki!

•! Acriva! (dystrybutor! T! MDT)! –! wyłączność,! produkcja! turecka,! niski! segment! cenowy,! problemy!
z!produktem!na!rynku!polskim!

Mocne!strony!! Słabe!strony!

•! Średni!segment!cenowy!
•! Świadomość!marki!
•! Możliwość! wszczepu! niektórych! modeli!

przez!cięcie!1,8!mm.!

•! Brak!innowacyjnych!produktów!
•! Niewielka! i! stosunkowo! słabo! wyszkolona!

grupa!przedstawicieli!
•! Brak!w!pełni!hydrofobowej!soczewki!
•! Brak!modelu!z!filtrem!światła!niebieskiego!
•! Zastosowanie! dyskusyjnej! koncepcji!

asferyczności!optyki!
•! Przejęcie! B+L! przez! firmę! Valeant! może!

przynieść! zmiany! w! zakresie!
funkcjonowania!dystrybutora!
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•! PolyTech! (przedstawicielstwo)! –! produkcja! niemiecka,! niski! segment! cenowy,! materiał!
hydrofilny/hydrofobowy,!problemy!z!produktem!na!rynku!polskim!(urywają!się!hapteny,!soczewka!
nie!trzyma!dioptrażu)!

•! 1st! Q! (dystrybutor! –! ABJ! Vision)! –! wyłączność,! produkcja! niemiecka,! niski! segment! cenowy,!
materiał!hydrofilny!

•! Medicontur!(dystrybutor!–!ABJ!Vision)!–!wyłączność,!produkcja!węgierska!
•! Appasamy!Associates!(dystrybutor!–!Medical!Partner)!–!produkcja!indyjska,!niższy!segment!cenowy,!

materiał!hydrofilny!
•! Soleko!(dystrybutor!–!Medical!Partner)!–!produkcja!Włochy!

!
Podsumowanie:!

1.! W!przypadku!utrzymania!obecnego!poziomu!dostępności!do! skutecznych!metod!usunięcia! zaćmy!
liczba!chorych!w!2035! r.!w!Polsce!wzrośnie!o!blisko!50%! i!wyniesie!1,3!mln.!Tak! znaczący!wzrost!
liczby!chorych!wynikał!będzie!głównie!ze!starzenia!się!społeczeństwa.!!

2.! Zgodnie! z! danymi!WHO,! aż! 90%!przypadków!upośledzenia!wzroku! na! świecie! dotyczy! pacjentów!
w!krajach!rozwijających!się!

3.! Jedyną!skuteczną!możliwością!wyleczenia!z!zaćmy!jest!operacja.!
4.! Coraz! więcej! operacji! w! Polsce! wykonuje! się! w! ramach! chirurgii! jednego! dnia,! co! w! lepiej!

rozwiniętych!krajach!Unii!Europejskiej!jest!normą.!!
5.! W!2012!wartość!rozliczonych!przez!NFZ!świadczeń!usunięcia!zaćmy!przekroczyła!560!mln!zł.!

!
4.12.5.3.!Podstawowe!informacje!dot.!zaćmy!

Zaćma! (inaczej! katarakta)! polega! na! całkowitym! lub! częściowym! zmętnieniu! soczewki! prowadzącym!
do!utraty! jej! przejrzystości,! a! w! konsekwencji! do! ślepoty.! Zaćma! rozwija! się! bezboleśnie,! nie! dając!
w!początkowych!fazach!żadnych!zauważalnych!objawów.!Wyróżniamy!dwa!rodzaje!tej!choroby:!

−! zaćmę!wrodzoną,!która!jest!najczęstszą!przyczyną!ślepoty!u!dzieci,!
−! zaćmę!nabytą,!występującą!pod!postacią!zaćmy!pierwotnej!(starczej)!oraz!zaćmy!wtórnej.!

a)!Przyczyny!występowania!zaćmy!

Rozwojowi! zaćmy! sprzyjają! czynniki! genetyczne,! urazy,! stany! zapalne! oczu,! schorzenia! związane!
z!metabolizmem,! a! także! długotrwałe!wystawianie! oczu! na! promieniowanie! ultrafioletowe! (np.! przy! zbyt!
długiej! ekspozycji! na! słońce).! Zwiększone! ryzyko! wystąpienia! katarakty! występuje! u! osób! chorujących!
na!cukrzycę,!a!także!u!palaczy!oraz!osób!nadużywających!alkoholu.!!

Do!najczęstszych!przyczyn!zaćmy!wrodzonej!zaliczamy!:!!

−! zakażenia!wewnątrzmaciczne!(głównie!różyczka,!toksoplazmoza,!ospa,!opryszczka),!!
−! narażenia!na!promieniowanie!jonizujące!podczas!ciąży,!!
−! stosowanie!niektórych!leków!podczas!ciąży,!!
−! zaburzenia!chromosomalne!(zespół!Downa,!zespól!Patau),!!
−! zaburzenia!metaboliczne!(galaktozemia,!choroba!Wilsona,!hipokalcemia).!

Wśród!przyczyn!zaćmy!nabytej!należy!wymienić:!!

−! cukrzycę,!!
−! urazy!(mechaniczne,!chemiczne),!!
−! niektóre!choroby!skóry,!!
−! uszkodzenia!wywołane!na!skutek!narażenia!na!promieniowanie!jonizujące,!!
−! powikłania!innych!chorób!oczu!(odwarstwienie!siatkówki,!nowotwory!wewnątrzgałkowe,!jaskra),!!
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−! długotrwałe!(miejscowe!lub!ogólne)!stosowanie!niektórych!leków!(np.!glikokortykosteroidów).!15!

b)!Objawy!i!przebieg!

Objawy! są! różne,! zależnie! od! stopnia! zaawansowania! choroby.! Choroba!powoduje!przymglone!widzenie,!
problemy! z! oceną! odległości,! spadek! intensywności! widzianych! kolorów,! pogorszenie! ostrości! wzroku,!
problemy! z! poruszaniem! się,! aż! do! całkowitej! utraty! wzroku.! 16! W! późniejszych! stadiach! choroby,! gdy!
zmętnienie! utrudnia! lub!uniemożliwia! sprawne! funkcjonowanie! pacjenta,! zaćma!może!wymagać! leczenia!
chirurgicznego! polegającego! na! usunięciu! zmętniałej! soczewki! i! zastąpieniu! jej! sztucznym!
odpowiednikiem.17!

c)!Sposoby!leczenia!zaćmy!

Jedyną!możliwością! wyleczenia! z! zaćmy! jest! operacja.! Zabieg! likwiduje! problem,! zazwyczaj! przywracając!
pełną!ostrość!wzroku.!Istnieją!leki!służące!spowolnieniu!procesu!zaćmy.!Można!je!stosować!w!postaci!kropli!
do!oczu!we!wczesnych!okresach!choroby,!jednakże!przeprowadzenia!operacji!nie!można!uniknąć.18!

Usunięcie! zaćmy! wykonywane! jest! w! znieczuleniu! miejscowym.! W! zależności! od! planowanego! rodzaju!
operacji,! można! zastosować! znieczulenie! w! postaci! kilku! zastrzyków! wokół! operowanego! oka! lub! też!
zastosować! jedynie! znieczulenie! kropelkowe.! Znieczulenie! ogólne! nie! jest! konieczne! i! stosuje! się! je! tylko!
w!wyjątkowych!sytuacjach!(np.!u!dzieci!czy!osób!chorych!umysłowo).!

Operację! zaćmy! przeprowadza! się! w! pozycji! leżącej.! Zmętniałą! soczewkę! usuwa! się! przez! małe! cięcie!
wykonane!w!gałce!ocznej,!rozbijając!zaćmę!za!pomocą!ultradźwięków!(fakoemulsyfikacja!zaćmy).!W!takim!
przypadku!w!związku!z!zastosowaniem!specjalnego!cięcia!możliwe!jest!pozostawienie!zasklepionej!rany!bez!
szwów.!W!sytuacjach,!gdy! jądro! soczewki! jest!bardzo! twarde,!wykonuje! się! szersze!otwarcie!oka! i! zaćmę!
usuwa! w! całości! (tzw.! zewnątrztorebkowe! usunięcie! zaćmy)! –! otwarcie! gałki! ocznej! wymaga! wówczas!
założenia!szwu,!które!zdejmuje!się!w!kilka!miesięcy!po!zabiegu.19!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15!Opracowanie!własne!na!podstawie!informacji!Dbam!o!Zdrowie,!http://www.doz.pl/zdrowie/h1709TZacma!
16! Opracowanie! własne! na! podstawie! informacji! Bausch! &! Lomb,! http://www.bausch.com.pl/plTpl/problemyTzwi%C4%85zaneTzT
narz%C4%85demTwzroku/chorobyTiTzaburzenia/za%C4%87ma/!!

17

(Opracowanie(własne(na(podstawie(informacji(Care(of(the(Adult(Patient(with(Cataract.(Optometric(Clinical(Practice(Guideline.(

http://www.aoa.org/documents/CPGO8.pdf,(6(marca(2012(

18

Opracowanie(własne(na(podstawie(artykułu(Urszuli(Ludwiczak,http://usk.onestepcloud.pl/pl_PL/aktualnosci/szczegoly/35OtylkoO

operacjaOwyleczyOzacme,(19(kwietnia(2013(

19

(Opracowanie(własne(na(podstawie(informacji(Centrum(Zdrowia(SALUS,(

http://www.klinikasalus.pl/attachments/article/73/zacma.pdf(
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Rysunek!10.!Schemat!operacji!usunięcia!zaćmy!

!
Źródło:(Opracowanie(Emitenta(na(podstawie(informacji(Mayo(Clinic,((http://www.mayoclinic.com/health/medical/IM00132(

!

Jako! pierwsze! na! rynku! pojawiły! się! soczewki! z! PMMA! (polimetylometakrylan).! Materiał! ten! jest! mało!
elastyczny,! zatem! podczas! operacji! usunięcia! zaćmy! wprowadzenie! soczewki! do! wnętrza! gałki! ocznej!
wymaga!wykonania! rozległego!nacięcia! rąbka! rogówki! (zwykle!około!6T8!mm).!Tak!duże!nacięcie! rogówki!
wydłuża!okres!pooperacyjnej!rekonwalescencji!oraz!zwiększa!ryzyko!wystąpienia!powikłań!pooperacyjnych.!
W! przypadku! soczewek! zwijalnych,! po! usunięciu! reszty! zmętniałej! soczewki! przy! użyciu! specjalnego!
aplikatora! lekarz!wprowadza!zwiniętą!sztuczną!soczewkę,!która!natychmiast!po! jej!wprowadzeniu!rozwija!
się!centralnie!w!źrenicy.!!

Usunięcie!naturalnej!soczewki!z!wnętrza!oka,!niezależnie!od!sposobu!operacji,!powoduje!utratę!zdolności!
akomodacji! oraz! powstanie! wady! wzroku! spowodowanej! brakiem! elementu! skupiającego! w! układzie!
optycznym!oka.!Aby!przywrócić!dobrą!ostrość!wzroku!należy!tę!wadę!wyrównać.!Najlepszą!metodą!korekcji!
bezsoczewkowości!(afakii)!jest!wszczepienie!soczewki,!która!uzupełnia!zmniejszoną!moc!układu!optycznego!
oka! w! czasie! operacji! usunięcia! zaćmy! –! i! takie! rozwiązanie! oferuje! CORELENS.! Rzadziej! stosowanymi!
innymi! możliwymi! sposobami! postępowania! jest! stosowanie! soczewek! kontaktowych! lub! szkieł!
okularowych.20!

d)!Rodzaje!dostępnych!soczewek!

Rozróżniamy!kilka!typów!soczewek!ze!względu!na!ich!właściwości!i!cechy21:!

•! Zwijalność!–!rozróżniamy!2!rodzaje!soczewek:!
o! zwijalne! –! o! średnicach! części! optycznej! od! 5,5! do! 6,5! mm,! wykonane! z! elastycznego!

materiału!(np.!akryl,!silikon),!co!umożliwia!ich!zwinięcie!i!wszczep!przez!cięcie!o!szerokości!
od!1,8!mm,!!

o! sztywne!–!o!średnicy!części!optycznej!wynoszącej!przeciętnie!6!mm.!Wykonane!są!z!PMMA!
T!materiału,!który!nie!pozwala!na! ich!zwinięcie.!Dlatego!cięcie!niezbędne!do!wszczepienia!
tej!soczewki!wynosi!około!6,5!mm.!

•! Materiał! –! obecnie! najczęściej! stosowane!materiały! to! akryl! hydrofobowy,! akryl! hydrofilny! (tzw.!
hydrożel),!silikon!i!PMMA.!Materiał,!z!którego!została!wykonana!soczewka,!ma!wpływ!na!szerokość!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20

(Opracowanie(własne(na(postawie(informacji(Centrum(Zdrowia(SALUS,(http://www.klinikasalus.pl/attachments/article/63/DIOPPO

OS%201_43%20ZGODAOza%C4%87ma.pdf(

21

(Opracowanie(własne(na(podstawie(informacji(Euromedic,(http://klinikaokulistyczna.net.pl/zabiegiOoperacyjne/rodzajeOsoczewekO

wewntrzgakowych.html(
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cięcia! niezbędnego! do! wszczepienia! soczewki! oraz! na! stabilność! soczewki! w! oku.! Od! rodzaju!
zastosowanego!materiału!zależy!również!reakcja!tkanek!oka!na!obecność!soczewki.!!

•! Liczba!elementów,!z!której!składa!się!soczewka:!
o! soczewki!jednoczęściowe!–!wykonane!w!całości!z!tego!samego!materiału,!
o! Soczewki! wieloczęściowe! –! posiadają! hapteny! (elementy! stabilizujące! część! optyczną),!

wykonane!najczęściej!z!PMMA.!

!

Źródło:(Opracowanie(Emitenta(

•! Miejsce!umieszczenia!soczewki!–!soczewka!może!być!umieszczona!w!torebce!soczewki!naturalnej!
(tkanka,! która! pozostaje! po! usunięciu! soczewki! naturalnej),! do! bruzdy! rzęskowej! (zazwyczaj!
w!przypadku!uszkodzenia! lub!konieczności!usunięcia! torebki! soczewki),! zamocowana!na! tęczówce!
lub!umieszczona!w!przedniej!komorze!(przestrzeń!pomiędzy!tęczówką!a!rogówką!–!tzw.!soczewka!
przedniokomorowa).!

•! Obecność! filtrów! ochronnych! –! obecnie! wszystkie! soczewki! wewnątrzgałkowe! dysponują! filtrem!
chroniącym! przed! promieniowaniem! UV.! Niektóre! dysponują! również! filtrem! chroniącym! przed!
promieniowaniem! światła! niebieskiego! (niebezpiecznego! dla! prawidłowego! funkcjonowania!
siatkówki!oka).!

•! Asferyczność! –! soczewki! sferyczne! charakteryzują! się! tym,! że! promienie! wpadające! przez!
obwodową!jej!część!ogniskowane!są!bliżej!w!stosunku!do!promieni!wpadających!do!oka!centralnie.!
Powoduje! to,! że! osoba! ze! wszczepionymi! soczewkami! sferycznymi! w! warunkach! gorszego!
oświetlenia! (gdy!źrenica! jest!szeroka! i!promienie!przechodzą!przez!całą!średnicę!części!optycznej)!
ma! mniejsze! poczucie! kontrastu! widzenia.! Soczewki! asferyczne! posiadają! zmodyfikowaną! część!
optyczną!tak,!aby!promienie!świetlne!przechodzące!przez!obwodową!część!optyczną!ogniskowały!
się!w!tym!samym!miejscu,!co!przechodzące!przez!część!centralną.!

•! Liczba!ognisk!tworzonych!przez!soczewkę:!!
o! jednoogniskowe!–!tworzące!tylko!jedno!ognisko!skupienia!światła,!
o! wieloogniskowe! –! (zwane! również! multifokalnymi)! tworzące! dwa! lub! więcej! ogniska!

skupienia! światła.! Umożliwiają! one! pacjentom! ostre! widzenie! do! bliży! (czytanie),!
odległościach! pośrednich! (praca! przy! komputerze)! oraz! dali! bez! konieczności! dodatkowej!
korekcji!okularowej.!

Rysunek!11.!Opis!budowy!przykładowej!soczewki!wszczepianej!podczas!operacji!leczenia!zaćmy!
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•! Soczewki! korygujące! astygmatyzm! –! zwane! ze! względu! na! kształt! części! optycznej! soczewkami!
torycznymi.! Umożliwiają! one! również! korekcję! astygmatyzmu! rogówkowego! (zwanego! też!
niezbornością!rogówkową).!

•! Soczewki! korygujące! wysoką! krótkowzroczność! –! stosowane! są! u! pacjentów! ze! zdrową,!
akomodująca!(zmieniającą!swój!kształt,!aby!umożliwić!czytanie)!soczewką!naturalną,!u!których!nie!
można! przeprowadzić! laserowego! zabiegu! korygującego! wysoką! krótkowzroczność! (zazwyczaj!
powyżej!minus!6!dioptrii),!a!którzy!chcą!przestać!soczewki!korekcyjne.!Soczewkę!taką!wszczepia!się!
pomiędzy! naturalną! soczewkę! a! rogówkę! oka.! Koryguje! ona! wysoką! krótkowzroczność! nie!
pozbawiając!pacjenta!możliwości!akomodacji!(dzięki!pozostawieniu!naturalnej!soczewki).!

!

Źródło:(Opracowanie(Emitenta(

!Strategia#rozwoju#Emitenta##

Strategia!rozwoju!Emitenta!opiera!się!na!dwóch!kluczowych!obszarach:!rozwoju!sprzedaży!i!oferty!towarów!
oraz!akwizycji.!Stanowić!one!będą!kluczowe!czynniki!wzrostu!Emitenta!w!nadchodzących!latach,!pozwalając!
na!umacnianie!i!rozwój!źródeł!przewagi!konkurencyjnej!oraz!dalsze!budowanie!pozycji!na!rynku!dystrybucji!
urządzeń!medycznych.!

Średnioterminowym! celem! strategii! rozwoju! jest! osiągnięcie! skali! działalności! predestynującej! Spółkę!
do!przejścia! na! rynek! regulowany!GPW!po!2015! r.! Emitent! nie!precyzuje,! kiedy!możliwe!będzie!przejście!
na!rynek!regulowany!GPW!–!uzależnione!to!będzie!przede!wszystkim!od!spełnienia!kryteriów!formalnych,!
w!tym! dotyczących! minimalnego! poziomu! kapitalizacji! wymaganego! dla! ubiegania! się! o! dopuszczenie!
i!wprowadzenie!do!obrotu!na!rynku!regulowanym.!!!

Rysunek!12!Schemat!dot.!rodzajów!soczewek!
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4.12.6.1.#Strategia#dot.#sprzedaży#i#oferowanych#towarów#

W! latach! 2014T2015! Emitent! planuje! skupić! swoje! siły! sprzedażowe!wokół! podstawowego! oferowanego!
przez! niego! asortymentu,! tj.! soczewek!wewnątrzgałkowych,! które!wykorzystywane! są!w! chirurgii! zaćmy.!
Celem!Spółki!jest!osiągnięcie!pozycji!wicelidera!w!rynku!sprzedaży!z!udziałem!ok.!20%!do!2016!r.!(Emitent!
szacuje,! że!w! pierwszym!pełnym! roku! działalności,! tj.!w! 2014! r.,! udział! sprzedaży! towarów!oferowanych!
przez!Emitenta!w!polskim!rynku!soczewek!wewnątrzgałkowych!osiągnął!poziom!ok.!3T5%).!

Niezależnie! od! tego,! Emitent! analizować! będzie! możliwość! rozszerzenia! portfolio! oferowanych! towarów!
o!inne!rozwiązania!dla!branży!medycznej,!komplementarne!z!obecną!ofertą.!

4.12.6.2.#Strategia#dot.#akwizycji#

Niezależnie!od!rozwoju!endogenicznego,!Emitent!planuje!rozwój!poprzez!realizację!przejęcia! i! łączenie!się!
z!podmiotami!o!uzupełniającej!ofercie!produktowej,!co!ma!zapewnić!dynamiczny!wzrost!wartość!Spółki!dla!
akcjonariuszy.!

Wszystkie! potencjalne! akwizycje! podporządkowane! będą! strategii! rozwoju! oferty.! Na! dzień! Dokumentu!
Informacyjnego!prowadzone!są!wstępne!analizy!potencjalnych!celów!inwestycyjnych,!mogących!rozszerzyć!
ofertę!Spółki!w!kluczowych!dla!niej!obszarach!rozwoju,!przede!wszystkim!związanych!z!dystrybucją!sprzętu!
medycznego.!

Ponadto!Emitent!poszukiwać!będzie! inwestycji!mogących!przyspieszyć! rozwój!potencjału! sprzedażowego,!
zwłaszcza!w!obszarze!eksportu.!!

Emitent!nie!precyzuje,! kiedy! i! czy!w!ogóle! zostaną! zrealizowane!akwizycje!–!uzależnione! jest! to!od!wielu!
czynników,! w! tym! od! efektów! przyszłych! negocjacji! prowadzonych! z! zarządami! i! właścicielami!
potencjalnych! celów! akwizycyjnych,! jak! również! od! zdolności! Emitenta! do! absorpcji! do! swoich! struktur!
przejmowanych!przedsiębiorstw!w!sposób!uprawdopodobniający!dalszy,!dynamiczny!rozwój!Emitenta.!

4.13.!Opis! głównych! inwestycji! krajowych! i! zagranicznych! Emitenta,! w! tym! inwestycji!
kapitałowych! za! okres! objęty! sprawozdaniem! finansowym! lub! skonsolidowanym!
sprawozdaniem!finansowym,!zamieszczonymi!w!Dokumencie!Informacyjnym!

Spółka!w!końcówce!2013!r.!rozpoczęła!tworzenie!profesjonalnego!magazynu!z!zaawansowanym!systemem!
kontroli.! Dodatkowo! wdrażany! był! zintegrowany! system! ERP! Comarch! Optima,! co! umożliwiło! jej!
zbudowanie!źródeł!przewagi!konkurencyjnej.!Zakończenie!wdrożenia!nastąpiło!z!końcem!2014!r.!

4.14.!Informacje! o!wszczętych!wobec! Emitenta! postępowaniach:! upadłościowym,! układowym,!
likwidacyjnym!

Według! wiedzy! Emitenta! ani! z! jego! wniosku! nie! zostało! wobec! Emitenta! wszczęte! żadne! postępowanie!
upadłościowe!układowe!lub!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!

Według! wiedzy! Emitenta! ani! z! jego! wniosku! nie! zostało! wobec! Emitenta! wszczęte! żadne! postępowanie!
ugodowe,!arbitrażowe!lub!egzekucyjne.!
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4.16.!Informacja! na! temat! wszystkich! innych! postępowań! przed! organami! rządowymi,!
postępowań!sądowych! lub!arbitrażowych,!włącznie! z!wszelkimi!postępowaniami!w!toku,!
za! okres! obejmujący! co! najmniej! ostatnie! 12!miesięcy! lub! takimi,! które!mogą! wystąpić!
według! wiedzy! Emitenta,! a! które! to! postępowania! mogły! mieć! lub! miały! w! niedawnej!
przeszłości! lub! mogą! mieć! istotny! wpływ! na! sytuację! finansową! Emitenta! albo!
zamieszczenie!stosownej!informacji!o!braku!takich!postępowań!

Według! wiedzy! Emitenta! ani! z! jego! wniosku! nie! ma! innych! istotnych! postępowań! przed! organami!
rządowymi,! postępowań! sądowych! lub! arbitrażowych! w! toku! lub! takich,! które! mogą! wystąpić!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
w!przyszłości.!

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!

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

Główne! zobowiązania! Emitenta! zostały! wykazane! w! Sprawozdaniu! finansowym! za! rok! 2013,!
przedstawionym!w!Rozdziale!5!niniejszego!Dokumentu!Informacyjnego.!

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!!

Według! wiedzy! Emitenta! w! okresie! objętym! sprawozdaniem! finansowym,! zamieszczonym! w! niniejszym!
Dokumencie! Informacyjnym,! nie! wystąpiły! żadne! nietypowe! zdarzenia! lub! okoliczności! mające! wpływ!!!!!!!!!!!!!!
na!wyniki!z!działalności!gospodarczej!Emitenta,!które!nie!byłyby!wskazane!w!raporcie!okresowym!za!IV!kw.!
2014!r.,!opublikowanym!w!dn.!14!lutego!2015!r.!lub!przedstawione!w!pkt!5.4!Dokumentu!Informacyjnego.!

4.19.!Wskazanie! wszelkich! istotnych! zmian! w! sytuacji! gospodarczej,! majątkowej! i! finansowej!
Emitenta! i!jego! grupy! kapitałowej! oraz! innych! informacji! istotnych! dla! ich! oceny,! które!
powstały!po!sporządzeniu!danych!finansowych!

Według! wiedzy! Emitenta! po! sporządzeniu! sprawozdania! finansowego,! stanowiącego! część! niniejszego!
Dokumentu!Informacyjnego,!nie!wystąpiły!istotne!zmiany!w!sytuacji!gospodarczej,!majątkowej!i!finansowej!
Emitenta!ani!nie!ujawniły!się! informacje! istotne!dla!oceny!sytuacji!gospodarczej,!majątkowej! i! finansowej!
Emitenta.!

4.20.!W! odniesieniu! do! osób! zarządzających! i! osób! nadzorujących! Emitenta:! imię,! nazwisko,!
zajmowane!stanowisko!oraz!termin!upływu!kadencji,!na!jaką!zostali!powołani!  !

!Osoby#zarządzające#Emitentem#

Zarząd! prowadzi! sprawy! Spółki,! reprezentuje! Spółkę,! w! szczególności! podejmuje! wszelkie! decyzje! nie!
zastrzeżone! w! Statucie! lub! w! Kodeksie! spółek! handlowych! dla! kompetencji! Walnego! Zgromadzenia! lub!
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Rady!Nadzorczej!Spółki.! !Zarząd!Spółki! składa!się!z!od!1! (jednego)!do!5! (pięciu)!członków,!w!tym!Prezesa!
Zarządu.! Członków! Zarządu! powołuje! i! odwołuje! Rada! Nadzorcza! Spółki.! Przez! powołanie! i! odwołanie!
członków! Zarządu,! Rada!Nadzorcza! określa! ich! liczbę.! Z!ważnych! powodów! członek! Zarządu! Spółki!może!
zostać! zawieszony! w! czynnościach! przez! Radę! Nadzorczą! Spółki.! ! Kadencja! członka! Zarządu! trwa! 3! lata.!
W!przypadku!powołania!Zarządu!wieloosobowego!kadencja!członków!Zarządu!jest!wspólna.!

Członków! pierwszego! –! czteroosobowego! Zarządu! powołało! Nadzwyczajne! Zgromadzenie! Wspólników!
CORELENS!sp.!z!o.o.!z!dnia!17!lutego!2014!r.,!które!podjęło!uchwałę!o!przekształceniu!w!spółkę!akcyjną.!!

Tabela!5!Skład!Zarządu!Emitenta!

Imię!i!nazwisko! Funkcja! Data!rozpoczęcie!
obecnej!kadencji!

Data!zakończenia!
obecnej!kadencji!

Joanna!Kamińska! Prezes!Zarządu! 26!lutego!2014!r.!! 25!lutego!2017!r.!

Paweł!Ostaszewski! Wiceprezes!Zarządu! 26!lutego!2014!r.!! 25!lutego!2017!r.!

Rafał!Rak! Wiceprezes!Zarządu! 26!lutego!2014!r.!! !25!lutego!2017!r.!

Łukasz!Witczak! Wiceprezes!Zarządu! 26!lutego!2014!r.!! !25!lutego!2017!r.!

Źródło:(Emitent(

4.20.1.1.#Joanna#Kamińska##

a)!opis!kwalifikacji!i!doświadczenia!zawodowego!

Współzałożycielka! Emitenta.! Ukończyła! studia! magisterskie! w! Wyższej! Szkole! Przedsiębiorczości!
i!Zarządzania!im.!L.!Koźmińskiego!w!Warszawie!na!kierunku!marketing!i!zarządzanie!oraz!studia!licencjackie!
na!Wydziale!Prawa!i!Administracji!Uniwersytetu!Mikołaja!Kopernika!w!Toruniu.!!

Od! roku! 2002! pracuje! w! branży! medycznej,! zaś! od! 2004! do! 2012! roku! związana! ściśle! w! branżą!
okulistyczną,! pracując! w! ALCON! Polska,! początkowo! jako! Surgical! Account! Manager! (2004T2009),! a!
następnie!jako!Senior!Cataract!Account!Manager!(2010T2012).!

b)!wskazanie!działalności!wykonywanej!przez!daną!osobę!poza!Emitentem,!gdy!działalność! ta!ma! istotne!
znaczenie!dla!Emitenta!

NIE!DOTYCZY!

c)!wskazanie!wszystkich!spółek!prawa!handlowego,!w!których,!w!okresie!co!najmniej!ostatnich!trzech! lat,!
dana!osoba!była!członkiem!organów!zarządzających!lub!nadzorczych!albo!wspólnikiem,!ze!wskazaniem,!czy!
dana!osoba!nadal!pełni!funkcje!!

NIE!DOTYCZY!

d)! informacje! na! temat! prawomocnych! wyroków,! na! mocy! których! dana! osoba! została! skazana!
za!przestępstwa! oszustwa! w! okresie! co! najmniej! ostatnich! pięciu! lat! oraz! wskazanie,! czy! w! okresie! co!
najmniej! ostatnich! pięciu! lat! osoba! taka! otrzymała! sądowy! zakaz! działania! jako! członek! organów!
zarządzających!lub!nadzorczych!w!spółkach!prawa!handlowego!

NIE!DOTYCZY!

e)!szczegóły!wszystkich!przypadków!upadłości,!zarządu!komisarycznego!lub!likwidacji,!w!okresie!co!najmniej!
ostatnich! pięciu! lat,!w! odniesieniu! do! podmiotów,!w! których! dana! osoba! pełniła! funkcje! członka! organu!
zarządzającego!lub!nadzorczego!

NIE!DOTYCZY!

f)! informację,! czy! dana! osoba! prowadzi! działalność,! która! jest! konkurencyjna!w! stosunku! do! działalności!
emitenta,! oraz! czy! jest!wspólnikiem! konkurencyjnej! spółki! cywilnej! lub! osobowej! albo! członkiem! organu!
spółki!kapitałowej!lub!członkiem!organu!jakiejkolwiek!konkurencyjnej!osoby!prawnej!

NIE!DOTYCZY!
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g)!informację,!czy!dana!osoba!figuruje!w!rejestrze!dłużników!niewypłacalnych,!prowadzonym!na!podstawie!
ustawy!z!dnia!20!sierpnia!1997!r.!o!Krajowym!Rejestrze!Sądowym!

NIE!DOTYCZY!

4.20.1.2.#Paweł#Ostaszewski#

a)!opis!kwalifikacji!i!doświadczenia!zawodowego!

Współzałożyciel!Emitenta.!Studiował!w!Wyższej!Szkole!Zarządzania/The!Polish!Open!University!na!kierunku!
Zarządzanie!i!Marketing.!

Przez! większość! swojej! kariery! zawodowej! związany! z! rynkiem! chirurgii! okulistycznej,! który! poznawał!
pracując!w!firmie!ALCON!Polska,!początkowo!jako!Surgical!Account!Manager!(2002T2007),!a!następnie!jako!
Refractive!Account!Manager!(2008T2012).!

b)!wskazanie!działalności!wykonywanej!przez!daną!osobę!poza!Emitentem,!gdy!działalność! ta!ma! istotne!
znaczenie!dla!Emitenta!

NIE!DOTYCZY!

c)!wskazanie!wszystkich!spółek!prawa!handlowego,!w!których,!w!okresie!co!najmniej!ostatnich!trzech! lat,!
dana!osoba!była!członkiem!organów!zarządzających!lub!nadzorczych!albo!wspólnikiem,!ze!wskazaniem,!czy!
dana!osoba!nadal!pełni!funkcje!!

NIE!DOTYCZY!

d)! informacje! na! temat! prawomocnych! wyroków,! na! mocy! których! dana! osoba! została! skazana!
za!przestępstwa! oszustwa! w! okresie! co! najmniej! ostatnich! pięciu! lat! oraz! wskazanie,! czy! w! okresie!
co!najmniej! ostatnich! pięciu! lat! osoba! taka! otrzymała! sądowy! zakaz! działania! jako! członek! organów!
zarządzających!lub!nadzorczych!w!spółkach!prawa!handlowego!

NIE!DOTYCZY!

e)!szczegóły!wszystkich!przypadków!upadłości,!zarządu!komisarycznego!lub!likwidacji,!w!okresie!co!najmniej!
ostatnich! pięciu! lat,!w! odniesieniu! do! podmiotów,!w! których! dana! osoba! pełniła! funkcje! członka! organu!
zarządzającego!lub!nadzorczego!

NIE!DOTYCZY!

f)! informację,! czy! dana! osoba! prowadzi! działalność,! która! jest! konkurencyjna!w! stosunku! do! działalności!
emitenta,! oraz! czy! jest!wspólnikiem! konkurencyjnej! spółki! cywilnej! lub! osobowej! albo! członkiem! organu!
spółki!kapitałowej!lub!członkiem!organu!jakiejkolwiek!konkurencyjnej!osoby!prawnej!

NIE!DOTYCZY!

g)!informację,!czy!dana!osoba!figuruje!w!rejestrze!dłużników!niewypłacalnych,!prowadzonym!na!podstawie!
ustawy!z!dnia!20!sierpnia!1997!r.!o!Krajowym!Rejestrze!Sądowym!

NIE!DOTYCZY!

4.20.1.3.#Rafał#Rak#

a)!opis!kwalifikacji!i!doświadczenia!zawodowego!

Współzałożyciel! Emitenta.! Ukończył! studia! na! Uniwersytecie! Marii! CurieTSkłodowskiej! w! Lublinie!
na!Wydziale! Pedagogiki! i! Psychologii.! W! ramach! studiów! podyplomowych! uzyskał! tytuł! zawodowy!
Mediatora.!

Z!branżą!medyczną!związany!od!2009!r.,!kiedy!rozpoczął!pracę!dla!ALCON!Polska,!początkowo!jako!Surgical!
Account!Manager!(2009T2010),!a!następnie!jako!Cataract!Account!Manager!(2011T2012).!

b)!wskazanie!działalności!wykonywanej!przez!daną!osobę!poza!Emitentem,!gdy!działalność! ta!ma! istotne!
znaczenie!dla!Emitenta!

NIE!DOTYCZY!
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c)!wskazanie!wszystkich!spółek!prawa!handlowego,!w!których,!w!okresie!co!najmniej!ostatnich!trzech! lat,!
dana!osoba!była!członkiem!organów!zarządzających!lub!nadzorczych!albo!wspólnikiem,!ze!wskazaniem,!czy!
dana!osoba!nadal!pełni!funkcje!!

NIE!DOTYCZY!

d)! informacje! na! temat! prawomocnych! wyroków,! na! mocy! których! dana! osoba! została! skazana!
za!przestępstwa! oszustwa! w! okresie! co! najmniej! ostatnich! pięciu! lat! oraz! wskazanie,! czy! w! okresie!
co!najmniej! ostatnich! pięciu! lat! osoba! taka! otrzymała! sądowy! zakaz! działania! jako! członek! organów!
zarządzających!lub!nadzorczych!w!spółkach!prawa!handlowego!

NIE!DOTYCZY!

e)!szczegóły!wszystkich!przypadków!upadłości,!zarządu!komisarycznego!lub!likwidacji,!w!okresie!co!najmniej!
ostatnich! pięciu! lat,!w! odniesieniu! do! podmiotów,!w! których! dana! osoba! pełniła! funkcje! członka! organu!
zarządzającego!lub!nadzorczego!

NIE!DOTYCZY!

f)! informację,! czy! dana! osoba! prowadzi! działalność,! która! jest! konkurencyjna!w! stosunku! do! działalności!
emitenta,! oraz! czy! jest!wspólnikiem! konkurencyjnej! spółki! cywilnej! lub! osobowej! albo! członkiem! organu!
spółki!kapitałowej!lub!członkiem!organu!jakiejkolwiek!konkurencyjnej!osoby!prawnej!

NIE!DOTYCZY!

g)!informację,!czy!dana!osoba!figuruje!w!rejestrze!dłużników!niewypłacalnych,!prowadzonym!na!podstawie!
ustawy!z!dnia!20!sierpnia!1997!r.!o!Krajowym!Rejestrze!Sądowym!

NIE!DOTYCZY!

4.20.1.4.#Łukasz#Witczak#

a)!opis!kwalifikacji!i!doświadczenia!zawodowego!

Z! CORELENS! związany! od! 2013! r.! Ukończył! studia! magisterskie! na! Uniwersytecie! Łódzkim! na! kierunku!
Finanse!i!Strategie!Przedsiębiorstw.!

Z!branżą!medyczną! związany!od!2009! r.,! początkowo!w!ALCON!Polska! (w! latach!2009T2010! jako!Surgical!
&!Instrumentation!Specialist,!a!następnie!2010T2012!jako!Surgical!&!Instrumentation!Equipment!Manager),!
od!2012!r.!pracował!dla!3M!Poland!w!dziale!Infection!Prevention!Division!jako!Scientific!Affair!&!Education!
Specialist.!

b)!wskazanie!działalności!wykonywanej!przez!daną!osobę!poza!emitentem,!gdy!działalność! ta!ma! istotne!
znaczenie!dla!Emitenta!

NIE!DOTYCZY!

c)!wskazanie!wszystkich!spółek!prawa!handlowego,!w!których,!w!okresie!co!najmniej!ostatnich!trzech! lat,!
dana!osoba!była!członkiem!organów!zarządzających!lub!nadzorczych!albo!wspólnikiem,!ze!wskazaniem,!czy!
dana!osoba!nadal!pełni!funkcje!!

NIE!DOTYCZY!

d)! informacje! na! temat! prawomocnych! wyroków,! na! mocy! których! dana! osoba! została! skazana!
za!przestępstwa! oszustwa! w! okresie! co! najmniej! ostatnich! pięciu! lat! oraz! wskazanie,! czy! w! okresie!
co!najmniej! ostatnich! pięciu! lat! osoba! taka! otrzymała! sądowy! zakaz! działania! jako! członek! organów!
zarządzających!lub!nadzorczych!w!spółkach!prawa!handlowego!

NIE!DOTYCZY!

e)!szczegóły!wszystkich!przypadków!upadłości,!zarządu!komisarycznego!lub!likwidacji,!w!okresie!co!najmniej!
ostatnich! pięciu! lat,!w! odniesieniu! do! podmiotów,!w! których! dana! osoba! pełniła! funkcje! członka! organu!
zarządzającego!lub!nadzorczego!

NIE!DOTYCZY!
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f)! informację,! czy! dana! osoba! prowadzi! działalność,! która! jest! konkurencyjna!w! stosunku! do! działalności!
emitenta,! oraz! czy! jest!wspólnikiem! konkurencyjnej! spółki! cywilnej! lub! osobowej! albo! członkiem! organu!
spółki!kapitałowej!lub!członkiem!organu!jakiejkolwiek!konkurencyjnej!osoby!prawnej!

NIE!DOTYCZY!

g)!informację,!czy!dana!osoba!figuruje!w!rejestrze!dłużników!niewypłacalnych,!prowadzonym!na!podstawie!
ustawy!z!dnia!20!sierpnia!1997!r.!o!Krajowym!Rejestrze!Sądowym!

NIE!DOTYCZY.!

!Osoby#nadzorujące#Emitenta#

Tabela!6!Skład!Rady!Nadzorczej!Emitenta!

Imię!i!nazwisko! Funkcja! Data!rozpoczęcie!
obecnej!kadencji!

Data!zakończenia!
obecnej!kadencji!

Sebastian!Bogusławski! Przewodniczący!RN! 26!lutego!2014!r.! 25!lutego!2017!r.!

Piotr!Grzechowiak! Członek!RN! 22!stycznia!2015!r.! 25!lutego!2017!r.!

Henryk!Brunengraber! Członek!RN! 26!lutego!2014!r.! 25!lutego!2017!r.!

Artur!Nowicki! Członek!RN! 26!lutego!2014!r.! 25!lutego!2017!r.!

Robert!Adam!Staszak! Członek!RN! 26!lutego!2014!r.! 25!lutego!2017!r.!

Źródło:(Emitent(

W! okresie! od! dnia! 26! lutego! 2014! r.! (tj.! od! dnia! rejestracji! przekształcenia! Emitenta! w! spółkę! akcyjną)!
do!dnia! 12! września! 2014! r.! funkcję! Przewodniczącego! Rady! Nadzorczej! sprawował! Pan! Mariusz!
Sokołowski.! Pan! Mariusz! Sokołowski! dnia! 12! września! 2014! r.! złożył! na! posiedzeniu! Rady! Nadzorczej!
rezygnację!z!pełnienia!funkcji!Przewodniczącego!Rady!Nadzorczej!Emitenta!oraz!z!zasiadania!w!tejże!Radzie!
Nadzorczej.!!

Rada!Nadzorcza,!na!podstawie!statutowych!uprawnień!(określonych!w!§!12!ust.!4!Statutu!Spółki)!dokonała!
tymczasowego! uzupełnienia! składu! Rady! Nadzorczej! i! powołała! tymczasowego! członka! Rady! Nadzorczej!
w!osobie! Pana! Piotra! Grzechowiaka.! Mandat! Piotra! Grzechowiaka! wygasł! z! dniem! odbycia! walnego!
zgromadzenia! akcjonariuszy! Spółki! w! dniu! 22! stycznia! 2015! r.,! podczas! którego! walne! zgromadzenie!
akcjonariuszy! podjęło! uchwałę! o! powołaniu! go! na! stanowisko! Członka! Rady! Nadzorczej.! Mandat! Pana!
Piotra!Grzechowiaka!wygasa!z!dniem!upływu!kadencji!pozostałych!członków!Rady!Nadzorczej,!tj.!w!dniu!25!
lutego!2017!r.!!

Podczas!zebrania!Rady!Nadzorczej!w!dniu!3!marca!2015!r.!na!Przewodniczącego!Rady!Nadzorczej!Emitenta!
został!wybrany!Pan!Sebastian!Bogusławski.!!

4.21.!Dane! o! strukturze! akcjonariatu! Emitenta,! ze! wskazaniem! akcjonariuszy! posiadających!
co!najmniej!5%!głosów!na!Walnym!Zgromadzeniu!

Tabela!7.!Struktura!akcjonariatu!Emitenta!(akcjonariusze!posiadający!co!najmniej!5%!głosów!na!Walnym!Zgromadzeniu)!!

Akcjonariusz! Seria! Liczba!akcji! %!akcji! Liczba!
głosów! %!głosów!

Joanna!Kamińska! A! 453!000! 13,00%! 453!000! 13,00%!

Paweł!Ostaszewski! A! 453!000! 13,00%! 453!000! 13,00%!

Rafał!Rak! A! 453!000! 13,00%! 453!000! 13,00%!
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Akcjonariusz! Seria! Liczba!akcji! %!akcji! Liczba!
głosów! %!głosów!

Łukasz!Witczak! A! 453!000! 13,00%! 453!000! 13,00%!

Henryk!Brunengraber! A! 559!000! 16,04%! 559!000! 16,04%!

Mariusz!Sokołowski! A! 239!000! 6,86%! 239!000! 6,86%!

Katarzyna!SeretnaKSokołowska! A! 209!000! 6,00%! 209!000! 6,00%!

Pozostali! A! 666!000! 19,11%! 666!000! 19,11%!

RAZEM! A! 3!485!000! 100,00%! 3!485!000! 100,00%!

Źródło:(Emitent(

UWAGA:(wg(wiedzy( Emitenta( podmioty(wskazane(w( Tabeli( 7( powyżej( posiadają( akcje( Emitenta( bezpośrednio,( nie( posiadają( ich(

pośrednio(poprzez(inne(podmioty.((( #
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5.!ROZDZIAŁ:!! SPRAWOZDANIA!FINANSOWE!

5.1.! Sprawozdanie! finansowe! Emitenta! wraz! z! opinią! niezależnego! biegłego! rewidenta!
z!badania!sprawozdania!finansowego!Emitenta!za!rok!obrotowy!2013!

!
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5.2.! Dane! finansowe! Emitenta! za! okres! IV! kwartału! 2014! r.! oraz! IKIV! kwartał! 2014! r.! wraz! z!
danymi!porównywalnymi!za!analogiczny!okres!2013!r.!(„Raport”)!

Tabela!8.!Wybrane!jednostkowe!dane!finansowe!z!rachunku!zysków!i!strat!Emitenta,!tys.!PLN!

Wyszczególnienie!
kwartalnie! narastająco!

IV!kw.!2014! IV!kw.!2013! IKIV!kw.!2014! IKIV!kw.!2013!

A.!PRZYCHODY!NETTO!!ZE!SPRZEDAŻY!I!
ZRÓWNANE!Z!NIMI,!!W!TYM:!

492,5! 68,3! 1!207,5! 209,5!

I.!Przychody!netto!ze!sprzedaży!produktów! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

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

0,0! 0,0! 0,0! 135,8!

III.!Koszt!wytworzenia!produktów!na!własne!
potrzeby!jednostki!

0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

IV.!Przychody!netto!ze!sprzedaży!towarów!i!
materiałów!

492,5! 68,3! 1!207,5! 73,7!

B.!Koszty!działalności!operacyjnej! 451,0! 236,1! 1!357,9! 381,3!

I.!Amortyzacja! 2,1! 12,8! 6,5! 13,4!

II.!Zużycie!materiałów!i!energii! 36,7! 10,9! 111,8! 44,0!

III.!Usługi!obce! 129,8! 159,8! 535,7! 235,5!

IV.!Podatki!i!opłaty! 3,9! 4,2! 14,3! 6,0!

V.!Wynagrodzenia! 12,0! 1,5! 48,0! 6,5!

VI.!Ubezpieczenia!społeczne!i!inne!świadczenia! 2,0! 0,4! 9,5! 14,7!

VII.!Pozostałe!koszty!rodzajowe! 1,7! 11,7! 3,1! 23,2!

VIII.!Wartość!sprzedanych!towarów!i!materiałów! 262,7! 34,8! 629,0! 38,1!

C.!ZYSK!(STRATA)!ZE!SPRZEDAŻY!(AKB)! 41,6! T167,8! T150,3! T171,9!

D.!Pozostałe!przychody!operacyjne! 0,2! 7,0! 0,3! 7,0!

I.!Zysk!ze!zbycia!niefinansowych!aktywów!
trwałych!

0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

II.!Dotacje! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

III.!Inne!przychody!operacyjne! 0,2! 7,0! 0,3! 7,0!

E.!Pozostałe!koszty!operacyjne! 16,0! 0,0! 16,0! 0,0!

I.!Strata!ze!zbycia!niefinansowych!aktywów!
trwałych! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

II.!Aktualizacja!wartości!aktywów!niefinansowych! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

III.!Inne!koszty!operacyjne! 16,0! 0,0! 16,0! 0,0!

F.!ZYSK!(STRATA)!NA!DZIAŁALNOŚCI!OPERACYJNEJ!
(C+DKE)!

25,7! T160,8! T166,1! T164,8!

G.!Przychody!finansowe! 3,0! 0,0! 5,8! 0,0!

I.!Dywidendy!i!udziały!w!zyskach,!w!tym:! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

II.!Odsetki,!w!tym:! 0,6! 0,0! 0,9! 0,0!

III.!Zysk!ze!zbycia!inwestycji! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

IV.!Aktualizacja!wartości!inwestycji! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

V.!Inne! 2,5! 0,0! 5,0! 0,0!

H.!Koszty!finansowe! 11,2! 8,4! 19,3! 14,4!

I.!Odsetki,!w!tym:! 0,1! 0,0! 0,1! 7,1!

II.!Strata!ze!zbycia!inwestycji! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

III.!Aktualizacja!wartości!inwestycji! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

IV.!Inne! 11,1! 0,0! 19,2! 7,4!
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Wyszczególnienie!
kwartalnie! narastająco!

IV!kw.!2014! IV!kw.!2013! IKIV!kw.!2014! IKIV!kw.!2013!

I.!Zysk!(strata)!z!działalności!gospodarczej!(F+GTH)! 17,5! T169,2! T179,6! T179,3!

J.!Wynik!zdarzeń!nadzwyczajnych!(J.I.!T!J.II.)! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

I.!Zyski!nadzwyczajne! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

II.!Straty!nadzwyczaj1e! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

K.!ZYSK!(STRATA)!BRUTTO!(I+/KJ)! 17,5! T169,2! T179,6! T179,3!

L.!Podatek!dochodowy! 0,0! T12,1! 0,0! 0,0!

M.!Pozostałe!obowiązkowe!zmniejszenia!zysku!
(zwiększenia!straty)! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

N.!ZYSK!!(STRATA)!NETTO!(KKLKM)! 17,5! T157,1! T179,6! T179,3!

Źródło:(Emitent(

Tabela!9.!Wybrane!jednostkowe!dane!finansowe!z!bilansu!Emitenta!K!aktywa,!tys.!PLN!

Wyszczególnienie!
Stan!na! Stan!na!

2014K12K31! 2013K12K31!

A.!AKTYWA!TRWAŁE! 226,6! 0,0!

I.!Wartości!niematerialne!i!prawne! 208,7! 0,0!

1.!Koszty!zakończonych!prac!rozwojowych! 201,2! 0,0!

2.!Wartość!firmy! 0,0! 0,0!

3.!Inne!wartości!niematerialne!i!prawne! 7,5! 0,0!

4.!Zaliczki!na!wartości!niematerialne!i!prawne! 0,0! 0,0!

II.!Rzeczowe!aktywa!trwałe! 18,0! 0,0!

1.!Środki!trwałe! 18,0! 0,0!

2.!Środki!trwałe!w!budowie! 0,0! 0,0!

3.!Zaliczki!na!środki!trwałe!w!budowie! 0,0! 0,0!

III.!Należności!długoterminowe! 0,0! 0,0!

1.!Od!jednostek!powiązanych! 0,0! 0,0!

2.!Od!pozostałych!jednostek! 0,0! 0,0!

IV.!Inwestycje!długoterminowe! 0,0! 0,0!

1.!Nieruchomości! 0,0! 0,0!

2.!Wartości!niematerialne!i!prawne! 0,0! 0,0!

3.!Długoterminowe!aktywa!finansowe! 0,0! 0,0!

4.!Inne!inwestycje!długoterminowe! 0,0! 0,0!

V.!Długoterminowe!rozliczenia!międzyokresowe! 0,0! 0,0!

1.!Aktywa!z!tytułu!odroczonego!podatku!dochodowego! 0,0! 0,0!

2.!Inne!rozliczenia!międzyokresowe! 0,0! 0,0!

B.!AKTYWA!OBROTOWE! 760,4! 508,7!

I.!Zapasy! 285,3! 176,1!

1.!Materiały! 0,0! 0,0!

2.!Półprodukty!i!produkty!w!toku! 0,0! 0,0!

3.!Produkty!gotowe! 0,0! 0,0!

4.!Towary! 285,3! 105,7!

5.!Zaliczki!na!dostawy! 0,0! 70,4!

II.!Należności!krótkoterminowe! 389,7! 75,3!

1.!Należności!od!jednostek!powiązanych! 0,0! 0,0!
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Wyszczególnienie!
Stan!na! Stan!na!

2014K12K31! 2013K12K31!

2.!Należności!od!pozostałych!jednostek! 389,7! 75,3!

III.!Inwestycje!krótkoterminowe! 79,0! 246,9!

1.!Krótkoterminowe!aktywa!finansowe! 79,0! 246,9!

2.!Inne!inwestycje!krótkoterminowe! 0,0! 0,0!

IV.!Krótkoterminowe!rozliczenia!międzyokresowe! 6,4! 10,4!

1.!Rozliczenia!międzyokresowe!kosztów! 6,4! 10,4!

2.!Rozliczenia!międzyokresowe!przychodów! 0,0! 0,0!

RAZEM!AKTYWA! 987,0! 508,7!

Źródło:(Emitent(

Tabela!10.!Wybrane!jednostkowe!dane!finansowe!z!bilansu!Emitenta!K!pasywa,!tys.!PLN!

Wyszczególnienie!
Stan!na! Stan!na!

2014K12K31! 2013K12K31!

A.!KAPITAŁ!(FUNDUSZ)!WŁASNY! 826,1! 508,7!

I.!Kapitał!(fundusz)!podstawowy! 348,5! 348,5!

II.!Należne!wpłaty!na!kapitał!podstawowy!(wielkość!ujemna)! 0,0! T503,8!

III.!Udziały!(akcje)!własne!(wielkość!ujemna)! 0,0! 0,0!

IV.!Kapitał!(fundusz)!zapasowy! 836,5! 836,5!

V.!Kapitał!(fundusz)!z!aktualizacji!wyceny! 0,0! 0,0!

VI.!Pozostałe!kapitały!(fundusze)!rezerwowe! 0,0! 0,0!

VII.!Zysk!(strata)!z!lat!ubiegłych! T179,3! T179,3!

VIII.!Zysk!(strata)!netto! T179,6! 0,0!

IX.!Odpisy!z!zysku!netto!w!ciągu!roku!obrotowego!(wielkość!ujemna)! 0,0! 0,0!

B.!ZOBOWIĄZANIA!I!REZERWY!NA!ZOBOWIĄZANIA! 160,9! 6,7!

I.!Rezerwy!na!zobowiązania! 11,5! 0,0!

1.!Rezerwa!z!tytułu!odroczonego!podatku!dochodowego! 0,0! 0,0!

2.!Rezerwa!na!świadczenia!emerytalne!i!podobne! 0,0! 0,0!

3.!Pozostałe!rezerwy! 11,5! 0,0!

II.!Zobowiązania!długoterminowe! 0,0! 0,0!

1.!Wobec!jednostek!powiązanych! 0,0! 0,0!

2.!Wobec!pozostałych!jednostek! 0,0! 0,0!

III.!Zobowiązania!krótkoterminowe! 149,4! 6,7!

1.!Wobec!jednostek!powiązanych! 0,0! 0,0!

2.!Wobec!pozostałych!jednostek! 149,4! 6,7!

3.!Fundusze!specjalne! 0,0! 0,0!

IV.!Rozliczenia!międzyokresowe! 0,0! 0,0!

1.!Ujemna!wartość!firmy! 0,0! 0,0!

2.!Inne!rozliczenia!międzyokresowe!przychodów! 0,0! 0,0!

3.!Rozliczenia!międzyokresowe!bierne! 0,0! 0,0!

RAZEM!PASYWA! 987,0! 508,7!

Źródło:(Emitent(

! !
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Tabela!11.!Wybrane!jednostkowe!dane!finansowe!z!zestawienia!zmian!w!kapitale!własnym,!tys.!PLN!

Wyszczególnienie!
kwartalnie! narastająco!

IV!kw.!2014! IV!kw.!2013! IKIV!kw.!2014! IKIV!kw.!2013!

I.!KAPITAŁ!(FUNDUSZ)!WŁASNY!NA!POCZĄTEK!
OKRESU!! 808,6! 0,0! 501,9! 0,0!

1.!Kapitał!(fundusz)!podstawowy!na!początek!
okresu! 348,5! 0,0! 348,5! 0,0!

1.1.!Zmiany!kapitału!(funduszu)!
podstawowego! 0,0! 348,5! 0,0! 348,5!

1.2.!Kapitał!(fundusz)!podstawowy!na!koniec!
okresu! 348,5! 348,5! 348,5! 348,5!

2.!Należne!wpłaty!na!kapitał!podstawowy!na!
początek!okresu! 503,8! 0,0! 503,8! T503,8!

2.1.!Zmiany!należnych!wpłat!na!kapitał!
podstawowy! T503,8! 0,0! T503,8! 0,0!

2.2.!Należne!wpłaty!na!kapitał!podstawowy!na!
koniec!okresu! 0,0! T503,8! 0,0! T503,8!

3.!Udziały!(akcje)!własne!na!początek!okresu! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

3.1.!Udziały!(akcje)!własne!na!koniec!okresu! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

4.!Kapitał!(fundusz)!zapasowy!na!początek!okresu! 836,5! 0,0! 836,5! 0,0!

4.1.!Zmiany!kapitału!(funduszu)!zapasowego! 0,0! 836,5! 0,0! 836,5!
4.2.!Stan!kapitału!(funduszu)!zapasowego!na!

koniec!okresu! 836,5! 836,5! 836,5! 836,5!

5.!Kapitał!(fundusz)!z!aktualizacji!wyceny!na!
początek!okresu!–!zmiany!przyjętych!zasad!(polityki)!
rachunkowości!

0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

5.1.!Zmiany!kapitału!(funduszu)!z!aktualizacji!
wyceny! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

5.2.!Kapitał!(fundusz)!z!aktualizacji!wyceny!na!
koniec!okresu! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

6.!Pozostałe!kapitały!(fundusze)!rezerwowe!na!
początek!okresu! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

6.1.!Zmiany!pozostałych!kapitałów!(funduszy)!
rezerwowych! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

6.2.!Pozostałe!kapitały!(fundusze)!rezerwowe!
na!koniec!okresu! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

7.!Zysk!(strata)!z!lat!ubiegłych!na!początek!okresu! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

7.1.!Zysk!z!lat!ubiegłych!na!początek!okresu! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!
7.2.!Zysk!z!lat!ubiegłych!na!początek!okresu,!

po!korektach! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

7.3.!Zysk!z!lat!ubiegłych!na!koniec!okresu! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

7.4.!Strata!z!lat!ubiegłych!na!początek!okresu! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!
7.5.!Strata!z!lat!ubiegłych!na!początek!okresu,!

po!korektach! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

7.6.!Strata!z!lat!ubiegłych!na!koniec!okresu! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!
7.7.!Zysk!(strata)!z!lat!ubiegłych!na!koniec!

okresu! T179,3! 0,0! T179,3! 0,0!

8.!Wynik!netto! T179,6! T157,1! T179,6! T179,3!

II.!KAPITAŁ!(FUNDUSZ)!WŁASNY!NA!KONIEC!OKRESU!! 826,1! 524,1! 826,1! 501,9!
III.!KAPITAŁ!(FUNDUSZ)!WŁASNY,!PO!UWZGLĘDNIENIU!
PROPONOWANEGO!PODZIAŁU!ZYSKU!(POKRYCIA!
STRATY)!

0,0! 524,1! 0,0! 501,9!

(Źródło:(Emitent( #



!

!

!

!

CORELENS!S.A.!!|!!www.corelens.pl!!|!!DOKUMENT!INFORMACYJNY!!|!!16!marca!2015!r.!

!
!

!

Autoryzowany!Doradca:!Partners!&!Ventures!sp.!z!o.o.!
ul.!Wiślana!8,!00T317!Warszawa!|!eTmail:!info@pTv.com.pl!|!www:!www.pTv.com.pl!

Strona!
94!

!

Tabela!12.!Wybrane!jednostkowe!dane!finansowe!z!rachunku!przepływów!pieniężnych,!tys.!PLN!

Wyszczególnienie!
kwartalnie! narastająco!

IV!kw.!2014! IV!kw.!2013! IKIV!kw.!2014! IKIV!kw.!2013!
A.!Przepływy!!środków!!pieniężnych!z!
działalności!!operacyjnej!! !

!
! !

I.!Zysk!(strata)!netto!! 17,5! T157,1! T179,6! T179,3!

Korekty!razem! 227,5! 367,5! T246,6! 472,3!

1.!Amortyzacja!! 2,1! 12,8! 6,5! 13,4!

2.!Zyski!(straty)!z!tytułu!różnic!kursowych! 6,9! 0,0! 12,5! 0,0!

3.!Odsetki!i!udziały!w!dywidendach! 0,0! T1,7! 0,0! T7,1!

4.!Zysk!(strata)!z!działalności!inwestycyjnej! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

5.!Zmiana!stanu!rezerw! 11,5! T5,3! 11,5! 0,0!

6.!Zmiana!stanu!zapasów!! T194,2! T75,8! T109,2! T176,1!

7.!Zmiana!stanu!należności!! 227,4! T53,1! T314,4! T75,3!
8.!Zmiana!stanu!zobowiązań!

krótkoterminowych,!z!wyjątkiem!pożyczek!i!
kredytów!!

10,9! T7,7! 142,6! 6,7!

9.!Zmiana!stanu!rozliczeń!międzyokresowych! 162,9! T5,2! 4,0! T10,4!

10.!Inne!korekty!! 0,0! 503,6! 0,0! 721,1!
PRZEPŁYWY!ŚRODKÓW!PIENIĘŻNYCH!Z!DZIAŁALNOŚCI!
OPERACYJNEJ!RAZEM! 245,1! 210,4! T426,2! 293,1!

B.!Przepływy!środków!pieniężnych!z!działalności!
inwestycyjnej!! ! ! ! !

I!Wpływy! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!
1.!Zbycie!wartości!niematerialnych!i!prawnych!

oraz!rzeczowych!aktywów!trwałych! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

2.!Zbycie!inwestycji!w!nieruchomości!oraz!w!
wartości!niematerialne!i!prawne! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

3.!Z!aktywów!finansowych:! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

4.!Inne!wpływy!inwestycyjne! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

II!Wydatki! 201,4! 0,0! 233,1! 0,0!
1.!Nabycie!wartości!niematerialnych!i!

prawnych!oraz!rzeczowych!aktywów!trwałych! 201,4! 12,8! 233,1! 12,8!

2.!Inwestycje!w!nieruchomości!oraz!wartości!
niematerialne!i!prawne! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

3.!Na!aktywa!finansowe! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

4.!Inne!wydatki!inwestycyjne! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!
PRZEPŁYWY!ŚRODKÓW!PIENIĘŻNYCH!Z!DZIAŁALNOŚCI!
INWESTYCYJNEJ!RAZEM! T201,4! T12,8! T233,1! T12,8!

C.!Przepływy!środków!
pieniężnych!z!działalności!finansowej!! ! ! ! !

I!Wpływy! 0,0! 0,0! 503,8! 0,0!
1.!Wpływy!netto!z!wydania!udziałów!(emisji!

akcji)!i!innych!instrumentów!kapitałowych!oraz!
dopłat!do!kapitału!

0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

2.!Kredyty!i!pożyczki! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

3.!Emisja!dłużnych!papierów!wartościowych! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

4.!Inne!wpływy!finansowe! 0,0! 0,0! 503,8! 0,0!

II!Wydatki! 0,0! 11,7! 0,0! 33,4!

1.!Nabycie!udziałów!(akcji)! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!
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Wyszczególnienie!
kwartalnie! narastająco!

IV!kw.!2014! IV!kw.!2013! IKIV!kw.!2014! IKIV!kw.!2013!
2.!Dywidendy!i!inne!opłaty!na!rzecz!właściciela! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!
3.!Inne!niż!wypłaty!na!rzecz!właścicieli,!

wydatki!z!tytułu!podziału!zysku! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

4.!Spłaty!kredytów!i!pożyczek! 0,0! 10,0! 0,0! 19,0!

5.!Wykup!dłużnych!papierów!wartościowych! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

6.!Z!tytułu!innych!zobowiązań!finansowych! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!
7.!Płatności!zobowiązań!z!tytułu!umów!

leasingu!finansowego! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

8.!Odsetki! 0,0! 1,7! 0,0! 7,1!

9.!Inne!wydatki!finansowe! 0,0! 0,0! 0,0! 7,4!
PRZEPŁYWY!ŚRODKÓW!PIENIĘŻNYCH!
Z!DZIAŁALNOŚCI!FINANSOWEJ!RAZEM! 0,0! T11,7! 503,8! T33,4!

D.!PRZEPŁYWY!PIENIĘŻNE!NETTO!RAZEM!(I+II+III)!! 43,7! 185,9! T155,5! 246,9!

F.!ŚRODKI!PIENIĘŻNE!NA!POCZĄTEK!OKRESU!! 42,2! 61,0! 247,0! 0,0!

G.!ŚRODKI!PIENIĘŻNE!NA!KONIEC!OKRESU!(F+D)! 79,0! 246,9! 79,0! 246,9!

(Źródło:(Emitent(

5.3.! Informacje!o!zasadach!przyjętych!przy!sporządzaniu!Raportu!!

Kwartalne!dane!finansowe!Spółki!zostały!przygotowane!zgodnie!z!takimi!zasadami!jak!zostało!sporządzone!
ostatnie! sprawozdanie! finansowe.! Szczegółowa! informacja! o! polityce! rachunkowości! w! Spółce! została!
zawarta!we!wprowadzeniu!do!sprawozdania!finansowego!Emitenta!za!2013!roku.!!

5.4.! !Charakterystyka!istotnych!dokonań!lub!niepowodzeń!Emitenta!w!okresie,!którego!dotyczy!
Raport!wraz!z!opisem!najważniejszych!czynników!i!zdarzeń,!w!szczególności!o!nietypowym!
charakterze!mających!wpływ!na!osiągnięte!wyniki!finansowe!!

W! 2014! roku! Spółka! dokonała! przeglądu! swoich! kontrahentów! i! utrzymała! współpracę! z! wiarygodnymi!
dostawcami,! sprawdzonych! produktów.! W! drugiej! połowie! roku! udało! się! wynegocjować! korzystniejsze!
warunki!płatności!dla!dwóch!głównych!dostawców!spółki!HOYA!i!spółki!Rafi!Systems.!

CORELENS! znacząco! zwiększyła! liczbę! odbiorców! oferowanych! towarów,! w! tym! także! ośrodków!
publicznych,!w!których!wygrała!szereg!przetargów.!Na!datę!Dokumentu!Informacyjnego!Emitent!sprzedaje!
oferowane!towary!do!ok.!40!jednostek!prywatnych!i!publicznych,!w!tym!klientami!CORELENS!są:!

−! Wielospecjalistyczny!Szpital!Powiatowy!Spółka!Akcyjna!w!Tarnowskich!Górach,!!
−! Szpital!Kliniczny!Dzieciątka!Jezus,!
−! Samodzielny!Publiczny!Zakład!Opieki!Zdrowotnej!Szpital!nr!2!im.!dr!Tadeusza!Boczonia,!!
−! Samodzielny!Publiczny!Szpital!Wojewódzki!im.!Papieża!Jana!Pawła!II,!!
−! Powiatowy!Zakład!Opieki!Zdrowotnej!w!Starachowicach,!!
−! III!Szpital!Miejski!im.!dr!Karola!Jonschera,!!
−! Samodzielny!Publiczny!Wojewódzki!Szpital!Specjalistyczny!w!Chełmie,!!
−! Samodzielny!Publiczny!Szpital!Kliniczny!nr!2!PAM!w!Szczecinie,!!
−! Szpital!Kliniczny!Przemienienia!Pańskiego!Uniwersytetu!Medycznego!im.!Karola!Marcinkowskiego!w!

Poznaniu,!!
−! Wielospecjalistyczny! Szpital! Miejski! im.! dr! Emila! Warmińskiego! Samodzielny! Publiczny! Zakład!

Opieki!Zdrowotnej,!!
−! Specjalistyczny!Szpital!im.!dr!Alfreda!Sokołowskiego.!
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W! IV! kw.! 2014! r.! Emitent! wygrał! postępowania! przetargowe! i! rozpoczął! dostarczanie! towaru! m.in.! do!
Wielospecjalistycznego!Szpitala!Powiatowego!w!Tarnowskich!Górach!(przetarg!zakończony!3!grudnia!2014!
r.),! Wielospecjalistycznego! Szpitala!Miejskiego! im.! dr! Emila!Warmińskiego! Samodzielny! Publiczny! Zakład!
Opieki!Zdrowotnej!w!Bydgoszczy!(przetarg!zakończony!4!grudnia!2014!r.)!oraz!Samodzielnego!Publicznego!
Zakładu!Opieki!Zdrowotnej!Szpital!nr!2! im.!dr!Tadeusza!Boczonia!w!Mysłowicach!(przetarg!zakończony!30!
września!2014!r.).!

Zgodnie! z! informacjami!opublikowanymi!w! raporcie! za! IV! kw.! 2014! r.,!wyniki! okresu!mogłyby!być! lepsze!
gdyby!nie!fakt,!że!ośrodki,!które!kupiły!od!Emitenta!towar!(soczewki!wewnątrzgałkowe),!zrealizowały!przed!
terminem!swoje!trakty!z!NFZ!na!2014!r.,!przez!co!ograniczyły!nowe!zamówienia!w!tym!okresie!–!wynika!to!
ze!specyfiki!rynku!medycznego,!w!tym!specjalistycznego!okulistycznego,!w!którym!funkcjonuje!Emitent.!Jak!
wskazano! w! niniejszym! Dokumencie! Informacyjnym,! blisko! 90%! z! ok.! 175! tys.! operacji! zaćmy!
wykonywanych!rocznie!finansowane!jest!z!Narodowego!Funduszu!Zdrowia.!Jeżeli!dany!ośrodek!medyczny!
wykorzysta!zakontraktowaną!z!NFZ!liczbę!zabiegów!(operacji!zaćmy)!przed!końcem!roku!(np.!w!listopadzie),!
wówczas! w! grudniu! nie! wykonuje! zabiegów,! co! ma! bezpośrednie! przełożenie! na! brak! zamówień! do!
Emitenta!w!tym!okresie,!co!z!kolei!przekłada!się!na!wyniki!Emitenta.!!

!

5.5.! Informacje! Zarządu! na! temat! aktywności,! jaką! w! danym! okresie! objętym! Raportem!
Emitent!podejmował!na!rzecz!rozwoju!prowadzonej!działalności!!

W!IV!kw.!2014!r.!CORELENS!skupił!swój!rozwój!na:!

−! rozwoju! swojej! oferty! poprzez! promowanie! obecnego! porftolio! produktów! –! rozwiązania!!
oferowane! dotychczas! stanowią! jedną! z! kluczowych! linii! produktowych! w! ofercie! CORELENS.!
Doświadczony! zespół,! posiadający! bogate! kompetencje,! zapewnia! przewagę! konkurencyjną!
(dedykowane!rozwiązania!dla!branży!medycznej),!gdzie!analiza!danych!stanowi!jeden!z!elementów!
podnoszących! skuteczność! i! efektywność! systemów! pozwalających! na! podejmowanie! decyzji!
zarządczych.!!

−! CORELENS! kontynuował! rozwój! działu! przetargów! i! customer! service,! w! oparciu! o! własne!
rozwiązania!do!zarządzania!(Integracyjna!platforma!magazynowoTksięgowa!oraz!przetargowa).!!

W!IV!kwartale!Emitent!podpisał!umowy!sprzedażowe!na!kwotę!blisko!544!tys.!PLN.!

5.6.! Komentarz!Zarządu!odnośnie!możliwości! zrealizowania!publikowanych!prognoz!wyników!
finansowych!na!dany!rok!obrotowy!!

Zarząd!Emitenta!nie!publikował!prognoz!finansowych!dotyczących!wyników!finansowych!na!rok!2014.!!

5.7.! Informacje,!o!których!mowa!w!§10!pkt!13a!Załącznika!nr!1!do!Regulaminu!ASO!!

Emitent! osiąga! regularne! przychody! z! prowadzonej! działalności! operacyjnej,! stąd! w! Dokumencie!
Informacyjnym! Spółka! nie! zamieszcza! informacji,! o! których! mowa! w! §10! pkt! 13a)! załącznika! nr! 1!
do!Regulaminu!ASO.!!

5.8.! Opis!organizacji!grupy!kapitałowej!!

Emitent! na! dzień! sporządzenia! niniejszego! Dokumentu! nie! tworzy! Grupy! Kapitałowej! i! nie! sporządza!
skonsolidowanych!sprawozdań!finansowych.!!
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5.9.! Informacje! dotyczące! liczby! osób! zatrudnionych! przez! emitenta,!w!przeliczeniu! na! pełne!
etaty!!

Liczba!osób!zatrudnionych!przez!Emitenta!(w!przeliczeniu!na!pełne!etaty,!stan!na!31!grudnia!2014!r.):!1.!!

Spółka!prowadzi!działalność!w!oparciu!o!współpracę!z!podwykonawcami!(prowadzącymi!własną!działalność!
gospodarczą),! w! tym! Członkowie! Zarządu! Emitenta! zatrudniani! są! na! kontraktach! menedżerskich.! Ich!
wynagrodzenia!wliczane!są!w!usługi!obce!w!rachunku!wyników.!

!
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6.!ROZDZIAŁ:!! ZAŁĄCZNIKI!

6.1.! Odpis!aktualny!Emitenta!z!rejestru!przedsiębiorców!KRS!
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6.2.! Ujednolicony! aktualny! tekst! Statutu! Emitenta! oraz! treść! podjętych! uchwał! Walnego!
Zgromadzenia!w!sprawie!zmian!statutu!spółki!nie!zarejestrowanych!przez!sąd!

!

STATUT!

CORELENS!!

SPÓŁKA!AKCYJNA!

TEKST!JEDNOLITY!

!
POSTANOWIENIA!OGÓLNE!

§!1!
1.! Założycielami!Spółki!są:!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

a)! Pan!Sebastian!Bogusławski,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
b)! Pan!Henryk!Brunengraber,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
c)! Gonet!Consultant!Limited,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
d)! Pani!Joanna!Kamińska,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
e)! Pani!Anna!Karpeta,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
f)! Pan!Marcin!Klaczak,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
g)! Pan!Przemysław!Krzemieniecki,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
h)! Pan!Paweł!Ostaszewski,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
i)! Pan!Rafał!Rak,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
j)! Pani!Katarzyna!Seretna!–!Sokołowska,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
k)! Pan!Mariusz!Sokołowski,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
l)! Pan!Łukasz!Witczak.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

! !!

§!2!

1.!Spółka!działa!pod!firmą:!CORELENS!Spółka!Akcyjna.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

2.!Spółka!może!używać!w!obrocie!następującego!skrótu!firmy:!CORELENS!S.A.!TTTTTTTTTTTTTTT!

3.!Spółka!może!posługiwać!się!wyróżniającym!ją!znakiem!graficznym.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

4.!Czas!trwania!Spółki!jest!nieograniczony.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

!

§!3!

1.!Siedzibą!Spółki!jest!miasto!stołeczne!Warszawa.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

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

3.! Spółka! może! tworzyć! oddziały,! zakłady,! filie! i! inne! jednostki! organizacyjne,! a! także! zakładać!
lub!przystępować! do! spółek,! a! także! uczestniczyć! w! innych! organizacjach! gospodarczych! na! terenie!
kraju!i!za!granicą.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

!

§!4!

Przedmiotem!działalności!Spółki!jest:!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!
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1)! uprawy!rolne,!chów!i!hodowla!zwierząt,!łowiectwo,!włączając!działalność!usługową,!TTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

2)! leśnictwo!i!pozyskiwanie!drewna,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
3)! rybactwo,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
4)! produkcja!artykułów!spożywczych,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
5)! produkcja!napojów,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
6)! produkcja!wyrobów!tekstylnych,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
7)! produkcja!odzieży,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
8)! produkcja!skór!i!wyrobów!ze!skór!wyprawionych,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
9)! produkcja!wyrobów!z!drewna!oraz!korka,!z!wyłączeniem!mebli;!produkcja!wyrobów!ze!słomy!i!

materiałów!używanych!do!wyplatania,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
10)! produkcja!papieru!i!wyrobów!z!papieru,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
11)! poligrafia!i!reprodukcja!zapisanych!nośników!informacji,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
12)! produkcja!chemikaliów!i!wyrobów!chemicznych,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
13)! produkcja! podstawowych! substancji! farmaceutycznych! oraz! leków! i! pozostałych! wyrobów!

farmaceutycznych,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
14)! produkcja!wyrobów!z!gumy!i!tworzyw!sztucznych,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
15)! produkcja!wyrobów!z!pozostałych!mineralnych!surowców!niemetalicznych,!TTTTTTTTT!
16)! produkcja!komputerów,!wyrobów!elektronicznych!i!optycznych,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
17)! produkcja!urządzeń!elektrycznych,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
18)! produkcja!maszyn!i!urządzeń,!gdzie!indziej!niesklasyfikowana,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
19)! produkcja!mebli,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
20)! pozostała!produkcja!wyrobów,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
21)! naprawa,!konserwacja!i!instalowanie!maszyn!i!urządzeń,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
22)! roboty!budowlane!związane!ze!wznoszeniem!budynków,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
23)! handel!hurtowy,!z!wyłączeniem!handlu!pojazdami!samochodowymi,!TTTTTTTTTTTTTTTTTT!
24)! handel!detaliczny,!z!wyłączeniem!handlu!detalicznego!pojazdami!samochodowymi,!!
25)! transport!lądowy!oraz!transport!rurociągowy,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
26)! magazynowanie!i!działalność!usługowa!wspomagająca!transport,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
27)! działalność!pocztowa!i!kurierska,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
28)! zakwaterowanie,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
29)! działalność!usługowa!związana!z!wyżywieniem,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
30)! działalność!wydawnicza,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
31)! działalność! związana! z! produkcją! filmów,! nagrań! wideo,! programów! telewizyjnych,! nagrań!

dźwiękowych!i!muzycznych,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
32)! działalność! związana! z! oprogramowaniem! i! doradztwem! w! zakresie! informatyki! oraz!

działalność!powiązana,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
33)! działalność!usługowa!w!zakresie!informacji,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
34)! finansowa!działalność!usługowa,!z!wyłączeniem!ubezpieczeń!i!funduszów!emerytalnych,!TTTTTTTT

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
35)! działalność!związana!z!obsługą!rynku!nieruchomości,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
36)! badania!naukowe!i!prace!rozwojowe,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
37)! reklama,!badanie!rynku!i!opinii!publicznej,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
38)! pozostała!działalność!profesjonalna,!naukowa!i!techniczna,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
39)! wynajem!i!dzierżawa,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
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40)! działalność!związana!z!zatrudnieniem,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
41)! edukacja,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
42)! opieka!zdrowotna,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
43)! działalność!twórcza!związana!z!kulturą!i!rozrywką,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
44)! działalność!sportowa,!rozrywkowa!i!rekreacyjna,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
45)! naprawa!i!konserwacja!komputerów!i!artykułów!użytku!osobistego!i!domowego,!TTT!
46)! pozostała!indywidualna!działalność!usługowa,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
47)! gospodarstwa!domowe!produkujące!wyroby!i!świadczące!usługi!na!własne!potrzeby,!TTTTTTTTTTTTT

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
48)! organizacje!i!zespoły!eksterytorialne,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
49)! pozostałe!pośrednictwo!pieniężne,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
50)! pozostała! finansowa! działalność! usługowa,! z!wyłączeniem! ubezpieczeń! i!funduszów!

emerytalnych,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
51)! pozostała! finansowa! działalność! usługowa,! gdzie! indziej! niesklasyfikowana,! z!wyłączeniem!

ubezpieczeń!i!funduszów!emerytalnych,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
52)! działalność!szpitali,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
53)! praktyka!lekarska,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
54)! pozostała!działalność!w!zakresie!opieki!zdrowotnej,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
55)! działalność!holdingów!finansowych,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
56)! działalność!trustów,!funduszów!i!podobnych!instytucji!finansowych,!TTTTTTTTTTTTTTTTTT!
57)! leasing!finansowy,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
58)! pozostałe!formy!udzielania!kredytów,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
59)! zarządzanie!rynkami!finansowymi,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
60)! pozostała!działalność!wspomagająca!usługi!finansowe,!z!wyłączeniem!ubezpieczeń!i!funduszów!

emerytalnych.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
!

§!5!

1.! Jeżeli! podjęcie! lub!prowadzenie!przez! Spółkę!określonej!działalności!wymaga!na!podstawie!odrębnych!
przepisów! zezwolenia,! koncesji! lub!wpisu!do! rejestru!działalności! regulowanej,! Spółka! rozpocznie! lub!
będzie! prowadzić! taką! działalność! po! uzyskaniu! odpowiednich! zezwoleń,! koncesji! lub! po!dokonaniu!
wpisu!do!ww.!rejestru,!zgodnie!z!właściwymi!przepisami!prawa.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

2.! Istotna! zmiana! przedmiotu! działalności! Spółki! może! nastąpić! bez! obowiązku! wykupu! akcji! od! tych!
akcjonariuszy,! którzy! nie! zgadzają! się! na! taką! zmianę,! jeżeli! uchwała! w! tej! sprawie! będzie! powzięta!
większością! dwóch! trzecich! głosów,!w!obecności! osób! reprezentujących! co!najmniej! połowę! kapitału!
zakładowego,!zgodnie!z!art.!417!§!4!Kodeksu!spółek!handlowych.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

!

KAPITAŁ!I!AKCJE!

§!6!

1.!Kapitał!zakładowy!Spółki!wynosi!348.500!PLN!(trzysta!czterdzieści!osiem!tysięcy!pięćset!złotych)! i!dzieli!
się!na!3.485.000!(trzy!miliony!czterysta!osiemdziesiąt!pięć!tysięcy)!akcji!zwykłych!na!okaziciela!serii!A!o!
wartości!nominalnej!0,10!zł!(dziesięć!groszy)!każda.!TTTTTT!
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2.! Akcje! serii! A! zostały! przyznane! wspólnikom! spółki! pod! firmą! CORELENS! spółka! z! ograniczoną!
odpowiedzialnością,! przekształconej! w! Spółkę,! którzy! złożyli! oświadczenie! o! uczestnictwie! w! spółce!
przekształconej.! Wkłady! do! spółki! pod! firmą! CORELENS! spółka! z! ograniczoną! odpowiedzialnością!
zostały!w!pełni!wniesione!zgodnie!z!Umową!Spółki.!TTTTTT!

3.!Spółka!może!podwyższać!kapitał!zakładowy!w!drodze!emisji!nowych!akcji!albo!w!drodze!podwyższenia!
wartości!nominalnej!akcji.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

4.!Akcje!Spółki!mogą!być!akcjami!imiennymi!lub!na!okaziciela.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

5.!Akcjonariusze!mają!prawo!pierwszeństwa!objęcia!nowych!akcji!w!stosunku!do! liczby!posiadanych!akcji,!
chyba! że! Walne! Zgromadzenie! pozbawi! ich! w! całości! lub! w! części! tego! prawa,! zgodnie!
z!postanowieniami!Kodeksu!spółek!handlowych.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

6.!Akcje!kolejnych!emisji!są!emitowane!w!seriach!oznaczonych!kolejnymi!literami!alfabetu.!TT!

7.!Akcje!Spółki!mogą!być!obejmowane!za!wkłady!pieniężne!lub!niepieniężne.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

8.! Spółka! może! emitować! obligacje,! w! tym! obligacje! zamienne! na! akcje! oraz! obligacje! z! prawem!
pierwszeństwa,!a!także!warranty!subskrypcyjne.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

!

§!7!

1.! W! terminie! 3! lat! od! dnia! zarejestrowania! Spółki,! Zarząd! Spółki! upoważniony! jest! do! podwyższenia!
kapitału! zakładowego! Spółki! w! granicach! kapitału! docelowego! w! wysokości! 150.000! PLN! (sto!
pięćdziesiąt! tysięcy! złotych),! poprzez! dokonanie! jednego! albo! kilku! kolejnych! podwyższeń! kapitału!
zakładowego.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

2.!Uchwała!Zarządu!o!podwyższeniu!kapitału!wymaga!formy!aktu!notarialnego.!Uchwała!Zarządu!podjęta!w!
granicach! statutowego! upoważnienia! zastępuje! uchwałę! Walnego! Zgromadzenia! o! podwyższeniu!
kapitału!zakładowego.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

3.! Zarząd!może!wydać! akcje!w! zamian! za!wkłady!pieniężne! lub! za!wkłady!niepieniężne.! Zarząd!nie!może!
dokonać!podwyższenia!ze!środków!własnych!Spółki.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

4.!Zarząd!Spółki!może!pozbawić!akcjonariuszy!Spółki!prawa!poboru!akcji!emitowanych!w!ramach!kapitału!
docelowego!oraz!ustalić!ich!cenę!emisyjną!za!zgodą!Rady!Nadzorczej.!TTTT!

5.! Zarząd! nie! może! wydawać! akcji! uprzywilejowanych! lub! przyznawać! indywidualnie! oznaczonemu!
akcjonariuszowi!osobistych!uprawnień.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

6.! Zarząd!decyduje!o!wszystkich!sprawach!związanych!z!podwyższeniem!kapitału!zakładowego!w!ramach!
kapitału!docelowego,!w!szczególności!Zarząd!jest!umocowany!do:!!

a)! wydania!akcji!w!zamian!za!wkłady!niepieniężne,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

b)! zawierania! umów! o! subemisję! inwestycyjną! lub! subemisję! usługową! lub! innych! umów!
zabezpieczających! powodzenie! emisji! akcji,! jak! również! zawierania! umów,! na!mocy! których! poza!
terytorium!Rzeczypospolitej!Polskiej!wystawiane!byłyby!kwity!depozytowe!w!związku!z!akcjami,!TTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

c)! podejmowania! uchwał! oraz! innych! działań!w! sprawie! dematerializacji! akcji! oraz! zawierania! umów!
z!Krajowym!Depozytem!Papierów!Wartościowych!S.A.!o!rejestrację!akcji,!!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!

d)! podejmowania!uchwał!oraz! innych!działań!w!sprawie!emisji!akcji!w!drodze!subskrypcji!prywatnej,!
otwartej!lub!zamkniętej,!przeprowadzenia!oferty!publicznej,!a!także!ubiegania!się!o!wprowadzenie!
akcji! do! zorganizowanego! systemu! obrotu! lub! do! obrotu! na! rynku! regulowanym,! zgodnie! z!
przepisami!o!obrocie!instrumentami!finansowymi.!TT!
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7.!! Zarząd!Spółki!może!również!emitować!warranty!subskrypcyjne!z!prawem!zapisu,!o!których!mowa!w!art.!
444!§!7!Kodeksu!spółek!handlowych.TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

!

§!8!

1.!Akcje!Spółki!mogą!być!umorzone!za!zgodą!akcjonariusza,!którego!akcji!umorzenie!dotyczy,!w!drodze!ich!
nabycia!przez!Spółkę!(umorzenie!dobrowolne).!Umorzenie!dobrowolne!nie!może!być!dokonane!częściej!
niż!raz!w!roku!obrotowym.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

2.!Umorzenie!akcji!Spółki!wymaga!uchwały!Walnego!Zgromadzenia,!określającej!w!szczególności!podstawę!
prawną!umorzenia,!wysokość!wynagrodzenia!przysługującego!akcjonariuszowi!akcji!umorzonych!bądź!
uzasadnienie!umorzenia!akcji!bez!wynagrodzenia!oraz!sposób!obniżenia!kapitału!zakładowego!Spółki.!TT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

!

ORGANY!SPÓŁKI!!

§!9!

Organami!Spółki!są:!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

1.! Zarząd.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

2.! Rada!Nadzorcza.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

3.! Walne!Zgromadzenie.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

!

ZARZĄD!

§!10!

1.! Zarząd! prowadzi! sprawy! Spółki,! reprezentuje! Spółkę,! w! szczególności! podejmuje! wszelkie! decyzje! nie!
zastrzeżone!w!Statucie!lub!w!Kodeksie!spółek!handlowych!dla!kompetencji!Walnego!Zgromadzenia!lub!
Rady!Nadzorczej!Spółki.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

2.!Zarząd!Spółki!składa!się!z!od!1!(jednego)!do!5!(pięciu)!członków,!w!tym!Prezesa!Zarządu.!TT!

3.!Członków!Zarządu!powołuje! i! odwołuje!Rada!Nadzorcza!Spółki.! Przez!powołanie! i! odwołanie! członków!
Zarządu,!Rada!Nadzorcza!określa! ich! liczbę.!Z!ważnych!powodów!członek!Zarządu!Spółki!może!zostać!
zawieszony!w!czynnościach!przez!Radę!Nadzorczą!Spółki.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

4.! Kadencja! członka! Zarządu! trwa! 3! lata.! W! przypadku! powołania! Zarządu! wieloosobowego! kadencja!
członków!Zarządu!jest!wspólna.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

!

§!11!
1.! Do! składania! oświadczeń!woli!w! imieniu! Spółki! uprawnieni! są:! dwaj! członkowie! Zarządu! działający!

łącznie,!bądź!członek!Zarządu!działający!łącznie!z!prokurentem.TTTTTTTTTTTTTTTTTT!

2.! ! W! przypadku! powołania! Zarządu! wieloosobowego,! sprawy! przekraczające! zwykły! zarząd! wymagają!
uchwały!Zarządu.!Powołanie!prokurenta!wymaga!zgody!wszystkich!członków!Zarządu.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

3.! ! ! Zarząd! może! podejmować! uchwały! na! posiedzeniach! Zarządu,! w! trybie! pisemnym! lub! przy!
wykorzystaniu! środków! bezpośredniego! porozumiewania! się! na! odległość.! Inicjatywa! w! zakresie!
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zwołania! posiedzenia! Zarządu! lub! podjęcia! uchwały!w! innym! trybie! przysługuje! każdemu! z! członków!
Zarządu.TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

4.! Uchwały! Zarządu! mogą! być! powzięte,! jeżeli! wszyscy! członkowie! Zarządu! zostali! prawidłowo!
zawiadomieni!o!posiedzeniu!Zarządu!lub!o!treści!projektów!uchwał!do!podjęcia!w!trybie!pisemnym!lub!
przy!wykorzystaniu!środków!bezpośredniego!porozumiewania!się!na!odległość.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

5.!!!Uchwały!Zarządu!Spółki!zapadają!zwykłą!większością!głosów.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

6.!!Szczegółowy!tryb!działania!Zarządu!może!określić!Regulamin!Zarządu!uchwalony!przez!Radę!Nadzorczą.!T
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

!

RADA!NADZORCZA!!

§!12!

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

2.!Kadencja!członka!Rady!Nadzorczej!trwa!3!(trzy)!lata.!Kadencja!członków!Rady!Nadzorczej!jest!wspólna.!TTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

3.! Członkowie! Rady! Nadzorczej! są! powoływani! i! odwoływani! przez! Walne! Zgromadzenie.! Poprzez!
powołanie!i!odwołanie!członków!Rady!Nadzorczej,!Walne!Zgromadzenie!określa!ich!liczbę.!TTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

4.!W!przypadku!śmierci!lub!rezygnacji!członka!Rady!Nadzorczej,!pozostali!członkowie!Rady!Nadzorczej!mogą!
dokonać! w! drodze! uchwały! tymczasowego! uzupełnienia! składu! Rady! Nadzorczej.! Mandat!
tymczasowego! członka! Rady!Nadzorczej!wygasa!wraz! z! uzupełnieniem! składu! Rady!Nadzorczej! przez!
Walne!Zgromadzenie.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

!

§!13!

1.! Do! kompetencji! Rady! Nadzorczej,! poza! kompetencjami! zastrzeżonymi! przez! przepisy! Kodeksu! spółek!
handlowych,!należy:!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

a)!powoływanie!i!odwoływanie!Członków!Zarządu!Spółki,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

b)!zawieszanie!z!ważnych!powodów!poszczególnych!Członków!Zarządu!Spółki,!TTTTTTTTTTTT!

c)!ustalanie!zasad!wynagradzania!Zarządu!Spółki,!w!tym!wszelkich!form!premiowania,!TTTT!

d)! zatwierdzanie! na! wniosek! Zarządu! strategii! działania! Spółki,! jej! wieloletnich! planów! rozwoju! oraz!
rocznego!planu!budżetu!Spółki,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

e)!ocena! sprawozdania! Zarządu! z!działalności! spółki! oraz! sprawozdania! finansowego! za!poprzedni! rok!
obrotowy,! w! zakresie! ich! zgodności! z! księgami! i! dokumentami,! jak! i! ze! stanem! faktycznym,! oraz!
wniosków! Zarządu! dotyczących! podziału! zysku! albo! pokrycia! straty,! a! także! składanie! Walnemu!
Zgromadzeniu!corocznego!pisemnego!sprawozdania!z!wyników!tej!oceny,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

f)!udzielanie!członkom!Zarządu!zgody!na!zaangażowanie!się!w!działalność!konkurencyjną,T!

g)!wyrażenie!zgody!na!nabycie,!objęcie!lub!zbycie!udziałów!lub!akcji!w!innych!spółkach!handlowych,!TTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

h)! wyrażanie!zgody!na!nabycie,!zbycie!i!obciążenie!nieruchomości,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

i)! udzielanie!zgody!na!wypłatę!zaliczki!na!poczet!przewidywanej!dywidendy,!TTTTTTTTTTTTTT!
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j)! delegowanie!członków!Rady!do!czasowego!–!nie!dłuższego!niż!3!(trzy)!miesiące!–!pełnienia!funkcji!
członków!Zarządu!Spółki,!którzy!zostali!odwołani,!złożyli!rezygnację!lub!z!innych!przyczyn!nie!mogą!
sprawować!swych!funkcji,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

k)! wybór!biegłego!rewidenta!do!przeprowadzania!badania!sprawozdań!finansowych!Spółki,!TTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

l)! ustalanie!jednolitego!tekstu!Statutu!Spółki!przygotowanego!przez!Zarząd,!TTTTTTTTTTTTTTTT!

ł)! uchwalanie!Regulaminu!Rady!Nadzorczej!oraz!Regulaminu!Zarządu!Spółki,!TTTTTTTTTTTT!

m)! rozpatrywanie! innych! spraw!wnoszonych! przez! Zarząd! Spółki! lub! członków! Rady! Nadzorczej! pod!
obrady!Rady.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

!

§!14!

1.! Rada! Nadzorcza! wykonuje! swoje! zadania! kolegialnie,! może! jednak! delegować! swoich! członków! do!
samodzielnego!pełnienia!określonych!funkcji!nadzorczych.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

2.!Rada!Nadzorcza!powołuje!ze!swego!grona!Przewodniczącego!Rady!Nadzorczej.!TTTTTTTTTTTTT!

3.! Członkowie! Rady! Nadzorczej! pełnią! swoje! funkcje! za! wynagrodzeniem! lub! bez! wynagrodzenia.!
Wynagrodzenie!członków!Rady!Nadzorczej!ustala!Walne!Zgromadzenie.!T!

4.! Posiedzenia! Rady!Nadzorczej! zwołuje! jej! Przewodniczący!w!miarę! potrzeb,! nie! rzadziej! niż! trzy! razy!w!
roku! obrotowym.! Zarząd! lub! każdy! członek! Rady! Nadzorczej! jest! uprawniony! do! złożenia! do!
Przewodniczącego! Rady! Nadzorczej! wniosku! o! zwołanie! posiedzenia! Rady.! Jeżeli! wnioskowane!
posiedzenie!Rady!Nadzorczej!nie!zostanie!zwołane!w!terminie!2!(dwóch)!tygodni!od!złożenia!wniosku,!
posiedzenie!Rady!Nadzorczej!może!zwołać!wnioskodawca.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

5.!Pierwsze!posiedzenie!Rady!Nadzorczej!może!zwołać!każdy!członek!Rady!Nadzorczej.!TTTTTT!

6.! Rada! Nadzorcza! może! badać! wszystkie! dokumenty! Spółki,! żądać! od! Zarządu! i! pracowników! Spółki!
sprawozdań!i!wyjaśnień!oraz!dokonywać!rewizji!stanu!majątku!Spółki.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

7.!Wszyscy!członkowie!Rady!Nadzorczej!obowiązani!są!do!zachowania!w!tajemnicy!wszystkich!informacji!na!
temat!Spółki!i!jej!działalności,!w!których!posiadanie!weszli!w!toku!wykonywania!swej!funkcji.!TTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

8.!Członkowie!Zarządu!mają!prawo!wzięcia!udziału!w!posiedzeniach!Rady!Nadzorczej!jako!obserwatorzy.!TTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

!

§!15!

1.!Uchwały! Rady!Nadzorczej! Spółki! zapadają! bezwzględną!większością! głosów,! oddanych!w!obecności! co!
najmniej! połowy! członków! Rady! Nadzorczej.! W! przypadku! równej! ilości! głosów,! decyduje! głos!
Przewodniczącego!Rady!Nadzorczej.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

2.!Członkowie!Rady!Nadzorczej!wykonują!swoje!prawa!i!obowiązki!osobiście.!TTTTTTTTTTTTTTTTTT!

3.!Członkowie!Rady!Nadzorczej!mogą!brać!udział!w!podejmowaniu!uchwał!Rady!bez!odbycia!posiedzenia!
Rady!Nadzorczej!(tryb!pisemny),!na!piśmie!za!pośrednictwem!innego!członka!Rady!Nadzorczej!lub!przy!
wykorzystaniu! środków! bezpośredniego! porozumiewania! się! na! odległość.! Uchwała! jest! ważna,! gdy!
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wszyscy!członkowie!Rady!Nadzorczej!zostaną!powiadomieni!o!treści!projektu!uchwał.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

4.!Posiedzenia!Rady!Nadzorczej!są!protokołowane.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

!

WALNE!ZGROMADZENIE!

§!16!

1.!Walne!Zgromadzenie!obraduje!jako!zwyczajne!lub!nadzwyczajne.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

2.! Zwyczajne! Walne! Zgromadzenie! zwołuje! Zarząd! Spółki! najpóźniej! w! terminie! sześciu! miesięcy!
od!zakończenia!roku!obrotowego!Spółki.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

3.! Nadzwyczajne! Walne! Zgromadzenie! zwołuje! Zarząd! Spółki! z! własnej! inicjatywy,! na! wniosek! Rady!
Nadzorczej! lub! na! wniosek! akcjonariuszy! reprezentujących! co! najmniej! 1/20! część! kapitału!
zakładowego.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

4.! Walne!Zgromadzenia!odbywają!się!w!siedzibie!Spółki.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

5.! Z! zastrzeżeniem! przypadków! określonych! w! Kodeksie! spółek! handlowych! Walne! Zgromadzenie! jest!
ważne!bez!względu!na!liczbę!reprezentowanych!na!nim!akcji.!TTTTTTTTTTTT!

6.! Walne!Zgromadzenie!może!uchwalić! szczegółowy! tryb!prowadzenia!obrad! i! podejmowania!uchwał!w!
formie!Regulaminu!Walnego!Zgromadzenia.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

!

§!17!

1.! W! Walnym! Zgromadzeniu! mają! prawo! uczestniczyć! wszyscy! akcjonariusze! osobiście! lub! przez!
pełnomocników.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

2.! Uchwały! Walnego! Zgromadzenia,! poza! przypadkami! określonymi! w! Kodeksie! spółek! handlowych,!
wymaga:!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

a)! powoływanie!i!odwoływanie!członków!Rady!Nadzorczej,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

b)! udzielenie!członkom!organów!Spółki!absolutorium!z!wykonania!przez!nich!obowiązków!w!poprzednim!
roku!obrotowym,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

c)! rozpatrywanie! i! zatwierdzanie! sprawozdania! Zarządu! z! działalności! Spółki! oraz! sprawozdania!
finansowego!za!ubiegły!rok!obrotowy,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

d)! powzięcie!uchwały!o!podziale!zysku!albo!o!pokryciu!straty,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

e)! ustalanie!zasad!wynagradzania!oraz!wynagrodzenia!członków!Rady!Nadzorczej,!TTTTTTTTTTTT!

f)! podwyższenie!i!obniżenie!kapitału!zakładowego!oraz!dokonywanie!innych!zmian!Statutu!Spółki,!TTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

g)! uchwalenie! emisji! obligacji! zamiennych! na! akcje,! obligacji! z! prawem! pierwszeństwa! oraz! warrantów!
subskrypcyjnych,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

h)! uchwalenie!sposobu!i!warunków!umarzania!akcji,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

i)! podejmowanie! uchwał! w! sprawach! dotyczących! nabycia,! zbycia! i! wydzierżawienia! przedsiębiorstwa!
Spółki!lub!jego!zorganizowanej!części!oraz!ustanowienia!na!nich!ograniczonego!prawa!rzeczowego,!TTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

j)! podejmowanie!uchwał!w!sprawie!rozwiązania!i!likwidacji!Spółki!lub!jej!połączenia!z!inną!Spółką,!TTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!
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k)! wybór!likwidatorów!Spółki!oraz!określenie!sposobów!jej!likwidacji,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

l)! uchwalanie!Regulaminu!Walnego!Zgromadzenia,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

m)! udzielanie!upoważnienia!dla!Rady!Nadzorczej!do!ustalenia!tekstu!jednolitego!Statutu!Spółki,!zgodnie!z!
art.!430!§!5!K.s.h.,!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

n)! rozpatrzenie! wszelkich! innych! spraw! wniesionych! przez! Radę! Nadzorczą,! Zarząd,! jak! i! przez!
akcjonariuszy.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

3.! Uchwały! Walnego! Zgromadzenia! zapadają! bezwzględną! większością! głosów,! jeżeli! przepisy! Kodeksu!
spółek!handlowych!lub!postanowienia!niniejszego!Statutu!nie!stanowią!inaczej.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

4.! Uchwała!Walnego!Zgromadzenia!w!sprawie!odwołania!członka!Zarządu!lub!zawieszenia!w!czynnościach!
wszystkich!członków!Zarządu!przez!upływem!kadencji,!wymaga!kwalifikowanej!większości!2/3!głosów!
oddanych.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

5.! Nabycie! i! zbycie! nieruchomości,! użytkowania! wieczystego! lub! udziału! w! nieruchomości! nie! wymaga!
zgody!Walnego!Zgromadzenia,!jeżeli!uprzednio!zgody!na!to!udzieliła!Rada!Nadzorcza.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

!

POSTANOWIENIA!DODATKOWE!!

§!18!

Rok!obrotowy!Spółki!pokrywa!się!z!rokiem!kalendarzowym.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

!

§!19!

1.! Spółka! tworzy! kapitał! zapasowy,! na! który! przelewa! się! co! najmniej! 8%! zysku! za! dany! rok! obrotowy,!
dopóki!kapitał!ten!nie!osiągnie!co!najmniej!1/3!części!kapitału!zakładowego!Spółki.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

2.! W!Spółce!można!tworzyć!inne!kapitały!i!fundusze!własne.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

!

§!20!

Zarząd!jest!upoważniony!do!wypłaty!akcjonariuszom!zaliczki!na!poczet!przewidywanej!dywidendy!na!koniec!
roku!obrotowego,!zgodnie!z!art.!349!Kodeksu!spółek!handlowych.!TTTTTTT!

!

§!21!

1.! W! razie! likwidacji! Spółki! Walne! Zgromadzenie! wyznacza! likwidatorów! Spółki! i! określa! sposób!
przeprowadzenia!likwidacji.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

2.! Podział! majątku! Spółki! następuje! w! stosunku! do! dokonywanych! wpłat! na! kapitał! zakładowy! Spółki!
pozostałego!po!zaspokojeniu!wierzycieli.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

3.! Z! chwilą! wyznaczenia! likwidatorów! ustają! prawa! i! obowiązki! Zarządu! Spółki.! Walne! Zgromadzenie!
i!Rada!Nadzorcza!zachowują!swoje!uprawnienia!aż!do!czasu!zakończenia!likwidacji!Spółki.!TTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

!

§!22!
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!!!!!W! sprawach! nieuregulowanych! niniejszym! Statutem! mają! zastosowanie! przepisy! Kodeksu! spółek!
handlowych.TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

6.3.! Definicje!i!objaśnienia!skrótów!

SKRÓT! DEFINICJA!I!OBJAŚNIENIE!

Akcje!serii!A! 3.485.000!akcji!zwykłych!na!okaziciela!serii!A!

ASO!
Alternatywny!system!obrotu,!prowadzony!przez!Giełdę!Papierów!
Wartościowych!w!Warszawie!S.A.!na!podstawie!art.!3!pkt!2)!ustawy!o!obrocie!
instrumentami!finansowymi!z!dnia!29!lipca!2005!roku!

Dokument,!Dokument!
Informacyjny!

Dokument!Informacyjny!sporządzony!zgodnie!z!wymogami!określonymi!
w!załączniku!nr!5!do!Regulaminu!ASO!!

Autoryzowany!Doradca,!
Partners!&!Ventures! Partners!&!Ventures!sp.!z!o.o.!z!siedzibą!w!Warszawie!

Dz.U.! Dziennik!Ustaw!Rzeczpospolitej!Polskiej!

EBITDA! Zysk!operacyjny!powiększony!o!amortyzację!

EUR! Kod!ISO!euro!–!wspólnej!waluty!europejskiej,!będącej!prawnym!środkiem!
płatniczym!w!17!państwach!tworzących!strefę!euro!w!Unii!Europejskiej!

Emitent,!Spółka,!CORELENS! CORELENS!Spółka!Akcyjna!z!siedzibą!w!Warszawie!

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

Instrumenty!finansowe!! Akcje!serii!A!Emitenta!

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

KE! Komisja!Europejska!

KNF,!Komisja! Komisja!Nadzoru!Finansowego!

KRS! Krajowy!Rejestr!Sądowy!

K.s.h! Ustawa!z!dnia!15!września!2000!roku!Kodeks!spółek!handlowych!(Dz.!U.!
Nr!94,!poz.!1037!ze!zm.)!

NewConnect! Rynek!akcji!GPW!prowadzony!w!formie!alternatywnego!systemu!obrotu!!

NFZ! Narodowy!Fundusz!Zdrowia!

NWZ!! Nadzwyczajne!Walne!Zgromadzenie!

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

PKB! Produkt!krajowy!brutto!

PKD!
Polska!klasyfikacja!działalności!wprowadzona!Rozporządzeniem!Rady!
Ministrów!z!dnia!24!grudnia!2007!r.!w!sprawie!Polskiej!Klasyfikacji!
Działalności!(PKD)!(Dz.U.!z!dnia!31!grudnia!2007!r.)!

PLN,!zł! Polski!złoty,!waluta!Rzeczpospolitej!Polskiej!

Rada!Nadzorcza,!Rada,!RN! Rada!Nadzorcza!Emitenta!

Organizator!ASO! Giełda!Papierów!Wartościowych!w!Warszawie!Spółka!Akcyjna!!
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SKRÓT! DEFINICJA!I!OBJAŚNIENIE!

Regulamin!ASO!
Regulamin!Alternatywnego!Systemu!Obrotu!uchwalony!Uchwałą!Nr!
147/2007!Zarządu!Giełdy!z!dnia!1!marca!2007!roku!ze!zm.,!wraz!z!
załącznikami!do!tego!Regulaminu!

Rozporządzenia!Rady!(WE)!
nr!139/2004!

Rozporządzenia!Rady!(WE)!nr!139/2004!z!dnia!20!stycznia!2004!r.!w!sprawie!
kontroli!koncentracji!przedsiębiorstw!

S.A.! spółka!akcyjna!

Spółka!publiczna! Spółka!w!której!co!najmniej!jedna!akcja!jest!zdematerializowana!w!
rozumieniu!ustawy!o!obrocie!

sp.!z!o.o.! spółka!z!ograniczoną!odpowiedzialnością!

UE! Unia!Europejska!

UOKiK!! Urząd!ochrony!konkurencji!i!konsumentów!

Updof! Ustawa!z!dnia!26!lipca!1991!r.!o!podatku!dochodowym!od!osób!fizycznych!
(tj.!Dz.U.!z!2010!r.!nr!51,!poz.!307!z!późn.!zm.,!

Updop! Ustawa!z!dnia!z!dnia!15!lutego!1992!r.!o!podatku!dochodowym!od!osób!
prawnych!(t.j.!Dz.U.!z!2011!nr!74!poz.397!z!późn.!zm.!

Ustawa!o!ochronie!
konkurencji!i!
konsumentów/uokik!

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

Ustawa!o!podatku!
o!podatku!od!czynności!
cywilnoprawnych!/!PCC!

Ustawa!z!dnia!9!września!2000!r.!o!podatku!od!czynności!
cywilnoprawnych!(Dz.!U.!z!2010!r.!Nr!101,!poz.!649)!

USD! Dolar!amerykański!

Ustawa!o!podatku!od!
spadków!i!darowizn!!

Ustawy!z!dnia!28!lipca!1983!r.!o!podatku!od!spadków!i!darowizn!(Dz.!U.!
z!2009!r.!Nr!93,!poz.!768!

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

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

Ustawa!o!rachunkowości! Ustawa!z!dnia!29!września!1994!r.!o!rachunkowości!(Dz.U!z!2009!r.,!nr!152,!
poz.!1223!ze!zm.)!

VAT! Podatek!od!towarów!i!usług,!ustawa!z!dnia!11!marca!2004!r.!o!podatku!
od!towarów!i!usług!(Dz.U!z!2011r.,!nr!177!poz.!1054!ze!zm.)!

WE! Wspólnota!Europejska!

Zarząd! Zarząd!Emitenta!

Źródło:(opracowanie(Partners(&(Ventures(


