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do obrotu na rynku NewConnect
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zwi zane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym.
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani
wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełd

Papierów

Warto ciowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).
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wiadomi ryzyka jakie niesie za sob inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w

alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny by poprzedzone wła ciw analiz , a tak e, je eli
wymaga tego sytuacja, konsultacj z doradc inwestycyjnym.
Tre

niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełd

Papierów Warto ciowych w

Warszawie S.A. pod wzgl dem zgodno ci informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.
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Dokument informacyjny
Firma Spółki:

MakoLab Spółka Akcyjna

Siedziba Spółki:

Łód , ul. Demokratyczna 43

Firma Autoryzowanego Doradcy:

Ruci ski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o. o.

Siedziba Autoryzowanego Doradcy:

Warszawa, ul. Ksi

ca 4

Dane o emisji instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie:
Liczba wprowadzanych do obrotu instrumentów finansowych

1.574.730

Rodzaj wprowadzanych do obrotu instrumentów finansowych

Akcje, Prawa do Akcji

Jednostkowa warto

0,10 zł

nominalna

Oznaczenie emisji instrumentów finansowych

Akcje serii B, C, D oraz
Prawa do Akcji serii D

Termin wa no ci dokumentu informacyjnego
Termin wa no ci dokumentu informacyjnego jest nie dłu szy ni 12 miesi cy od dnia jego sporz dzenia i
jednocze nie nie pó niejszy ni dzie rozpocz cia obrotu w alternatywnym systemie.
Informacje o zmianie danych zawartych w dokumencie informacyjnym w terminie jego wa no ci, b d
podawane do publicznej wiadomo ci na stronach internetowych:
a.

Emitenta: www.makolab.pl

b. Autoryzowanego Doradcy: www.adamrucinski.com
c.

Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu: www.newconnect.pl

Informacje aktualizuj ce dokument informacyjny b d publikowane w trybie jaki został przewidziany dla
publikacji dokumentu informacyjnego.

5

Dokument informacyjny

Rozdział 1

Czynniki ryzyka

1.1. Czynniki zwi zane z działalno ci emitenta
1.1.1.

Ryzyko zwi zane z działalno ci firm konkurencyjnych

MakoLab S.A. działa na rynku usług informatycznych, który charakteryzuje si bardzo szybkim rozwojem i
jednocze nie wysokim poziomem konkurencyjno ci. Do grona konkurentów Emitenta mo na zaliczy
czołowych polskich integratorów, mi dzynarodowe koncerny z bran y IT, globalne i krajowe firmy
konsultingowe oferuj ce wdra anie rozwi za informatycznych i outsourcing IT.
Zarz d ocenia, i utrzymuj ca si du a atrakcyjno

polskiego rynku teleinformatycznego b dzie powodowa

dalsze wzmaganie si konkurencji. W szczególno ci nale y spodziewa si jeszcze silniejszych prób wchodzenia
na rynek polski ze strony zagranicznych integratorów oraz globalnych dostawców usług informatycznych.
Ponadto, zachodz ce procesy konsolidacji w sektorze b d powodowa jeszcze silniejsze umacnianie si na
rynku najwi kszych graczy. Spółka nie mo e te wykluczy , e pojawi si podmiot b d cy w stanie wytworzy
produkty oferuj ce podobne rozwi zania technologiczne i funkcjonalne.
Istnieje zatem ryzyko, i wzmo enie si działa

konkurencji mo e spowodowa konieczno

oferowania

korzystniejszych dla odbiorców warunków, co mo e wi za si z potrzeb zaanga owania dodatkowego kapitału
obrotowego oraz spadkiem mar , a tak e utrat

cz ci kontraktów, wpływaj c niekorzystnie na sytuacj

finansow i wyniki Emitenta.
1.1.2.

Ryzyko zwi zane z mo liwo ci utraty kluczowych pracowników lub nie pozyskaniem nowych.

Głównym czynnikiem warunkuj cym sukces MakoLab S.A. s jego pracownicy, których do wiadczenie i
wiedza maj kluczowe znaczenie dla funkcjonowania przedsi biorstwa Emitenta. Gwałtownie zmieniaj ce si
warunki na rynku pracy oraz działania firm o podobnym profilu mog doprowadzi do odej cia kluczowych
osób i utrudni

proces rekrutacji nowych pracowników. Spółka stara si

przeciwdziała

temu zjawisku

zwi kszaj c liczb pracowników zatrudnianych na podstawie stałych umów o prac , podwy szaj c zarobki i
proponuj c akcje pracownicze i programy motywacyjne.
1.1.3.

Ryzyko zwi zane z wdra aniem nowych produktów i usług lub modyfikacj istniej cych

Specyfik bran y IT jest bardzo szybka ewolucja stosowanych technologii i rozwi za informatycznych, a w
zwi zku z tym krótki cykl ycia oferowanych produktów i towarów. MakoLab S.A. oferuje zarówno produkty
własne, jak i aplikacje oferowane przez inne mi dzynarodowe i krajowe firmy, co oznacza, e wraz ze zmianami
na rynku nieodzowne s zmiany we własnych produktach i ustawiczne szkolenia w produktach obcych.
Istnieje ryzyko, e pomimo ci głego dostosowywania oferty, Emitent mo e nie by w stanie zaoferowa
rozwi za , które b d

najlepiej spełniały oczekiwania klientów. Taka sytuacja mo e wpłyn

na wyniki

finansowe Emitenta. Pojawienie si na rynku nowych rozwi za mo e spowodowa , e nieatrakcyjne rynkowo
produkty znajduj ce si w portfelu MakoLab S.A. mog nie zapewni Spółce wpływów oczekiwanych przy ich
tworzeniu i rozwoju.
6

Dokument informacyjny

1.1.4.

Ryzyko zwi zane z dostarczaniem klientom aplikacji i systemów o kluczowym znaczeniu

Istotna cz

projektów realizowanych przez Emitenta polega na wdro eniu aplikacji, które reguluj lub wr cz

umo liwiaj realizacj wa nych procesów w przedsi biorstwach klientów, a co za tym idzie warunkuj ich
prawidłowe funkcjonowanie. Istnieje ryzyko, i w przypadku wadliwego działania aplikacji zainstalowanych u
klientów przez MakoLab S.A. mog oni ponie

straty finansowe. W efekcie takich sytuacji klienci mog

usiłowa wyegzekwowa odszkodowanie ze strony MakoLab S.A. W opinii Zarz du, umowy zawierane przez
Spółk ograniczaj ryzyko wyst pienia takich roszcze

poprzez ograniczenie odpowiedzialno ci do szkód

wynikaj cych z ewentualnych bł dów produktu i wył czenie odpowiedzialno ci za szkody b d ce nast pstwem
u ytkowania produktu.
Jednak e ju sam fakt wyst pienia z roszczeniami, jak i niezadowolenie klienta, mo e mie negatywny wpływ
na wizerunek rynkowy MakoLab S.A.

1.2. Czynniki zwi zane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalno
1.2.1.

Ryzyko zwi zane z sytuacj makroekonomiczn

Rozwój bran y usług informatycznych pozostaje w bliskiej korelacji z ogóln sytuacj gospodarcz . Obecne
tempo wzrostu gospodarki sprzyja producentom oprogramowania, jednak istnieje ryzyko, e tempo to mo e
zwolni . Ewentualne pogorszenie sytuacji gospodarczej w kraju mo e negatywnie wpłyn

na wielko

generowanych przez Spółk przychodów ze sprzeda y oraz wyniki finansowe.
Dzi ki znacz cemu i rosn cemu udziałowi wpływów z eksportu, Spółka cz ciowo uniezale nia si

od

koniunktury krajowej, jest jednak nierozerwalnie zwi zana z koniunktur w Europie.
1.2.2.

Ryzyko zwi zane ze zmienno ci kursów walutowych

Znacz cy udział eksportu w przychodach powoduje powstawanie ryzyka kursowego, a wzmacniaj cy si złoty
zmniejsza konkurencyjno
1.2.3.

produktów i usług Spółki na rynkach europejskich i ameryka skich.

Ryzyko zwi zane ze zmianami regulacji prawnych

Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mog rodzi dla Emitenta pewne ryzyko w zakresie
prowadzonej przez niego działalno ci gospodarczej. Dotyczy to w szczególno ci regulacji z dziedzin prawa
handlowego, podatkowego, przepisów reguluj cych działalno

gospodarcz , przepisów prawa pracy i

ubezpiecze społecznych czy prawa papierów warto ciowych. Nale y zauwa y , i przepisy polskiego prawa
przechodz obecnie proces intensywnych zmian zwi zanych z dostosowaniem polskich przepisów do przepisów
unijnych. Zmiany te mog mie wpływ na otoczenie prawne działalno ci Emitenta i na jego wyniki finansowe.
Zmiany te mog ponadto stwarza problemy wynikaj ce z niejednolitej wykładni prawa, która obecnie jest
dokonywana nie tylko przez s dy krajowe, organy administracji publicznej, ale równie

przez s dy

wspólnotowe. Interpretacje dotycz ce zastosowania przepisów, dokonywane przez s dy i inne organy
interpretacyjne bywaj cz sto niejednoznaczne lub rozbie ne, co mo e generowa ryzyko prawne. Orzecznictwo
7
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s dów polskich musi pozostawa

w zgodno ci z orzecznictwem wspólnotowym. Tymczasem nie

zharmonizowane z prawem unijnym przepisy prawa krajowego mog

budzi

wiele w tpliwo ci

interpretacyjnych oraz rodzi komplikacje natury administracyjno – prawnej. W głównej mierze ryzyko mo e
rodzi

stosowanie przepisów krajowych niezgodnych z przepisami unijnymi czy te

odmiennie

interpretowanymi.
1.2.4.

Ryzyko zwi zane z polityk fiskaln

Polski system podatkowy charakteryzuje si du

zmienno ci przepisów, które dodatkowo sformułowane s w

sposób nieprecyzyjny i którym brakuje jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegaj
cz stym zmianom, przy czym zarówno organy skarbowe jak i orzecznictwo s dowe w sferze podatków nie maj
wypracowanych jednolitych stanowisk. Wszystko to sprawia, e polskie spółki nara one s na wi ksze ryzyko
ni spółki działaj ce w bardziej stabilnych systemach podatkowych.
O ile zaistniej okoliczno ci, w których organy podatkowe przyjm interpretacj przepisów podatkowych
odmienn od przyj tej przez Emitenta, a b d cej podstaw wyliczenia zobowi zania podatkowego, mog mie
one negatywny wpływ na działalno

Emitenta, jego sytuacj finansow , wyniki oraz perspektywy rozwoju.

1.3. Czynniki ryzyka zwi zane z rynkiem kapitałowym
1.3.1.

Ryzyko zwi zane z odmow

wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie lub

opó nieniem w tym zakresie.
Wprowadzenie Akcji Serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D spółki MakoLab S.A. do obrotu w
alternatywnym systemie odbywa si na wniosek Emitenta. Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu
Obrotu, Giełda Papierów Warto ciowych, jako Organizator ASO, mo e wyrazi sprzeciw wobec wprowadzeniu
instrumentów finansowych obj tych wnioskiem do obrotu. Wydanie odmownej decyzji w tej sprawie mo e
spowodowa

zachwianie lub całkowite przerwanie procesu wprowadzenia akcji MakoLab S.A. do

alternatywnego systemu obrotu.
Wyra aj c sprzeciw wobec wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie instrumentów finansowych
obj tych wnioskiem Emitenta, GPW zobowi zana jest uzasadni swoj decyzj i przekaza Emitentowi jej odpis
wraz z uzasadnieniem. Emitent, w terminie pi ciu dni roboczych od daty dor czenia decyzji, mo e zło y
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek ten powinien by

niezwłocznie rozpatrzony przez

Organizatora ASO. W zwi zku z powy szym Emitent nie mo e precyzyjnie okre li

i zagwarantowa

dotrzymania terminów wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
1.3.2.

Ryzyko zwi zane z kształtowaniem si przyszłego kursu akcji oraz ich płynno ci

Kurs akcji i płynno

obrotu akcjami spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu zale y od zlece

kupna i sprzeda y składanych przez inwestorów. Z uwagi na fakt, i Akcjonariusze MakoLab S.A., którzy w
ramach oferty prywatnej obj li akcje serii B i C, zło yli wobec MakoLab S.A. o wiadczenia o niezbywaniu na
8
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rzecz osób trzecich posiadanych przez nich akcji przez okresy zadeklarowane w o wiadczeniach (szczegółowe
informacje na ten temat w punkcie 3.1. Dokumentu Informacyjnego), istnieje ryzyko, e ilo

akcji b d ca w

obrocie mo e by w praktyce niewielka, w zwi zku z czym akcje te mog charakteryzowa si nisk płynno ci .
Nie mo na zapewni , i osoba nabywaj ca oferowane akcje Emitenta b dzie mogła je zby w dowolnym
terminie i po satysfakcjonuj cej cenie.
1.3.3.

Ryzyko zwi zane z zawieszeniem notowa

Organizator Alternatywnego Systemu mo e zawiesi obrót instrumentami finansowymi na okres do trzech
miesi cy w trzech przypadkach: gdy emitent narusza przepisy obowi zuj ce w alternatywnym systemie, gdy
wymaga tego bezpiecze stwo i interes uczestników obrotu lub na wniosek Emitenta.
1.3.4.

Ryzyko zwi zane z wykluczeniem instrumentów finansowych z obrotu w alternatywnym
systemie.

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe Emitenta w przypadku, gdy:
zbywalno

tych instrumentów stała si ograniczona,

zniesiona zostaje dematerializacja tych instrumentów.
Wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu w alternatywnym systemie mo e nast pi równie :
na wniosek Emitenta, z zastrze eniem mo liwo ci uzale nienia decyzji w tym zakresie od
spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków,
je eli Organizator Alternatywnego Systemu uzna,

e wymaga tego interes i bezpiecze stwo

uczestników obrotu,
wskutek ogłoszenia upadło ci Emitenta albo w przypadku oddalenia przez s d wniosku o
ogłoszenie upadło ci z powodu braku rodków w maj tku Emitenta na zaspokojenie kosztów
post powania,
wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.
1.3.5.

Ryzyko zwi zane z mo liwo ci nało enia na Emitenta przez Komisj Nadzoru Finansowego kar
administracyjnych

Komisja Nadzoru Finansowego mo e nało y

kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie

obowi zków wynikaj cych z przepisów prawa, a w szczególno ci obowi zków wynikaj cych z Ustawy o ofercie
publicznej i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
1.3.6.

Ryzyko zwi zane z rejestracj przez s d zmian w Statucie Emitenta

W dniu 17 grudnia 2007 r. odbyło si Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym uchwalono
zmian Statutu Emitenta w zakresie trwania pierwszego roku obrotowego Spółki. W wyniku wspomnianej
zmiany pierwszy rok obrotowy ko czy si 31 grudnia 2007 r. a nie, jak uchwalono wcze niej, 31 grudnia 2008 r.
Istnieje pewne minimalne ryzyko, i s d rejestrowy odrzuci wniosek Emitenta o zarejestrowanie zmiany Statutu
w tym zakresie.
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1.3.7.

Ryzyko zwi zane z notowaniem praw do akcji (PDA)

PDA jest papierem warto ciowym, z którego wynika prawo do otrzymania zdematerializowanych akcji nowej
emisji spółki publicznej, powstaj ce z chwil

dokonania przydziału tych e akcji i wygasaj ce z chwil

zarejestrowania akcji w depozycie papierów warto ciowych albo z dniem uprawomocnienia si postanowienia
s du rejestrowego, odmawiaj cego wpisu podwy szenia kapitału zakładowego do rejestru przedsi biorców.
W przypadku niedoj cia do skutku emisji akcji serii D Emitenta, posiadacz PDA serii D otrzyma zwrot rodków
wysoko ci iloczynu ceny emisyjnej oraz ilo ci nabytych praw do akcji. Inwestorzy, którzy kupili PDA Emitenta
po wy szej cenie ni cena emisyjna, nara eni b d na strat w wysoko ci ró nicy ceny zapłaconej na rynku
wtórnym za PDA a kwot , o której mowa powy ej. Termin ewentualnej wypłaty okre li Zarz d w drodze
uchwały.
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Rozdział 3

Dane o instrumentach finansowych wprowadzonych do alternatywnego
systemu obrotu

3.1. Informacje o wprowadzanych do obrotu instrumentach finansowych
Niniejszy dokument informacyjny został sporz dzony w zwi zku z ubieganiem si o wprowadzenie do obrotu w
alternatywnym systemie, organizowanym przez Giełd

Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.

nast puj cych instrumentów finansowych, wyemitowanych przez MakoLab S.A.:
•

200.017 akcji zwykłych na okaziciela serii B o warto ci nominalnej 0,10 zł ka da,

•

1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o warto ci nominalnej 0,10 zł ka da,

•

274.713 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji serii D o warto ci nominalnej 0,10 zł
ka da.

Ł czna warto

nominalna wszystkich wprowadzanych do obrotu akcji wynosi 157.473 zł.

Na mocy Uchwały Zarz du Makolab S.A. nr 002/XI/2007 z dnia 20 listopada 2007 r., w zwi zku z Uchwał nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 listopada 2007 r. subskrypcja prywatna akcji
serii B, C i D rozpocz ła si w dniu 20 listopada a zako czyła w dniu 23 listopada 2007 r.
Cena emisyjna Akcji Serii B została okre lona w Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy MakoLab z dnia 20 listopada 2007 r. w wysoko ci 0,10 zł.
Emisja akcji Serii B została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej dla pracowników i współpracowników
Emitenta, w wyniku czego akcje te obj ło 47 pracowników i współpracowników Spółki.
Cena emisyjna Akcji Serii C została okre lona w Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy MakoLab z dnia 20 listopada 2007 r. w wysoko ci 1,05 zł.
Emisja akcji Serii C została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej dla inwestorów finansowych, w wyniku
czego akcje te obj ło troje inwestorów.
Cena emisyjna Akcji Serii D została okre lona w Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy MakoLab z dnia 20 listopada 2007 r. w wysoko ci 1,75 zł.
Emisja akcji Serii D została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej dla inwestorów indywidualnych, w
wyniku czego akcje te obj ło 12 inwestorów.
Całkowite koszty poniesione przez Emitenta zwi zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty prywatnej
akcji Serii B, C i D wyniosły 35.000 zł.
Emitent przeprowadził sprzeda akcji i promocj oferty bez udziału doradców , dlatego te nie poniósł z tego
tytułu kosztów.
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Całkowite koszty Autoryzowanego Doradcy, w tym koszt przygotowania dokumentu informacyjnego wyniosły
50.000 zł.
3.1.1.

Uprzywilejowanie Akcji serii B, C, D

Akcje Emitenta nie s akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 do art. 353 KSH.
3.1.2.

Statutowe ograniczenia w obrocie Akcjami Serii B, C i D Emitenta

Statut Emitenta nie nakłada adnych ogranicze na obrót Akcjami, obj tymi wnioskiem o wprowadzenie do
alternatywnego systemu obrotu.
3.1.3.

Umowne ograniczenia w obrocie Akcjami Emitenta

Akcjonariusz Emitenta, Sandfield Capital sp. z o.o. zło yła zobowi zanie wobec MakoLab S.A. do niezbywania
na rzecz osób trzecich 950.000 akcji Makolab S.A. serii C, tj. wszystkich posiadanych akcji do dnia 25 maja
2008 roku.
Akcjonariusz Emitenta, Pan Sławomir Jurzysta zło ył zobowi zanie wobec MakoLab S.A. do niezbywania na
rzecz osób trzecich 100.000 akcji MakoLab S.A. serii C, tj. wszystkich posiadanych akcji, do dnia 21 wrze nia
2008 roku.
Akcjonariusz Emitenta, Pani Anna Karasiuk zło yła zobowi zanie wobec MakoLab S.A. do niezbywania na
rzecz osób trzecich 50.000 akcji MakoLab S.A. serii C, tj. wszystkich posiadanych akcji, do dnia 21 wrze nia
2008 roku.
Emisja akcji serii B została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej dla pracowników i współpracowników
MakoLab S.A. Decyzj o przyznaniu akcji serii B poszczególnym pracownikom i współpracownikom podejmuje
Zarz d MakoLab S.A. Osoby, które obj ły akcje w ramach emisji serii B równie zło yły wobec MakoLab S.A.
zobowi zania do niezbywania na rzecz osób trzecich ł cznie 200.017 akcji, tj. wszystkich akcji, jakie zostały
wyemitowane w ramach serii B, do dnia 21 wrze nia 2008 r.
Zło enie wy ej wymienionych o wiadcze

oznacza, i

100% akcji serii B i C Emitenta jest obj tych

o wiadczeniami o ograniczeniu zbywalno ci.
3.1.4.

Obowi zki i ograniczenia wynikaj ce z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Obrót akcjami Emitenta podlega zasadom i ograniczeniom zawartym w Regulaminie Alternatywnego Systemu
Obrotu. Zgodnie z § 3 tego Regulaminu do obrotu w alternatywnym systemie mog by wprowadzone
instrumenty finansowe, o ile:
został sporz dzony publiczny dokument informacyjny (zatwierdzony przez wła ciwy organ nadzoru),
zbywalno

tych instrumentów nie jest ograniczona oraz
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w stosunku do Emitenta tych instrumentów nie toczy si post powanie upadło ciowe lub likwidacyjne.
3.1.5.

Obowi zki i ograniczenia wynikaj ce z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Obrót akcjami Makolab S.A., jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom okre lonym w Ustawie o
obrocie instrumentami finansowymi.
Na podstawie art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi członkowie zarz du, rady nadzorczej,
prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby
pozostaj ce z tym Emitentem lub wystawc w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym
charakterze, nie mog w czasie trwania okresu zamkni tego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, nabywa lub zbywa na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw
pochodnych dotycz cych akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powi zanych, nie mog
dokonywa na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej innych czynno ci prawnych, powoduj cych lub
mog cych powodowa

rozporz dzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie trwania okresu

zamkni tego.
Okresem zamkni tym jest :
-

okres od wej cia w posiadanie przez osob

fizyczn

informacji poufnej dotycz cej emitenta lub

instrumentów finansowych, spełniaj cych warunki okre lone w art. 156 ust. 4 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomo ci,
-

w przypadku raportu rocznego – dwa miesi ce przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomo ci lub
okres pomi dzy ko cem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomo ci, gdyby
okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba, e osoba fizyczna nie posiadała dost pu do
danych finansowych, na podstawie których został sporz dzony raport,

-

w przypadku raportu półrocznego – miesi c przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomo ci lub
okres pomi dzy dniem zako czenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej
wiadomo ci, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba e osoba fizyczna nie
posiadała dost pu do danych finansowych, na podstawie których został sporz dzony raport,

-

w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomo ci
lub okres pomi dzy dniem zako czenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej
wiadomo ci, gdyby ten okres był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba, e osoba fizyczna nie
posiadała dost pu do danych finansowych, na podstawie których został sporz dzony raport.

Osoby wchodz ce w skład organów nadzorczych lub zarz dzaj cych Emitenta albo b d ce prokurentami, inne
osoby pełni ce w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadaj stały dost p do
informacji poufnych dotycz cych bezpo rednio lub po rednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie
podejmowania decyzji wywieraj cych wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalno ci
gospodarczej, s obowi zane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o zawartych przez te
osoby oraz osoby blisko z nimi powi zane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych
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dotycz cych akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powi zanych z tymi papierami
warto ciowymi, dopuszczonych od obrotu na rynku regulowanym lub b d cych przedmiotem ubiegania si o
dopuszczenie do obrotu na takim rynku.
3.1.6.

Obowi zki i ograniczenia wynikaj ce z Ustawy o ofercie publicznej

Obrót akcjami Makolab S.A., jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom okre lonym w Ustawie o
ofercie publicznej.
Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, ka dy:
-

kto osi gn ł lub przekroczył 5%, 10%, 20%, 25%, 33%. 50% albo 75% ogólnej liczny głosów w spółce
publicznej,

-

kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%. 50% albo 75% ogólnej liczny głosów w tej spółce i w
wyniku zmniejszenia tego udziału osi gn ł odpowiednio 5%, 10%, 20%, 25%, 33%. 50% albo 75% lub
mniej ogólnej liczby głosów,

-

kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczny głosów, o co najmniej 2%
ogólnej liczny głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone s do obrotu na rynku oficjalnych
notowa

giełdowych, lub o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje

dopuszczone s do innego rynku regulowanego, albo
-

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

jest zobowi zany zawiadomi o tym Komisj Nadzoru Finansowego oraz spółk w terminie 4 dni od dnia
zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów b d od dnia, w którym dowiedział si o takiej zmianie lub przy
zachowaniu nale ytej staranno ci mógł si o niej dowiedzie .
Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowi zku okre lone powy ej spoczywaj równie na:
a)

podmiocie, który osi gn ł lub przekroczył okre lony w ustawie próg ogólnej liczny głosów w zwi zku
z:
a.

zaj ciem innego ni czynno

prawna zdarzenia prawnego,

b.

nabywaniem lub zbywaniem obligacji zamiennych na akcje spółki publicznej, kwitów
depozytowych wystawionych w zwi zku z akcjami takiej spółki, jak równie innych papierów
warto ciowych, z których wynika prawo lub obowi zek nabycia jej akcji,

c.

uzyskaniem statusu podmiotu dominuj cego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej
posiadaj cej akcje spółki publicznej, lub w innej spółce kapitałowej b d innej osobie prawnej
b d cej wobec niej podmiotem dominuj cym,

d.

dokonywaniem czynno ci prawnej przez jego podmiot zale ny lub zaj ciem innego zdarzenia
prawnego dotycz cego tego podmiotu zale nego,

b) funduszu inwestycyjnym – tak e w przypadku, gdy osi gni cie lub przekroczenie danego progu ogólnej
liczby głosów okre lonego w tych przepisach nast puje w zwi zku z posiadaniem akcji ł cznie przez:
a.

inne fundusze inwestycyjne zarz dzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
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b.

inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarz dzane
przez ten sam podmiot,

c)

podmiocie, w przypadku którego osi gni cie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów
okre lonego w tych przepisach nast puje w zwi zku z posiadaniem akcji:
a.

przez osob trzeci w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z
wył czeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynno ci, o których mowa w art. 69 ust
2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

b.

w ramach wykonywania czynno ci, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi,

c.

w zakresie akcji wchodz cych w skład zarz dzanych portfeli papierów warto ciowych, z
których podmiot ten, jako zarz dzaj cy, mo e w imieniu zleceniodawców wykonywa prawo
głosu na walnym zgromadzeniu,

d.

przez osob trzeci , z któr ten podmiot zawarł umow , której przedmiotem jest przekazanie
uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

d) podmiocie prowadz cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalno

maklersk , który w

ramach reprezentowania posiadaczy papierów warto ciowych wobec emitenta wykonuje, na zlecenie
osoby trzeciej, prawo głosu z akcji spółki publicznej, je eli osoba ta nie wydała wi

cej dyspozycji co

do sposobu głosowania,
e)

wszystkich podmiotach ł cznie, które ł czy pisemne lub ustne porozumienie dotycz ce nabywania
przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu
dotycz cego istotnych spraw spółki, chocia by tylko jeden z tych podmiotów podj ł lub zamierzał
podj

f)

czynno ci powoduj ce powstanie tych obowi zków,

podmiotach, które zawieraj

porozumienie, o którym mowa w pkt e), posiadaj c akcje spółki

publicznej, w liczbie zapewniaj cej ł cznie osi gni cie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
głosów okre lonego w tych przepisach.
W przypadkach wskazanych w pkt e) i f) obowi zki mog by wykonywane przez jedn ze stron porozumienia,
wskazan przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt e) domniemywa si w
przypadku podejmowania czynno ci okre lonych w tym przepisie przez:

-

mał onków, ich wst pnych, zst pnych i rodze stwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak
równie osoby pozostaj ce w stosunku przysposobienia, opieki, kurateli,

-

osoby pozostaj ce we wspólnym gospodarstwie domowym,

-

mocodawc lub jego pełnomocnika, nie b d cego firm inwestycyjn , upowa nionego do dokonywania na
rachunku papierów warto ciowych czynno ci zbycia lub nabycia papierów warto ciowych,

-

jednostki powi zane w rozumieniu ustawy o rachunkowo ci.

Ponadto obowi zki wskazane wy ej powstaj równie w przypadku, gdy prawa głosu s zwi zane z:
-

papierami warto ciowymi stanowi cymi przedmiot zabezpieczenia, przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy
podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywa prawo głosu i deklaruje
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zamiar wykonywania tego prawa, gdy wówczas prawa głosu uwa a si za nale ce do podmiotu, na rzecz
którego ustanowiono zabezpieczenie,
-

akcjami, z których prawa przysługuj danemu podmiotowi osobi cie i do ywotnio,

-

papierami warto ciowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi mo e on
dysponowa według własnego uznania.

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wy ej obowi zków:
-

po stronie podmiotu dominuj cego – wlicza si liczb głosów posiadanych przez jego podmioty zale ne,

-

po stronie podmiotu prowadz cego na terytorium Rzeczypospolitej polskiej działalno

maklersk , który

wykonuje czynno ci okre lone w pkt 4 powy ej – wlicza si liczb głosów z akcji spółki obj tych zleceniem
udzielonym temu podmiotowi przez osob trzeci ,
-

wlicza si liczb głosów z wszystkich akcji, nawet je eli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone
lub wył czone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.

Zgodnie z art. 88 ustawy o ofercie publicznej obligacje zamienne na akcje spółki publicznej oraz kwity
depozytowe wystawione w zwi zku z akcjami takiej spółki uwa a si za papiery warto ciowe, z którymi wi e
si taki udział w ogólnej liczbie głosów, jak posiadacz tych papierów warto ciowych mo e osi gn

w wyniku

zamiany na akcje. Przepis ten stosuje si tak e odpowiednio do wszystkich innych papierów warto ciowych, z
których wynika prawo lub obowi zek nabycia akcji spółki publicznej.
3.1.7.

Ograniczenia wynikaj ce z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsi biorców obowi zek zgłoszenia zamiaru
koncentracji Prezesowi Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), o ile

wiatowy obrót

przedsi biorców uczestnicz cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj cym rok zgłoszenia przekracza
równowarto

50.000.000 euro. Przy badaniu wysoko ci obrotu bierze si

pod uwag

obrót zarówno

przedsi biorców bezpo rednio uczestnicz cych w koncentracji, jak i pozostałych przedsi biorców nale cych do
grup zarówno przedsi biorcy, nad którym ma by przej ta kontrola, jak i jego przedsi biorców zale nych (art.
16 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Obowi zek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru:
-

poł czenia dwóch lub wi cej samodzielnych przedsi biorców,

-

przej cia – przez nabycie lub obj cie akcji, innych papierów warto ciowych, udziałów lub w jakikolwiek
inny sposób – bezpo redniej lub po redniej kontroli nad jednym lub wi cej przedsi biorcami przez jednego
lub wi cej przedsi biorców,

-

utworzenia przez przedsi biorców wspólnego przedsi biorcy,

-

nabycia przez przedsi biorc cz ci mienia innego przedsi biorcy (cało ci lub cz ci przedsi biorstwa),
je eli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzaj cych
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowarto

10.000.000 euro.
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Zgodnie z tre ci

art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez

przedsi biorc zale nego uwa a si za jej dokonanie przez przedsi biorc dominuj cego.
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
-

je eli obrót przedsi biorcy, nad którym ma nast pi przej cie kontroli, przez nabycia lub obj cie akcji,
innych papierów warto ciowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpo redniej lub po redniej
kontroli nad jednym lub wi cej przedsi biorcami przez jednego lub wi cej przedsi biorców, nie przekroczył
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w adnym z dwóch lat obrotowych poprzedzaj cych zgłoszenie
równowarto ci 10.000.000 euro;

-

polegaj cej na czasowym nabyciu lub obj ciu przez instytucj finansow akcji albo udziałów w celu ich
odsprzeda y, je eli przedmiotem działalno ci gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub
cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsi biorców, pod warunkiem, e odsprzeda
ta nast pi przed upływem roku od dnia nabycia lub obj cia, oraz e:
a.

instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyj tkiem prawa do dywidendy,
lub

b.

wykonuje te prawa wył cznie w celu przygotowania odsprzeda y cało ci lub cz ci
przedsi biorstwa, jego maj tku lub tych akcji albo udziałów;

-

polegaj cej na czasowym nabyciu lub obj ciu przez przedsi biorc
zabezpieczenia wierzytelno ci, pod warunkiem,

akcji lub udziałów w celu

e nie b dzie on wykonywał praw z tych akcji lub

udziałów, z wył czeniem prawdo ich sprzeda y;
-

nast puj cej w toku post powania upadło ciowego, z wył czeniem przypadków, gdy zamierzaj cy przej
kontrol jest konkurentem albo nale y do grupy kapitałowej, do której nale

konkurenci przedsi biorcy

przejmowanego;
-

przedsi biorców nale cych do tej samej grupy kapitałowej.

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonuj

wspólnie ł cz cy si

przedsi biorcy, wspólnie wszyscy

przedsi biorcy bior cy udział w utworzeniu wspólnego przedsi biorcy, przedsi biorca przejmuj cy kontrol ,
przedsi biorca nabywaj cy cz

mienia innego przedsi biorcy. Post powanie antymonopolowe w sprawach

koncentracji powinno by zako czone nie pó niej ni w terminie 2 miesi cy od dnia jego wszcz cia.
Do momentu podj cia decyzji przez Prezesa UOKiK lub do pływu terminu, w którym decyzja powinna ta zosta
wydana, przedsi biorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, s zobowi zani do wstrzymania si od
dokonania koncentracji.
Prezes Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji, wydaje zgod

na dokonanie

koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ci przez
powstanie lub umocnienie pozycji dominuj cej na rynku.
Ponadto, Prezes UOKiK mo e, w drodze decyzji, nało y na przedsi biorc lub przedsi biorców zamierzaj cych
dokona koncentracji obowi zek lub przyj
-

ich zobowi zanie, w szczególno ci do:

zbycia cało ci lub cz ci maj tku jednego lub kilku przedsi biorców,
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-

wyzbycia si kontroli nad okre lonym przedsi biorc lub przedsi biorcami, w szczególno ci przez zbycie
okre lonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarz dzaj cego lub
nadzorczego jednego lub kilku przedsi biorców,

-

udzielenia licencji praw wył cznych konkurentowi.

Prezes UOKiK, w drodze decyzji, zakazuje dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku
zostanie istotnie ograniczona, w szczególno ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj cej na rynku,
jednak w przypadku, gdy odst pienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególno ci przyczyni si
ona do rozwoju ekonomicznego lub post pu technicznego albo mo e ona wywrze pozytywny wpływ na
gospodark narodow , zezwala na dokonanie takiej koncentracji.
Prezes UOKiK mo e uchyli powy sze decyzje, je eli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za
które s odpowiedzialni przedsi biorcy uczestnicz cy w koncentracji, lub je eli przedsi biorcy nie spełniaj
okre lonych w decyzji warunków. Jednak e, je eli koncentracja została ju

dokonana, a przywrócenie

konkurencji na rynku nie jest mo liwe w inny sposób, Prezes UOKiK mo e w drodze decyzji, okre laj c termin
jej wykonania na warunkach okre lonych w decyzji, nakaza w szczególno ci:
-

podział poł czonego przedsi biorcy na warunkach okre lonych w decyzji,

-

zbycie cało ci lub cz ci maj tku przedsi biorcy.

-

zbycie udziałów lub akcji zapewniaj cych kontrol nad przedsi biorc lub przedsi biorcami lub rozwi zanie
spółki, na któr przedsi biorcy sprawuj wspóln kontrol , z zastrze eniem, e decyzja taka nie mo e by
wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.

Z powodu niedochowania obowi zków, wynikaj cych z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes
UOKiK mo e nało y na przedsi biorc kar pieni n w wysoko ci stanowi cej równowarto

50.000.000

euro, je eli, cho by nieumy lnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane, a tak e je li nie udzielił w nich
informacji

danych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19 ust. 3 b d udzielił informacji nieprawdziwych

lub wprowadzaj cych w bł d.
Prezes UOKiK mo e tak e nało y na przedsi biorc kar pieni n w wysoko ci stanowi cej równowarto
10.000 euro za ka dy dzie

zwłoki w wykonani m.in. wyroków s dowych w sprawach dotycz cych

koncentracji.
Prezes UOKiK w drodze decyzji mo e nało y na osob pełni c funkcj kierownicz lub wchodz c w skład
organu zarz dzaj cego przedsi biorcy lub zwi zku przedsi biorców kar

pieni n

w wysoko ci do

pi dziesi ciokrotno ci przeci tnego wynagrodzenia, w szczególno ci w przypadku, je eli osoba ta nie zgłosiła
zamiaru koncentracji.
W przypadku nie wykonania decyzji Prezes UOKiK mo e w drodze decyzji dokona podziału przedsi biorcy.
Do podziału spółki stosuje si odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu Spółek Handlowych. Prezesowi
UOKiK przysługuj kompetencje organów spółek uczestnicz cych w podziale.
Prezes UOKiK mo e ponadto wyst pi

do s du o uniewa nienie umowy lub podj cie innych rodków

prawnych, zmierzaj cych do przywrócenia stanu poprzedniego .
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Przy ustalaniu wysoko ci kar pieni nych Prezes UOKiK uwzgl dnia w szczególno ci okres, stopie oraz
okoliczno ci uprzedniego naruszenia przepisów ustawy
3.1.8.

Ograniczenia wynikaj ce z Rozporz dzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli
koncentracji przedsi biorstw

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, maj ce wpływ na obrót akcjami, wynikaj tak e z regulacji zawartych
w Rozporz dzeniu Rady (WE) nr 139/2004

z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji

przedsi biorców (zwanego dalej Rozporz dzenie w Sprawie Koncentracji).
Rozporz dzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotycz ce tzw. Koncentracji o wymiarze
wspólnotowym, a wi c obejmuj cych przedsi biorstwa i powi zane z nimi podmioty, które przekraczaj
okre lone progi obrotu towarami i usługami.
Rozporz dzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wył cznie koncentracje prowadz ce do trwałej zmiany
struktury własno ciowej w przedsi biorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegaj zgłoszeniu do Komisji
Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:
a.

zawarciu umowy,

b.

ogłoszeniu publicznej oferty, lub

c.

przej ciu wi kszo ciowego udziału.

Zawiadomienie Komisji Europejskiej na podstawie Rozporz dzenia w Sprawie Koncentracji mo na równie
dokona w przypadku, gdy przedsi biorstwa posiadaj wst pny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o
wymiarze wspólnotowym.
Zawiadomienie Komisji słu y uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja
przedsi biorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
-

ł czny wiatowy obrót wszystkich przedsi biorstw, uczestnicz cych w koncentracji wynosi wi cej ni 5
miliardów euro, oraz

-

ł czny obrót przypadaj cy na Wspólnot

Europejsk

ka dego z co najmniej dwu przedsi biorstw

uczestnicz cych w koncentracji wynosi wi cej ni 250 milionów euro, chyba e ka de z przedsi biorstw
uczestnicz cych w koncentracji uzyskuje wi cej ni dwie trzecie swoich ł cznych obrotów, przypadaj cych
ma Wspólnot , w jednym i tym samym pa stwie członkowskim.
Koncentracja przedsi biorstw ma równie wymiar wspólnotowy, gdy:
-

ł czny wiatowy obrót wszystkich przedsi biorstw uczestnicz cych w koncentracji wynosi wi cej ni 2,5
miliarda euro,

-

w ka dym z co najmniej trzech pa stw członkowskich ł czny obrót wszystkich przedsi biorstw
uczestnicz cych w koncentracji wynosi wi cej ni 100 milionów euro,

-

w ka dym z co najmniej trzech pa stw członkowskich ł czny obrót wszystkich przedsi biorstw
uczestnicz cych w koncentracji wynosi wi cej ni 100 milionów euro, z czego ł czny obrót co najmniej
dwóch przedsi biorstw uczestnicz cych w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów euro, oraz

-

ł czny obrót, przypadaj cy na Wspólnot

Europejsk , ka dego z co najmniej dwu przedsi biorstw

uczestnicz cych w koncentracji wynosi wi cej ni 100 milionów euro, chyba e ka de z przedsi biorstw
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uczestnicz cych w koncentracji uzyskuje wi cej ni dwie trzecie swoich ł cznych obrotów przypadaj cych
na Wspólnot w jednym i tym samym pa stwie członkowskim.
Nie istniej inne, ni wskazane w punktach powy ej, ograniczenia w obrocie Akcjami Emitenta.
3.2. Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu
Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D nast piła w trybie art. 431 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych,
decyzj Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MakoLab S.A. w dniu 20 listopada 2007 r. (Akt
Notarialny Repertorium A Nr 4230/2007).
Wyci g z Aktu notarialnego Repertorium A Nr 4230/2007 z dnia 20 listopada 2007 roku o podwy szeniu
kapitału zakładowego Spółki MakoLab S.A
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm Makolab S.A. z siedzib w Łodzi
z dnia 20 listopada 2007 roku
w sprawie podwy szenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej oferty akcji serii B, C i D.
Na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co
nast puje:
§ 1. (Emisja Akcji serii B, C i D)
1. Kapitał zakładowy Spółki Makolab S.A. zostaje podwy szony o kwot 157.473,00 (słownie: sto pi dziesi t
siedem tysi cy czterysta siedemdziesi t trzy) złote w drodze emisji 1.574.730 (słownie: jeden milion pi set
siedemdziesi ciu czterech tysi cy siedemset trzydziestu) akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D o warto ci
nominalnej 0,10 złotego (słownie: zero złotych dziesi

groszy) ka da akcja, w tym:

200.017 akcji serii B po cenie emisyjnej 0,10 złotego (słownie: zero złotych dziesi
1.100.000 akcji serii C po cenie emisyjnej 1,05 złotego (słownie: jeden złoty pi

groszy);

groszy);

274.713 akcji serii D po cenie emisyjnej 1,75 złotego (słownie: jeden złoty siedemdziesi t pi
2.

groszy);

Emisja Akcji serii B zostanie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej dla pracowników i
współpracowników Spółki.

3.

Emisja Akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej dla inwestorów finansowych.

4.

Emisja Akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej dla inwestorów indywidualnych.

5.

Upowa nia si i zobowi zuje Zarz d do okre lenia w drodze uchwały:
a) terminów otwarcia i zamkni cia subskrypcji;
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b) regulaminu przydziału akcji pracownikom i współpracownikom; oraz
c) innych warunków przeprowadzenia oferty,
6.

Nowo wyemitowane akcje serii B, C i D b d uczestniczy w dywidendzie pocz wszy od wypłat zysku za
rok obrotowy 2008, rozpoczynaj cy si od 1 stycznia 2008 r. i ko cz cy si 31 grudnia 2008 r.

7.

Akcje serii B, C i D zostan

pokryte w cało ci wkładami pieni nymi przed zarejestrowaniem

podwy szenia kapitału zakładowego.
8.

W interesie Spółki pozbawia si dotychczasowych akcjonariuszy w cało ci prawa poboru Akcji Serii B, C i
D. Opinia Zarz du uzasadniaj ca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowane powy ej ceny
emisyjne poszczególnych serii Akcji została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomo ci tre

3.2.1.

tej opinii.

Podstawa prawna ubiegania si Emitenta o dopuszczenie papierów warto ciowych do obrotu w
alternatywnym systemie

Podstaw wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu jest Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MakoLab z dnia 20 listopada 2007 roku.

Wyci g z Aktu notarialnego Repertorium A Nr 4230/2007 z dnia 20 listopada 2007 roku o podwy szeniu
kapitału zakładowego Spółki MakoLab S.A
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Makolab S.A. z siedzib

w Łodzi

z dnia 20 listopada 2007 roku
w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii B, C i D do
obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu, prowadzonym przez Giełd Papierów
Warto ciowych w Warszawie S.A.
1.

Walne Zgromadzenie Spółki Makolab S.A. postanawia wprowadzi do obrotu zorganizowanego w
Alternatywnym Systemie Obrotu, prowadzonym przez Giełd Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.:
a) 200.017 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz Praw do Akcji serii B,
b) 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz Praw do Akcji serii C,
c) 274.713 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz Praw do Akcji serii D,

2.

Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. wyra a zgod na dokonanie dematerializacji akcji serii B, C i D oraz
Praw do Akcji serii B, C i D, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538).
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3.

Walne Zgromadzenie upowa nia i zobowi zuje Zarz d Spółki do podj cia wszelkich czynno ci zwi zanych
z realizacj niniejszej Uchwały, w tym w szczególno ci do:
a)

zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Warto ciowych S.A. – w
szczególno ci umowy rejestracji akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii B, C i D.

b) zło enia do Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. wniosku o wprowadzenie do obrotu w
alternatywnym systemie instrumentów finansowych, o których mowa w pkt 1 niniejszej Uchwały oraz
zło enia wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia obrotu ww. instrumentów w alternatywnym systemie
obrotu,
c)

zło enia odpowiednich wniosków lub zawiadomie do Komisji Nadzoru Finansowego.

3.3. Oznaczenie dat, od których akcje uczestnicz w dywidendzie
Akcje serii B, C i D b d uczestniczy w dywidendzie pocz wszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2008,
rozpoczynaj cy si od 1 stycznia 2008 r. i ko cz cy si 31 grudnia 2008 r.
3.4. Polityka dywidendy
Zarz d Spółki zamierza rekomendowa przeznaczanie cz ci zysku na wypłat dywidendy za ka dy rok, w
którym Spółka osi gnie zysk, poczynaj c od zysku za rok 2008.
3.5. Wskazanie praw z instrumentów finansowych Emitenta i zasad ich realizacji
Akcje emitowane w ramach emisji serii B, C, D nie s uprzywilejowane w jakikolwiek sposób, tj. co do prawa
głosu, prawa do dywidendy oraz co do podziału maj tku w przypadku likwidacji Spółki.
Prawa i obowi zki zwi zane z instrumentami finansowymi s okre lone w Kodeksie Spółek Handlowych,
Statucie Spółki oraz w innych przepisach prawa. Prawa i obowi zki akcji serii B, C i D s okre lone w Kodeksie
Spółek Handlowych, Ustawie o Obrocie instrumentami finansowymi i innych przepisach prawa.
Akcjonariuszowi Spółki przysługuj nast puj ce prawa maj tkowe:
1) Prawo do dywidendy czyli udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym
zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty
akcjonariuszom zgodnie z art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych. Statut nie przewiduje adnych
przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, e na ka d z akcji przypada dywidenda w takiej samej
wysoko ci. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy s

akcjonariusze, którym

przysługiwały akcji w dniu dywidendy, który mo e zosta wyznaczony przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie na dzie powzi cia uchwały o podział zysku albo w okresie kolejnych trzech miesi cy,
licz c od tego dnia ( art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych )
2) Prawo pierwsze stwa do obj cia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, przy
zachowaniu wymogów, o którym mowa w art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych. Akcjonariusz mo e
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zosta pozbawiony tego prawa w cz ci lub cało ci w interesie Spółki moc uchwały Walnego
Zgromadzenia podj t wi kszo ci co najmniej czterech pi tych wi kszo ci. Przepisu tego nie stosuje
si , gdy uchwała o podwy szeniu kapitału zakładowego stanowi, e nowe akcje maj by obj te w
cało ci przez instytucj finansow , z obowi zkiem oferowania ich nast pnie akcjonariuszom celem
umo liwienia im wykonania prawa poboru na warunkach okre lonych w uchwale oraz gdy uchwała
stanowi, e nowe akcje maj by obj te przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym
słu y prawo poboru, nie obejm

cz ci lub wszystkich oferowanych im akcji. Pozbawienie

akcjonariuszy prawa poboru akcji mo e nast pi w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w
porz dku obrad Walnego Zgromadzenia;
3) Z akcjami Emitenta nie jest zwi zane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta;
4) Prawo do zbywania akcji;
5) Prawo do udziału w maj tku spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w
przypadku jej likwidacji. Statut Spółki nie przewiduje adnego uprzywilejowania w tym zakresie;
6) Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie, z zastrze eniem przepisów
Kodeksu Spółek Handlowych i innych ustaw. Statut Spółki nie wprowadza adnych ogranicze w tym
zakresie;
7) Prawo do obci ania posiadanych akcji zastawem lub u ytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki
publicznej, na których ustanowiono zastaw lub u ytkowanie, s zapisane na rachunkach papierów
warto ciowych w domu maklerskim lub w banku prowadz cym rachunki papierów warto ciowych,
prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych).
Akcjonariuszowi Spółki przysługuj nast puj ce prawa korporacyjne:
1.

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki (art. 412 Kodeks Spółek Handlowych) oraz
prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu Spółek Handlowych).

2.

Prawo do zło enia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do zło enia
wniosku o umieszczenie w porz dku obrad poszczególnych praw przyznane akcjonariuszom
posiadaj cym co najmniej jedn

dziesi t

kapitału zakładowego (art. 400 §1 Kodeksu Spółek

Handlowych);
3.

Prawo do zaskar ania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach okre lonych w art. 422 - 427
Kodeksu Spółek Handlowych;

4.

Prawo do

dania wyboru Rady Nadzorczej odr bnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek

Handlowych;
5.

Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób okre lony przepisami prawa zgodnie z
art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych;

6.

Prawo do

dania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta okre lonego zagadnienia zwi zanego z

utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw; uchwał w tym przedmiocie podejmuje
Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadaj cych co najmniej 5%

25

Dokument informacyjny

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (art. 84 i 85 Ustawy o ofercie publicznej i
wprowadzaniu instrumentów finansowych do obrotu);
7.

Prawo do imiennego wiadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadz cy rachunek
papierów warto ciowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
przysługuj ce akcjonariuszowi spółki publicznej, posiadaj cemu akcje zdematerializowane (art. 328 § 6
Kodeks Spółek Handlowych);

8.

Prawo do

dania odpisów sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki i sprawozdania finansowego

wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpó niej na pi tna cie
dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych);
9.

Prawo do przegl dania w lokalu Zarz du listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu oraz

dania odpisu listy ze zwrotem kosztów jego sporz dzenia (art. 407 § 1 Kodeksu

Spółek Handlowych);
10. Prawo do

dania wydania odpisu wniosków sprawach obj tych porz dkiem obrad w terminie tygodnia

przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych);
11. Prawo do zło enia wniosku o sprawdzenie list obecno ci na Walnym Zgromadzeniu przez wybran w
tym celu komisj , zło on co najmniej trzech osób. Wniosek mog zło y akcjonariusze posiadaj cy
jedn

dziesi t

kapitału

Wnioskodawcy maj

zakładowego

reprezentowanego

na

tym

Walnym

Zgromadzeniu.

prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 Kodeksu Spółek

Handlowych);
12. Prawo do przegl dania ksi gi protokołów oraz

danie wydania po wiadczonych przez Zarz d odpisów

uchwał (art. 421 § Kodeksu Spółek Handlowych);
13. Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrz dzonej Spółce na zasadach okre lonych w
art. 486 i 487 Kodeksu Spółek Handlowych);
14. Prawo do przegl dania ksi gi akcyjnej i

dania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporz dzenia

(art. 341 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych);
15. Prawo do przegl dania dokumentów oraz

dania udost pnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów

dokumentów, dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku
poł czenia spółki) lub w art. 540 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku podziału spółki) oraz
w art. 561 § Kodeksu Spółek Handlowych (przypadku przekształcenia spółki);
16. Prawo

dania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy

pozostaje ona w stosunku dominacji lub zale no ci wobec okre lonej spółki albo spółdzielni b d cej
akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zale no ci ustał.
informacji oraz odpowied

powinna by

danie udzielenia

zło ona na pi mie (art. 6 § 4 i 6 Kodeksu Spółek

Handlowych);
17. Prawo

dania od pozostałych akcjonariuszy sprzeda y wszystkich posiadanych akcji (przymusowy

wykup akcji) przysługuj ce akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z
podmiotami od niego zale nymi lub wobec niego dominuj cymi oraz podmiotami b d cymi stronami

26

Dokument informacyjny

zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej
osi gn ł lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 82 Ustawy o ofercie publicznej);
18. Prawo

dania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osi gn ł lub

przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 83 Ustawy o ofercie publicznej). Takiemu
daniu s obowi zani zado uczyni solidarnie akcjonariusz, który osi gn ł lub przekroczył 90 %
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzenia, jak równie podmioty wobec niego zale ne i
dominuj ce, w terminie 30 dni od jego zgłoszenia. Obowi zek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa
równie solidarnie na ka dej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o
ofercie publicznej, o ile członkowie tego porozumienia posiadaj

wspólnie, wraz z podmiotami

zale nymi i dominuj cymi, co najmniej 90 % ogólnej liczby głosów.
3.6. Opodatkowanie dochodów zwi zanych z posiadaniem i obrotem akcjami Emitenta obj tymi
dokumentem informacyjnym.
Ze wzgl du na fakt,

e informacje zamieszczone poni ej, dotycz ce zasad opodatkowania dochodów z

oferowanych papierów warto ciowych maj charakter ogólny, zaleca si , by rozstrzygni cia poszczególnych
problemów zwi zanych z opodatkowaniem takich dochodów powierzy

wyspecjalizowanym doradcom

podatkowym.
3.6.1.

Opodatkowanie dochodów osób prawnych

Dochodem ze sprzeda y akcji, podlegaj cym opodatkowaniu jest nadwy ka sumy przychodów nad kosztami ich
uzyskania, osi gni ta w roku podatkowym, przy czym przychodem jest kwota otrzymana ze sprzeda y akcji,
natomiast kosztem uzyskania przychodu s wydatki poniesione na nabycie tych akcji. Dochód ze sprzeda y akcji
jest opodatkowany na zasadach ogólnych i ł czy si z dochodami z innych ródeł. Zgodnie z art.19 ust. 1
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek wynosi 19% podstawy opodatkowania.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy s zobowi zaniu wpłaca
na rachunek wła ciwego urz du skarbowego zaliczki miesi czne w wysoko ci ró nicy pomi dzy podatkiem
nale nym od dochodu osi gni tego od pocz tku roku podatkowego, a sum zaliczek nale nych za poprzednie
miesi ce.
Podatnicy mog równie deklarowa dochód b d strat w sposób uproszczony na zasadach okre lonych w art.
25 ust. 6-7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zastosowanie stawki podatku wynikaj cej z wła ciwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo
niedobranie podatku zgodnie z tak umow jest mo liwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby
podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.
3.6.2.

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych
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Zgodnie z art. 30b ust. 1 i 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z
odpłatnego zbycia papierów warto ciowych i z realizacji praw z nich wynikaj cych oraz z odpłatnego zbycia
udziałów w spółkach maj cych osobowo
osobowo

prawn oraz z tytułu obj cia udziałów w spółkach maj cych

prawn , podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Dochodem, o którym mowa powy ej, jest:
1) ró nica mi dzy sum przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów warto ciowych a
kosztami uzyskania przychodów, okre lonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt
38, z zastrze eniem art. 24 ust. 13 i 14,
2) ró nica mi dzy sum przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach maj cych
osobowo

prawn a kosztami uzyskania przychodów, okre lonymi na podstawie art. 22 ust. 1 f lub art. 23

ust. 1 pkt 38,
3) ró nica mi dzy warto ci nominaln obj tych udziałów (akcji) w spółkach maj cych osobowo

prawn

albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieni ny w innej postaci ni przedsi biorstwo lub
jego zorganizowana cz

a kosztami uzyskania przychodów okre lonymi w na podstawie art. 22 ust. 1e,

- osi gni ta w roku podatkowym.
Przepisów powy szych nie stosuje si , je eli odpłatne zbycie papierów warto ciowych oraz realizacja praw z
nich wynikaj cych nast puje w wykonywaniu działalno ci gospodarczej.
Opisane powy ej zasady opodatkowania stosuje si

z uwzgl dnieniem umów o unikaniu podwójnego

opodatkowania, których stron jest Rzeczpospolita Polska. Jednak e zastosowanie stawki podatku wynikaj cej
z wła ciwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z tak umow
jest mo liwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika
uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.
Zgodnie z art. 30b ust. 6 po zako czeniu roku podatkowego podatnik jest zobowi zany w zeznaniu
podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykaza dochody uzyskane w roku podatkowym z
odpłatnego zbycia papierów warto ciowych, w tym równie dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, a tak e
dochody z realizacji praw z nich wynikaj cych oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach maj cych
osobowo

prawn oraz z tytułu obj cia udziałów (akcji) w spółkach maj cych osobowo

prawn i obliczy

nale ny podatek dochodowy.
Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do dnia 30
kwietnia roku nast puj cego po roku podatkowym podatnicy s zobowi zani składa urz dom skarbowym
odr bne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysoko ci osi gni tego w roku podatkowym dochodu
(poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach okre lonych w art. 30b.
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3.6.3.

Opodatkowanie dochodów z dywidendy w stosunku do osób prawnych

Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek dochodowy od dochodów
(przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych maj cych
siedzib lub zarz d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala si w wysoko ci 19% uzyskanego przychodu.
Od podatku dochodowego zwolnione s dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych, o ile spełnione s ł cznie nast puj ce warunki:
1) wypłacaj cym dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka
b d ca podatnikiem podatku dochodowego, maj ca siedzib lub zarz d na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
2) uzyskuj cym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, o których mowa w pkt 1 powy ej, jest spółka podlegaj ca w Rzeczypospolitej Polskiej lub
w innym ni Rzeczpospolita Polska pa stwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym pa stwie
nale cym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
cało ci swoich dochodów, bez wzgl du na miejsce ich osi gania,
3) spółka, o której mowa w pkt 2 powy ej, posiada bezpo rednio nie mniej ni 10% udziałów (akcji) w
kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,
4) odbiorc dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych jest:
a.

spółka, o której mowa w pkt 2, albo

b.

zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.

Zwolnienie, o którym mowa powy ej, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskuj ca dochody
(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych maj cych siedzib lub
zarz d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacaj cej te nale no ci w
wysoko ci okre lonej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
Zwolnienie to ma tak e zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów
(akcji), w wysoko ci okre lonej w pkt 3, przez spółk uzyskuj c dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku
osoby prawnej maj cej siedzib lub zarz d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania
tych dochodów (przychodów). Przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysoko ci
okre lonej w pkt 3 powy ej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt 2, jest
obowi zana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłok , od dochodów (przychodów) z dywidend oraz
innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych maj cych siedzib lub zarz d na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej w wysoko ci 19% dochodów (przychodów) do dnia 20 miesi ca nast puj cego po
miesi cu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza si od nast pnego dnia po dniu, w którym po
raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.
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Zasady opisane powy ej stosuje si

z uwzgl dnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania,

których stron jest Rzeczpospolita Polska.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółki, które dokonuj wypłat
nale no ci z tytułu przychodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
s obowi zane, jako płatnicy, pobiera , w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych
wypłat. Jednak e zastosowanie stawki podatku wynikaj cej z wła ciwej umowy w sprawie zapobie enia
podwójnemu opodatkowaniu albo niedobranie podatku zgodnie z tak umow jest mo liwe pod warunkiem
udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego certyfikatem
rezydencji.
W razie przeznaczenia dochodu na podwy szenie kapitału zakładowego spółka pobiera podatek w terminie 14
dni od dnia uprawomocnienia si postanowienia s du rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwy szeniu kapitału
zakładowego. Spółka zobowi zana jest do przekazania kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesi ca
nast puj cego po miesi cu, w którym pobrano podatek, na rachunek Urz du Skarbowego, którym kieruje
Naczelnik Urz du Skarbowego wła ciwego według siedziby podatnika, a w przypadku podatników nie
maj cych siedziby lub zarz du na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Urz dowi Skarbowemu informacj
o dokonanych wypłatach i pobranym podatku – sporz dzone według ustalonego wzoru.
3.6.4.

Opodatkowanie dochodów z dywidendy w stosunku do osób fizycznych

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych dochodów
(przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera si 19%
zryczałtowany podatek dochodowy.
Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie ł czy
si z dochodami opodatkowanymi na zasadach okre lonych w art. 27 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
Przepisy dotycz ce opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych stosuje si z uwzgl dnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których
stron jest Rzeczpospolita Polska.
Płatnicy podatku, tj. podmioty wypłacaj ce dywidend , s

obowi zane pobiera

zryczałtowany podatek

dochodowy od dokonywanych wypłat z tytułu dywidendy. W razie przeznaczenia dochodu na powi kszenie
kapitału zakładowego płatnicy pobieraj
uprawomocnienia si

zryczałtowany podatek dochodowy w terminie 14 dni od

postanowienia s du rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwy szeniu kapitału

zakładowego.
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Płatnicy przekazuj kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesi ca nast puj cego po miesi cu,
w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek Urz du Skarbowego, którym kieruje Naczelnik Urz du
Skarbowego wła ciwy według miejsca zamieszkania płatnika, a je eli płatnik nie jest osob fizyczn , według
siedziby b d miejsca prowadzenia działalno ci, gdy płatnik nie posiada siedziby.
W terminie do ko ca stycznia roku nast puj cego po roku podatkowym płatnicy s obowi zaniu przesła do
Urz du Skarbowego, którym kieruje Naczelnik Urz du Skarbowego wła ciwy według miejsca zamieszkania
płatnika, je eli płatnik nie jest osob fizyczn , według siedziby b d miejsca prowadzenia działalno ci, gdy
płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.
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Rozdział 4

Dane o emitencie

4.1. Prawna i handlowa nazwa Emitenta
Prawna nazwa Emitenta:

MakoLab Spółka Akcyjna

Handlowa nazwa Emitenta:

MakoLab S.A.

Prawn (statutow ) nazw Emitenta jest firma okre lona w §1 Statutu Emitenta jako:
MakoLab Spółka Akcyjna
Zgodnie z art. 305 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a tak e zgodnie z §1 Statutu Emitent mo e u ywa
skróconej nazwy (firmy) w brzmieniu: MakoLab S.A.
W obrocie handlowym Emitent mo e posługiwa si zarówno firm w pełnym brzmieniu, jak te u ywa formy
skróconej.
4.2. Dane Emitenta
Firma emitenta

MakoLab

Forma prawna

Spółka Akcyjna

Kraj Siedziby
Siedziba:

Polska
Łód

Adres:

ul. Demokratyczna 46, 93-430 Łód

Telefon:

+48 42 683 74 60

Faks:

+48 42 683 74 99

Adres strony internetowej:

www.makolab.com

Adres poczty elektronicznej:

newconnect@makolab.pl

Statystyczny numer identyfikacyjny REGON:

471343117

Numer identyfikacji podatkowej NIP:

725-00-15-526

Numer KRS:

0000289179

Przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent
-

Kodeks Spółek Handlowych (ustawa z dn. 15 wrze nia 2000 – Dz. U. 2000 Nr 91 Poz. 1037 z pó n. zm.)

-

Statut Spółki MakoLab S.A.

-

inne wła ciwe przepisy prawa

4.3. Miejsce rejestracji Emitenta oraz numer KRS
Emitent jest zarejestrowany w Rejestrze Przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego, prowadzonym przez
S d Rejonowy dla miasta Łodzi- ródmie cia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
S dowego pod numerem KRS 0000289179. Emitent został wpisany do Rejestru Przedsi biorców Krajowego

32

Dokument informacyjny

Rejestru S dowego na mocy Postanowienia S du Rejonowego dla miasta Łodzi- ródmie cia w Łodzi, XX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego z dnia 1 pa dziernika 2007 roku.
4.4. Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony
MakoLab Spółka Akcyjna została zawi zana w dniu 22 sierpnia 2007 roku (Akt notarialny Rep. A Nr
2784/2007) w drodze przekształcenia z MakoLab M. i K. Sopek Spółka jawna w MakoLab Spółka Akcyjna.
Zawi zanie Spółki zostało zarejestrowane na mocy Postanowienia S du Rejonowego dla miasta Łodziródmie cia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego z dnia 1 pa dziernika 2007
roku.
Emitent został utworzony na czas nieokre lony.
4.5. Historia Emitenta
Firma istnieje od 1989 roku, kiedy to, pod nazw

MakoTypesetting rozpocz ła działalno

gospodarcz

polegaj c na wiadczeniu wysokiej jako ci usług poligraficznych (DTP). W roku 1993, ju pod nazw
MakoLab, firma rozpocz ła działalno

handlow w zakresie oprogramowania naukowego, a niedługo potem

równie w dziedzinie innych rodzajów oprogramowania.
Pierwsz siedzib MakoLab, był male ki lokal w domu zało yciela i wła ciciela firmy przy ulicy Praskiej. W
roku 1993 MakoLab przenosi si do samego centrum Łodzi, na ulic Piotrkowsk 102A. Jednak nie najlepsze w
tam tamtych latach warunki lokalowe na Piotrkowskiej spowodowały przeniesienie, w roku 1997, siedziby do
starej "fabryki" przy ulicy Gda skiej 80. W roku 2005, po 16 latach działania w wynajmowanych lokalach,
MakoLab przenosi siedzib do własnego, przestronnego budynku w Łodzi przy ulicy Demokratycznej.
Zespół MakoLab tworzy ponad 40 osób - w zdecydowanej wi kszo ci ludzi młodych, absolwentów licznych
łódzkich uczelni. S w ród nich graficy, programi ci (najliczniejsza grupa), administratorzy, projektanci sieci
komputerowych, specjali ci od bezpiecze stwa IT, handlowcy, konsultanci i specjali ci od marketingu. Zwi zki
ze wiatem akademickim s bardzo silne, zało yciel MakoLab'u, dr Mirosław Sopek, jest adiunktem w jednej z
łódzkich uczelni wy szych, a wielu pracowników MakoLab'u, asystentami i wykładowcami.
4.6. Okre lenie rodzajów i warto ci kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia
Kapitał zakładowy spółki akcyjnej tworzony jest zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych oraz zgodnie z
postanowieniami Statutu Spółki i powinien wynosi co najmniej 500.000 zł.
Kapitał zakładowy MakoLab S.A. w momencie zawi zania Spółki wynosił 550.000 zł i w cało ci został pokryty
maj tkiem MakoLab M. i K. Sopek Spółki jawnej. Pozostała kwota z maj tku tej e spółki jawnej została
przekazana na kapitał zapasowy MakoLab S.A.
W dniu 20 listopada 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. podj ło decyzj

o

podwy szeniu kapitału zakładowego MakoLab S.A w trybie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych o kwot
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157.473,00 zł, tj. z kwoty 550.000,00 zł do kwoty 707.473,00 zł i podziale tego kapitału na 7.074.730 akcji o
warto ci nominalnej 0,10 zł ka da.
Obecnie toczy si przed S dem Rejonowym dla Łodzi – ródmie cia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru
S dowego post powanie rejestracyjne dotycz ce podwy szenia kapitału zakładowego Emitenta.

W rejestracji

liczba akcji w emisji

warto

nominalna

wysoko

kapitału

seria A

5.500.000

0,10

550.000,00

seria B

200.017

0,10

20.001,70

seria C

1.100.000

0,10

110.000,00

seria D

274.713

0,10

27.471,30

Razem:

7.074.730

wana

zarejestro

Emisja

nazwa emisji akcji

707.473,00

4.7. Informacje o nieopłaconej cz ci kapitału zakładowego
Cały kapitał Emitenta został w pełni opłacony.
4.8. Informacje o planowanych zmianach kapitału zakładowego
Spółka nie emitowała obligacji, w tym obligacji uprawniaj cych obligatariuszy do zamiany obligacji na akcje
lub daj cych pierwsze stwo w obejmowaniu podwy sze kapitału zakładowego.
Kapitał zakładowy Emitenta mo e by podniesiony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia oraz w drodze
Uchwały Zarz du w ramach kapitału docelowego okre lonego w art. 7 pkt 14 Statutu Spółki, przy czym
wył czenie prawa poboru akcji emitowanych w drodze uchwały Zarz du wymaga zgody Rady Nadzorczej (art. 7
pkt 17 Statutu Spółki).
4.9. Informacje o notowaniach instrumentów finansowych Emitenta
Instrumenty finansowe Emitenta nie były dotychczas notowane na adnych rynkach instrumentów finansowych.
Nie wystawiano równie w zwi zku z nimi adnych kwitów depozytowych
4.10. Informacje na temat powi za

organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, maj cych istotny

wpływ na jego działalno
Podmiotem dominuj cym wobec Emitenta s p. Krzysztofa i Mirosław Sopek. Emitent nie jest podmiotem
dominuj cym wobec innych podmiotów.
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4.11. Opis działalno ci spółki MakoLab S.A.
W roku 1995 roku MakoLab rozpocz ła tworzenie zaawansowanego oprogramowania naukowego i szybko
znalazła powa nych odbiorców takich jak HyperCube – (Canada/USA) czy Fujitsu Kyushu System Engineering
(Japonia). Współpraca z tymi firmami trwa do dnia dzisiejszego.
Ju w roku 1996 roku firma rozpocz ła wiadczenie usług Internetowych. Jej pierwsze dokonania to kreacje
witryn internetowych, w tym wytworzenie jednej z pierwszych w kraju witryn bankowych dla istniej cego
wtedy jeszcze Banku PBG.
W roku 1997 MakoLab otworzyła działalno

własnej grupy ISP. Koncesj oraz pierwotny know-how firma

nabyła poprzez podpisanie umowy franchisingowej z operatorem ogólnopolskiej sieci MediaNet. MakoLab
szybko stał si wa nym dostawc pasma dost powego do sieci Internet, przede wszystkim dla firm na terenie
Łodzi.
W roku 1998 MakoLab rozpocz ła współprac z firm Philips, dla której stworzyła nowoczesn witryn WWW
Philips Lighting Poland, która przez wiele lat b dzie główn korporacyjn witryn biznesu o wietleniowego
Philipsa w Polsce. Wkrótce potem powstaj pierwsze systemy biznesowe dla Philips, w tym baza kontaktów
handlowych b d ca w istocie systemem CRM, eksploatowany do dzi system zarz dzania mi dzynarodowymi
projektami TWS, programy lojalno ciowe i wiele innych. Współpraca z firm

Philips trwa na wielu

płaszczyznach do dnia dzisiejszego.
W roku 2001 MakoLab rozpocz ła współprac z firm Renault. W pocz tkowej fazie realizowane były prace na
rzecz Intranetu i Ekstranetu firmy Renault w Polsce. W roku 2002 MakoLab uruchomiła now witryn WWW
firmy Renault Polska, implementuj c system RenaultSITe realizowany w technologii J2EE. W roku 2004
MakoLab uruchomiła witryny krajowe Renault Austria i Szwajcaria. W roku 2005 sze

krajów Europy

posiadało witryny Renault uruchomione i utrzymywane w DataCenter firmy MakoLab. Spółka "Dacia", której
głównym udziałowcem jest Renault, posiada 20 witryn krajowych wykonanych i utrzymywanych przez
MakoLab.
W

roku

2002

MakoLab

podpisała

umow

dystrybucyjn

dotycz c

zaawansowanej

technologii

telekomunikacyjnej z firm Patton Electronics z USA i rozpocz ła dystrybucj urz dze tej firmy w Polsce.
Ponadto dział handlowy MakoLab wprowadził do swojej oferty tradycyjne elementy infrastruktury IT,
komputery i komponenty sieciowe, a dział ISP rozszerzył swoj działalno

o szeroko rozumiany serwis i usługi

outsourcingowe w zakresie utrzymania infrastruktury IT.
W roku 2002 powstał własny produkt software'owy firmy MakoLab - ASPexplore. Jest to narz dzie
developerskie pozwalaj ce na uruchamianie aplikacji internetowych jako zwykłych aplikacji systemu Windows.
Wraz z tym produktem krystalizuje si propagowana przez MakoLab wizja tworzenia oprogramowania dla
Internetu i dla klasycznych systemów komputerowych w jednolity sposób.
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W roku 2003 MakoLab rozpocz ła współprac

z firm

Point-S, polsk

korporacj

oponiarsk , b d c

udziałowcem Point-S International - mi dzynarodowej korporacji oferuj cej tzw. szybki serwis samochodowy.
Dla Point-S MakoLab wdro ył rozproszony system biznesowy klasy ERP MegaSale/MegaManage, b d cy
realizacj idei systemu Fractus, podsystemy CRM, e-Commerce i systemy kodowe.
W roku 2005 MakoLab podpisał umow o współpracy z firm COMARCH, w ramach której wdra a systemy
klasy ERP.
W roku 2005 powstał system ColDis, wspomagaj cy zarz dzanie du ymi centrami handlowymi. W roku 2006
nast piło jego pierwsze wdro enie w 12 du ych polskich centrach handlowych zarz dzanych przez firm Cefic.
Poza działalno ci

biznesow

MakoLab dba o zwi zki ze społeczno ci

lokaln

i organizacjami

niekomercyjnymi. Swoimi projektami i oprogramowaniem wspiera Zakon Benedyktynów, Fundacj
Monumentum Iudaicum Lodzense, Caritas Łód , Filharmoni

Łódzk , Teatr Muzyczny i wiele innych

organizacji.
4.12. Podstawowe informacje o produktach i usługach
−

sprzeda własnego oprogramowania
MakoLab posiada cztery flagowe produkty: rozproszony, webowy system sprzeda owy Fractus, system
zarz dzania Centrami Handlowymi ColDis (wraz z wariantem systemu dla developerów), system
zarz dzania wy sz uczelni eSchola oraz produkt programistyczny ASPexplore. Produkty te s
sprzedawane w postaci licencji a wraz z nimi wiadczone s usługi wdro eniowe. Skala warto ci sprzeda y
systemów takich jak Fractus czy Coldis zawiera si w przedziale od kilkudziesi ciu do kilkuset tysi cy zł.

−

usługi outsourcingu
W ramach usług outsourcingu MakoLab zarz dza witrynami i portalami firm Renault-Nissan SAS, Renault
Polska, Renault Austria, Renault Switzerland, Renault UK oraz prawie 20 portalami dla brandu Dacia
koncernu Renault-Nissan. Do innych klientów usług outsourcingu nale
Sowkam czy Onninen, a z kolejnymi s

Philips, Fujitsu, MotoBudrex,

prowadzone rozmowy i negocjacje. W wielu wypadkach

outsourcing jest kompletny – tj. zawiera w sobie hoteling cz ci infrastruktury klienta w Data Center.
−

ISP i Data Center
wiadczymy klasyczne usługi ISP (dost p do sieci Internet) oraz hosting i hoteling we własnym Data
Center. W ramach restrukturyzacji Spółka sprzedała cz

infrastruktury słu cej do wiadczenia usług

drobnym odbiorcom (wraz ze zwi zanymi z ni umowami abonenckimi) skupiaj c si na obsłudze klientów
usług outsourcingu i najwi kszych odbiorcach. Do licz cych si klientów MakoLab Data Center nale :
Renault, Philips, CH Manufaktura, Onninen, Yareal Polska, Cratos (Irlandia), RCI Banque (Francja) i wiele
innych.
−

tworzenie serwisów www (grafika i mechanizmy)
MakoLab ma dług tradycj wysokiej jako ci projektowania mediów elektronicznych. Na stałe zatrudniamy
zespół renomowanych artystów grafików, pracuj cych pod kierownictwem dyrektora artystycznego. Takie
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podej cie gwarantuje wysok jako

oraz zintegrowane i konsekwentne praktyki projektowe. "Obiektami"

naszego projektowania s witryny WWW, aplikacje webowe i tradycyjne (w tym projektowanie GUI i jego
funkcjonalna optymalizacja), projekty FLASH i SVG, Shockwave i inne prezentacje multimedialne.
Opracowane ostatnio portfolio prac firmy posiada około 200 pozycji. MakoLab od 1997 roku realizuje
szereg projektów portalowych, sklepów internetowych, aplikacji e-commerce etc. Stosuje w tym celu
technologie ASP, PHP, ASP.NET oraz J2EE. Wiele projektów jest zintegrowanych z wdra anymi systemami
biznesowymi własnej produkcji lub pochodz cymi od innych producentów.
−

sprzeda towarów i cudzego oprogramowania
Działaj c jako partner firmy Comarch MakoLab sprzedał ponad 20 modułów finansowo-ksi gowych firmy
Comarch (CDN XL/FK). Ponadto podczas wdro e systemu Fractus oferujemy równie wyposa enie w
sprz t i oprogramowanie pomocnicze i biurowe. Wa n pozycj w sprzeda y towarów stanowi produkty
firmy Patton Electronics (urz dzenia telekomunikacyjne, transmisyjne, VoIP), której MakoLab jest
dystrybutorem.

Przychody w poszczególnych działach:
w PLN

2006 rok

programy własne

2007 rok I półrocze
434 861,92

280 753,00

1 458 268,56

971 357,00

ISP i Data Center

571 877,50

378 425,90

tworzenie serwisów www

447 585,48

159 194,93

towary i oprogramowanie obce

576 850,48

294 877,93

3 489 443,94

2 084 608,76

932 069,84

625 519,70

outsourcing

razem
w tym eksport

Przedmiotem działalno ci spółki MakoLab S.A. jest, zgodnie z Zał cznikiem do Rozporz dzenia w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Działalno ci (Dz. U. 04 nr 33 poz. 289) oraz Statutem Spółki:
1.

Działalno

edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD 72.21.Z)

2.

Działalno

w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z)

3.

Działalno

zwi zana z bazami danych (PKD 72.40.Z);

4.

Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z)

5.

Doradztwo w zakresie sprz tu komputerowego (PKD 72.10.Z)

6.

Działalno

7.

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalno ci gospodarczej i zarz dzania - (PKD 74.14.A)

8.

Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z)

zwi zana z informatyk , pozostała (PKD 72.60.Z)
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9.

Działalno

rachunkowo-ksi gowa, z wyj tkiem działalno ci biegłych rewidentów i doradców

podatkowych (PKD 74.12.Z)
10. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
80.42.B)
11. Reklama (PKD 74.40.Z)
12. Działalno

komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.87.B)

13. Sprzeda hurtowa komputerów, urz dze peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51.84.Z)
14. Sprzeda hurtowa pozostałych maszyn i urz dze biurowych oraz mebli biurowych (PKD 51.85.Z)
15. Wydawanie ksi ek (PKD 22.11.Z)
16. Działalno
17. Działalno

wydawnicza pozostała (PKD 22.15.Z)
agentów specjalizuj cych si

w sprzeda y okre lonego towaru lub okre lonej grupy

towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z)
18. Sprzeda detaliczna mebli, wyposa enia biurowego, komputerów oraz sprz tu telekomunikacyjnego
(PKD 52.48.A)
19. Działalno

usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05.Z)

20. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G)
21. Działalno

poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana(PKD 22.22.Z)

22. Działalno

graficzna pomocnicza (PKD 22.25.Z)

23. Wynajem maszyn i urz dze biurowych i sprz tu komputerowego (PKD 71.33.Z)
24. Wynajem pozostałych maszyn i urz dze (PKD 71.34.Z)
25. Reprodukcja nagra d wi kowych (PKD 22.31.Z)
26. Reprodukcja nagra video (PKD 22.32.Z)
27. Reprodukcja komputerowych no ników informacji (PKD 22.33.Z)
28. Działalno

zwi zana z organizacj targów i wystaw (PKD 74.87.A)

29. Wydawanie gazet (PKD 22.12.Z)
30. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z)
31. Wydawanie nagra d wi kowych (PKD 22.14.Z)
32. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z)
33. Wynajem nieruchomo ci na własny rachunek (PKD 70.20.Z)
34. Telekomunikacja (PKD 64.20)
35. Produkcja maszyn biurowych (PKD 30.01.Z)
36. Produkcja komputerów i pozostałych urz dze do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z)
37. Produkcja sprz tu elektrycznego, gdzie indziej nieskalsyfikowana, z wył czeniem działalno ci
usługowej (PKD 31.62.A)
38. Działalno

usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprz tu elektrycznego, gdzie

indziej niesklasyfikowana (PKD 31.62.B)
39. Sprzeda hurtowa cz ci elektronicznych (PKD 51.86.Z)
40. Sprzeda hurtowa pozostałych maszyn i urz dze dla przemysłu, handlu i nawigacji (PKD 51.87.Z)
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41. Sprzeda detaliczna ksi ek (PKD 52.47.A)
42. Sprzeda detaliczna gazet i artykułów pi miennych (PKD 52.47.B)
43. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, ksi guj cych i sprz tu komputerowego (PKD 72.50.Z)
44. Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i astronomii (PKD 73.10.A)
45. Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych (PKD 73.10.B)
46. Działalno

zwi zana z rekrutacj i udost pnianiem pracowników (PKD 74.50.A)

4.12.1. Produkty gotowe
Fractus (www.fractus.pl)
Flagowym produktem firmy jest rozproszony system zarz dzania sprzeda

i logistyk w wielooddziałowych,

rozproszonych geograficznie firmach. Fractus jest produktem gotowym, posiadaj cym około 25 du ych
wdro e .
Zdecydowana wi kszo

współczesnych systemów klasy ERP to systemy nie tylko zintegrowane, ale i silnie

scentralizowane. Rozwój sieci Internet, na bazie której
mo liwa jest efektywna kosztowo konstrukcja Intranetu
korporacyjnego, przyczynił si

do jeszcze wi kszego

rozwoju takich systemów. Takie podej cie ma swoje
zalety. W jednej centralnej bazie zapisane s wszystkie
dane systemu, wszystkie dokumenty, a dost p do nich jest
natychmiastowy. W praktyce jednak okazuje si , e jak
mawiał twórca Internetu Tim Berners-Lee, „Web is always
going to be a little bit broken” – „sie zawsze b dzie
troch wybrakowana”. Jak wiemy - jest to niestety wpisane
w natur sieci, powoduj c nieakceptowaln z biznesowego
punktu widzenia sytuacj , w której, z powodu chwilowej
awarii sieci, sprzedawcy w oddziale nie mog

nawet

wystawi paragonu lub faktury.
Co wi cej wymagania techniczne jakim musz sprosta
ł cza i serwery dla pracy terminalowej kilkudziesi ciu
u ytkowników - s do

znaczne i ci gle nie jest realn wydajna praca zdalna np. za pomoc usług powszechnie

dost pnych w sieciach GSM.
Idea systemu Fractus została stworzona aby te problemy rozwi za . Autorem pierwotnej idei systemu jest dr
Mirosław Sopek, który systemami o architekturze rozproszonej zajmuje si od lat osiemdziesi tych ubiegłego
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wieku, kiedy to konstruował w Politechnice Łódzkiej unikalne, wydajne, komputery rozproszone korzystaj ce z
tzw. transputerów - jednych z pierwszych procesorów do konstrukcji systemów rozproszonych.
System Fractus stosuje XML/RPC jako metod komunikacji, a wszystkie aplikacje systemu s oparte o ide
webow .
W systemie Fractus, ka dy oddział firmy, niezale nie od jego lokalizacji w stosunku do Centrali (w innej
dzielnicy, w innym mie cie lub w innym kraju) posiada własn baz danych SQL. W granicznym, najmniejszym
przypadku małego oddziału lub sklepu, serwer SQL oraz stanowisko robocze to jeden komputer o nie
najwi kszych wymaganiach. Na drugim biegunie wielko ci, w du ym oddziale na jednej bazie mo e wydajnie
pracowa kilkadziesi t stanowisk sprzeda y lub zarz dzania magazynami. W centrali firmy, na jej głównym
serwerze, działa centralna aplikacja systemu fDirector.
System Fractus jest szczegółowo opisany we własnej witrynie www.fractus.pl
O systemie pisała równie (w Forum Biznesu) Gazeta Prawna (http://www.makolab.pl/root/content/pl/business/Fractus/forum_s241.pdf )
W zale no ci od wielko ci firmy przychód z wdro enia waha si od 30 do 200 tys. zł.
Strategia rozwoju systemu Fractus
Fundamentem strategii rozwojowej systemu Fractus jest tworzenie modułów i podsystemów maj cych
doprowadzi do powstania kompletnego systemu ERP o webowej i rozproszonej architekturze.
W chwili obecnej system Fractus jest wyposa ony w moduły zarz dzania sprzeda

i zakupami, magazynami

(wraz z sektorami), logistyk , produkcj , serwisem, zarz dzania dokumentami; posiada te wybrane funkcje
CRM i analityczne. Współpracuje z modułami finansowo-ksi gowymi firmy Comarch (CDN XL) i Sage
(Symfonia).
W ramach strategii rozwoju systemu Fractus MakoLab planuje udoskonalenie istniej cych i stworzenie nowych
modułów: Zarz dzania produkcj , Zarz dzania obiegiem dokumentów (DMS), CRM – Customer Relationship
Management, Finansów i Ksi gowo ci, Controllingu i Rachunkowo ci Zarz dczej, Obsługi klientów mobilnych,
Modułów e-commerce, Modułu Faktur elektronicznych, Zarz dzanie Ła cuchami Dostaw (SCM), Moduły
Business Intelligence, Serwisów webowych realizuj cych architektur SOA oraz wersje j zykowe systemu.
W szczególno ci:
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1)

Zarz dzanie produkcj – prace nad tym modułem s ju obecnie bardzo zaawansowane. Moduł ten
funkcjonuje ju w wersjach beta w dwu du ych instalacjach systemu Fractus, gdzie obsługuje procesy
kompletacji i produkcji

2)

Zarz dzanie obiegiem dokumentów (DMS – Document Management System) – pierwsza wersja
systemu jest ju gotowa do wdro e

3)

CRM – obecna wersja systemu Fractus posiada szereg funkcjonalno ci systemu CRM (rozbudowana
globalna kartoteka klientów, zarz dzanie zaległo ciami klientów, system informacji o kliencie i
kontaktach z klientem etc.) Plany rozwojowe zakładaj stworzenie specjalizowanego modułu CRM
realizuj cego zdania zarówno operacyjnego jak i analitycznego systemu CRM

4)

Finanse i Ksi gowo

– obecna wersja systemu Fractus jest zintegrowana z systemem FK firmy

Comarch (CDN XL) oraz z systemem Symfonia firmy Sage. MakoLab planuje stworzenie własnego,
niezale nego modułu FK opartego o konsekwentn architektur webow .
5)

Controlling i Rachunkowo

zarz dcza – MakoLab planuje integracj wytworzonych przez siebie w

ramach systemu ColDis i Yedi modułów realizuj cych funkcje rachunkowo ci zarz dczej do systemu
Fractus.
6)

Klienci mobilni – ju obecne wersje systemu Fractus realizuj wybrane funkcje na urz dzeniach
mobilnych. Np. zarz dy firm korzystaj ce z systemu Fractus maj dost p do syntetycznych zestawie
za pomoc palmtopów. MakoLab zamierza wytworzy moduły pozwalaj ce na prac na urz dzeniach
mobilnych, wykorzystanie urz dze sprz onych z czytnikami kodów kreskowych

7)

Moduły e-commerce. Ju w chwili obecnej wybrane instalacje systemu Fractus współpracuj ze
sklepami internetowymi. W opracowaniu jest moduł współpracuj cy z systemami aukcyjnymi eBay i
Allegro. Docelowo system Fractus ma by wyposa ony w uniwersalne mechanizmy współpracy z
systemami handlu elektronicznego.

8)

Faktury elektroniczne – MakoLab planuje wprowadzenie modułu emisji i rejestracji faktur
elektronicznych zgodnych z obowi zuj cym w tym zakresie prawem.

9)

Zarz dzanie Ła cuchami Dostaw (SCM) – MakoLab planuje rozbudow

istniej cych bogatych

mechanizmów logistycznych systemu Fractus o moduły zarz dzania ła cuchami dostaw.
10) Moduły Business Intelligence – MakoLab prowadzi zaawansowane rozmowy z firm FQS Poland
(Fujitsu Kyushu System Engineering) nad integracj modułów Business Intelligence z systemem
Fractus.
11) Serwisy webowe – SOA (Service Oriented Architecture). MakoLab ju w chwili obecnej wprowadził
do systemu Fractus elementy webservices i architektury SOA. W dalszej kolejno ci planowana jest
systematyczna konstrukcja serwisów webowych umo liwiaj cych innym firmom integracj

z

systemem Fractus
12) System zarz dzania personelem – HR. MakoLab nie planuje w tej chwili wytwarzanie własnych
modułów zarz dzania personelem (np. modułów kadrowo płacowych). W obecnych wdro eniach
MakoLab stosował moduły firm Comarch i Soneta (eNova). W fazie II projektu inwestycyjnego
rozwa ana jest akwizycja firmy lub istniej cego oprogramowania i jego integracja z systemem Fractus
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13) Wersje j zykowe. Ju w chwili obecnej MakoLab rozpoczyna mi dzynarodowe wdro enia systemu
Fractus. W zwi zku z tym opracowana została wersja angielska modułów fHandlowiec i fDyrektor. W
dalszej przyszło ci MakoLab planuje stworzenie w pełni wieloj zycznej wersji systemu.
ColDis I - Collect & Distribute – webowy system zarz dzania du ymi centrami
handlowymi
System zarz dzania Centrum Handlowym ColDis obsługuje zagadnienia kolekcji
kosztów Centrów Handlowych i ich dystrybucji na wła cicieli.
Odzwierciedla to zło one procesy biznesowe zachodz ce w zarz dzaniu centrum
handlowym.

Na

ogół

bowiem w

imieniu

wła cicieli

działa

Zarz dca

Nieruchomo ci (syndyk), którego zadaniem jest scentralizowana i ci le kontrolowana kolekcja kosztów, a
nast pnie ich podział na wła cicieli, których struktura i relacja do fizycznych składników nieruchomo ci mo e
by niezwykle zło ona.
Stworzony całkowicie w technologii .NET system ColDis odzwierciedla w swoich strukturach danych cztery
hierarchie niezb dne w zarz dzaniu Centrum Handlowym:
−

Hierarchi topograficzno-funkcjonaln (nieruchomo ci - budynki - grupy powierzchni - loty - butiki)

−

Hierarchi wła cicieli (wła ciciel - firma - loty)

−

Hierarchi najemców (klucze - lokale)

−

Hierarchi podziału kosztów (klucze - loty - lokale)

System pozwala w cało ci przej

kontrol nad procesem obsługi centrum zast puj c dotychczasowe systemy

czyli: zbieranie, akceptowanie i przekazywanie płatno ci. Pozwala na rozdzielanie kosztów poprzez system
kluczy, generowanie raportów z wykorzystaniem Crystal Reports i w ko cu eksport danych ksi gowych do
systemu finansowo-ksi gowego.
System ColDis posiada centraln kartotek kontrahentów oraz pozwala na gromadzenie danych o obrotach
najemców. Bardzo rozbudowane s w systemie ColDis mechanizmy raportowania wł czaj c w to system
budowy własnych raportów, wykorzystanie systemu Crystal Reports.
Z punktu widzenia technologii ColDis jest stworzon

w j zyku C# dla ASP.NET aplikacj budowan z

wykorzystaniem Visual Studio .NET.
System „ColDis” wdro ony został u jednego z najwi kszych zarz dców du ych Centrów Handlowych – Cefic
Polska (obsługuje m.in. CH Arkadia i CH Wile ska – Warszawa, CH Borek – Wrocław, CH Zakopianka –
Kraków i inne).
Niezale nie od procesu tworzenia systemu ColDis II oraz preColDis – system ColDis I nadaje si do sprzeda y.
W odró nieniu jednak od systemu Fractus, etap wdro enia systemu jest dłu szy w czasie i bardziej kosztowny.
W zale no ci od stopnia zło ono ci przychód z klienta waha si od 70 do 250 tys. zł
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Produkty prawie gotowe
ColDis II
System ColDis II wspomaga zarz dzanie Centrum Handlowym w zakresie obsługi najemców, fakturowania,
kontroli umów i aneksów, kosztów mediów etc.
System ColDis II został uko czony w lipcu 2007 roku, a obecnie zaka czane jest wdro enia u pierwszego
klienta.

ASPexplore
ASPexplore jest systemem programistycznym autorstwa MakoLab pozwalaj cym na:
•

wykonywanie skryptów napisanych w technologii ASP Classic bez serwera sieci Web

•

wygenerowanie aplikacji EXE i jej programu instalacyjnego na podstawie witryny sieci Web

•

tworzenie jednego kodu ródłowego i wykonywanie go i jako aplikacji i w sieci Web

ASPexplore jest opisany i sprzedawany (na rynkach mi dzynarodowych) w niezale nej witrynie produktowej:
www.aspexplore.com
Doko czenie produktu ASPexplore polega na wł czeniu obsługi aplikacji ASP.NET. Dzi ki temu produkt ten
uzyska kompatybilno

z technologi .NET, co jest podstawowym warunkiem wzrostu jego sprzeda y.

Platforma ASPexplore jest bardzo wa nym składnikiem koncepcji uniwersalnego oprogramowania webowego
firmy MakoLab, gdy pozwala na „deployment” aplikacji webowych poza rodowiskiem sieci web – w postaci
klasycznych aplikacji systemu Windows. T metod powstał moduł fHandlowiec systemu Fractus.

Produkty wymagaj ce unowocze nienia
eSchola
System zarz dzania uczelni wy sz . Jest opisany w witrynie www.eschola.pl. Wdra any od 2001 roku
działa w 5 polskich uczelniach. System wymaga unowocze nienia poprzez wprowadzenie do niego
wydajniejszej technologii .NET a z punktu widzenia funkcjonalno ci – systemu obsługi kart elektronicznych.
ColDis Development (YEDI)
System ColDis Development jest systemem wspomagaj cym przygotowanie inwestycji
dla Centrum Handlowego lub firmy developerskiej i kontrol jej bud etu. MakoLab
zawarł znacz c umow (o warto ci przekraczaj cej 500 tys PLN) pozwalaj c na
cz ciowe sfinansowanie powstania tego produktu pod nazw YEDI.
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4.12.2. Usługi
1) Outsourcing
W ramach usług outsourcingu MakoLab zarz dza witrynami i portalami firm takich jak Renault-Nissan SAS,
Renault Polska, Renault Austria, Renault Switzerland, Renault UK oraz prawie 20 portalami dla brandu Dacia
koncernu Renault-Nissan. Do innych klientów usług outsourcingu nale

firmy takie jak Philips, Fujitsu,

MotoBudrex, Sowkam czy Onninen. W wielu wypadkach outsourcing jest kompletny – tj. zawiera w sobie
hoteling cz ci infrastruktury klienta w Data Center firmy MakoLab.
2) Projekty wizualne witryn, portali, aplikacji i systemów multimedialnych
MakoLab ma dług tradycj wysokiej jako ci projektowania mediów elektronicznych. Na stałe zatrudniamy
zespół wysoko kwalifikowanych artystów grafików, pracuj cych pod kierownictwem dyrektora artystycznego.
Takie podej cie gwarantuje wysok jako

oraz zintegrowane i konsekwentne praktyki projektowe. "Obiektami"

naszego projektowania s witryny WWW, aplikacje webowe i tradycyjne (w tym projektowanie GUI i jego
funkcjonalna optymalizacja), projekty FLASH i SVG, Shockwave i inne prezentacje multimedialne.
Opracowane ostatnio portfolio prac firmy posiada około 200 pozycji
3) Realizacja portali, witryn, sklepów internetowych etc
MakoLab od 1997 roku realizuje szereg projektów portalowych, sklepów internetowych, aplikacji e-commerce
etc. Stosuje w tym celu technologie ASP, PHP, ASP.NET oraz J2EE. Wi kszo

prac z tej dziedziny

raportujemy na stronie: http://www.makolab.pl/root/form/pl/portfolio/bytags.asp?channel=www
4) Klasyczne usługi ISP
wiadczymy klasyczne usługi ISP (dost p do sieci Internet), skupiaj c si
hotelingowych. Do najbardziej licz cych si

na usługach hostingowych i

klientów MakoLab ISP nale y firma Renault, Philips, CH

Manufaktura, Onninen, Getin Bank (Łód ), Akademia Medyczna w Łodzi, Poczta Polska i wiele innych.
5) Usługi serwisowe
W roku 2003 z działu ISP wyodr bnił si dział usług serwisowych i instalacyjnych. Do dzi ma za sob
kilkana cie instalacji sieciowych, tworzenie i wyposa anie serwerowni, instalacje aktywnych urz dze
sieciowych etc.
6) Usługi wdro eniowe
Działaj c jako partner firmy Comarch MakoLab wdro ył ponad 20 modułów finansowo-ksi gowych firmy
Comarch (CDN XL/FK). Ponadto podczas wdro e

systemu Fractus MakoLab nabrał do wiadcze

wdro eniowych obejmuj cych: konwersje danych, customizacje oprogramowania, szkolenia, integracje etc.
7) Usługi supportowe
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W zwi zku z wytworzeniem systemu Fractus, MakoLab stworzył dział wsparcia technicznego dla tego systemu
oraz systemów z nim zintegrowanych (takich jak CDN XL). Pozwoliło to spółce na zdobycie know-how
dotycz cego organizacji i funkcjonowania działu wsparcia technicznego.
4.13. Plan ekonomiczny MakoLab S.A. na lata 2007-2010
rodki pozyskane z emisji, a tak e wypracowany zysk za rok 2007, b d przeznaczone na dwa podstawowe
działania: budow profesjonalnego działu sprzeda y oraz finansowanie realizacji pozyskanych projektów.
−

dział sprzeda y

Celem budowy tego działu b dzie dotarcie do klientów korporacyjnych o skali i sposobie działania zgodnej z
modelem oferowanego oprogramowania. Wła ciwym rynkiem dla produktów Makolab s

rednie i du e firmy o

skomplikowanej strukturze geograficznej i organizacyjnej, realizuj ce zło one procesy biznesowe zwi zane z
zarz dzaniem projektami i podejmowaniem decyzji. Dotarcie do tak okreslonego odbiorcy wymaga
szczegółowych bie cych analiz gospodarki i indywidualnego podej cia do ka dego potencjalnego klienta.
Wsparcie działa działu sprzeda y b dzie realizowane nie za pomoc klasycznej reklamy, lecz działa PR,
prezentacji, konferencji i innych podobnych. Efektem działa tego działu ma by nie tylko wzrost sprzeda y, ale
te znacz cy wzrost redniej warto ci kontraktów.
−

finansowanie realizacji projektów

Realizacja

zło onych

projektów

informatycznych

wymaga

wielomiesi cznego

finansowania

prac

programistycznych i wdro eniowych, a przychody s zwykle realizowane w transzach po zako czeniu wdro e .
Dlatego, przy rosn cych warto ciach pojedynczych projektów, wzrasta zapotrzebowanie na rodki niezb dne do
finansowania pracy zespołów projektowych i wdro eniowych. Zapotrzebowanie na rodki obrotowe b dzie rosło
wraz z rozwojem firmy. Dlatego Spółka planuje kolejne emisje akcji, by mo e zwi zane te z przeniesieniem
notowa na rynek regulowany.
Poni sze prognozy wyników zostały sporz dzone na podstawie wyników roku 2006, trzech kwartałów roku
2007, posiadanego portfela zamówie , spodziewanych efektów działa marketingowych, a tak e spodziewanego
wzrostu gospodarki i poprawy koniunktury na rynku polskim i europejskim.
W latach 2008 i 2009 zakładamy znacz cy wzrost kosztów pracy, który nie zawsze da si powi za ze wzrostem
cen oferowanych usług, szczególnie przy realizacji projektów o czasie trwania od 6 do 9 miesi cy. Dlatego
wzrost rentowno ci da si odczu dopiero w 2010 r.

A
I
II
B
I
II
III
IV
V
VI

Dane w tysi cach złotych
Przychody netto ze sprzeda y i zrównane z nimi
Przychody netto ze sprzeda y produktów
przychody netto ze sprzeda y towarów
Koszt działalno ci operacyjnej
Amortyzacja
Zu ycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia

2006*
2007** 2008*** 2009*** 2010***
3 489
5 010
9 930 12 909 16 782
2 913
4 260
9 130 11 869 15 430
577
750
800
1 040
1 352
3 033
4 006
8 368 11 215 13 491
50
52
150
200
220
273
170
276
322
345
588
876
2 000
2 600
3 380
9
39
30
30
30
1 338
1 746
3 960
5 460
6 300
200
306
832
1 147
1 323
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VII
VIII
C
D
I
II
III
E
I
II
III
F
G
I
II
III
IV
V
H
I
II
III
IV
I
J
I
II
K
L
M
N

Pozostałe koszty rodzajowe
Warto sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) ze sprzeda y (A-B)
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej (C+D-E)
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach
Odsetki
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja warto ci inwestycji
Inne
Koszty finansowe
Odsetki
strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja warto ci inwestycji
Inne
Zysk (strata) z działalno ci gospodarczej (F+G-H)
Wynik zdarze nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto (I+/-J)
Podatek dochodowy
Pozostałe obowi zkowe zmniejszenia zysku
(zwi kszenia straty)
Zysk (strata) netto (K-L-M)

69
507
456
0
0
0
0
0
0
0
0
456
0
0
0
0
0
0
18
18
0
0
0
439
0
0
0
439
80

141
675
1 004
150
71
0
79
57
0
52
5
1 097
0
0
0
0
0
0
54
28
0
0
26
1 043
0
0
0
1 043
198

400
720
1 562
2
0
0
2
0
0
0
0
1 564
0
0
0
0
0
0
68
50
0
0
18
1 496
0
0
0
1 496
284

520
936
1 694
2
0
0
2
0
0
0
0
1 696
0
0
0
0
0
0
93
70
0
0
23
1 603
0
0
0
1 603
305

676
1 217
3 291
2
0
0
2
0
0
0
0
3 293
0
0
0
0
0
0
130
100
0
0
30
3 163
0
0
0
3 163
601

0
359

0
845

0
1 212

0
1 299

0
2 562

* wynik osi gni ty, ** prognoza na podstawie wyników za 3 kwartały, *** prognoza

Uwaga: Do ko ca roku 2006 Makolab M. i K. Sopek spółka jawna (poprzednik prawny Makolab SA) był prowadzony jako
działalno

gospodarcza w formie spółki osobowej nie maj cej osobowo ci prawnej. Spółka nie prowadziła pełnej

ksi gowo , lecz jedynie podatkow ksi g przychodów i rozchodów.
Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, spółki osobowe nie s płatnikami podatku dochodowego. Tym samym, przy
sporz dzaniu sprawozdania finansowego za rok 2006 nie uwzgl dniano tego podatku, płaconego indywidualnie przez
wspólników. Zysk netto musiał by zatem równy zyskowi brutto.
Przy sporz dzaniu prognoz na lata nast pne, dla zachowania porównywalno ci, uwzgl dniono podatek, jaki powinien by
zapłacony.

4.14. Inwestycje krajowe i zagraniczne Emitenta
Emitent nie prowadził i aktualnie nie prowadzi inwestycji, w tym inwestycji kapitałowych.
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4.15. Informacje o wszcz tych wobec Emitenta post powaniach
Wobec Emitenta nie zostały wszcz te post powania: upadło ciowe, układowe ani likwidacyjne. Spółka nie
uczestniczy równie

w post powaniach: ugodowym, arbitra owym ani nie jest wobec niej prowadzone

post powanie egzekucyjne. Wobec Spółki nie tocz

si

równie

adne post powania przed organami

rz dowymi, post powania s dowe lub arbitra owe.
4.16. Zobowi zania Emitenta
Spółka MakoLab S.A. nie posiada adnych zobowi za istotnych z punktu widzenia realizacji zobowi za
wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które zwi zane s

z kształtowaniem si

jego sytuacji

ekonomicznej i finansowej.
4.17. Informacje o nietypowych zdarzeniach lub okoliczno ciach, maj cych wpływ na działalno
Emitenta w okresie obj tym sprawozdaniem finansowym
W okresie obj tym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w niniejszym dokumencie informacyjnym, nie
wyst piły adne nietypowe zdarzenia lub okoliczno ci maj ce wpływ na wyniki działalno ci gospodarczej
Emitenta.
4.18. Wskazanie zmian w sytuacji gospodarczej, maj tkowej i finansowej Emitenta
Po sporz dzeniu danych finansowych uj tych w sprawozdaniu finansowym, stanowi cym cze

niniejszego

dokumentu informacyjnego, nie nast piły w sytuacji gospodarczej, maj tkowej i finansowej Emitenta adne
istotne zmiany oraz nie ujawniły si informacje istotne dla ich oceny.
4.19. Zarz d i Rada Nadzorcza Emitenta
Zarz d:
dr Mirosław Sopek
Krzysztofa Sopek
Rada Nadzorcza:
Włodzimierz Mrozek
dr Piotr Goetzen
prof. Piotr Paneth
Jerzy Karasiuk
Piotr Nadolski
Zarz d MakoLab S.A.

Mirosław Sopek – Prezes Zarz du S.A., powołany w dniu 22 sierpnia 2007 roku na 3-letni kadencj .
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Wykształcenie:
1983 - magister in ynier Fizyki Technicznej, Politechnika Łódzka – Wydział Fizyki Technicznej i
Matematyki Stosowanej,
1992 – doktor nauk chemicznych, Politechnika Łódzka – Wydział Chemiczny.
Do wiadczenie zawodowe:
1983-1992 – Asystent, prace naukowo- badawcze w Mi dzyresortowym Instytucie Techniki
Radiacyjnej przy Politechnice Łódzkiej;
1989-1993 - Menad er Mako Typesetting;
1993-1995 – wła ciciel MakoLab
1992-1995 – Adiunkt, praca naukowo-badawcza i dydaktyczna w Instytucie Techniki Radiacyjnej przy
Politechnice Łódzkiej;
1996-1997 – Kierownik projektów informatycznych w HyperCube, Inc., Waterloo, Kanada;
1997-2000 – Kierownik projektów informatycznych, projektant systemów w HyperCube USA, Inc.,
Gainseville – Florida, USA
1997 - 2007 r. – MakoLab – współwła ciciel, Dyrektor Zarz dzaj cy,
Od 2000 r. – Adiunkt w Wy szej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, od 2002 r. –
kierownik specjalizacji Handel Elektroniczny;
Od 2007 r. - Prezes Zarz du MakoLab S.A.
Umiej tno ci i kwalifikacje:
Zarz dzanie przedsi biorstwem,
Projektowanie systemów informatycznych,
Programowanie dla sieci Web,
Kryptografia,
Dydaktyka handlu elektronicznego

Krzysztofa Sopek – Wiceprezes Zarz du MakoLab S.A., powołana w dniu 22 sierpnia 2007 r. na 3-letni
kadencj .
Wykształcenie:
1985 – magister psychologii, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno – Historyczny, Psychologia
1987 – specjalno : Psychologia kliniczna,
Do wiadczenie zawodowe:
1986-1991 – psycholog, Urz d Wojewódzki w Łodzi;
1989-1993 – wła ciciel Mako Typesetting,
1993-2007 – wła ciciel MakoLab M. i K. Sopek Spółka jawna,
od 2007 – Wiceprezes Zarz du MakoLab S.A.
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Rada Nadzorcza MakoLab S.A.

Włodzimierz Mrozek – Przewodnicz cy Rady Nadzorczej MakoLab S.A., powołany w dniu 22 sierpnia 2007
r. na roczn kadencj .
Wykształcenie:
Mgr in . Chemii, Politechnika Łódzka
Do wiadczenie zawodowe:
1989-1991 - Chemik w Centrum Bada Makro i Makromolekularnych PAN,
1991-1994 – Samodzielny Specjalista ds. informatyki, Zakład Ubezpiecze i Reasekuracji Polonia S.A.
1994-1996 – Zespół informatyki Oddziału Banku, Bank Przemysłowy S.A., Oddział w Łodzi;
1996-1999 – Specjalista ds. informatyki w Departamencie Kontroli Wewn trznej, Naczelnik Sekcji w
Terenowym Zespole Kontroli i Audytu przy Makroregionie Centrum, Powszechny Bank Gospodarczy
S.A. Grupa Pekso S.A. w Łodzi (po konsolidacji Bank PEKAO S.A.)
1999-2000 – Dyrektor Gabinetu Prezesa, Dyrektor Departamentu Wdro enia i Rozwoju KSI, Zakład
Ubezpiecze Społecznych, Centrala Warszawa
Od 2001 - Wykładowca w Wy szej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej;
2002-2006 – Doradca w Departamencie Audytu Wewn trznego, BRE Bank S.A.,
Od 2007 r. – Dyrektor Wydziału Obsługi Klientów, CERI Sp. z o.o. Grupa BRE Bank S.A.;
Udział w organizacjach:
ISACA Stowarzyszenie do spraw audytu i kontroli systemów informatycznych,
SAW Stowarzyszenie Audytorów Wewn trznych,
EOQ European Organisation for Quality,
PRMIA Professional Risk Managers International Association.

dr Piotr Bronisław Goetzen – Wiceprzewodnicz cy Rady Nadzorczej MakoLab S.A., powołany w dniu 22
sierpnia 2007 r. na roczn kadencj .
Wykształcenie:
1987 - technik telekomunikacji, Zespół Szkół Elektronicznych w Łodzi,
1994 – magister in ynier, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Politechnika Łódzka,
2001 – Ph.D., Docteur de Science, University of Neuchâtel, Szwajcaria
“HyperHelper – an application for improving the parameters in the MM+ force field. New parameters for some
transition metal complexes of pyrazine and pyridine”
Do wiadczenie zawodowe:
Od 1994 roku – Asystent, Konsultant w MakoLab,
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1994-1996 – Asystent, Administrator sieci i systemu, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej,
Politechnika Łódzka;
1996-2000 - Asystent, Network Designer, Administrator sieci, Administrator WEB , Administrator SGI,
Doradca techniczny, University of Neuchâtel, Szwajcaria;
1998-1999 - Administrator sieci, doradca techniczny, Instytut La Salle, Neuchâtel, Switzerland;
2000-2002 - Asystent w Wy szej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi;
1994-2002 – Asystent w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Politechnika Łódzka;
2000-2005 – wła ciciel firmy programistycznej PEGOELTD (współpraca zagraniczna);
2002-2003 – Adiunkt w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktów
ze Szkołami rednimi, Politechnika Łódzka;
2002-2007 – Kierownik Katedry Sieci i Systemów Operacyjnych, Adiunkt w Wy szej Szkole
Humanistyczno – Ekonomicznej;
2002-2005 – Prodziekan kierunku Informatyka ds. Ogólnych, Wy sza Szkoła HumanistycznoEkonomiczna;
2005-2007 - Partner konsorcjum realizuj cego projekt: E-Pracownik. Rozwój umiej tno ci kadr M P w
zakresie zastosowania technologii informatycznych. Szkolenia dla kadry zarz dzaj cej i pracowników
M P, zlokalizowanych na terenie całego kraju.”
Od XII 2006 - Kierownik dydaktyczny projektu WSHE„IBM Mainframe”;
Od X 2007 - Kierownik Katedry Sieci i Systemów Operacyjnych, Adiunkt w Społecznej Wy szej Szkole
Przedsi biorczo ci i Zarz dzania.

Prof. dr hab. Piotr Paneth – Wiceprzewodnicz cy Rady Nadzorczej MakoLab S.A., powołany w dniu 22
sierpnia 2007 r. na roczn kadencj .
Wykształcenie/ stopnie naukowe:
Profesor 1996;
Doktor habilitowany1989; Efekty izotopowe reakcji zło onych Wydział Chemiczny, Politechnika
Łódzka;
Doktor 1983 (z wyró nieniem); Kinetyczne efekty izotopowe tlenu i siarki izomeryzacji termicznej
siarczku bis(5,5-dimetylo-1,3,2,-dioksaaphosphorinanylu); promotor: prof. dr. W Reimschüssel;
Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka;
Mgr

in .

1976

(z

wyró nieniem);

Kinetyczne

efekty

izotopowe

tlenu

izomeryzacji

monotiopirofosforanów; opiekun pracy: prof. dr. W Reimschüssel; Wydział Chemiczny, Politechnika
Łódzka
Sta e postdoktorskie:
1989-1992 Department of Biochemistry, University of Nebraska, Lincoln, NE, USA; profesor Marion H.
O'Leary,
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1984-1986 Department of Chemistry, University of Wisconsin, Madison, WI, USA; professor Marion H.
O'Leary

Do wiadczenie zawodowe/ nagrody/ wyró nienia:
2007

JSPS Invitation Fellowship, Japonia

2007- obecnie

Wiceprzewodnicz cy Rady Naukowej, “Wiadomo ci Chemiczne”

2007

Członek Executive Committee konferencji “Isotopes 2007”, Hiszpania

2006

CNRS Visiting Fellowship, Francja

2006

Session Leader, Gordon Research Conference “Isotope Effects in Biological and Chemical
Sciences”, 17-22 luty 2006, Ventura, CA, USA

2005-obecnie

Doradca naukowy Allosterix Pharmaceuticals LLC, Logan, UT, USA

2005-obecnie

Członek Naukowej Grupy Doradczej Polskiej Komisji Energii Atomowej

2005

CZłonek rady naukowej konferencji Nuclear and Radiochemical Conference, Kraków
2005

2004- obecnie

Doradca naukowy Fujitsu FQS-Poland

2004- 2006

Przewodnicz cy Zarz du Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego

2003- obecnie

Redaktor, Central European Journal of Chemistry

2004

Session Leader, Gordon Research Conference “Isotope Effects in Biological and Chemical
Sciences”, 15-20 luty 2004, Ventura, CA, USA

2003

Session Chairman, International Isotope Effects Conference, 22-28 June 2003,
Uppsala, Sweden

2002

Zaproszony redaktor, Nukleonika, 47(Suppl. 1), 2002

2001

Przewodnicz cy komitetu organizacyjnego mi dzynarodowej konferencji “2001 an
Isotope Odyssey”, 24-29 czerwiec 2001, Zakopane

2001- 2006

Członek Rady Naukowej, Wiadomo ci Chemiczne, Warszawa

2000- 2001

Senior Fulbright Scholarship, Fulbright Foundation, Washington, U.S.A.

1998- 2001

Członek Zarz du Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego

1998- 1999

The Visby Program Scholarship, Svenska Institutet, Sweden

1997

Srebrny Krzy Zasługi, Prezydent RP

1996- 1999

Redaktor naczelny, HyperNews, Hyperchem Inc., Florida, USA

1995

Naukowa nagroda zespołowa (1 stopnia) Polskiego Towarzystwa Bada
Radiacyjnych

1994- obecnie

Członek komitetu koordynacyjnego nauk medycznych, biologicznych i chemicznych
przy Łódzkim Oddziale Polskiej Akademii Nauk

1990

Indywidualna nagroda Ministra Edukacji Narodowej (III stopnia) za rozpraw
habilitacyjn
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1985

Indywidualna nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego (III stopnia) za
rozpraw doktorsk

1976- obecnie

23 nagrody za osi gni cia naukowe i dydaktyczne Rektora PŁ i Dyrektora MITR

Pan Jerzy Karasiuk – Członek Rady Nadzorczej MakoLab S.A., powołany w dniu 20 listopada 2007 roku na
trzyletni kadencj .
Wykształcenie:
Mgr ekonomii, Szkoła Główna Handlowa, Wydział Handlu Zagranicznego
Uczestnik Eurekans Management Development Programme (program MBA przygotowany we
współpracy z INSEAD)
Do wiadczenie zawodowe:
1994-1996 – Analityk Inwestycyjny w Departamencie Inwestycji Kapitałowych, Powszechny Zakład
Ubezpiecze S.A.;
1996-1998 - Analityk w Zespole Rynków Kapitałowych, XI Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.;
1998-2000 – Doradca Zarz du ds. Funduszy Inwestycyjnych, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
PZU S.A.;
2000-2006 – Zarz dzaj cy Portfelem, Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.;
Od II 2007 – Senior Business Analyst w Departamencie Rozwoju i Strategii, Eureko BV.

Pan Piotr Nadolski – Członek Rady Nadzorczej MakoLab S.A., powołany w dniu 20 listopada 2007 roku na
trzyletni kadencj .
Wykształcenie:
1997 - Magister ekonomii, Szkoła Główna Handlowa, kierunek Metody Ilo ciowe i Systemy
Informacyjne
Do wiadczenie zawodowe:
1995-1996 - Analityk Finansowy, Towarzystwo Ubezpiecze na ycie Warta-Vita S.A.,
1996-2006 – Dyrektor Inwestycyjny, Ballinger Capital sp. z o.o.,
2002-2003 – Wiceprezes Zarz du, FUND.1 NFI S.A.,
Od VI 2003 – Prezes Zarz du V NFI Victoria S.A. (od X 2006 r. – Likwidator Spółki);
Od IV 2007 – Prezes Zarz du Sandfield Capital Sp. z o.o.
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4.20. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta
Liczba akcji wyemitowanych w poszczególnych seriach
Akcjonariusz

seria A

Mirosław Sopek

2 750 000

2 750 000

38,87%

Krzysztofa Sopek

2 750 000

2 750 000

38,87%

Sandfield Capital
sp. z o.o.

950 000

950 000

13,43%

Sławomir Jurzysta

100 000

100 000

1,41%

Anna Karasiuk

50 000

50 000

0,71%

FQS Poland Sp z o.o.
(Grupa Fujitsu)

50 000

Pozostali

424 730

Razem:

7 074 730

seria B

seria C

200 017
5 500 000

200 017

1 100 000

seria D

Udział w kapitale
akcyjnym

ogółem

50 000

0,71%

224 713

6,00%

274 713

100%
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Rozdział 5

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2006 – 31.12.2006
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AKTYWA

grunty (w tym prawo do u ytkowania wieczystego gruntu)

b

budynki, lokale, i obiekty in ynierii l dowej i wodnej

67 032,51

IX

c
d
e
2
3
III
1
2
IV
1
2
3
a

urz dzenia techniczne i maszyny
rodki transportu
inne rodki trwałe
rodki trwałe w budowie
Zaliczki na rodki trwałe w budowie
Nale no ci długoterminowe
Od jednostek powi zanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomo ci
Warto ci niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powi zanych
udziały lub akcje
inne papiery warto ciowe
udzielone po yczki
inne długoterminowe aktywa finansowe
w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
inne papiery warto ciowe
udzielone po yczki
inne długoterminowe aktywa finansowe
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia mi dzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Materiały
Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Zaliczki na dostawy
Nale no ci krótkoterminowe
Nale no ci od jednostek powi zanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :
do 12 miesi cy
powy ej 12 miesi cy
inne
Nale no ci od pozostałych jednostek
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :
do 12 miesi cy
powy ej 12 miesi cy

84 832,85

B
I
1
2

4
V
1
2
B
I
1
2
3
4
5
II
1
a
b
2
a

b
c
d
III
1
a

b

c

2
IV

z tytułu podatków , dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i
zdrowotnych oraz innych wiadcze

inne
dochodzone na drodze s dowej
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powi zanych
udziały lub akcje
inne papiery warto ciowe
udzielone po yczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
inne papiery warto ciowe
udzielone po yczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne
rodki pieni ne w kasie i na rachunkach
inne rodki pieni ne
inne aktywa pieni ne
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe
AKTYWA RAZEM (A+B)

151 865,36

PASYWA

A
I
1
2
3
4
II
1
a

b

Aktywa trwałe
Warto ci niematerialne i prawne
Koszty zako czonych prac rozwojowych
Warto firmy
Inne warto ci niematerialne i prawne
Zaliczki na warto ci niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
rodki trwałe

Stan na
31.12.2006

151 865,36
151 865,36

A
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

3
II
1
2
a
b
c
d
III
1
a

988 014,47
16 873,49
267,06
16 606,43
693 649,28

693 649,28
688 006,46
688 006,46

b
2
a
b
c
d
e
f
g
h
i
3
IV
1
2

Stan na
31.12.2006

Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy
Niezale ne wpłaty na kapitał podstawowy (wielko ujemna)
Udziały (akcje) własne (wielko ujemna)
Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz) z aktualnej wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto

451 170,41
451 170,41

Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania
Rezerwy na zobowi zania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowi zania długoterminowe
Wobec jednostek powi zanych
Wobec pozostałych jednostek
kredyty i po yczki
z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych
inne zobowi zania finansowe
inne
Zobowi zania krótkoterminowe
Wobec jednostek powi zanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno ci :
do 12 miesi cy
powy ej 12 miesi cy
inne
Wobec pozostałych jednostek
kredyty i po yczki
z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych
inne zobowi zania finansowe
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno ci :
do 12 miesi cy
powy ej 12 miesi cy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowi zania wekslowe
z tytułu podatków , ceł , ubezpiecze i innych wiadcze
z tytułu wynagrodze
inne
Fundusze specjalne
Rozliczenia mi dzyokresowe
Ujemna warto firmy
Inne rozliczenia mi dzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe

688 709,42

Odpisy z zysku netto w ci gu roku obrotowego (wielko
ujemna)

659 275,50

623 299,31
335 218,04
172 788,66
172 788,66

115 292,61
35 976,19
29 433,92

29 433,92

5 642,82
261 488,05

261 488,05
261 488,05

16 003,65
1 139 879,83

PASYWA RAZEM (A+B)

1 139 879,83
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporz dzony za okres 1.01.2006-31.12.2006 r.
(wariant porównawczy)

Wiersz

A
I
II
III
IV
B
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
C
D
I
II
III
E
I
II
III
F
G
I
II
III
IV
V
H
I
II
III
IV
I
J
I
II
K
L
M
N

Wyszczególnienie
Przychody netto ze sprzeda y i zrównane z
nimi, w tym:
od jednostek powi zanych
Przychody netto ze sprzeda y produktów
Zmiana stanu produktów (zwi kszenie - warto
dodatnia, zmniejszenie - warto ujemna)
Przychody netto ze sprzeda y towarów i materiałów
Koszt działalno ci operacyjnej
Amortyzacja
Zu ycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty, w tym:
podatek akcyzowy
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Warto sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) ze sprzeda y (A-B)
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej (C+D-E)
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powi zanych
Odsetki, w tym:
od jednostek powi zanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja warto ci inwestycji
Inne
Koszty finansowe
Odsetki, w tym:
dla jednostek powi zanych
strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja warto ci inwestycji
Inne
Zysk (strata) z działalno ci gospodarczej (F+G-H)
Wynik zdarze nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto (I+/-J)
Podatek dochodowy
Pozostałe obowi zkowe zmniejszenia zysku
(zwi kszenia straty)
Zysk (strata) netto (K-L-M)

DANE ZA
OKRES
01.0131.12.2006
3 489 443,94
0,00
2 912 593,46
0,00
576 850,48
3 033 123,95
50 067,51
272 928,62
588 011,13
8 600,89
0,00
1 337 591,18
199 727,79
69 357,09
506 839,74
456 319,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
456 319,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 680,39
0,00
0,00
0,00
0,00
17 680,39
438 639,60
0,00
0,00
0,00
438 639,60
0,00
0,00
438 639,60
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Dodatkowe informacje i obja nienia
obejmuj w szczególno ci:
Makolab M. i K. Sopek Spółka Jawna
93-430 Łód , ul. Demokratyczna 46
NIP: 725-00-15-526
Regon: 471343117
1) Zmiany w stanie warto ci maj tku trwałego oraz umarzania
- rodków trwałych
- warto ci niematerialnych i prawnych
Tabela 1
2) Wykaz zobowi za zabezpieczonych na maj tku jednostki
Tabela 2
3) Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzeda y towarów, produktów i usług
Tabela 3
4) Przeci tne w roku obrotowym zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe
Tabela 4
5) Podział zobowi za i nale no ci krótkoterminowych wg bilansu o pozostałym od dnia bilansowego okresie
spłaty
Tabela 5
Tabela 6
6) Nie zał cza si informacji o kosztach rodzajowych, gdy s one zawarte w sporz dzonym rachunku wyników
wg wariantu porównawczego.
Jednostka ma swoj siedzib w budynku najmowanym (umowa najmu na czas nieokre lony) b d cym
własno ci Krzysztofy i Mirosława Sopków, za którym miesi cznie uiszcza si czynsz. Spółka poniosła wydatki
zwi zane z adaptacj w/w budynku.
7) Spółka do 31.12.2006 r. prowadziła ewidencj według Ksi gi Przychodów i Rozchodów.
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Tabela 1 - Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Nazwa grupy
składników
maj tku trwałego

Aktualizacja

1

2

3

1) Warto ci
niematerialne i
prawne

-

-

2) rodki trwałe

235 078,52

-

Budynki, lokale
(grupa1)

74 440,37

-

Przychody
4

5

Ogół.
zmniej.
wart.
pocz t.
Zbycie Likwidacja Inne (7+8+9)

6

7

8

9

10

-

89 346,54

Kotły i maszyny
energetyczne
(grupa3)
Maszyny, urz dz.
I aparaty ogóln.
zastosow.
(grupa4)

83 356,63

-

9 889,54

Urz dzenia
techniczne
(grupa6)

25 326,70

-

4 918,03

41 936,64

-

612,39

-

89 346,54

73 926,58

rodki transportu
(grupa7)
Narz dzia,
przyrz dy,
ruchom i wyposa
(grupa8)

Zmniejszenie warto ci
pocz tkowej

Ogółem
zwi kszenia
warto ci
pocz tkowej
Przemieszczenia (3+4+5)

Zwi kszenie warto ci pocz tkowej

Warto pocz tkowa
(brutto) stan na
pocz tek roku
obrotowego 01.01.2006

73 926,58

-

9 889,54

4 918,03

-

612,39

10 018,18

Wart. pocz tk.
brutto – stan
na 31/12/06
(2+6+10)

Stan na pocz tek
roku obrotowego
(umorzenie)

Aktualizacja

Amortyzacja
za rok 2006

11

12

13

14

Inne
Zmniejsze
zwi kszenia nia
15

16

Stan na
31.12.2006
(umorzenie)
17

-

Stan na pocz t.
roku
Stan na
obrotowego
31.12.2006
(netto) (11-17)
(netto) (2-12)
18

19

-

324 425,06

121 204,03

51 355,67

172 559,70

113 874,49

151 865,36

74 440,37

563,08

6 844,78

7 407,86

73 877,29

67 032,51

22 177,97

22 177,97

73 926,58

51 748,61

93 246,17

66 299,60

14 601,35

80 900,95

17 057,03

12 345,22

30 244,73

4 722,86

5 795,74

10 518,60

20 603,84

19 726,13

42 549,03

41 936,64

612,39

42 549,03

10 018,18

7 681,85

1 323,44

9 005,29

2 336,33

1 012,89
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Tabela 2 - Zobowi zania zabezpieczone na maj tku jednostki w roku 2006

Przedmiot w wyniku
którego wyst piło
Lp. zobowi zanie
Kredyt na rachunku
bie cym

1

Rodzaj
zobowi zania
(zastawa,
przewłoszczenie,
hipoteka)

Zastaw

Kwota
zabezpieczenia

595 770,00

Kwota zobowi zania
335 218,04 (z bilansu
550 000,00 wg
umowy)

Maj tek podlgaj cy
zabezpieczeniu
rodki trwałe wyposa enie
(cesja polisy ubezpiecz.
Przewłaszczonych rzeczy

Tabela 3 - Struktura rzeczowa przychodów netto w roku 2006

Lp.
1
2
3

Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzeda y towarów, produktów i usług
Przychody ze sprzeda y (bez Vat)
Warto
Towary
576 850,48
Produkty (usługi), w tym:
2 912 593,46
- kraj
1 982 140,24
- export
930 453,22
Razem przychody (1+2)
3 489 443,94

Tabela 4 - Przeci tne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe w roku 2006

Zatrudnienie
Wyszczególnienie
Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju
Uczniowie
Pracownicy przebywaj cy na urlopach wychowawczych
lub bezpłtnych
Ogółem

Przeci tne zatrudnienie w roku 2006
27
27
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Tabela 5 - Podział zobowi za w roku 2006

Od 1 roku
Zobowi zania
wobec

Pocz t. roku
obrot.

Okres wymagalno ci
Powy ej 1
Powy ej 3 lat
roku do 3 lat
do 5 lat

2006-12-31

Pocz t. roku
obrot.

Powy ej
5 lat

Razem

Stan na 31/12/2006
Pocz t.
roku

200606-30

Pocz t.
roku

Pocz t.
roku

2006-12-31

1. Jednostek
powi zanych:
a) z tytułu
dostaw i usług

b) inne
2. Pozostałych
jednostek:
a) kredyty
b) z tytułu
emisji
dłu nych
papierów
warto ciowych
c) inne
zobowi zania
finansowe

335 218,04

335 218,04

d) z tytułu
dostaw i usług
e) zaliczki
otrzymane na
dostawy
f)
zobowi zania
wekslowe
g) z tytułu
podatków cel.
Ubezpiecze i
innych
wiadcze

172
788,66

172 788,66

115 292,61

115 292,61

623 299,31

623 299,31

h) z tytułu
wynagrodze
i) inne
Razem
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Tabela 6 - Podział nale no ci w roku 2006
Okres wymagalno ci
do 1 roku
Nale no ci od

1. Jednostek
powi zanych:
a) z tytułu dostaw i
usług
b)inne
2. Pozostałych
jednostek
a) z tytułu emisji
dłu nych papierów
warto ciowych
b) inne
zobowi zania
finansowe
c) z tytułu dostaw i
usług
d) zaliczki na
otrzymane
dostawy
e) zobowi zania
wekslowe
f) z tytułu
podatków, ceł,
ubezpiecze i
innych wiadcze

powy ej 1 roku do 3 lat

powy ej 3 lat do 5 lat

powy ej 5 lat

Razem

Stan na 31/12/2006
pocz tek
pocz tek
pocz tek
pocz tek
pocz tek
roku
koniec roku
roku
koniec roku
roku
koniec roku
roku
koniec roku
roku
obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego 31.12.2006

688 006,46

688 006,46

g) inne

5 642,82

5 642,82

Razem

693 649,28

693 649,28
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Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007 r.
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68
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69
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Tabela 1 - Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych
Nazwa grupy
składnikow
maj tku
trwałego

Aktualizacja

Przychody

Przemieszczenia

2

3

4

5

-

-

4 547,55

-

4 547,55

324 425,06

-

72 973,74

-

72 973,74

74 440,37

-

-

26 455,34

1
1) Warto ci
niematerialne i
prawne

2) rodki trwałe

Budynki, lokale
(grupa1)
Kotły i
maszyny
energetyczne
(grupa3)
Maszyny,
urz dz. I
aparaty ogóln.
zastosow.
(grupa4)

rodki
transportu
(grupa7)
Narz dzia,
przyrz dy,
ruchom i
wyposa
(grupa8)

11

4 547,55

Ogółem zwi kszenia
warto ci pocz tkowej
(3+4+5)
6

Zbycie

Likwidacja

Inne

Ogół. zmniej.
wart. pocz t.
(7+8+9)

7

8

9

10

73 926,58

Urz dzenia
techniczne
(grupa6)

Wart.
pocz tk.
brutto – stan
na 30/06/07
(2+6+10)

Zmniejszenie warto ci
pocz tkowej

Zwiekszenie warto ci pocz tkowej

Warto pocz tkowa
(brutto) stan na
pocz tek roku
obrotowego

93 246,17

-

26 455,34

30 244,73

-

41 296,00

42 549,03

-

5 222,40

41 296,00

-

5 222,40

10 018,18

Stan na pocz tek
roku obrotowego

12

-

Aktualizacja

13

Amortyzacja za
rok

14

Inne
zwi kszenia

15

Zmniej
szenia

16

Stan na
30.06.2007

17

378,96

378,96

Stan na pocz t. roku
obrotowego (netto) (212)

18

-

Stan na
30.06.2007
(netto) (11-17)

19

4 168,59

397 398,80

172 559,70

28 077,48

200 637,18

151 865,36

196 761,62

74 440,37

7 407,86

3 722,04

11 129,90

67 032,51

63 310,47
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73 926,58

22 177,97

5 174,88

27 352,85

51 748,61

46 573,73

119 701,51

80 900,95

9 142,47

90 043,42

12 345,22

29 658,09

71 540,73

10 518,60

19 720,87

19 726,13

51 819,86

47 771,43

42 549,03

174,08

42 723,11

10 018,18

9 005,29

661,74

9 667,03

W tym
6802,75
nieumorzona
wart. r.trwały
9 202,27 ch

-

1 012,89

5 048,32

351,15

Tabela 2 - Zobowi zania zabezpieczone na maj tku jednostki

Przedmiot w wyniku którego
wyst piło zobowi zanie

Lp.

1

Kredyt na rynku bie

Lp.
1
2
3

Rodzaj zobowi zania
(zastawa,
przewłoszczenie,
hipoteka)

cym

Kwota
zabezpieczenia

Zastaw

Kwota zobowi zania
383 850,44 (z bilansu 400
000,00 wg umowy)

533 000,00

Maj tek podlegaj cy
zabezpieczeniu
rodki trwałe wyposa enie
(cesja polisy ubezpiecz.
Przewłaszczonych rzeczy

Tabela 3 - Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzeda y
towarów, produktów i usług
Przychody ze sprzeda y (bez Vat)
Warto
Towary
294 877,93
Produkty (usługi), w tym:
1 789 730,83
- kraj
1 164 213,13
- export
625 517,70
Razem przychody (1+2)
2 084 608,76
Tabela 4 - Rozliczenia mi dzyokresowe

Lp

1

Stan na
pocz tek
roku obrot.

Zwi kszenia

Zmniejszenia

Stan na 30.06.2007

Ogółem czynne rozliczenia mi dzyokresowe
kosztów w B.IV aktywa bilansu

13 583,65

35 076,39

20 934,02

27 726,02

Opłacone z góry ubezpiecz. maj tkowe

3 902,59

5 718,00

4 609,54

5 011,05

-

26 551,80

13 275,90

13 275,90

9 681,06

-

3 048,58

6 632,48

Podatek VAT nale ny (f-ra IV zapł. VII)

-

2 806,59

-

2 806,59

Ogólem rozliczenia mi dzy okresowe
przychodów poz. B.IV pasywa bilansu

-

22 785,15

-

22 785,15

F-ra VAT wystawiona w zwi zku z
otrzymaniem przedpłaty (netto)

-

22 785,15

-

22 785,15

Tytuły

Naliczenie na ZFSS
Naliczanie cz sci odsetek z leasingu
finansowego – agregat pr dotwórczy

2
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Tabela 5 - Stan odpisów aktualizuj cych nale no ci

Grupa nale no ci

Stan na
pocz tek
roku
obrotowego

Nale no ci od
dłu ników z tytułu
dostaw towarów i
usług krótkoterminowe

-

Odpisy aktualizuj ce nale no ci
Uznanie odpisów
Stan na 30/06/2007 Nale no ci brutto
za zb dne

Zwi kszenia Wykorzystanie

67 496,18

-

-

67 496,18

934 326,90
Bilans II 2 a

Tabela 6 - Informacja o kosztach i przychodach operacyjnych zwi zanych ze zdarzeniami
komunikacyjnymi, kradzie oraz odszkodowaniem za w/w szkody

Lp.

Przychody operacyjne
Koszty operacyjne zwi zane ze zwi zane ze zdarzeniami
zdarzeniami komunikacyjnymi komunikacyjnymi i
i kradzie ami
kradzie ami

Tre

Wynik na
zdarzeniach
komunikacyjnychi
kradzie ach

1

Wydatki komunikacyjne (wypadki,
kolizje)

294,95

2 276,62

1 981,67

2

Odszkodowania za szkod
(kradzie e, uszkodzenia)

770,49

1 492,25

721,76

1 065,44

3 765,87

2 703,43

Razem

Tabela 7 - Przeci tne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe

Zatrudnienie
Wyszczególnienie
Pracownicy umysłowi

Przeci tne zatrudnienie w roku
34

Pracownicy na stanowiskach robotniczych

-

Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju

-

Uczniowie

-

Pracownicy przebywaj cy na urlopach wychowawczych lub bezpłtnych
Ogółem

34
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Tabela 8 - Podział zobowi za

Od 1 roku
Zobowi zania
wobec

Okres wymagalno ci
Powy ej 1 roku do Powy ej 3 lat do
3 lat
5 lat

Pocz t. roku
obrot.

2007-06-30

335 218,04

383 850,44

Pocz t. roku
obrot.

Powy ej
Razem
5 lat
Stan na 30/06/2007
2007Pocz t.
06-30
roku
2007-06-30

Pocz t.
roku

2007-0630

Pocz t.
roku

2007-06-30

335
218,04

383 850,44

167
859,07

226
903,00

1. Jednostek
powi zanych:
a) z tytułu
dostaw i usług

b) inne
2. Pozostałych
jednostek:
a) kredyty
b) z tytułu emisji
dłu nych
papierów
warto ciowych
c) inne
zobowi zania
finansowe
d) z tytułu
dostaw i usług
e) zaliczki
otrzymane na
dostawy
f) zobowi zania
wekslowe
g) z tytułu
podatków cel.
Ubezpiecze i
innych
wiadcze

167 859,07

226 903,00

113 197,59

164 008,41

113
197,59

164
008,41

616 274,70

774 761,85

616
274,70

774 761,85

h) z tytułu
wynagrodze
i) inne
Razem
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Tabela 9 - Podział nale no ci
Okres wymagalno ci
powy ej 1 roku do 3
lat
powy ej 3 lat do 5 lat

do 1 roku
Nale no ci od

1. Jednostek
powi zanych:

pocz tek
roku
obrotoweg
o

koniec
roku
obrotoweg
o

pocz tek
roku
obrotoweg
o

Stan na 30/06/2007
koniec
pocz tek
koniec
roku
roku
roku
obrotowe obrotowe obrotoweg
go
go
o

Razem

powy ej 5 lat
pocz tek
roku
obrotowe
go

koniec
roku
obroto
wego

pocz tek
roku
obrotoweg
o

30.06.2007

a) z tytułu dostaw i usług
b)inne
2. Pozostałych jednostek
a) z tytułu emisji
dłu nych papierów
warto ciowych
b) inne zobowi zania
finansowe
c) z tytułu dostaw i usług

681 645,68 934 326,90

681 645,68 934 326,90

d) zaliczki na otrzymane
dostawy
e) zobowi zania
wekslowe
f) z tytułu podatków, ceł,
ubezpiecze i innych
wiadcze
g) inne

13 017,40

13 017,40

Razem

681 645,68 947 344,30

681 645,68 947 344,30

Tabela 10 - Wykaz zmian w kapitale podstawowym
Kapitał podstawowy
Zwi kszenia
Zmniejszenia

Stan na pocz tek
roku obrotowego
451 170,41

451 170,41

Stan na 30/06/2007

120 746,99

330 423,42

120 746,99

330 423,42

Tabela 11 - Proponowany podział zysku
Zysk na dzie 30/06/2007

Podział zysku

Kapitał podstawowy

286 338,26

286 338,26

286 338,26

286 338,26

80

Dokument informacyjny

Zał cznik nr 1 – Odpis aktualny z Krajowego Rejestru S dowego.
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Zał cznik nr 2 – Ujednolicony aktualny tekst Statutu Spółki MakoLab S.A. oraz tre

podj tych uchwał

walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez s d
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
I. Postanowienia ogólne
§ 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Firma Spółki brzmi MakoLab Spółka Akcyjna. -------------------------------------------------------------------------2. Spółka mo e posługiwa si w obrocie skrótem firmy w brzmieniu: MakoLab S.A. oraz wyró niaj cym j
znakiem graficznym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Siedzib Spółki jest miasto Łód . ------------------------------------------------------------------------------------------2. Terenem działalno ci Spółki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica. ----------------------------------3. Spółka mo e otwiera terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa i
prowadzi przedsi biorstwa, wzgl dnie przyst powa do innych spółek oraz uczestniczy w organizacjach
gospodarczych w kraju i za granic .-------------------------------------------------------------------------------------------§ 3----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Spółka powstała, w celu prowadzenia działalno ci gospodarczej, w wyniku przekształcenia spółki jawnej
działaj cej pod firm : MakoLab M. i K. Sopek Spółka jawna z siedzib w Łodzi w trybie art. 551 i nast. w zw. z
art. 572 Kodeksu spółek handlowych. ----------------------------------------------------------------------------------------2. Przybli one koszty poniesione przez Spółk w zwi zku z jej utworzeniem wynosz na dzie zawi zania
Spółki 50.000,- (pi dziesi t tysi cy) złotych.-------------------------------------------------------------------------------§ 4----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-------------------------------------------------------------------------------------II. Przedmiot działalno ci Spółki
§ 5. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przedmiotem działalno ci Spółki jest: ----------------------------------------------------------------------------------------Działalno edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD 72.21.Z);----------------------------------------------Działalno w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z); --------------------------------------------Działalno zwi zana z bazami danych (PKD 72.40.Z);-----------------------------------------------------------Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z); -------------------------------------------------------------------------------Doradztwo w zakresie sprz tu komputerowego (PKD 72.10.Z); -------------------------------------------------Działalno zwi zana z informatyk , pozostała (PKD 72.60.Z); -------------------------------------------------Doradztwo w zakresie prowadzenia działalno ci gospodarczej i zarz dzania - (PKD 74.14.A); -------------Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z); -----------------------------------------------------------------------Działalno
rachunkowo-ksi gowa, z wyj tkiem działalno ci biegłych rewidentów i doradców
podatkowych (PKD 74.12.Z); ---------------------------------------------------------------------------------------Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
80.42.B); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reklama (PKD 74.40.Z); -----------------------------------------------------------------------------------------------Działalno komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.87.B); -------------------------------Sprzeda hurtowa komputerów, urz dze peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51.84.Z); ----------------Sprzeda hurtowa pozostałych maszyn i urz dze biurowych oraz mebli biurowych (PKD 51.85.Z); ------Wydawanie ksi ek (PKD 22.11.Z);----------------------------------------------------------------------------------Działalno wydawnicza pozostała (PKD 22.15.Z);----------------------------------------------------------------Działalno agentów specjalizuj cych si w sprzeda y okre lonego towaru lub okre lonej grupy towarów,
gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z); ----------------------------------------------------------------Sprzeda detaliczna mebli, wyposa enia biurowego, komputerów oraz sprz tu telekomunikacyjnego
(PKD 52.48.A);--------------------------------------------------------------------------------------------------------Działalno usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05.Z); ---------------------------Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G);---------------------------------Działalno poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana(PKD 22.22.Z); -----------------------Działalno graficzna pomocnicza (PKD 22.25.Z); ----------------------------------------------------------------Wynajem maszyn i urz dze biurowych i sprz tu komputerowego (PKD 71.33.Z);---------------------------Wynajem pozostałych maszyn i urz dze (PKD 71.34.Z); --------------------------------------------------------Reprodukcja nagra d wi kowych (PKD 22.31.Z); ---------------------------------------------------------------Reprodukcja nagra video (PKD 22.32.Z); --------------------------------------------------------------------------88
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Reprodukcja komputerowych no ników informacji (PKD 22.33.Z);---------------------------------------------Działalno zwi zana z organizacj targów i wystaw (PKD 74.87.A); ------------------------------------------Wydawanie gazet (PKD 22.12.Z); ------------------------------------------------------------------------------------Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z); ------------------------------------------Wydawanie nagra d wi kowych (PKD 22.14.Z); -----------------------------------------------------------------Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z);------------------------------------------------------------------Wynajem nieruchomo ci na własny rachunek (PKD 70.20.Z); ---------------------------------------------------Telekomunikacja (PKD 64.20); ---------------------------------------------------------------------------------------Produkcja maszyn biurowych (PKD 30.01.Z); ----------------------------------------------------------------------Produkcja komputerów i pozostałych urz dze do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z); ---------------Produkcja sprz tu elektrycznego, gdzie indziej nieskalsyfikowana, z wył czeniem działalno ci usługowej
(PKD 31.62.A);--------------------------------------------------------------------------------------------------------Działalno usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprz tu elektrycznego, gdzie
indziej niesklasyfikowana (PKD 31.62.B); ------------------------------------------------------------------------Sprzeda hurtowa cz ci elektronicznych (PKD 51.86.Z); --------------------------------------------------------Sprzeda hurtowa pozostałych maszyn i urz dze dla przemysłu, handlu i nawigacji (PKD 51.87.Z); -----Sprzeda detaliczna ksi ek (PKD 52.47.A);------------------------------------------------------------------------Sprzeda detaliczna gazet i artykułów pi miennych (PKD 52.47.B); --------------------------------------------Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, ksi guj cych i sprz tu komputerowego (PKD 72.50.Z); ------Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i astronomii (PKD 73.10.A);-Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych (PKD 73.10.B); -------------------------------Działalno zwi zana z rekrutacj i udost pnianiem pracowników (PKD 74.50.A).---------------------------§ 6----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsi biorstwa Spółki, nie wymagaj
dla swej wa no ci wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzaj si na zmian , je eli uchwała
powzi ta b dzie wi kszo ci 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecno ci osób przedstawiaj cych przynajmniej
połow kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------------------III. Kapitał zakładowy
§ 7----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 550.000,00 (pi set pi dziesi t tysi cy) złotych, i dzieli si na 5.500.000
(pi milionów pi set tysi cy) akcji na okaziciela serii A, o warto ci nominalnej po 0,10 zł (dziesi )
groszy ka da o numerach od 1 do 5.500.000.---------------------------------------------------------------------------2. Akcje serii A zostaj obj te przez zało ycieli w sposób nast puj cy: -------------------------------------------------Mirosław Sopek - 2.750.000 (dwa miliony siedemset pi dziesi t tysi cy) akcji serii A o numerach od 1 do
2.750.000 o warto ci nominalnej po 0,10 zł (dziesi ) groszy ka da, -----------------------------------------------Krzysztofa Sopek- 2.750.000 (dwa miliony siedemset pi dziesi t tysi cy) akcji serii A o numerach od
2.750.001 do 5.500.000 o warto ci nominalnej po 0,10 zł (dziesi ) groszy ka da.-------------------------------Mirosław Sopek i Krzysztofa Sopek o wiadczyli, e cały maj tek MakoLab M. i K. Sopek Spółki jawnej, z
siedzib w Łodzi (93-430), przy ulicy Demokratycznej pod nr 46, wpisanej do rejestru przedsi biorców
Krajowego Rejestru S dowego pod nr KRS 0000153391, posiadaj cej Regon 471343117 oraz NIP 725 001
55 26 staje si maj tkiem MakoLab S.A. z siedzib w Łodzi, przy czym kwota 550.000,00 (pi set
pi dziesi t tysi cy) złotych zostaje przekazana na kapitał zakładowy Spółki, za pozostała kwota zostaje
przekazana na jej kapitał zapasowy. -------------------------------------------------------------------------------------3. Akcje Spółki kolejnych emisji mog by imiennymi lub na okaziciela oraz mog by pokrywane wkładami
pieni nymi lub niepieni nymi. -----------------------------------------------------------------------------------------4. Ka da akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----------------------------------------------5. Akcje mog by wydawane w odcinkach zbiorowych. ------------------------------------------------------------------6. Akcjonariusze maj prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do
podziału oraz do udziału w podziale maj tku Spółki w razie jej likwidacji. Wszystkie akcje uczestnicz w
dywidendzie oraz w podziale maj tku w równej wysoko ci. ---------------------------------------------------------7. Spółka mo e nabywa własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w
art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych. -------------------------------------------------------------------------------8. Podwy szenie kapitału zakładowego mo e nast pi tak e poprzez podwy szenie warto ci nominalnej akcji. --9. Akcje mog by umarzane w drodze obni enia kapitału zakładowego uchwał Walnego Zgromadzenia, za
zgod akcjonariusza, którego akcje maj by umorzone. Wysoko kwoty do zapłaty za umarzane akcje
zostanie okre lona ka dorazowo uchwał Walnego Zgromadzenia. W zamian za akcje umarzane Spółka
mo e wydawa wiadectwa u ytkowe na warunkach okre lonych przez Walne Zgromadzenie.----------------89
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10. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka mo e tworzy kapitały rezerwowe i fundusze celowe. 11. Cz
kapitału zapasowego w wysoko ci jednej trzeciej kapitału zakładowego mo e by u yta jedynie na
pokrycie strat bilansowych. -----------------------------------------------------------------------------------------------12. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, kapitały rezerwowe oraz nadwy ki kapitału zapasowego
ponad wysoko okre lon w ust. 10 mog by u yte w szczególno ci na podwy szenie kapitału
zakładowego.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Spółka mo e emitowa obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwsze stwa. ----------------------14. Upowa nia si Zarz d do podwy szenia kapitału zakładowego o ł czn kwot nie wy sz ni 412.500,(czterysta dwana cie tysi cy pi set) złotych (kapitał docelowy). W ramach tego upowa nienia Zarz d
mo e dokona jednego lub wi kszej liczby podwy sze .-------------------------------------------------------------15. W granicach kapitału docelowego Zarz d Spółki jest upowa niony, przez okres nie dłu szy ni 3 (trzy) lata
do podwy szenia kapitału zakładowego. Zarz d Spółki nie mo e wydawa akcji uprzywilejowanych lub
przyznawa akcjonariuszowi osobistych uprawnie , o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek
handlowych. Za zgod Rady Nadzorczej Zarz d mo e wydawa w ramach kapitału docelowego akcje za
wkłady niepieni ne. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest równie dla ustalenia przez Zarz d ceny
emisyjnej.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Uchwała Zarz du Spółki podj ta zgodnie z § 7 ust. 14 i ust. 15 zast puje uchwał Walnego Zgromadzenia o
podwy szeniu kapitału zakładowego i dla swej wa no ci wymaga formy aktu notarialnego. -------------------17. Zarz d Spółki jest upowa niony, do wył czenia lub ograniczenia za zgod Rady Nadzorczej prawa poboru
dotycz cego ka dego podwy szenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----------------IV. ORGANY SPÓŁKI
§ 8----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organami Spółki s : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. Zarz d.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. Rada Nadzorcza.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Walne Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------A. Zarz d
§ 9----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zarz d Spółki składa si z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarz du oraz Wiceprezesów Zarz du,
powoływanych na trzy lata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza w czynno ciach członków Zarz du Spółki - w głosowaniu
tajnym oraz okre la liczb członków Zarz du. Z wyj tkiem pierwszego Zarz du, który zostanie ustanowiony
przez zało ycieli.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Mandaty członków Zarz du wygasaj z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj cego
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarz du. -------------------------§ 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zarz d Spółki zarz dza Spółk i reprezentuje j w s dzie i poza s dem, wobec władz i osób trzecich. ----------2. Regulamin Zarz du Spółki okre la szczegółowo tryb działania Zarz du. Regulamin uchwala Zarz d a
zatwierdza uchwał Rada Nadzorcza. ----------------------------------------------------------------------------------------§ 11 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. W przypadku Zarz du wieloosobowego do składania o wiadcze woli i podpisywania w imieniu Spółki
wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarz du albo jednego członka Zarz du ł cznie z prokurentem w
przypadku, gdy o wiadczenie woli dotyczy rozporz dzenia prawem lub zaci gni cia zobowi zania o warto ci
przekraczaj cej 10% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzie dokonywania czynno ci. W przypadku
o wiadcze woli, które nie dotycz rozporz dzenia prawem lub zaci gni cia zobowi zania o warto ci
przekraczaj cej 10% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzie dokonywania czynno ci do ich
składania i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest ka dy z członków Zarz du samodzielnie. W
przypadku Zarz du jednoosobowego Prezes Zarz du reprezentuje Spółk samodzielnie. ----------------------------2. Zarz d mo e powoływa prokurentów. Do odbioru wezwa i innych dor cze wystarcza, je eli dor czenie
nast puje do r k jednego członka Zarz du, ale zawsze w lokalach Zarz du. -------------------------------------------3. Uchwały Zarz du wymagaj sprawy : -------------------------------------------------------------------------------------a) przekraczaj ce zwykły zarz d Spółk , -------------------------------------------------------------------------------------b) rozporz dzenie prawem i zaci gni cie zobowi za o warto ci przekraczaj cej 10% kapitału zakładowego
Spółki według stanu na dzie dokonywania czynno ci lub z odroczona płatno ci na okres dłu szy ni sze
miesi cy wymaga podj cia wcze niejszej uchwały przez zarz d Spółki w przypadku, gdy zarz d jest
wieloosobowy. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 12 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------90
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1. Umowy z członkami Zarz du Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany
spo ród jej członków. W tym samym trybie dokonuje si innych czynno ci prawnych pomi dzy Spółk a
członkiem Zarz du.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółk w sporach z członkiem Zarz du. ----------------------------------------------§ 13 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Członek Zarz du nie mo e bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmowa si interesami konkurencyjnymi ani te
uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz lub członek władz.-------------------------------B. Rada Nadzorcza
§ 14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Rada Nadzorcza składa si od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodnicz cego i
Wiceprzewodnicz cego, gdzie przynajmniej połow jej członków stanowi członkowie niezale ni, a w
przypadku gdy jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji daj cy mu ponad 50% ogólnej liczby głosów, Rada
Nadzorcza liczy co najmniej dwóch niezale nych członków. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne
Zgromadzenie, za wyj tkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która zostanie ustanowiona przez zało ycieli. ----------2. Za niezale nego członka Rady uwa a si osob , która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia ł cznie
nast puj ce warunki: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) posiada mniej ni 5% (pi procent) akcji Spółki, ----------------------------------------------------------------e) nie jest osob blisk dla adnego z akcjonariuszy Spółki posiadaj cych 5% (pi procent) lub wi cej
akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy b d cych osobami fizycznymi), -------------------------------------------f) nie jest członkiem organów jednostki zale nej od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o
rachunkowo ci, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------g) nie jest osob blisk dla członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku
Szefa Zespołu lub wy szym, ----------------------------------------------------------------------------------------------h) nie pobiera w Spółce wynagrodzenia z adnego tytułu, poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w
Radzie Nadzorczej Spółki, ------------------------------------------------------------------------------------------------i) nie jest pracownikiem lub członkiem organu akcjonariusza Spółki, posiadaj cego 5% (pi procent) lub
wi cej akcji Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Za osob blisk , dla potrzeb postanowie Statutu - uznaje si mał onka, wst pnych, zst pnych, rodze stwo,
powinowatych w tej samej linii i stopniu, synow oraz zi cia -------------------------------------------------------------3. Powoływanie w skład Rady Nadzorczej członków, jak równie powoływanie członków Rady Nadzorczej
poprzez głosowanie oddzielnymi grupami reguluje Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki. --------------------4. Je eli mandat członka Rady Nadzorczej wyga nie z przyczyn zewn trznych albo wobec zło enia rezygnacji
przez członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady
Nadzorczej mog w drodze kooptacji powoła nowego członka, który swoje czynno ci b dzie sprawowa do
czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłu ej jednak ni do dnia
upływu kadencji jego poprzednika. W skład Rady Nadzorczej nie mo e wchodzi wi cej ni jeden członek
powołany na powy szych zasadach. ------------------------------------------------------------------------------------------5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyj tkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden
rok.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Przewodnicz cego i Wiceprzewodnicz cego wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym bezwzgl dn
wi kszo ci głosów oddanych.-------------------------------------------------------------------------------------------------7. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodnicz cy Rady Nadzorczej, a w razie
jego nieobecno ci Wiceprzewodnicz cy. -------------------------------------------------------------------------------------8. Posiedzenie Rady Nadzorczej mo e by zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny si
odby co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie mo e by zwołane w ka dej
chwili. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Przewodnicz cy Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecno ci Wiceprzewodnicz cy zwołuje posiedzenie
Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarz du Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
Posiedzenie powinno by zwołane w ci gu dwóch tygodni od chwili zło enia wniosku.------------------------------10. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje si za uprzednim 3 (trzy) dniowym powiadomieniem listem
poleconym, chyba e wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyra pisemn zgod na odbycie posiedzenia bez
zachowania powy szego terminu. ---------------------------------------------------------------------------------------------11. Posiedzenia Rady Nadzorczej mog si odbywa za po rednictwem telefonu, a tak e innych rodków
bezpo redniego porozumiewania si na odległo w sposób umo liwiaj cy wzajemne porozumienie wszystkich
uczestnicz cych w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podj te na tak odbytym posiedzeniu
b d wa ne pod warunkiem, e wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o tre ci projektu
uchwały. W takim przypadku przyjmuje si , e miejscem odbycia posiedzenia i sporz dzenia protokołu jest
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miejsce pobytu Przewodnicz cego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecno ci Wiceprzewodnicz cego,
je eli posiedzenie odbywało si pod jego przewodnictwem. Członkowie Rady Nadzorczej mog bra udział w
podejmowaniu uchwał, oddaj c swój głos za po rednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyj tkiem
spraw wprowadzonych do porz dku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ------------------------------------------12. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych wa nym interesem Spółki lub
spraw nie cierpi c zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mog by powzi te w drodze pisemnego głosowania
zarz dzonego przez Przewodnicz cego lub w razie jego nieobecno ci Wiceprzewodnicz cego, je eli wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej wyra pisemn zgod na powy szy sposób głosowania. Za dat uchwały uwa a
si dat zło enia ostatniego podpisu. ------------------------------------------------------------------------------------------13. Podejmowanie uchwał w trybie okre lonym w ust pach 11 i 12 nie dotyczy powołania, odwołania i
zawieszania w czynno ciach członków Zarz du.----------------------------------------------------------------------------14. Z zastrze eniem poni szego § 18 ust p 2 dla wa no ci uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie
na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z § 14 ust p 9 powy ej. ------------------------------------------§ 15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalno ci Spółki. ----------------------------------------------------2. Do obowi zków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał nale y: -------------------a) ocena z ko cem ka dego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodno ci z
ksi gami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, ---------------------------------------------------------------------b) ocena sprawozdania Zarz du oraz wniosków Zarz du co do podziału zysków i pokrycia strat, ------------------c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozda pisemnych z wyników ocen, o którym mowa w
punkcie a i b, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) zawieszanie z wa nych powodów w czynno ciach poszczególnych lub wszystkich członków Zarz du Spółki,
e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynno ci członków Zarz du, nie
mog cych sprawowa swoich czynno ci, ------------------------------------------------------------------------------------f) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarz du i na jego wniosek wynagrodzenia członków Zarz du Spółki, g) zatwierdzenie regulaminu Zarz du Spółki, -------------------------------------------------------------------------------h) wyra anie zgody na tworzenie nowych spółek oraz zbycie przez Spółk posiadanych akcji, udziałów lub praw
udziałowych, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i) wyra anie zgody na nabycie przez Spółk akcji, udziałów lub praw udziałowych innych podmiotów
gospodarczych, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------j) wyra anie zgody na nabycie przez Spółk rodków trwałych o warto ci nabycia wy szej ni 10% warto ci
kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzie dokonywania czynno ci, nie przewidzianych w bud ecie
zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, ---------------------------------------------------------------k) wyra anie zgody na zbycie składników maj tku trwałego Spółki - o warto ci ewidencyjnej przekraczaj cej, w
jednym roku obrotowym, kwot 1.000.000,- (jeden milion) złotych, nie przewidzianych w bud ecie
zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki ---------------------------------------------------------------l) przyj cie regulaminu inwestowania przez Spółk wolnych rodków pieni nych, ----------------------------------m) zatwierdzanie rocznego bud etu kosztów funkcjonowania Spółki, --------------------------------------------------n) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki; ------------------------------------------o) wyra anie zgody na zaci ganie przez Spółk : ---------------------------------------------------------------------------(1) po yczek i kredytów ponad kwot wi ksz ni 25% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzie
dokonywania czynno ci; -------------------------------------------------------------------------------------------------------(2) na udzielanie przez Spółk por cze oraz na zaci ganie przez Spółk zobowi za z tytułu gwarancji i innych
zobowi za pozabilansowych, z wyj tkiem czynno ci słu cych zabezpieczeniu zobowi za własnych Spółki
ponad kwot wi ksz ni 25% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzie dokonywania czynno ci; ----(3) wyra anie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obci e
maj tku Spółki; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------p) wiadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółk i jakiekolwiek podmioty powi zane ze spółk na rzecz
członków zarz du; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------r) wyra enia zgody na zawarcie przez Spółk lub podmiot od niej zale ny umowy z podmiotem powi zanym ze
Spółk , członkiem Rady Nadzorczej albo Zarz du oraz z podmiotami z nimi powi zanymi.-------------------------§ 16 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Członkowie Rady Nadzorczej mog wykonywa swe prawa i obowi zki osobi cie, przez pełnomocnika lub
przekazywa swoje decyzje przy wykorzystaniu rodków bezpo redniego porozumiewania si na odległo .-----2. Regulamin Rady Nadzorczej Spółki okre la szczegółowo tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin Rady
Nadzorczej zatwierdza uchwał Walne Zgromadzenie. --------------------------------------------------------------------3. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. --------------------------------------92
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§ 17 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rada mo e oddelegowa ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynno ci
nadzorczych. Członkowie ci otrzymuj osobne wynagrodzenie, którego wysoko ustala Walne Zgromadzenie.
Członków tych obowi zuje zakaz konkurencji, któremu podlegaj członkowie Zarz du Spółki. --------------------§ 18 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Do podj cia uchwały przez Rad Nadzorcz Spółki wymagana b dzie bezwzgl dna wi kszo głosów w
obecno ci wi cej ni połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko
podj ciu uchwały głos decyduj cy b dzie miał Przewodnicz cy Rady Nadzorczej, za w przypadku jego
nieobecno ci - Wiceprzewodnicz cy Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------2. W przypadku podejmowania uchwał w sprawach, o których mowa w § 15 ust.2 lit. i) oraz w sprawach
dotycz cych zbycia przez Spółk posiadanych akcji, udziałów lub praw udziałowych, wymagana b dzie
wi kszo 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych w obecno ci wi cej ni połowy członków Rady Nadzorczej.--3. Z zastrze eniem postanowie § 18 ust. 1 i 2 Statutu, dla wa no ci uchwał w nast puj cych sprawach
wymagana b dzie zgoda wi kszo ci niezale nych członków Rady Nadzorczej: ---------------------------------------a) wiadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółk i jakiekolwiek podmioty powi zane ze spółk na rzecz
członków zarz du; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) wyra enia zgody na zawarcie przez spółk lub podmiot od niej zale ny istotnej umowy z podmiotem
powi zanym ze spółk , członkiem Rady Nadzorczej albo Zarz du oraz z podmiotami z nimi powi zanymi; -----c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki. --------------------4. Uchwały Rady Nadzorczej powinny by protokołowane. Protokoły podpisuj obecni członkowie Rady. W
protokołach nale y poda porz dek obrad oraz wymieni nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej,
bior cych udział w posiedzeniu, liczb głosów oddanych na poszczególne uchwały, poda sposób
przeprowadzania głosowania i wynik. ----------------------------------------------------------------------------------------5. Do protokołów winny by doł czone odr bne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu
oraz nadesłane pó niej sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady. ---------------------------------------C. Walne Zgromadzenie
§ 19 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Walne Zgromadzenie mo e by Zwyczajne lub Nadzwyczajne. ------------------------------------------------------2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz d w ci gu sze ciu miesi cy po zako czeniu roku obrotowego.
§ 20 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz d dla rozpatrzenia spraw wymagaj cych niezwłocznego
postanowienia: z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek
akcjonariuszy, reprezentuj cych ł cznie co najmniej 10 % (dziesi procent) kapitału zakładowego. --------------2. Zarz d zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ci gu 14 dni od zgłoszenia takiego wniosku. W razie
bezczynno ci Zarz du do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza. 3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien okre la sprawy wnoszone pod jego
obrady, oraz powinien by uzasadniony. -------------------------------------------------------------------------------------4. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia okre la Regulamin Walnego Zgromadzenia, uchwalony
przez Walne Zgromadzenie. ---------------------------------------------------------------------------------------------------§ 21 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Je eli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowi inaczej Walne Zgromadzenie jest wa ne bez
wzgl du na ilo reprezentowanych na nim akcji. --------------------------------------------------------------------------2. Walne Zgromadzenie mo e podj uchwały, tak e bez formalnego zwołania, je eli cały kapitał zakładowy jest
reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do
postawienia poszczególnych spraw na porz dku obrad. -------------------------------------------------------------------3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadaj bezwzgl dn wi kszo ci oddanych głosów, o ile przepisy
Kodeksu spółek handlowych nie przewiduj inaczej. ----------------------------------------------------------------------4. Walne Zgromadzenie mo e zarz dza przerwy w obradach wi kszo ci dwóch trzecich głosów. Ł cznie
przerwy nie mog trwa dłu ej ni trzydzie ci dni. ------------------------------------------------------------------------§ 22 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagaj : -------------------------------------------------------------------------------a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz du i Rady Nadzorczej z działalno ci Spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowi zków; ------------------------------------------------------------------------------------------b) wszelkie postanowienia dotycz ce roszcze o naprawienie szkody wyrz dzonej przy zawi zywaniu Spółki lub
sprawowaniu zarz du albo nadzoru; ------------------------------------------------------------------------------------------c) zbycie i wydzier awienie przedsi biorstwa oraz ustanowienie na nim prawa u ytkowania; -----------------------93
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d) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwsze stwa; -------------------------------------------------e) podział zysku lub pokrycie strat, okre lenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty
dywidendy; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f) dokonanie zmian w Statucie Spółki; ---------------------------------------------------------------------------------------g) podwy szenie lub obni enie kapitału zakładowego Spółki; ------------------------------------------------------------h) rozwi zanie i likwidacja Spółki; -------------------------------------------------------------------------------------------i) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, za wyj tkiem kooptacji; --------------------------------------------j) inne sprawy przewidziane kodeksem spółek handlowych. --------------------------------------------------------------§ 23 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Walne Zgromadzenia odbywaj si w Łodzi lub w Warszawie. ----------------------------------------------------------V. POSTANOWIENIA KO COWE
§ 24 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, e pierwszy rok obrotowy Spółki ko czy si 31
grudnia 2008 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Rozwi zanie Spółki nast puje po przeprowadzeniu likwidacji. -------------------------------------------------------3. Likwidacj prowadzi si pod firm Spółki z dodatkiem w likwidacji. ------------------------------------------------4. Likwidatorami s członkowie Zarz du chyba, e uchwała Walnego Zgromadzenia postanowi inaczej.----------5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem maj zastosowanie przepisy Kodeksu spółek
handlowych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tre

podj tych przez Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. uchwał w sprawie zmian statutu Spółki, nie

zarejestrowanych przez s d.
Wyci g z Aktu notarialnego Repertorium A Nr 4230/2007 z dnia 20 listopada 2007 roku o podwy szeniu
kapitału zakładowego Spółki MakoLab S.A
Uchwała nr 4
Spółki MakoLab S.A. z siedzib w Łodzi
z dnia 20 listopada 2007 roku
w sprawie zmiany
§ 7 ust. 1 Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Makolab S.A. działaj c na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, wprowadza nast puj c zmian w Statucie Spółki:
§ 7 ust. 1 Statutu w brzmieniu:
„§ 7.1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 550.000.00 (pi set pi dziesi t tysi cy) złotych, i dzieli si na
5.500.000 (pi

milionów pi set tysi cy) akcji na okaziciela serii A, o warto ci nominalnej po 0,10 zł (dziesi )

groszy ka da o numerach od 1 do 5.500.000.”
otrzymuje nowe, nast puj ce brzmienie:
„§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 707.473(słownie: siedemset siedem tysi cy czterysta siedemdziesi t
trzy) złote i dzieli si

na 7.074.730 (słownie: siedem milionów siedemdziesi t cztery tysi ce siedemset

trzydzie ci) akcji o warto ci nominalnej 0,10 złotego (zero złotych dziesi
a)

groszy) ka da, w tym:

5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

b) 200.017 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c)

1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d) 274.713 akcji zwykłych na okaziciela serii D”
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicz cy stwierdził, e Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MakoLab Spółki Akcyjnej, z siedzib w Łodzi przy 5.500.000 głosach „za”
podj to nast puj c uchwał .
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Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm Makolab S.A. z siedzib w Łodzi
z dnia 20 listopada 2007 roku
w sprawie zmiany
§ 7 ust. 14 i 15 Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MakoLab S.A., działaj c na podstawie art. 430
§ 1 Kodeksu spółek handlowych, wprowadza nast puj c zmian w Statucie Spółki:
§ 7 ust. 14 i 15 Statutu w brzmieniu;
„ 14. Upowa nia si Zarz d do podwy szenia kapitału zakładowego o ł czn kwot nie wy sz ni 412.500,(czterysta dwana cie tysi cy pi set) złotych (kapitał docelowy). W ramach tego upowa nienia Zarz d mo e
dokona jedego lub wi kszej liczby podwy sze .
15. W granicach kapitału docelowego Zarz d Spółki jest upowa niony, przez okres nie dłu szy ni 3(trzy) lata
do podwy szenia kapitału zakładowego. Zarz d Spółki nie mo e wydawa akcji uprzywilejowanych lub
przyznawa akcjonariuszowi osobistych uprawnie , o których mowa w art. 35 Kodeksu spółek
handlowych. Za zgod Rady Nadzorczej Zarz d mo e wydawa w ramach kapitału docelowego akcje za
wkłady niepieni ne. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest równie dla ustalenia przez Zarz d ceny
emisyjnej”
otrzymuj c nowe, nast puj ce brzmienie:
„14. Upowa nia si Zarz d, przez okres nie dłu szy ni 3 (trzy) lata, do podwy szenia kapitału zakładowego o
ł czn kwot nie wy sz ni 530.604.00 (pi set trzydzie ci tysi cy sze set cztery) złote (kapitał docelowy). W
ramach tego upowa nienia Zarz d mo e dokona jednego lub wi kszej liczby podwy sze .
a)

Zarz d Spółki nie mo e wydawa akcji uprzywilejowanych lub przyznawa akcjonariuszowi
osobistych uprawnie , o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych,

b) Za zgod Rady Nadzorczej Zarz d mo e wydawa w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady
niepieni ne
c)

Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest równie dla ustalenia przez Zarz d ceny emisyjnej.
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15. Akcje emisji obj tych w trybie okt. 14 maj posta niematerialn , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538). Zarz d jest upowa niony i
zobowi zany do:
a)

zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Warto ciowych S.A. - w
szczególno ci umowy uczestnictwa oraz umowy rejestracji akcji nowych emisji,

b) zło enia do Gieldy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. wniosku o wprowadzenie do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu instrumentów finansowych, o których mowa w pkt 14 oraz zło enia
wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia obrotu ww. instrumentów w alternatywnym systemie obrotu,
c)

zło enia odpowiednich wniosków lub zawiadomie do Komisji Nadzoru Finansowego”.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicz cy stwierdził, e Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia
Akcjonariuszy MakoLab Spółki Akcyjnej, z siedzib w Łodzi przy 5.500.000 głosach „za” podj to nast puj c
ucwał :
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm Makolab S.A. z siedzib

w Łodzi

z dnia 20 listopada 2007 roku
w sprawie zmiany § 16 ust. 2 Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie wprowadza nast puj c zmian w Statucie Spółki:
§ 16 ust. 2 Statutu w brzmieniu:
„2. Regulamin Rady Nadzorczej Spółki okre la szczegółowo tryb działania Rady Nadzorczej, Regulamin Rady
Nadzorczej zatwierdza uchwał Walne Zgromadzenie.”
Otrzymuje nowe, nast puj ce brzmienie:
„2. Regulamin Rady Nadzorczej Spółki okre la szczegółowo tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin Rady
Nadzorczej uchwala pierwsza Rada Nadzorcza w składzie pi cioosobowym. Zmiana Regulaminu Rady
Nadzorczej wymaga formy uchwały Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie mo e uchwali Regulamin Rady
Nadzorczej, który staje si

obowi zuj cy. Zmian

Regulaminu przyj tego w drodze uchwały Walnego

Zgromadzenia musi zatwierdzi Walne Zgromadzenie:
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicz cy stwierdził, e Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy MakoLab Spółki Akcyjnej, z siedzib w Łodzi przy 5.500.000 głosach „za” podj ło nast puj c
uchwał .
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Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm Makolab S.A. z siedzib

w Łodzi

z dnia 20 listopada 2007 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Jerzego Karasiuka.

2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicz cy stwierdził, e Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy MakoLab Spółki Akcyjnej, z siedzib w Łodzi przy 5.500.000 głosach „za” podj ło nast puj c
uchwał .

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm Makolab S.A. z siedzib

w Łodzi

z dnia 20 listopada 2007 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Piotr Nadolski.

2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicz cy stwierdził, e Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy MakoLab Spółki Akcyjnej, z siedzib w Łodzi przy 5.500.000 głosach „za” podj ło nast puj c
uchwał .

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firm MakoLab S.A. z siedzib w Łodzi
z dnia 17 grudnia 2007 roku
w sprawie zmiany §24 ust. 1 Statutu Spółki
W zwi zku z oczywist pomyłk w kontek cie wymaga sprawozdawczych stawianych spółkom notowanym na
rynku regulowanym NewConnect Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. wprowadza nast puj c
zmian w Statucie Spółki:
§24 ust. 1 Statutu w brzmieniu:
„§24 ust. 1 Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, e pierwszy rok obrotowy Spółki ko czy
si 31 grudnia 2008 roku”
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Otrzymuje nowe, nast puj ce brzmienie:
„§24 ust. 1 Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, e pierwszy rok obrotowy Spółki ko czy
si 31 grudnia 2007 roku”.
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Zał cznik nr 3 DEFINICJE I OBJA NIENIA SKRÓTÓW
Akcjonariusz

Uprawniony z Akcji Spółki

Autoryzowany Doradca
Dokument
informacyjny

Ruci ski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o. o.
Niniejszy dokument zawieraj cy szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i
finansowej Emitenta oraz o papierach warto ciowych, zwi zany z akcjami serii C
oraz wprowadzeniem ich do obrotu w alternatywnym systemie

Dz.U.

Dziennik Ustaw

euro

Euro – jednostka monetarna obowi zuj ca w Unii Europejskiej

Giełda, GPW

Giełda Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.

ASO, Alternatywny
System Obrotu,
NewConnect
KDPW, KDPW S.A.,
Depozyt
Kodeks Spółek
Handlowcy, KSH, ks.
Komisja Nadzoru
Finansowego, KNF
KRS

Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o obrocie,
organizowany przez Giełd Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.
Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych Spółka Akcyjna z siedzib w
Warszawie
Ustawa z dnia 15 wrze nia 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.
1037 ze zm.)
Komisja Nadzoru Finansowego
Krajowy Rejestr S dowy

MSR

Mi dzynarodowe Standardy Rachunkowo ci

NWZ, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie
Organizator
Alternatywnego
Systemu Obrotu
PKB

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makolab S.A.

Produkt Krajowy Brutto

PKD

Polska Klasyfikacja Działalno ci

PLN, zł, złoty

Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Nadzorcza, RN

Rada Nadzorcza Makolab S.A.

Spółka, Emitent,
Makolab, Firma
UE

Makolab Spółka Akcyjna z siedzib w Łodzi

Spółka akcyjna Giełda Papierów Warto ciowych w Warszawie

Unia Europejska

UOKiK
USD

Urz d Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dolar ameryka ski, waluta obowi zuj ca na terytorium Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej

Ustawa o obrocie
instrumentami
finansowymi
Ustawa o ochronie
konkurencji i
konsumentów

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (Dz.U. Nr 183 poz. 1538)
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. 2007 Nr 50 poz. 331)

100

Dokument informacyjny

Ustawa o ofercie
publicznej

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

Ustawa o podatku
dochodowym od osób
fizycznych
Ustawa o podatku
dochodowym od osób
prawnych
Ustawa o
rachunkowo ci
UoR
VAT

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
jednolity : Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz.176, z pó n. zmianami)

WZA, Walne
Zgromadzenie
Zarz d, Zarz d Spółki,
Zarz d Emitenta

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2000 roku, Nr 41, poz. 299 z pó n. zmianami)
Ustawa z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (tekst jednolity: Dz. U. Nr 173,
poz. 1807 z pó n. zmianami)
Podatek od towarów i usług
Walne Zgromadzenie Makolab S.A.
Zarz d Makolab S.A.

101

