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ISTOTNE INFORMACJE
Definicje i terminologia
Terminy pisane w Dokumencie wielkimi literami, o ile nie zostały zdefiniowane inaczej w treści Dokumentu, mają
znaczenie nadane im w rozdziale „Definicje i objaśnienia skrótów”. Niektóre terminy branżowe oraz inne
wyrażenia używane w Dokumencie zostały wyjaśnione w rozdziale „Definicje i objaśnienia skrótów”.
O ile nie wskazano inaczej, oświadczenia wyrażające przekonania, oczekiwania, szacunki i opinie Spółki lub
kierownictwa odnoszą się do przekonań, oczekiwań, szacunków i opinii Zarządu.
Zastrzeżenia
Informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej.
Zaleca się, aby każdy przyszły inwestor uzyskał poradę swoich doradców prawnych, finansowych lub
podatkowych w kwestiach prawnych, finansowych lub podatkowych.
Dane makroekonomiczne, branżowe i statystyczne
W Dokumencie Informacyjnym mogą być przedstawione wybrane dane dotyczące sektora gospodarki i rynku
pochodzące z publicznie dostępnych źródeł informacji, w tym oficjalnych źródeł branżowych, jak również z innych
źródeł zewnętrznych, które Spółka uważa za wiarygodne. Takie informacje, dane i statystyki mogą być
przybliżone, szacunkowe lub zawierać zaokrąglone liczby. Należy podkreślić, że w każdym przypadku dane
makroekonomiczne i statystyczne oraz dane źródłowe, na których one bazują, mogły nie zostać opracowane w
ten sam sposób, co tego rodzaju statystyki opracowywane w innych krajach. Nie można również zapewnić, że
osoba trzecia stosująca odmienne metody zbierania danych, ich analizy oraz ich przetwarzania uzyskałaby takie
same wyniki. Informacje na temat rynku, jak również pewne informacje branżowe i trendy branżowe, a także
informacje na temat pozycji rynkowej Spółki i Grupy zawarte w Dokumencie Informacyjnym zostały opracowane i
oszacowane na podstawie założeń, które Zarząd uznał za rozsądne, jak również na podstawie danych
zaczerpniętych z raportów opracowanych na zlecenie Grupy przez osoby trzecie lub danych z innych publicznie
dostępnych źródeł, publikacji branżowych lub ogólnych. Źródło pochodzenia informacji zewnętrznych podawane
jest każdorazowo w przypadku użycia takich informacji w Dokumencie Informacyjnym. Opracowując, wyszukując i
przetwarzając dane makroekonomiczne, rynkowe, branżowe lub inne dane zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych,
takich jak publikacje rządowe, publikacje osób trzecich, branżowe lub ogólne, Spółka nie dokonywała ich
weryfikacji. W przypadku informacji pochodzących od osób trzecich, które znajdują się w Dokumencie
Informacyjnym, informacje te zostały dokładnie przytoczone, oraz w zakresie, w jakim Spółka jest w stanie
stwierdzić oraz ustalić na podstawie informacji pochodzących od osób trzecich, nie pominięto żadnych faktów,
których pominięcie mogłoby sprawić, że informacje pochodzące od osób trzecich byłyby niedokładne bądź
wprowadzałyby w błąd.
Publikacje branżowe, co do zasady, zawierają stwierdzenia, że zawarte w nich informacje zostały uzyskane ze
źródeł, które uważa się za wiarygodne, lecz nie ma gwarancji, iż dane takie są w pełni dokładne i kompletne.
Podczas sporządzania Dokumentu Informacyjnego Spółka nie przeprowadziła niezależnej weryfikacji informacji
pochodzących od osób trzecich. Nie przeprowadzono również analizy adekwatności metodologii wykorzystanej
przez te osoby trzecie na potrzeby opracowania takich danych lub dokonania szacunków. Spółka nie jest w stanie
zapewnić, że informacje takie są dokładne albo, w odniesieniu do szacunkowych danych, że szacunki takie
zostały sporządzone na podstawie poprawnych danych i założeń, ani że szacunki te okażą się trafne. Spółka nie
zamierza i nie zobowiązuje się do uaktualniania danych dotyczących branży lub rynku, zaprezentowanych w
Dokumencie Informacyjnym, z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości
Dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie oświadczenia, inne niż oświadczenia
dotyczące faktów, które miały miejsce w przeszłości, w tym m.in. oświadczenia, w których, przed którymi, lub po
których występują wyrazy takie jak „cele”, „sądzi”, „przewiduje”, „dąży”, „zamierza”, „będzie”, „może”,
„uprzedzając”, „byłby”, „mógłby”, albo inne podobne wyrażenia lub ich zaprzeczenia. Stwierdzenia dotyczące
przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych wydarzeń, działań lub ich efektów obarczonych ryzykiem i
niepewnością. Zrealizowanie się stwierdzeń dotyczących przyszłości jest uzależnione od wielu ważnych
czynników będących poza kontrolą Grupy, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki i pozycja finansowa oraz
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perspektywy i rozwój Grupy będą się istotnie różniły od wyników, pozycji finansowej, osiągnięć i rozwoju
przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Podane przez Emitenta stwierdzenia dotyczące
przyszłości opierają się na wielu założeniach dotyczących strategii, obecnej i przyszłej działalności Grupy oraz
otoczenia, w którym Grupa prowadzi działalność i będzie prowadziła działalność w przyszłości. Niektóre, lecz nie
wszystkie czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, osiągnięcia i rozwój Grupy będą różniły się
od tych opisanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, zostały opisane w rozdziale „Czynniki ryzyka” oraz
w innych rozdziałach Dokumentu.
Stwierdzenia dotyczące przyszłości są aktualne jedynie na dzień sporządzenia Dokumentu. Oprócz obowiązków
wynikających z przepisów prawa, Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu lub Regulaminu Giełdy, Spółka
nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji jakichkolwiek stwierdzeń
dotyczących przyszłości zamieszczonych w Dokumencie w związku z pojawieniem się nowych informacji,
wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.
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1. Wstęp
DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI NEXTBIKE POLSKA S.A.
1.1

Dane

Firma:

NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa

Telefon:

22 208 99 90

Adres poczty elektronicznej:

biuro@nextbike.pl

Strona internetowa:

https://nextbike.pl

Oświadczenie Emitenta
Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oraz przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki
stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym,
oraz nie pominięto w jego treści żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę
instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z
udziałem w obrocie tymi instrumentami.

1.2

Instrumenty finansowe będące przedmiotem wprowadzenia

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wprowadza się do obrotu 255.000 akcji zwykłych na
okaziciela oznaczonych jako akcje serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 51.000 akcji
zwykłych na okaziciela oznaczonych jako akcje serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).
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2. Czynniki ryzyka
Przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji w akcje Emitenta, Inwestor powinien przeanalizować dokładnie
wszelkie potencjalne ryzyka dotyczące działalności Emitenta, otoczenia, w jakim funkcjonuje oraz inwestowania
na rynku kapitałowym. Wystąpienie jednego bądź kilku z wymienionych poniżej ryzyk może negatywnie wpłynąć
na działalność Spółki lub Grupy, a w szczególności na jej sytuację gospodarczą, finansową, majątkową,
perspektywy rozwoju. Należy mieć świadomość, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności
gospodarczej, ryzyka opisane poniżej nie są jedynymi, na jakie narażona jest Spółka i Grupa. Należy założyć, że
mogą istnieć jeszcze inne ryzyka, które w opinii Emitenta nie są obecnie istotne lub których Emitent nie
zidentyfikował, a mogłyby wywołać wyżej wymienione skutki. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej
kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia, ani oceną ich ważności.

2.1
2.1.1

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Sytuacja finansowa Grupy jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Polski. Bezpośredni i pośredni wpływ
na wyniki finansowe uzyskane przez Grupę mają m.in.: dynamika wzrostu PKB, inflacja, polityka monetarna i
podatkowa państwa, charakterystyka demograficzna populacji, dostępność i stopień wykorzystania funduszy
unijnych, stopień zadłużenia polskich samorządów. Zarówno wyżej wymienione czynniki, jak i kierunek oraz
poziom ich zmian, mają wpływ na realizację założonych przez Grupę celów. Istnieje ryzyko, że pogorszenie
jednego lub wielu czynników makroekonomicznych mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację
finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy lub cenę rynkową akcji.
2.1.2

Ryzyko związane z krajowym i międzynarodowym otoczeniem prawnym

Grupa jest narażona na ryzyko zmian regulacji w otoczeniu prawnym, w którym Grupa prowadzi działalność lub
działalność prowadzą jej partnerzy. Regulacje prawne mogą ulegać zmianom, a przepisy prawa nie zawsze są
stosowane przez sądy oraz organy administracji publicznej w sposób jednolity. Niektóre budzą wątpliwości
interpretacyjne ze względu na ich niejednoznaczność, co rodzi ryzyko nałożenia kar administracyjnych lub
finansowych w przypadku przyjęcia niewłaściwej wykładni prawnej. Przepisy prawne dotyczące prowadzenia
działalności gospodarczej, które w ostatnich latach ulegały częstym zmianom, to przede wszystkim: prawo pracy,
prawo ubezpieczeń społecznych, prawo handlowe oraz prawo komunikacyjne. W szczególności w przyszłości
zmianom mogą ulegać przepisy dotyczące kluczowych dziedzin działalności Grupy jak bezpieczeństwa ruchu
drogowego oraz prawo zamówień publicznych. Ograniczeniu mogą ulec też możliwości umieszczania reklam w
przestrzeni miejskiej. Nie można wykluczyć, że zmiany przepisów prawa będą miały negatywny wpływ na Grupę.
Wystąpienie jednego lub kilku z powyższych ryzyk może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację
finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy lub cenę rynkową akcji.
2.1.3

Ryzyko zmian regulacji podatkowych

Polski system podatkowy podlega częstym zmianom. Ponadto niektóre przepisy prawa podatkowego są niejasne,
ich interpretacja często nie jest jednoznaczna, a praktyka organów podatkowych często nie jest jednolita. W
szczególności pojawiają się liczne wątpliwości co do interpretacji przepisów prawa podatkowego.
Ze względu na częste zmiany przepisów prawa podatkowego oraz różne interpretacje tych przepisów, ryzyko
związane z polskimi przepisami podatkowymi może być wyższe niż w innych jurysdykcjach podatkowych.
Nie można zapewnić, że nie zajdą zmiany w przepisach prawa podatkowego które będą niekorzystne dla Grupy,
ani że polskie organy podatkowe nie przyjmą odmiennej albo niekorzystnej interpretacji przepisów prawa
podatkowego. Skutkiem tego mogą być spory z organami podatkowymi, podważenia przez nie rozliczeń
podatkowych Grupy, a także naliczenie zaległych kwot podatków i kar.
Wystąpienie jednego lub kilku z powyższych ryzyk może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację
finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy lub cenę rynkową akcji
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Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta

2.2
2.2.1

Ryzyko związane z oparciem działalności Emitenta na licencji Nextbike GmbH

Działalność Grupy w Polsce jest w znacznej mierze oparta na umowie licencyjnej z Nextbike GmbH, która została
opisana w punkcie 5.16.1. W oparciu o tę umowę Grupa dostarcza miastom systemy rowerowe, co jest głównym
przedmiotem jej działalności. W konsekwencji Spółka w zakresie dostawy i operowania systemami rowerowymi
jest zależna od Nextbike GmbH. Niewywiązanie się przez Nextbike GmbH z umowy, lub opóźnienia w dostawie
rowerów mogą mieć istotny negatywny wpływ na możliwość wywiązania się Grupy z jej zobowiązań umownych.
W przypadku rozwiązania umowy bez względu na przyczynę, w szczególności w wypadku likwidacji lub upadłości
Nextbike GmbH, Grupa może nie być w stanie płynnie kontynuować działalności lub kontynuacja może być
połączona ze zwiększonym nakładem środków.
Umowa licencyjna nie do końca precyzyjnie reguluje niektóre zagadnienia i mogą powstać spory w zakresie jej
stosowania, w szczególności mogą powstać wątpliwości, czy umowy które Spółka zawiera z miastami są spójne z
umową z Nextbike GmbH. Ponadto, mimo że umowa z Nextbike GmbH zawiera postanowienia dotyczące
odpowiedzialności Nextbike GmbH za wadliwość dostarczonych rowerów, Grupa może nie być w stanie
przerzucić wszystkich roszczeń z tego tytułu na Nextbike GmbH.
Wystąpienie jednego lub kilku z powyższych ryzyk może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację
finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy lub cenę rynkową akcji.
2.2.2

Ryzyko niepowodzenia strategii Emitenta

Celem strategicznym Emitenta jest wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy, którego przejawem będzie istotne
zwiększenie generowanych wyników finansowych. Oczekiwany wzrost wyników Spółki powinien nastąpić, dzięki
realizacji następujących celów strategicznych:
(i)

utrzymaniu pozycji lidera na dynamicznie rozwijającym się krajowym rynku miejskich systemów
rowerowych,

(ii)

zapewnieniu najwyższej jakości systemów rowerowych i usług dla partnerów publicznych,
prywatnych i użytkowników,

(iii)

wzrostowi efektywności prowadzonej działalności dzięki rosnącej skali i optymalizacji procesów
biznesowych w Spółce,

(iv)

wzrostowi przychodów ze źródeł innych niż polskie samorządy.

Pomimo podejmowania przez Zarząd Spółki wszelkich możliwych działań ukierunkowanych na realizację celów
strategicznych Spółki (co należy traktować jako zobowiązanie do działania z najwyższą starannością wymaganą
od osób profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem spółkami kapitałowymi, a nie jako gwarancję realizacji
powyższych zamierzeń) istnieje ryzyko niepowodzenia strategii Emitenta. Na osiągnięcie zamierzonych przez
Spółkę celów strategicznych ma bowiem wpływ wiele czynników zewnętrznych, niezależnych od Emitenta, które
pomimo działania z najwyższą starannością i według najwyższych profesjonalnych standardów mogą
przeszkodzić w realizacji strategii, a w szczególności:
- zmiana preferencji miast w obszarze rozwoju i finansowania miejskich systemów rowerowych,
- pogorszenie pozycji konkurencyjnej spółki w postępowaniach przetargowych,
- ograniczenia technologiczne lub prawne lub inne utrudniające współpracę z partnerami prywatnymi,
- intensyfikacja konkurencji na rynkach, na których Emitent operuje lub zamierza operować,
- brak lub niewystarczająca liczba odpowiednio wykwalifikowanych pracowników odpowiedzialnych za realizację
strategii Emitenta.
Wystąpienie opisanych czynników może negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki
finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta. Ponadto przy ocenie szans realizacji przez Emitenta jego celów
strategicznych nie jest możliwe wykluczenie czynników zależnych od Emitenta, takich jak błędy zarządcze we
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wdrażaniu strategii, błędów w ocenie sytuacji na rynku i podjęcia na jej podstawie nietrafnych decyzji, które mogą
negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju Grupy.
2.2.3

Ryzyko wystąpienia negatywnych zdarzeń u podmiotów zewnętrznych współpracujących ze
Spółką

Grupa prowadząc działalność gospodarczą korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, w tym w szczególności
Nextbike GmbH (głównego dostawcy technologii i infrastruktury), operatorów telekomunikacyjnych,
podwykonawców odpowiedzialnych za relokację i serwisowanie systemów rowerowych oraz operatorów płatności
odpowiedzialnych za rozliczanie mikrotransakcji z użytkownikami systemów rowerowych. W przypadku
przestojów, strajków, błędów systemowych, awarii, utraty urządzeń bądź oprogramowania, czy też ataku na
systemy komputerowe kontrahentów przez osoby trzecie, Grupa może być narażona na ryzyko przestoju
w swojej działalności operacyjnej, co w konsekwencji może skutkować naruszeniem umów z partnerami
publicznymi i prywatnymi, pogorszeniem reputacji Grupy i utratą klientów, a także mieć istotny niekorzystny wpływ
na działalność, wyniki, sytuację lub perspektywy rozwoju Grupy.
2.2.4

Ryzyko związane z procesem pozyskiwania kontraktów w drodze przetargów

Działalność Grupy charakteryzuje się tym, że znacząca część przychodów Grupy wynika z umów zawartych z
polskimi miastami w rezultacie wygranych postępowań przetargowych. Umowy z samorządami zawierane są na
czas określony i wymagają przeprowadzania kolejnych przetargów średnio co 3 - 4 lata.
Zgodnie z prawem zamówień publicznych postępowania przetargowe są organizowane w sposób możliwie
konkurencyjny tak, aby zapewnić zamawiającemu możliwość uzyskania jak najlepszych warunków. Warunki
przetargów mogą być ustalane w różny sposób, a uczestniczenie w przetargach wymaga spełnienia szeregu
wymogów formalnych. Aby wygrać dane postępowanie przetargowe trzeba w tym postępowaniu złożyć najlepszą
ofertę.
Grupa korzysta z technologii o danej specyfikacji technicznej i określonych ograniczeniach, posiada określone
udokumentowane doświadczenie i zdolność finansową. Miasto może w postępowaniu przetargowym postawić
takie wymagania, które będą dla Grupy nie do spełnienia lub będą ograniczały konkurencyjność potencjalnej
oferty Grupy. Istnieje ryzyko, że Grupa nie zawsze będzie w stanie w danym postępowaniu przetargowym
uczestniczyć lub złożyć w nim konkurencyjną ofertę i w rezultacie napotka utrudnienia związane z procesem
pozyskiwania nowych kontraktów.
Trudności w pozyskiwaniu nowych kontraktów w drodze przetargów lub unieważnienie umów zawartych z
naruszeniem regulacji przetargowych może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową,
perspektywy rozwoju, wyniki Grupy lub cenę rynkową akcji.
Ponadto proces przetargowy jest procesem długotrwałym. Grupa składając ofertę na realizację dostawy i obsługi
systemów rowerowych może nie móc przewidzieć zmian pozycji kosztowych, w tym związanych z dostawą
rowerów od Nextbike GmbH oraz z koniecznością zapewnienia obsługi przez podwykonawców. Istotna
negatywna zmiana parametrów biznesowych pomiędzy dniem składania oferty w przetargu, a faktycznym
momentem realizacji oferty, może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy
rozwoju, wyniki Grupy lub cenę rynkową akcji.
2.2.5

Ryzyko związane z zawieraniem długoterminowych kontraktów

Umowy zawierane z samorządami na dostawę i obsługę systemów rowerowych mają charakter długoterminowy,
a ich czas trwania wynosi średnio 3 - 4 lata. Popełnienie błędu, w tym polegającego na niedoszacowaniu kosztów
w składanej ofercie, z uwagi na brak możliwości renegocjacji takiej umowy bez konieczności powtórnego
przeprowadzania postępowania przetargowego, może wiązać się z wygenerowaniem na danym kontrakcie
niższej marży niż planowano składając ofertę.
Ponadto w związku z możliwością zaistnienia istotnych zmian kosztów dostawców i podwykonawców, pierwotne
szacunki rentowności kontraktów długoterminowych mogą odbiegać od rentowności, jaka zostanie faktycznie
osiągnięta. Nie można mieć pewności, że w związku ze wzrostem kosztów będących poza kontrolą Grupy, w tym
zdarzeń losowych, osiągane i przewidywane wyniki na realizowanych przez Grupę kontraktach nie ulegną
negatywnym zmianom, a tym samym nie będzie to miało negatywnego wpływu na działalność, sytuację
finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy lub cenę rynkową akcji.
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Ryzyko związane z możliwością nasilenia zjawiska kradzieży i dewastacji rowerów

Umowy na dostawę i obsługę systemów rowerowych zawierane przez Grupę z samorządami określają między
innymi minimalną liczbę i typ: (i) rowerów, (ii) stacji dedykowanych danemu typowi rowerów, (iii) terminali
dedykowanych danemu typowi rowerów, (iv) stojaków dedykowanych danemu typowi rowerów. Grupa jest
zobowiązana zapewnić ich dostępność w okresie obowiązywania umowy. Ponadto Grupa jest zobowiązana do
zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt serwisu i naprawy wszystkich elementów wyposażenia
systemu rowerowego, a w szczególności rowerów, stacji rowerowych, urządzeń i oprogramowania, elementów
systemu łączności oraz systemu rozliczania i płatności.
W związku z powyższym, nasilenie się zjawisk kradzieży i dewastacji infrastruktury rowerowej Emitenta wiązałoby
się z koniecznością ponoszenia przez Grupę dodatkowych kosztów związanych z koniecznością zapewnienia
prawidłowego i zgodnego z umową działania systemu rowerowego, w szczególności związanego z zapewnieniem
określonego poziomu dostępności rowerów.
Wzrost kosztów związanych z nasileniem zjawisk kradzieży i dewastacji rowerów może pogorszyć wyniki
osiągane na realizowanych przez Grupę kontraktach, a tym samym może mieć negatywny wpływ na działalność,
sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy lub cenę rynkową akcji.
2.2.7

Ryzyko związane ze zmianą preferencji zakupowych przez samorządy

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest wdrażanie i zarządzanie systemami bezobsługowych
wypożyczalni rowerów miejskich. Działalność ta realizowana jest na podstawie umów z samorządami. Rozwój
działalności jest możliwy dzięki sprzyjającym trendom związanym m.in. z ekologią, zdrowym trybem życia,
ograniczaniem ruchu spalinowego w centrach miast, rosnącymi problemami z korkami, smogiem i hałasem w
miastach, rozwojem publicznego transportu intermodalnego. Wypracowany model współpracy z samorządami
oparty jest na procedurze przetargowej, w ramach której samorząd wybiera dostawcę i operatora systemu
rowerowego. Miasto pokrywa koszt wynajmu roweru za określony czas użytkowania (przeważnie 20 min). Po
przekroczeniu tego czasu użytkownicy systemu korzystają z systemu odpłatnie.
Istnieje ryzyko, że samorządy zmienią preferencje zakupowe lub ograniczą finansowanie inicjatyw
proekologicznych, w tym systemów rowerowych. Zmniejszenie zamówień ze strony samorządów wpłynęłoby na
zmniejszenie dynamiki wzrostu liczby rowerów w krajowych systemach rowerowych, natomiast ograniczenie
finansowania wypożyczania rowerów (np. skrócenie czasu darmowego korzystania) mogłoby wpłynąć na
ograniczenie zainteresowania końcowych użytkowników tym typem transportu publicznego.
Ponadto istnieje ryzyko, że samorządy będą dążyły do zmiany istniejącego i sprawdzonego modelu działalności
operatorów systemów rowerowych, m.in. nie jest wykluczone, że zaczną samodzielnie rozwijać systemy
rowerowe, co może doprowadzić do wzrostu konkurencyjności na rynku.
Wystąpienie jednego lub kilku z powyższych ryzyk może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację
finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy lub cenę rynkową akcji.
2.2.8

Ryzyko związane z wpływem koniunktury na przychody ze źródeł prywatnych

Około 20% przychodów w 2016 r. Grupa uzyskała dzięki współpracy z partnerami prywatnymi zainteresowanymi
reklamowaniem się na rowerach Emitenta, posiadaniem prywatnych stacji rowerowych, korzystaniem z
infrastruktury posiadanej przez Grupę lub dostępem do użytkowników systemów obsługiwanych przez Grupę.
W 2017 r. Grupa rozpoczęła współpracę z nowym strategicznym partnerem reklamowym, grupą Citibank, co
powinno wpłynąć na dalszy rozwój tego kanału sprzedaży. Część przychodów ze źródeł prywatnych pochodzi z
programów partnerskich. np. z Benefit Systems, w ramach którego klienci Benefit Systems uprawnieni są do
dłuższego bezpłatnego wypożyczenia roweru.
Istnieje ryzyko, że potencjalne pogorszenie koniunktury na rynku reklamowym, lub innych rynkach na których
działają partnerzy Emitenta, mogłoby w negatywny sposób wpłynąć na poziom przychodów lub marż osiąganych
przez Emitenta w tym segmencie.
Ponadto istnieje ryzyko utrudnienia komercjalizacji systemów rowerowych na rzecz partnerów prywatnych z
uwagi między innymi na zmianę podejścia samorządów do możliwości udostępniania systemów rowerowych
partnerom prywatnym Emitenta. W szczególności może zostać utrudnione korzystanie z rowerów miejskich
posiadaczom kart Multisport w ramach umowy Emitenta z Benefit Systems S.A., co może wpłynąć na możliwość
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prawidłowego wykonania tej umowy przez Emitenta, a w efekcie może doprowadzić w szczególności do jej
wypowiedzenia przez Benefit System S.A.
Wystąpienie jednego lub kilku z powyższych ryzyk może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację
finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy lub cenę rynkową akcji.
2.2.9

Ryzyko niepozyskania finansowania zewnętrznego niezbędnego do realizacji przyszłych
kontraktów

Terminy płatności z umów na dostawę i operowanie przez Grupę systemami rowerowymi nie są skorelowane z
płatnościami Grupy na rzecz Nextbike GmbH z tytułu zakupu dodatkowej infrastruktury rowerowej. W
szczególności dodanie nowego miasta do systemu operowanego przez Grupę łączy się zasadniczo z
koniecznością dokonania przedpłaty w wysokości 50% wartości zamawianego sprzętu na rzecz Nextbike GmbH
na co najmniej 4 miesiące przed planowaną dostawą, co z kolei wymaga zapewnienia odpowiedniego
finansowania zewnętrznego w postaci kredytów lub pożyczek.
Niezapewnienie na czas wymaganych środków lub zapewnienie ich na niekorzystnych warunkach może mieć
istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy lub cenę
rynkową akcji.
2.2.10

Ryzyko utraty znaczącego klienta lub pogorszenia warunków współpracy

Największym pod względem liczby rowerów systemem obsługiwanym przez Grupę jest warszawski system
rowerów miejskich. Udział przychodów generowanych dzięki kontraktowi warszawskiemu w całkowitych
przychodach Grupy wyniósł za 2016 rok ok. 20%.
Pomimo ponownego wygrania przetargu w 2017 r. i zawarcia przez Emitenta umowy na kolejne 4 lata istnieje
ryzyko związane z rozwiązaniem obowiązującej umowy i/lub niewygraniem na drodze przetargu kolejnego
kontraktu. Możliwe jest także pogorszenie warunków handlowych z tym kontrahentem. Przyczynami takich
niekorzystnych zmian w relacjach z tym partnerem po okresie obowiązywania umowy mogłyby być wzrost presji
konkurencyjnej lub nienależyte zdaniem kontrahenta wywiązywanie się przez Emitenta z obowiązków umownych,
w tym dotyczące obsługi systemu rowerowego. Może to w konsekwencji doprowadzić do obniżenia planowanych
poziomów przychodów i generowanych wyników finansowych lub pogorszenia warunków handlowych, co może
negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy lub cenę rynkową
akcji.
2.2.11

Ryzyko związane z ograniczeniem rozwoju poza terytorium Polski i państw skandynawskich

Nextbike Polska dostarcza swoje usługi przy wykorzystaniu technologii licencjonowanej od jednego ze swoich
głównych akcjonariuszy – Nextbike GmbH. Na podstawie dwóch umów licencyjnych Nextbike GmbH w
szczególności dostarcza Spółce terminale, rowery oraz stojaki, a także udzieliła Spółce licencji na system
informatyczny oraz wsparcie serwisowe. W zakresie licencji udzielonej na obszarze Polski Nextbike GmbH jest
także zobowiązana do rozwijania systemu o kolejne miasta na zlecenie Spółki. Udzielone licencje obejmują
obszar Polski a także Norwegii, Finlandii, Islandii.
Wykorzystanie przez Grupę technologii licencjonowanej od Nextbike GmbH, poza obszarem udzielonych licencji,
wymagałoby uzyskania zgody Nextbike GmbH, co może okazać się długotrwałe, a w przypadku niektórych z
kierunków rozwoju niemożliwe.
W przypadku podjęcia strategicznej decyzji odnośnie rozwoju na nowych obszarach, istnieje ryzyko, że istniejące
na Datę Dokumentu Informacyjnego zapisy umów licencyjnych mogą spowodować opóźnienie możliwości
rozwoju, co może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki
Grupy lub cenę rynkową akcji.
2.2.12

Ryzyko związane z nasileniem konkurencji

Grupa jest liderem na polskim rynku systemów rowerowych. Pod względem liczby rowerów Grupa posiada 80%
udział w krajowym rynku.
Rynek systemów rowerowych charakteryzuje się tym, że duża część umów zawieranych z samorządami wynika z
wygranych przetargów. Na Datę Dokumentu Informacyjnego najistotniejszymi konkurentami Spółki są: BikeU sp.
z o.o. oraz Romet Rental Systems Sp. z o.o. (działający pod marką RoweRes).
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Rynek systemów rowerowych jest konkurencyjny, przetargi są otwarte, a głównym kryterium decyzji jest
najkorzystniejsza cena. Nie można wykluczyć, że istniejące na rynku podmioty lub nowy podmiot będą w stanie
zaoferować bardziej konkurencyjne warunki niż Grupa, tym samym wygrywając kolejne przetargi oraz
zwiększając presję konkurencyjną przy kolejnych postępowaniach.
Istnieje ryzyko, że w przypadku osłabienia posiadanych przewag względem konkurentów lub zaostrzenia przez
obecne na rynku podmioty walki konkurencyjnej o klientów, osiągane marże mogą podlegać presji, a pozycja
rynkowa Grupy może zostać osłabiona.
Ponadto istnieje ryzyko zmiany modelu biznesowego obowiązującego obecnie. Istnieje ryzyko wejścia na polski
rynek międzynarodowego gracza dostarczającego systemy rowerowe niewymagające stacji rowerowych i
konieczności zawierania umów z samorządami, co mogłoby doprowadzić do zwiększenia presji konkurencyjnej i
ograniczenie popytu na usługi Spółki.
Wystąpienie jednego lub kilku z powyższych ryzyk może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację
finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy lub cenę rynkową akcji.
2.2.13

Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży i rozwojem nowych produktów

Fakt posiadania wyłączności rynkowej na terytorium Polski na technologię Nextbike stanowi jedną z kluczowych
przewag konkurencyjnych Grupy. Dostępne na rynku technologie systemów rowerów miejskich cały czas
dynamicznie się rozwijają. Spółka wybrała sprawdzoną i jednocześnie optymalną kosztowo technologię, która
pozwoliła jej na szybki rozwój na rynku polskim. Technologia ta jest stale rozwijana we współpracy
z Nextbike GmbH. Dodatkowo Spółka w oparciu o rozwiązania Nextbike GmbH stale rozszerza i unowocześnia
swoją ofertę produktową.
Istnieje ryzyko, że miasta mogłyby wprowadzić wymóg rozwiązań technologicznych posiadanych przez
konkurencję a niedostępnych lub kosztownych dla Grupy. W rezultacie mogłoby to doprowadzić do pogorszenia
pozycji konkurencyjnej Grupy w postępowaniach przetargowych a w efekcie do spadku udziałów rynkowych
Spółki, co mogłoby mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju,
wyniki Grupy lub cenę rynkową akcji.
2.2.14

Ryzyko reputacyjne

Działalności Grupy opiera się w znacznym zakresie na zaufaniu odbiorców – polskich samorządów / partnerów po
stronie miast. Wdrożenie systemu rowerów miejskich, w większości przypadków pociąga za sobą podpisanie
długoletniej umowy z partnerem publicznym. Grupa nie może zagwarantować, że zdoła utrzymać swoją
dotychczasową reputację. Pogorszenie lub utrata reputacji Grupy może wynikać z okoliczności niezależnych od
Grupy, w tym m.in. z pogorszenia się reputacji branży, w której działa Grupa. Zaufanie partnerów publicznych do
Grupy zależy także od jakości dostarczonych rozwiązań oraz późniejszej obsługi. W przypadku złej jakości
dostarczonej infrastruktury lub niezgodnej z umową obsługi może dojść do utraty zaufania do Grupy, co może
wpłynąć niekorzystnie na wizerunek Grupy na rynku i utrudnić prowadzenie dalszej działalności.
Utrata lub zmniejszenie zaufania odbiorców może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację
finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy lub cenę rynkową akcji.
2.2.15

Ryzyko awarii technicznej

Zaistnienie sytuacji awaryjnej u Grupy lub jej partnerów biznesowych może wpłynąć niekorzystnie na możliwość
kontynuowania świadczenia usług dla klientów, co może doprowadzić do opóźnień, niewywiązania się ze
zobowiązań, roszczeń odszkodowawczych oraz utraty zaufania odbiorców. Wystąpienie awarii technicznej może
mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy lub cenę
rynkową akcji.
2.2.16

Ryzyko wycieku danych

Na skutek celowego działania osób trzecich lub nieuczciwych pracowników, jak również błędów lub
niefrasobliwości pracowników albo podwykonawców, poufne dane Emitenta i spółek Grupy, użytkowników jego
systemów rowerowych lub partnerów publicznych mogą zostać ujawnione nieuprawnionym osobom. Dane te są
przechowywane na zewnętrznym serwerze, który znajduje się poza kontrolą Grupy. Ryzyko wycieku danych
może narazić Grupę na kary nałożone przez organy administracji, w tym GIODO, które mogą także utrudnić lub
nawet uniemożliwić działalność Grupy. Zaistnienie takiej sytuacji może także istotnie negatywnie wpłynąć na
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postrzeganie Grupy przez klientów, lub w inny sposób mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację
finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy lub cenę rynkową akcji.
2.2.17

Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych pracowników

Działalność Grupy oraz jej perspektywy rozwoju są w dużej mierze zależne od wiedzy, doświadczenia oraz
kwalifikacji kluczowych pracowników. Znaczny popyt na specjalistów oraz działania konkurencji mogą
doprowadzić do odejścia kluczowego personelu, a także utrudnić proces rekrutacji nowych pracowników o
odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu oraz kwalifikacjach.
Spółka na bieżąco monitoruje rynek pracy oraz stara się dostosowywać do panujących na nim tendencji, w tym
również w zakresie oferowanych wynagrodzeń. Istnieje jednak ryzyko, że odejście kluczowych pracowników
połączone z problemem w rekrutacji osób o odpowiednich kwalifikacjach w ich miejsce będzie miało negatywny
wpływ na działalność Emitenta, w tym na zapewnienie odpowiedniej jakości i zakresu usług, co z kolei może mieć
istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy lub cenę
rynkową akcji.
2.2.18

Ryzyko związane z czynnikami pozostającymi poza kontrolą Grupy

Grupa jest narażona na ryzyko poniesienia szkody lub niewspółmiernych kosztów spowodowanych przez
niewłaściwe lub zawodne procedury wewnętrzne, błędy ludzkie, błędy systemów, w tym informatycznych lub
przez zdarzenia zewnętrzne powodujące w szczególności zakłócenia w działalności operacyjnej, spowodowane
różnymi czynnikami znajdującymi się poza kontrolą Grupy, np. awarią sprzętu, przedmiotów wyposażenia
należących do Grupy, czy oprogramowania, pożarem i innymi katastrofami naturalnymi, a także zdarzeniami o
charakterze terrorystycznym oraz próbami działań związanych z oszustwami i kradzieżami zarówno
wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.
Grupa jest również narażona na oszustwa, jak i inne bezprawne działania lub zaniechania pracowników Grupy
lub innych podmiotów, za których działania lub zaniechania Grupa ponosi odpowiedzialność, jak również jej
podwykonawców i dostawców. Wykrycie i zapobieganie wszelkiego rodzaju oszustwom lub innego rodzaju
nieprawidłowym działaniom ze strony pracowników Grupy oraz podmiotów trzecich współpracujących z Grupą
może nie być skuteczne, a zdarzenia takie mogą negatywnie wpłynąć na reputację Grupy oraz spowodować
konieczność naprawnienia przez Grupę szkody wyrządzonej osobie trzeciej.
Wystąpienie jednego lub kilku z powyższych ryzyk może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację
finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy lub cenę rynkową akcji.
2.2.19

Ryzyko związane z awariami lub złamaniem zabezpieczeń systemów informatycznych

Działalność Grupy opiera się w znacznym stopniu na prawidłowym funkcjonowaniu systemów informatycznych,
zwłaszcza w zakresie systemu bazodanowego odpowiedzialnego za obsługę wypożyczania rowerów miejskich.
Systemy informatyczne Grupy służą także świadczeniu dodatkowych usług dla partnerów prywatnych oraz
gromadzeniu, przetwarzaniu i administrowaniu bazami danych osobowych użytkowników miejskich systemów
rowerowych obsługiwanych przez Grupę. W szczególności systemy te są przechowywane na zewnętrznym
serwerze, który znajduje się poza kontrolą Grupy. Z tych względów niezwykle istotne jest stałe doskonalenie i
bezawaryjna praca narzędzi informatycznych wspomagających wyżej wymienione funkcje. Mimo wdrażania
systemów zabezpieczeń i wykonywania kopii bezpieczeństwa, systemy IT wykorzystywane przez Grupę mogą
być podatne na fizyczne i elektroniczne wtargnięcia, wirusy komputerowe oraz inne zagrożenia, co może
skutkować tym, że dostęp do informacji zgromadzonych w systemach IT Grupy uzyskają niepowołane osoby
trzecie. Ponadto, błędy w oprogramowaniu i podobne problemy mogą wpływać na zdolność Grupy do
świadczenia usług dla jego klientów, zakłócić działalność Grupy, naruszyć reputację Grupy lub spowodować
konieczność poniesienia istotnych kosztów technicznych, prawnych i innych. Ewentualne modernizacje systemów
IT lub wdrożenie nowych mogą nie zostać zrealizowane terminowo i mogą nie wystarczać w pełni do
zaspokojenia potrzeby wynikającej z prowadzonej działalności. Z kolei awarie systemów informatycznych, jak
również infrastruktury informatycznej mogą doprowadzić do ograniczenia lub uniemożliwienia prawidłowego
funkcjonowania Grupy. Wszelkie zakłócenia w systemach informatycznych Grupy mogą mieć istotny, negatywny
wpływ na działalność Grupy, jego sytuację finansową oraz wyniki działalności, a także na cenę akcji.
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Ryzyko związane z niewystarczającą ochroną ubezpieczeniową Emitenta dotyczącą jego
działalności

Umowy ubezpieczenia zawarte przez Emitenta mogą być niewystarczające do pokrycia szkód poniesionych przez
Emitenta lub do zaspokojenia roszczeń wobec Emitenta. Ponadto, ubezpieczyciel może, w sytuacjach
określonych w umowach, odmówić zaspokojenia roszczeń wobec Emitenta lub pokrycia szkód poniesionych
przez Emitenta. Polisy ubezpieczeniowe w ramach Grupy mogą również nie pokrywać wszystkich szkód, jakie
mogą zostać przez nią poniesione. Mogą także istnieć ryzyka, które nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej,
albo ich ubezpieczenie nie jest ekonomicznie uzasadnione lub też proponowane dla nich warunki i limity
ubezpieczenia nie będą, w ocenie Emitenta, wystarczające dla zminimalizowania ewentualnych wysokich
kosztów pokrycia szkód. Tym samym, Emitent może nie uzyskać pełnego odszkodowania na podstawie
zawartych umów ubezpieczenia na pokrycie szkód związanych z prowadzoną działalnością, a zakres ochrony
ubezpieczeniowej Emitenta może być niewystarczający.
Dodatkowo, polisy ubezpieczeniowe posiadane w ramach Grupy podlegają ograniczeniom dotyczącym wysokości
roszczeń objętych ubezpieczeniem. W związku z tym, odszkodowania wypłacone z tytułu tych polis mogą być
niewystarczające na pokrycie wszystkich szkód poniesionych przez Emitenta. Jeżeli wystąpi jakakolwiek szkoda
niechroniona ubezpieczeniem albo przewyższająca limity ubezpieczenia, Emitent będzie musiał pokryć z
własnych środków szkodę, odpowiednio, w całości albo w części powyżej limitu ubezpieczenia. Nie można
zapewnić, że w przyszłości nie wystąpią istotne szkody nieobjęte ochroną ubezpieczeniową albo przewyższające
limit ubezpieczenia.
Oprócz tego, składki opłacane przez Emitenta z tytułu polis ubezpieczeniowych mogą znacząco wzrosnąć, m.in.
w wyniku wystąpienia istotnych szkód podlegających ubezpieczeniu i zmianie ich w następstwie historycznych
danych o szkodowości Emitenta lub ogólnie w sektorach rynkowych Emitenta. Nie można również wykluczyć, że
w przyszłości Emitent może nie mieć możliwości pozyskania ochrony ubezpieczeniowej na obecnym poziomie lub
na zadowalających warunkach. W wyniku powyższego, Emitent może posiadać niewystarczającą ochronę przed
szkodami, jakie może ponieść w trakcie swojej działalności.
Wszelkie nieubezpieczone szkody lub szkody przewyższające sumy ubezpieczenia mogą mieć istotny,
negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową oraz wyniki działalności, a także na cenę
akcji.
2.2.21

Ryzyko związane z zawieraniem umów z podmiotami powiązanymi

Emitent przeprowadza transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów podatkowych. Zawierając i
realizując transakcje z podmiotami powiązanymi, Emitent dba w szczególności o zapewnienie, aby transakcje te
były zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi cen transferowych oraz o przestrzeganie wszelkich
wymogów dokumentacyjnych odnoszących się do takich transakcji. Niemniej jednak, ze względu na szczególny
charakter transakcji z podmiotami powiązanymi, złożoność i niejednoznaczność przepisów prawnych
regulujących metody badania stosowanych cen, jak też trudności w zidentyfikowaniu porównywalnych transakcji
do celów odniesień, nie można zapewnić, że Emitent nie zostanie poddany kontroli lub innym czynnościom
sprawdzającym podejmowanym przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Zakwestionowanie metod
określenia warunków rynkowych do celów powyższych transakcji może mieć istotny negatywny wpływ na
działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Emitenta lub cenę rynkową akcji.
2.2.22

Ryzyko związane z możliwością naruszenia prawa ochrony konkurencji i konsumentów

Działalność Emitenta musi być prowadzona w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony konkurencji i
konsumentów. W związku z powyższym Prezes UOKiK ma kompetencję do badania działalności Emitenta pod
kątem przestrzegania m.in. przepisów zakazujących stosowania określonych praktyk, które naruszają zbiorowe
interesy konsumentów, stosowania niedozwolonych postanowień umownych lub praktyk ograniczających
konkurencję. Nadto, Prezes UOKiK jest uprawniony również do badania zamiaru koncentracji przedsiębiorców
oraz weryfikacji, czy przedsiębiorcy wykonali obowiązek notyfikacji takowego zamiaru.
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów („Ustawa”), Prezes UOKiK jest
uprawniony do wydania decyzji stwierdzającej, że postanowienia umów z konsumentami lub praktyki stosowane
przez Emitenta wobec konsumentów naruszają ich zbiorowe interesy oraz, w konsekwencji, nakaże zaniechania
ich stosowania oraz może określić środki usunięcia trwających skutków naruszenia, a także nałożyć na Emitenta
karę pieniężną (maksymalnie do 10% obrotu uzyskanego w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym kara
została nałożona).
16

DOKUMENT INFORMACYJNY

NEXTBIKE POLSKA S.A.

Ponadto Prezes UOKiK lub inny kompetentny organ ochrony konkurencji (przy spełnieniu określonych prawem
warunków – Komisja Europejska albo właściwy organ ochrony konkurencji innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej) jest uprawniony do wydania decyzji stwierdzającej, że dany przedsiębiorca jest uczestnikiem
porozumienia, którego celem lub skutkiem jest ograniczenie konkurencji. Prezes UOKiK lub inny kompetentny
organ ochrony konkurencji może również zarzucić przedsiębiorcom posiadającym pozycję dominującą na rynku
jej nadużywanie. Stwierdzając podejmowanie takich działań, Prezes UOKiK lub inny kompetentny organ ochrony
konkurencji nakazuje zaprzestanie ich stosowania, a także może nakazać usunięcie ich skutków (np. poprzez
zastosowanie środków polegających w szczególności na: udzieleniu licencji praw własności intelektualnej lub
umożliwieniu dostępu do określonej infrastruktury, na niedyskryminacyjnych warunkach), a także nałożyć karę
pieniężną w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, co
może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności.
W przypadku stwierdzenia przez Prezesa UOKiK dokonania przez Emitenta koncentracji bez uzyskania zgody,
Prezes UOKiK może nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku
obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary oraz nakazać zastosowanie środków przywracających stan
sprzed koncentracji lub konkurencję na rynku. Nie można także całkowicie wykluczyć ryzyka uznania, że treść
umów łączących Emitenta z użytkownikami, dostawcami towarów i usług lub licencjodawcami lub ewentualne
praktyki Emitenta związane z udziałem w przetargach, naruszają zakaz stosowania praktyk ograniczających
konkurencję.
Stwierdzenie przez Prezesa UOKiK, że Emitent stosuje lub stosował w przeszłości praktyki ograniczające
konkurencję, praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, niedozwolone postanowienia umowne lub
stwierdzenie przez Prezesa UOKiK dokonania przez Emitenta koncentracji bez uzyskania zgody lub skuteczne
dochodzenie roszczeń związanych ze szkodami poniesionymi przez konsumentów lub kontrahentów z powodu
naruszenia przez Emitenta reguł konkurencji obowiązujących na rynku wspólnotowym, mogą mieć istotny,
negatywny wpływ na działalność Emitenta, sytuację finansową oraz wyniki działalności, a także na cenę akcji.
Nałożenie na Emitenta kary pieniężnej przez krajowe organy ochrony konkurencji lub Komisję Europejską, a
także wydanie decyzji zakazującej dokonania przez Emitenta lub jego spółki zależne koncentracji mogą mieć
istotny, negatywny wpływ na działalność Emitenta, sytuację finansową oraz wyniki działalności, a także na cenę
akcji.
2.2.23

Ryzyko związane z prawami autorskim do oprogramowania wykorzystywanego przez Grupę

W ramach prowadzonej działalności Grupa wykorzystuje oprogramowanie osób trzecich, jak również zleca usługi
programistyczne w zakresie tworzenia lub rozwoju oprogramowania zewnętrznym dostawcom. Podstawą prawną
korzystania z takiego oprogramowania przez Grupę są odpowiednie umowy licencyjne lub umowy przenoszące
autorskie prawa majątkowe. Emitent nie może zapewnić, że w każdym przypadku nabycie praw do korzystania z
oprogramowania nastąpiło skutecznie lub w niezbędnym zakresie jak również, że osoby trzecie nie będą
podnosiły przeciwko Emitentowi lub spółkom z jego Grupy roszczeń zarzucając naruszenie ich praw własności
intelektualnej, bądź że ochrona praw do korzystania z takiego oprogramowania będzie przez Emitenta
realizowana skutecznie. Ponadto, nie można zagwarantować, że w każdym przypadku Emitent będzie w stanie
dokonać przedłużenia okresu licencji, a tym samym dalej korzystać z danego oprogramowania, po zakończeniu
pierwotnie przewidzianego okresu trwania licencji. Oprócz tego, w ramach prac wewnętrznych nad własnymi
rozwiązaniami informatycznymi prowadzonymi z udziałem osób współpracujących z Emitentem na podstawie
umów cywilnoprawnych, nie można wykluczyć sytuacji, w której mogą powstać wątpliwości czy Emitent
skutecznie nabył we właściwym zakresie autorskie prawa majątkowe do rozwiązań informatycznych stworzonych
przez takie osoby. Emitent może więc być narażony na ryzyko zgłaszania przez osoby trzecie roszczeń
dotyczących wykorzystywanego przez Emitenta oprogramowania, co w przypadku uznania roszczeń może mieć
istotny niekorzystny wpływ na działalność, wyniki, sytuację lub perspektywy rozwoju Emitenta.
2.2.24

Ryzyko związane ze zmianami w prawie pracy

W ostatnim czasie zmianie uległy zasady wynagradzania pracowników oraz zleceniobiorców. W szczególności
wprowadzono minimalne poziomy wynagrodzenia dla pracowników oraz minimalną stawkę godzinową dla osób
wykonujących zlecenia lub świadczących usługi, ustalane corocznie przez Radę Dialogu Społecznego.
Nie jest wykluczone, iż koszty pracy oraz związane z tym koszty leasingu pracowników będą nadal wzrastały. W
konsekwencji, istnieje ryzyko podwyższenia kosztów Emitenta, co może negatywnie wpłynąć na działalność,
pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta lub Grupy Kapitałowej Emitenta.
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Ryzyko ewentualnych pozwów składanych przez użytkowników

Działalność Grupy polega m.in. na operowaniu publiczną siecią rowerów. Niepożądanym rezultatem takiej
działalności mogą być szkody osobowe lub majątkowe poniesione m.in. przez użytkowników obsługiwanych
przez Emitenta systemów rowerowych. Grupa nie może zagwarantować, że w przypadku wadliwego sprzętu lub
innych zdarzeń losowych, wyżej wymienione szkody nie nastąpią. Ich wystąpienie może narazić Grupę na
procesy odszkodowawcze lub utratę znacznej wartości mienia. Szkody te mogą nie zostać pokryte przez
ubezpieczenia posiadane przez Grupę lub przez umowy z dostawcami Grupy. Wystąpienie szkód może także
mieć negatywny wpływ na postrzeganie Grupy.
Wystąpienie jednego lub kilku z powyższych ryzyk może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację
finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy lub cenę rynkową akcji.
2.2.26

Ryzyko związane z zapisami dotyczącymi kar umownych

Umowy zawierane przez Spółkę z miastami dotyczące operowania i dostawy systemów rowerów miejskich
zawierają postanowienia wprowadzające kary umowne m. in. za niedotrzymanie terminów uruchomienia, za
niezapewnienie określonej dostępności rowerów w określonych stacjach, za brak uzgodnionej obsługi systemu i
użytkowników. W swojej działalności Grupa ponosi koszty kar umownych i być może będzie płaciła je w
przyszłości. Grupa jest także zależna w dostawach i operowaniu systemami rowerowymi od Nextbike GmbH i nie
wszystkie okoliczności zagrożone karami umownymi znajdują się pod kontrolą Grupy. Kary umowne mogą być
także podstawą wypowiedzenia umów, które Spółka zawiera z miastami.
Nałożenie na Grupę istotnych kar umownych może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację
finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy lub cenę rynkową akcji.
2.2.27

Ryzyko związane z decyzjami akcjonariusza dominującego

Akcjonariusz posiadający większość głosów na Walnym Zgromadzeniu może dokonać wyboru większości
członków Rady Nadzorczej oraz jest także w stanie kontrolować skład Zarządu. Akcjonariusz dominujący ma
istotny wpływ na działalność Spółki, w tym na określanie jej strategii oraz dróg rozwoju. Spółka nie jest w stanie
przewidzieć sposobu, w jaki akcjonariusz dominujący będzie wykonywał przysługujące mu prawa, ani wpływu
działań podejmowanych przez nich na działalność Spółki, jej przychody i wyniki finansowe, a także jej zdolność
do realizacji założonej strategii; Spółka nie może też przewidzieć, czy polityka i działania akcjonariusza
dominującego będą zgodne z interesami Spółki i czy będą miały negatywny wpływ na działalność, sytuację
finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy lub cenę rynkową akcji.
2.2.28

Ryzyko związane ze zmianami kursów walut

Grupa narażona jest na ryzyko kursowe w związku z istotnym udziałem zakupów realizowanych w walucie obcej
w łącznej wartości nakładów inwestycyjnych w ramach realizowanych kontraktów z miastami. Istotna zmiana
kursów walut może mieć niekorzystny wpływ na wielkość ponoszonych nakładów inwestycyjnych, a tym samym
rentowność kontraktów, co może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy
rozwoju, wyniki Grupy lub cenę rynkową akcji.
2.2.29

Ryzyko zmian stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej związane jest głównie ze zmianami przepływów pieniężnych związanych z
zaciągniętymi kredytami.
Kredyty zaciągnięte przez spółki Grupy oprocentowane są na bazie zmiennych stóp procentowych (WIBOR)
powiększonych o marżę kredytową z odsetkami płatnymi w okresach miesięcznych.
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Informacyjnym,
Grupa nie dokonywała zabezpieczenia planowanych transakcji, w zakresie zabezpieczenia przed ryzykiem
zmiany stóp procentowych, przy zastosowaniu pochodnych instrumentów finansowych.
Istotna zmiana stóp procentowych może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową,
perspektywy rozwoju, wyniki Grupy lub cenę rynkową akcji.
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Czynniki ryzyka związane z obrotem akcjami i rynkiem kapitałowym
Ryzyko płynności akcji

Emitent, którego akcje nie były dotychczas notowane na rynku regulowanym lub w Alternatywnym Systemie
Obrotu nie może mieć pewności, że papiery wartościowe Spółki będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich
wprowadzeniu do ASO. Cena akcji może być niższa niż ich cena emisyjna na skutek szeregu czynników, w tym
postrzegania Spółki jako ryzykownej z powodu charakteru branży, w ramach której prowadzona jest jej
działalność, okresowych zmian wyników operacyjnych, krótkiej historii, zmiany globalnych, regionalnych lub
krajowych czynników ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych światowych rynkach papierów
wartościowych. Rynek ASO jest rynkiem o niższej płynności w porównaniu do rynku regulowanego. Dotyczy to
zwłaszcza sprzedaży dużej liczby akcji w krótkim okresie, szczególnie po wygaśnięciu umów ograniczających
zbywanie akcji (lock-up), co może powodować dodatkowo obniżenie cen akcji będących przedmiotem obrotu w
skrajnym przypadku zaś brak możliwości ich sprzedaży.
2.3.2

Ryzyko związane z wprowadzeniem niewielkiej liczby akcji

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wprowadza się do obrotu w Alternatywnym Systemie
Obrotu 255.000 akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria B oraz 51.000 akcji zwykłych na okaziciela
oznaczonych jako seria C, których łączny udział wynosi 29% w kapitale zakładowym oraz 17% w ogólnej liczbie
głosów.
Niniejsza sytuacja rodzi ryzyko obniżonej płynności oraz znacznych wahań kursu akcji Emitenta i może utrudnić
lub uniemożliwić uzyskanie rynkowej wyceny Spółki adekwatnej do jej rzeczywistej wartości. Dodatkowo akcje
będące w posiadaniu Larq Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (podmiot kontrolowany przez Larq
S.A.), w tym 143.511 akcji serii B, zostały objęte umową ograniczającą zbywanie akcji (lock-up) w terminie 6
miesięcy od dnia wprowadzenia akcji Emitenta do Alternatywnego Systemu Obrotu.
2.3.3

Ryzyko inwestycji na rynku NewConnect

Rynek NewConnect charakteryzuje się wysoką zmiennością cen akcji w powiązaniu z niską płynnością ich
obrotu, przy czym zmiana kursu wcale nie musi odzwierciedlać aktualnej sytuacji ekonomicznej i rynkowej
Emitenta. Inwestycja w akcje notowanej tam spółki jest znacznie bardziej ryzykowna niż na rynku regulowanym i
powinna być rozważona w perspektywie średnioterminowej i długoterminowej.
2.3.4

Ryzyko nałożenia na Emitenta kar przez Organizatora ASO

Zgodnie § 17c ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub
przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje
obowiązki określone w „Rozdziale V Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie”
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w szczególności obowiązki określone w § 15a-15c lub w § 17-17b,
Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub
uchybienia:
− upomnieć emitenta,
− nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.
Zgodnie § 17c ust 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu,
podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na
zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom
w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub
informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu. Zgodnie § 17c ust. 3
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku, gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub
pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie
obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w niniejszym rozdziale, lub też nie
wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może
nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie § 17c ust.
1 nie może przekraczać 50.000 zł. Stosownie § 17c ust 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w
przypadku nałożenia kary pieniężnej na podstawie § 17c ust. 3, postanowienia § 17c ust. 2 stosuje się
odpowiednio. Stosownie do § 17c ust. 10 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu emitent zobowiązany jest
wpłacić pieniądze z tytułu nałożonej kary pieniężnej na konto wybranej przez siebie organizacji pożytku
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publicznego w terminie 10 dni roboczych od dnia, od którego decyzja o jej nałożeniu podlega wykonaniu. Kopię
dowodu wpłaty kwoty, o której mowa w zdaniu pierwszym, emitent zobowiązany jest niezwłocznie przekazać
Organizatorowi Alternatywnego Systemu.
2.3.5

Ryzyko związane z zawieszeniem notowań lub wykluczeniem instrumentów finansowych
Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW, jako Organizator Alternatywnego Systemu
Obrotu, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące:
― na wniosek emitenta,
― jeżeli uzna, że wymagają tego interes lub bezpieczeństwo jego uczestników,
― jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w ASO.
W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza obrót
instrumentami finansowymi na okres wynikający z właściwych przepisów lub określony w decyzji właściwego
organu.
Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:
― na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia
przez emitenta dodatkowych warunków,
― jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
― jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
― wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
― wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu,
przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż
z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.
Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO z alternatywnego systemu obrotu wykluczane są instrumenty finansowe
emitenta:
― w przypadkach określonych przepisami prawa,
― jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
― w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
― po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta
obejmującej likwidację jego majątku lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej
upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania lub z
powodu tego, że majątek emitenta wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów.
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu GPW może zawiesić obrót tymi
instrumentami finansowymi. W takiej sytuacji zawieszenie obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące.
Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w
alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, w szczególności
obowiązki określone w § 15a - § 15c lub § 17 - 17b Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu
może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:
― upomnieć emitenta,
― nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.
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Zgodnie z § 17c ust. 3 Regulaminu ASO w przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub
pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie
obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO, lub też
nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17 ust.2 Regulaminu ASO, Organizator
Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną
nałożoną wcześniej, na podstawie § 17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu ASO nie może przekraczać 50.000 zł.
Zgodnie z § 17c ust. 7 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu kary
pieniężnej łącznie z karą zawieszenia obrotu lub karą wykluczenia z obrotu.
Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowi, że w przypadku, gdy wymaga tego
bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako
organizator alternatywnego systemu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymuje wprowadzenie
instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu
wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.
Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest
dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu,
lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja może zażądać od firmy inwestycyjnej organizującej alternatywny
system obrotu zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi. Jednocześnie ust. 3a powyższego artykułu
stanowi, że w żądaniu określonym w ust. 3 Komisja Nadzoru Finansowego może wskazać termin, do którego
zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w
dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w ust. 3. Z kolei ust. 3b stanowi, że Komisja
Nadzoru Finansowego uchyla decyzję zawierającą żądanie, o którym mowa w ust. 3, w przypadku gdy po jej
wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego
systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia
interesów inwestorów.
Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego
Giełda jako organizator alternatywnego systemu, wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru
Finansowego instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu
funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym
systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.
2.3.6

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

W określonych sytuacjach na Emitenta mogą zostać nałożone sankcje administracyjne. W szczególności Emitent
jest potencjalnie narażony na poniższe sankcje.
Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent lub sprzedający ma obowiązek w ciągu 14 dni licząc
od dnia przydziału papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej lub od dnia dopuszczania
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia do alternatywnego systemu
obrotu, przekazać do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie związane z zaistnieniem niniejszych faktów.
Zgodnie z art. 96 ust. 13 tej ustawy, jeśli emitent lub sprzedający nie dopełni obowiązku wynikającego z art. 10
ust. 5 tej Ustawy lub dopełni go nienależycie, może podlegać karze administracyjnej, tj. karze pieniężnej do
wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych), nakładanej przez KNF.
Zgodnie z obowiązującym od dnia 3 lipca 2016 r. Rozporządzeniem MAR, bez uszczerbku dla jakichkolwiek
sankcji karnych oraz bez uszczerbku dla uprawnień nadzorczych właściwych organów, państwa członkowskie
zgodnie z prawem krajowym przyznają właściwym organom uprawnienia do stosowania odpowiednich sankcji
administracyjnych i innych środków administracyjnych w związku co najmniej z naruszeniami wynikającymi z
Rozporządzenia MAR.
Zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR, w przypadku wystąpienia naruszeń określonych w
Rozporządzeniu MAR, związanych m.in. z wykorzystywaniem informacji poufnych, manipulacjami i nadużyciami
na rynku, podawaniem informacji poufnych do publicznej wiadomości, transakcjami osób pełniących obowiązki
zarządcze, listami osób mających dostęp do informacji poufnych, w przypadku osób prawnych, państwa
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członkowskie zapewniają, zgodnie z prawem krajowym, by właściwe organy miały uprawnienia m.in. do
nakładania co najmniej następujących, administracyjnych sankcji pieniężnych:
― w przypadku naruszeń art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR – 15.000.000 EUR lub 15 % całkowitych
rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego
przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej
kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.,
― w przypadku naruszeń art. 16 i 17 Rozporządzenia MAR – 2.500.000 EUR lub 2 % całkowitych rocznych
obrotów na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający, a
w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na
dzień 2 lipca 2014 r., oraz
― w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 Rozporządzenia MAR – 1.000.000 EUR, a w państwie
członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca
2014 r.
W dniu 6 maja 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, na podstawie której przepisy prawa polskiego zostały
dostosowane do przepisów Rozporządzenia MAR.
Stosownie do art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie, w przypadkach, gdy emitent lub sprzedający nie dopełnia
obowiązków wymaganych przepisami prawa, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z
Ustawy o ofercie, KNF może:
― wydać decyzję o wykluczeniu, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku
gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu –
decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo
― nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który jest nakładana kara,
karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo
― zastosować obie sankcje łącznie.
Zgodnie z art. 96 ust. 1e Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki, o
których mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych
z obrotu w alternatywnym systemie obrotu albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 5.000.000 zł albo kwoty
stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego wskazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu
finansowym za rok obrotowy, jeśli przekracza ona 5.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.
Zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o
których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów
wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku, gdy papiery wartościowe emitenta są
wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych
z obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.364.000 zł lub kwoty stanowiącej
równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wskazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu
finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. W
przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku
naruszenia obowiązków, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym przepisie,
KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.
W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wymienionych w art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie Komisja
może nakazać podmiotowi, który dopuścił się ich naruszenia, zaprzestania ich naruszania, a także zobowiązać go
do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiec naruszaniu tych przepisów w przyszłości.
Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji określonych w art. 96 ust. 1i
Ustawy o ofercie.
Stosownie do art. 174 Ustawy o obrocie, na każdego kto, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 19 ust. 11
Rozporządzenia MAR, w czasie trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek własny lub na
rachunek osoby trzeciej, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 2.072.800 zł. W
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przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku tych
naruszeń, zamiast kary, o której mowa powyżej, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej
kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.
Zgodnie z art. 174a Ustawy o obrocie, w przypadku gdy emitent, na wniosek osoby pełniącej obowiązki
zarządcze, udzielił zgody na dokonywanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego z naruszeniem przepisów
prawa, Komisja może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4.145.600 zł.
Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o obrocie, w przypadku gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje
obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć karę pieniężną do
wysokości 4.145.600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu
wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600
zł. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w
wyniku naruszeń, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym przepisie, KNF
może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.
Zgodnie z art. 176a Ustawy o obrocie, w przypadku gdy emitent lub sprzedający nie wykonuje lub nienależycie
wykonuje obowiązki wynikające z art. 5 tej ustawy, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł.
Zgodnie z art. 176c Ustawy o obrocie, w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia MAR m.in. w zakresie
wskazanym w art. 176 Ustawy o obrocie, KNF może nakazać podmiotowi, który dopuścił się naruszenia,
zaprzestania dalszego naruszania tych przepisów oraz zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie
działań, które mają zapobiegać naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez
względu na zastosowanie innych sankcji.
W wyniku nałożonych sankcji obrót akcjami Emitenta może zostać w przyszłości utrudniony, a nawet
uniemożliwiony, natomiast nałożenie kar pieniężnych może bezpośrednio przełożyć się na wyniki finansowe
Emitenta.
2.3.7

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

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku:
1)

rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu 3 lat od dnia
pierwszego notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, z wyłączeniem rozwiązania
umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust. 4 Regulaminu ASO,

2)

zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie,

3)

skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy, o której mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu ASO,

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, dla którego
podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu
lub interes jego uczestników.
2.3.8

Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Animatorem Rynku

Zgodnie § 9 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jednym z warunków notowania instrumentów
finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku do
wykonywania w stosunku do tych instrumentów zadań Animatora Rynku na zasadach określonych przez
Organizatora Alternatywnego Systemu.
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, Organizator Alternatywnego Systemu,
na podstawie przepisów zawartych w § 9 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu może podjąć następujące
kroki:
Po upływie 30 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, Organizator Alternatywnego
Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi danego emitenta do czasu wejścia w życie nowej umowy z
Animatorem Rynku, chyba że umowa taka została uprzednio zawarta. Po upływie 30 dni od dnia zawieszenia
prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu, Organizator Alternatywnego
23

DOKUMENT INFORMACYJNY

NEXTBIKE POLSKA S.A.

Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych danego emitenta w systemie notowań
jednolitych. Natomiast po upływie 60 dni od dnia zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w
alternatywnym systemie obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi
danego emitenta do czasu wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku, chyba że umowa taka została
uprzednio zawarta.
Jednakże zgodnie z § 9 ust. 2a Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o
notowaniu instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku
istnienia ważnego zobowiązania Animatora Rynku do wykonywania w stosunku do tych instrumentów zadań
Animatora Rynku na zasadach określonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu, w szczególności z
uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w
alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez Organizatora Alternatywnego Systemu.
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3. Oświadczenia
osób
odpowiedzialnych
za
informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym
3.1

Oświadczenie Emitenta
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Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy
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4. Dane
o
instrumentach
finansowych
wprowadzanych do alternatywnego systemu
obrotu
Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów
finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich
ograniczeń, co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz
zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych

4.1

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wprowadza się:
1.

2.

255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria B o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Łączna wartość nominalna wprowadzanych akcji serii B
wynosi 25.500,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych). Akcje serii B nie są uprzywilejowane, ich
zbywalność nie jest ograniczona, ani nie są przedmiotem zabezpieczeń. Z akcjami serii B nie są związane
żadne świadczenia dodatkowe.
51.000 (pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria C o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Łączna wartość nominalna wprowadzanych akcji serii C
wynosi 5.100,00 zł (pięć tysięcy sto złotych). Akcje serii C nie są uprzywilejowane, ich zbywalność nie jest
ograniczona, ani nie są przedmiotem zabezpieczeń. Z akcjami serii C nie są związane żadne świadczenia
dodatkowe.

Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących
przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12
miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie
określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu

4.2

W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie miała miejsce
subskrypcja akcji serii C dokonana w związku z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 12/15 z dnia 15
maja 2017 r. („Subskrypcja Akcji Serii C”).
W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie miały miejsce
następujące sprzedaże akcji Spółki:


sprzedaż w dniu 20 grudnia 2016 roku łącznie 39.250 akcji serii B przez Kinglet 7 sp. z o.o. (obecnie
Larq Fund Management sp. z o.o.) – podmiot w 100% zależny od Larq S.A. („Sprzedaż Kinglet 7”);



sprzedaż w dniu 20 grudnia 2016 roku łącznie 17.270 akcji serii B przez Nextbike GmbH („Sprzedaż
Nextbike GmbH 1”);



sprzedaż w dniu 26 czerwca 2017 roku łącznie 31.500 akcji serii B przez Nextbike GmbH („Sprzedaż
Nextbike GmbH 2”);



Sprzedaż w dniu 26 czerwca 2017 roku łącznie 14.980 akcji serii B przez Nextbike GmbH („Sprzedaż
Nextbike GmbH 3”).

Subskrypcja Akcji Serii C
Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
Subskrypcja Akcji Serii C rozpoczęła się w dniu 15 maja 2017 r. z chwilą podjęcia przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki ww. uchwały nr 12/17. Subskrypcja Akcji Serii C była subskrypcją prywatną, w rozumieniu
art. 431 § 2 pkt 1 KSH. Subskrypcja prywatna Akcji Serii C została zakończona zawarciem umów objęcia akcji z
inwestorami, z których ostatnia została zawarta w dniu 21 czerwca 2017 roku, oraz rejestracją przez sąd
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rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 102.000 zł do kwoty 107.100 zł w dniu 18 lipca
2017 roku.
Data przydziału instrumentów finansowych
Akcje serii C zostały przydzielone uchwałą Zarządu Spółki w dniu 12 czerwca 2017 r.
Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą
W ramach Subskrypcji Akcji Serii C objętych zostało 51.000 akcji Spółki oznaczonych jako seria C.
Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba
przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które
złożono zapisy
Nie dotyczy – Subskrypcja Akcji Serii C nie była podzielona na transze.
Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub
sprzedaży
W ramach Subskrypcji Akcji Serii C Zarząd Spółki dokonał w dniu 12 czerwca 2017 r. przydziału 51.000 akcji serii
C.
Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)
Cena emisyjna akcji serii C ustalona w dniu 12 czerwca 2017 r. wyniosła 117,65 zł za każdą akcję serii C.
Opisu sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w
inny sposób, czy za wkłady niepieniężne)
Subskrypcja Akcji Serii C dokonana została wyłącznie za wkłady pieniężne przelewane na rachunek bankowy
Spółki.
Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w
poszczególnych transzach
Subskrypcja Akcji Serii C nie była podzielona na transze. Deklaracje objęcia akcji serii C w ramach Subskrypcji
Akcji Serii C złożyło 48 inwestorów.
Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub
sprzedaży w poszczególnych transzach
Subskrypcja Akcji Serii C nie była podzielona na transze. Zarząd Spółki dokonał w dniu 12 czerwca 2017 r.
przydziału akcji serii C na rzecz 47 inwestorów.
Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o
subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki
instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie
jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)
Nie dotyczy
Łączne określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i
przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenia
publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów
doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i
sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.
Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty prywatnej w związku z emisją Akcji Serii C wyniosły 142.500 zł.
Koszty wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy.
Koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa wyniosły 75.000 zł.
Koszty promocji oferty wyniosły: nie dotyczy.
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Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu
finansowym Emitenta: Koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Spółki w części odpowiadającej udziałowi akcji
nowo wyemitowanych w łącznej liczbie akcji będących przedmiotem oferty. Pozostała część kosztów emisji
zostanie rozpoznana jako koszt okresu w rachunku zysków i strat Spółki.

Sprzedaż Kinglet 7
Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
Sprzedaż Kinglet 7 nastąpiła w drodze zawarcia umów sprzedaży, na podstawie których dokonano sprzedaży
akcji Spółki oznaczonych jako seria B. Umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zawarto w dniu 20
grudnia 2016 r.
Data przydziału instrumentów finansowych
Nie dotyczy
Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą
W ramach Sprzedaży Kinglet 7 sprzedano 39.250 akcji Spółki oznaczonych jako seria B.
Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba
przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które
złożono zapisy
Nie dotyczy
Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub
sprzedaży
W ramach Sprzedaży Kinglet 7 sprzedano 39.250 akcji Spółki oznaczonych jako seria B.
Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)
Łączna cena sprzedaży akcji sprzedawanych w ramach Sprzedaży Kinglet 7 wyniosła 2.502.187,50 zł, tj. 63,75 zł
za każdą akcję.
Opisu sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w
inny sposób, czy za wkłady niepieniężne)
Sprzedaż akcji w ramach Sprzedaży Kinglet 7 dokonywała była poprzez zapłatę ceny sprzedaży na rachunek
bankowy sprzedającego.
Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w
poszczególnych transzach
W ramach Sprzedaży Kinglet 7 akcje Spółki zostały nabyte przez 16 podmiotów.
Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub
sprzedaży w poszczególnych transzach
W ramach Sprzedaży Kinglet 7 akcje Spółki zostały nabyte przez 16 podmiotów.
Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o
subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki
instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie
jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)
Nie dotyczy
Łączne określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i
przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenia
publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów
doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i
sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.
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Nie dotyczy
Sprzedaż Nextbike GmbH 1
Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
Sprzedaż Nextbike GmbH 1 nastąpiła w drodze zawarcia umów sprzedaży, na podstawie których dokonano
sprzedaży akcji Spółki oznaczonych jako seria B. Umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zawarto w
dniu 20 grudnia 2016 r.
Data przydziału instrumentów finansowych
Nie dotyczy
Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą
W ramach Sprzedaży Nextbike GmbH 1 sprzedano 17.270 akcji Spółki oznaczonych jako seria B.
Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba
przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które
złożono zapisy
Nie dotyczy
Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub
sprzedaży
W ramach Sprzedaży Nextbike GmbH 1 sprzedano 17.270 akcji Spółki oznaczonych jako seria B.
Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)
Łączna cena sprzedaży akcji sprzedawanych w ramach Sprzedaży Nextbike GmbH 1 wyniosła 1.100.962,50 zł, tj.
63,75 zł za każdą akcję.
Opisu sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w
inny sposób, czy za wkłady niepieniężne)
Sprzedaż akcji w ramach Sprzedaży Nextbike GmbH 1 dokonywała była poprzez zapłatę ceny sprzedaży na
rachunek bankowy sprzedającego.
Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w
poszczególnych transzach
W ramach Sprzedaży Nextbike GmbH 1 akcje Spółki zostały nabyte przez 3 podmioty.
Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub
sprzedaży w poszczególnych transzach
W ramach Sprzedaży Nextbike GmbH 1 akcje Spółki zostały nabyte przez 3 podmioty.
Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o
subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki
instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie
jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)
Nie dotyczy
Łączne określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i
przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenia
publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów
doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i
sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.
Nie dotyczy
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Sprzedaż Nextbike GmbH 2
Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
Sprzedaż Nextbike GmbH 2 nastąpiła w drodze zawarcia w dniach 22 – 26 czerwca 2017 roku umów sprzedaży,
na podstawie których dokonano sprzedaży akcji Spółki oznaczonych jako seria B.
Data przydziału instrumentów finansowych
Nie dotyczy
Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą
W ramach Sprzedaży Nextbike GmbH 2 sprzedano 31.500 akcji Spółki oznaczonych jako seria B.
Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba
przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które
złożono zapisy
Nie dotyczy
Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub
sprzedaży
W ramach Sprzedaży Nextbike GmbH 2 sprzedano 31.500 akcji Spółki oznaczonych jako seria B.
Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)
Łączna cena sprzedaży akcji sprzedawanych w ramach Sprzedaży Nextbike GmbH 2 wyniosła 3.705.975 zł, tj.
117,65 zł za każdą akcję.
Opisu sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w
inny sposób, czy za wkłady niepieniężne)
Sprzedaż akcji w ramach Sprzedaży Nextbike GmbH 2 dokonywała była poprzez zapłatę ceny sprzedaży za
pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A.
Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w
poszczególnych transzach
W ramach Sprzedaży Nextbike GmbH 2 akcje Spółki zostały nabyte przez 2 podmioty.
Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub
sprzedaży w poszczególnych transzach
W ramach Sprzedaży Nextbike GmbH 2 akcje Spółki zostały nabyte przez 2 podmioty.
Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o
subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki
instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie
jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)
Nie dotyczy
Łączne określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i
przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenia
publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów
doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i
sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.
Nie dotyczy
Sprzedaż Nextbike GmbH 3
Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
Sprzedaż Nextbike GmbH 3 nastąpiła w drodze zawarcia w dniu 26 czerwca 2017 roku umów sprzedaży, na
podstawie których dokonano sprzedaży akcji Spółki oznaczonych jako seria B.
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Data przydziału instrumentów finansowych
Nie dotyczy
Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą
W ramach Sprzedaży Nextbike GmbH 3 sprzedano 14.980 akcji Spółki oznaczonych jako seria B.
Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba
przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które
złożono zapisy
Nie dotyczy
Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub
sprzedaży
W ramach Sprzedaży Nextbike GmbH 3 sprzedano 14.980 akcji Spółki oznaczonych jako seria B.
Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)
Łączna cena sprzedaży akcji sprzedawanych w ramach Sprzedaży Nextbike GmbH 3 wyniosła 1.762.397 zł, tj.
117,65 zł za każdą akcję.
Opisu sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w
inny sposób, czy za wkłady niepieniężne)
Sprzedaż akcji w ramach Sprzedaży Nextbike GmbH 3 dokonywała była poprzez zapłatę ceny sprzedaży za
pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A.
Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w
poszczególnych transzach
W ramach Sprzedaży Nextbike GmbH 3 akcje Spółki zostały nabyte przez 1 podmiot.
Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub
sprzedaży w poszczególnych transzach
W ramach Sprzedaży Nextbike GmbH 3 akcje Spółki zostały nabyte przez 1 podmiot.
Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o
subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki
instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie
jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)
Nie dotyczy
Łączne określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i
przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenia
publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów
doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i
sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.
Nie dotyczy
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Informacja, czy emitent dokonując oferty niepublicznej akcji objętych wnioskiem,
w związku z zamiarem ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu,
spełnił wymogi, o których mowa w § 15c Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu;

Emitent dokonując oferty niepublicznej akcji objętych wnioskiem, w związku z zamiarem ich wprowadzenia do
alternatywnego systemu obrotu, spełnił wymogi, o których mowa w § 15c Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu.

4.4

Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych

4.4.1

Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych

Zgodnie z art. 430 § 1 KSH w zw. z art. 431 § 1 KSH organem Emitenta uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji
Akcji jest Walne Zgromadzenie.
4.4.2

Data i forma podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści

Akcje serii B powstały w ramach procedury przekształcenia Spółki dokonanego w trybie określonym w dziale III
tytułu IV Kodeksu spółek handlowych. Przekształcenie Spółki działającej w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną nastąpiło na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki nr 3/08/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. o przekształceniu formy prawnej spółki – ze spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Powyższa uchwała została zaprotokołowała przez notariusz
Annę Szczepańską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie (Rep. A nr 7435/2016). Za podjęciem
powyższej uchwały oddano 340 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, a więc
jednogłośnie przy obecności wszystkich wspólników Spółki, reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki
przed jej przekształceniem.

Treść uchwały nr 3/08/2016:
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W dniu 14 czerwca 2017 roku Zarząd Spółki, działając na wniosek wszystkich akcjonariuszy Spółki, uchwałą nr
3/06/2017 dokonał konwersji (zamiany) wszystkich akcji imiennych Spółki oznaczonych jako seria B na akcje na
okaziciela.
Zgodnie z § 7 ust. 4 Statutu Spółki, Zarząd podjął decyzję o wprowadzeniu do porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmiany Statutu celem dostosowania jego treści do aktualnej liczby i
rodzajów akcji. Na Datę Dokumentu Informacyjnego nie odbyło się Walnego Zgromadzenie dostosowujące treść
Statutu do aktualnej liczby i rodzajów akcji w związku z zamianą akcji.
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Treść uchwały Zarządu nr 3/06/2017 z 14 czerwca 2017 r.:
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Akcje serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 12/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które
odbyło się w dniu 15 maja 2017 r. Protokół z tego Zgromadzenia sporządziła notariusz Maja Matiakowska z
kancelarii notarialnej Jacek Nalewajek, Maja Matiakowska, Anna Szczepańska Notariusze s.c. w Warszawie przy
ul. Grzybowskiej 2 lok. 33 (kod pocztowy 00-131). Protokół ten oznaczony został numerem Repertorium A
3325/2017. Za podjęciem powyższej uchwały oddano 1.741.900 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących się”.

Treść uchwały nr 12/17:
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Cena emisyjna została ustalona przez Zarząd uchwałą nr 2/06/17 z dnia 12 czerwca 2017 roku.

W związku z uchwałą nr 12/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki złożył w dniu 29 czerwca
2017 roku oświadczenie w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 KSH w sprawie
wysokości objętego kapitału zakładowego. Akt notarialny zawierający oświadczenie Zarządu został sporządzony
przez Dianę Dobromilską, notariusz w Warszawie (Rep. A nr 1899/2017).
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii C nastąpiła w dniu 18 lipca 2017
roku.
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Treść oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie wysokości objętego kapitału zakładowego:
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Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny
sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich
pokrycia, z zastrzeżeniem § 12 pkt 2a);

Akcje serii B powstały w toku procedury przekształcenia Spółki.
Akcje serii C zostały objęte za gotówkę.

45

DOKUMENT INFORMACYJNY

4.6

NEXTBIKE POLSKA S.A.

Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie od dnia 18 listopada 2016 r., tj. od dnia, w którym dokonano wpisu do
rejestru przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną.
Zgodnie z uchwałą nr 12/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2017 r. akcje serii C
uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2017 r. (tj. w dywidendzie wypłacanej za rok obrotowy
rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2017 r.), na równi z pozostałymi akcjami Emitenta.
Zgodnie z uchwałą nr 6/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2017 r. zysk netto za rok
obrotowy 2016 w wysokości 6.098.050,21 zł został podzielony w następujący sposób: (i) kwotę 371.056,51 zł
przeznaczono na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych, (ii) kwotę 5.726.993,70 zł przeznaczono na kapitał
zapasowy.

4.7

Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji

Prawa związane z akcjami serii C dzielą się na prawa majątkowe oraz prawa niemajątkowe (korporacyjne). Przy
opisie tych praw zostały uwzględnione przepisy dotyczące funkcjonowania spółek publicznych, mimo iż na dzień
niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent nie posiada statusu spółki publicznej. Emitent stanie się spółką
publiczną z chwilą dematerializacji co najmniej jednej jego akcji.

Prawa majątkowe:
a)

prawo do rozporządzenia akcjami serii C

Rozporządzenie (zbycie, ustanowienie zastawu lub użytkowania itp.) nie jest w żaden sposób ograniczone.
Każdy akcjonariusz Emitenta, w tym ten posiadający akcje serii C powinien mieć świadomość ograniczeń i
obowiązków związanych z rozporządzeniem akcjami Emitenta wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, a w szczególności:
- obowiązek ujawnienia stanu posiadania i jego zmiany wynikający z art. 69 Ustawy o ofercie,
- zakaz obrotu akcjami obciążonymi zastawem określony w art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie,
- ograniczenia zbywania akcji wynikające z posiadania dostępu do informacji poufnych i obowiązywania okresów
zamkniętych, które zostały określone w Ustawie o obrocie,
- ograniczenia wynikające z ochrony antymonopolowej, które zostały określone w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu
Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw
b)

prawo do udziału w zysku Emitenta

Akcjonariusze Emitenta, na mocy art. 347 § 1 KSH posiadają prawo do dywidendy – to jest prawo do udziału w
zysku Emitenta, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym
przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta
rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym
przez Walne Zgromadzenie. Wszystkie akcje Emitenta są równe w prawach do dywidendy.
Zgodnie z art. 348 § 1 KSH kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Emitenta nie może
przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty
przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na
wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z
ustawą lub statutem Emitenta powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy
lub rezerwowe.
Zgodnie z art. 348 § 2 KSH uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze Emitenta, którym
przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który może zostać wyznaczony przez zwyczajne Walne Zgromadzenie na
dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW.
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Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 348 § 3 KSH zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy
oraz termin wypłaty dywidendy. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia.
Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym
przez Radę Nadzorczą. Zgodnie z regulacjami KDPW dzień wypłaty może przypadać najwcześniej dziesiątego
dnia po dniu dywidendy.
W następstwie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu całości lub części zysku do
podziału, akcjonariusze nabywają roszczenie wobec Emitenta o wypłatę dywidendy. Roszczenie to staje się
wymagalne z dniem wypłaty dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
Roszczenia o wypłatę dywidendy ulega przedawnieniu po 10 latach od dnia wymagalności tj. od dnia określonego
w uchwale Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej jako dzień wypłaty dywidendy. Beneficjentem
przedawnienia roszczenia o wypłatę dywidendy jest Emitent.
Po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego tzw.
certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację podatkową, możliwe jest niepobieranie podatku
lub zastosowanie stawki podatku wynikającej z zawartej przez Rzeczpospolitą Polską umowy w sprawie
zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży na podmiocie będącym
nierezydentem. Nie istnieją żadne inne ograniczenia ani specjalne procedury, poza opisanymi w niniejszym
punkcie, związane z wypłatą dywidendy dla posiadaczy akcji Spółki będących nierezydentami.
Ograniczenia umowne dotyczące wypłaty dywidendy opisano w punkcie 4.8 niniejszego Dokumentu
Informacyjnego.
c)

prawo poboru

Zgodnie z postanowieniami art. 433 § 1 KSH akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia
nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (tzw. prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do
emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na
akcje.
W interesie Emitenta, zgodnie z art. 433 § 2 KSH, po spełnieniu określonych kryteriów Walne Zgromadzenie
może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Dla
pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru konieczne jest zapowiedzenie wyłączenia prawa poboru w porządku
obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dla swojej ważności wymaga
większości 4/5 głosów (art. 433 § 2 KSH).
Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, kiedy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego
stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem ich
oferowania akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w
uchwale Walnego Zgromadzenia. Większość 4/5 nie jest również wymagana w przypadku, kiedy uchwała
Walnego Zgromadzenia stanowi, iż akcje nowej emisji mogą być objęte przez subemitenta w przypadku kiedy
akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 § 3
KSH). Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 KSH, wymaga zgody Walnego
Zgromadzenia. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Radę
Nadzorczą.
d)

prawo do nadwyżki w majątku, które przysługuje w przypadku likwidacji Emitenta

W przypadku likwidacji Emitenta każdemu jego akcjonariuszowi przysługuje udział w majątku Emitenta
pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jego wierzycieli (art. 474 § 1 KSH). Podziału tego dokonuje się
na zakończenie likwidacji Emitenta, nie wcześniej niż przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o
otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.
Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spółki, stosowanie do postanowień art. 474 § 2
KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Emitenta w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy
wpłat na kapitał zakładowy Spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy Spółki przez danego akcjonariusza ustala
się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji. Posiadacze akcji Emitenta mają prawo do udziału
w nadwyżkach w przypadku likwidacji proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki, gdyż Statut
nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa.
e)

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

Prawo żądania wykupu posiadanych akcji przez innego akcjonariusza

Prawo żądania wykupu posiadanych przez akcjonariusza spółki publicznej akcji przez innego akcjonariusza, który
osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce przysługuje na podstawie art. 83 Ustawy o
ofercie publicznej. Akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, zobowiązane są solidarnie spełnić
żądanie mniejszościowego akcjonariusza w terminie 30 dni od jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od
akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5
Ustawy o ofercie, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i
dominującymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów.

Prawa niemajątkowe (korporacyjne)
Akcjonariuszowi przysługują w szczególności następujące uprawnienia korporacyjne:
a)

Prawo zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prawo zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyznane zostało akcjonariuszom reprezentującym co
najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają
przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 399 § 3 KSH).
b)
Prawo do żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych
spraw w porządku obrad
Prawo do żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia poszczególnych spraw w
porządku obrad przysługuje akcjonariuszom posiadającym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki (art. 400
§ 1 KSH). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia przez uprawnionego akcjonariusza
przedmiotowego żądania, Zarząd nie zwoła nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie, akcjonariusze ci mogą
wystąpić do właściwego ze względu na siedzibę Emitenta sądu rejestrowego o udzielenie upoważnienia do
zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Sąd rejestrowy udzielając wnioskowanego upoważnienia
wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 3 KSH).
Zwołane zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma
ponieść Emitent. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu
rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia (art. 400 § 4 KSH).
c)

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom posiadającym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Emitenta przysługuje
prawo do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia (art. 401 § 1 KSH). W spółce publicznej żądanie to powinno zostać zgłoszone zarządowi nie
później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub
projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci
elektronicznej.
d)

Prawo do zgłaszania projektów uchwał

Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz ma prawo podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co
najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Emitentowi na
piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad (art. 401 § 4 KSH).
e)

Prawo żądania zarządzenia tajnego głosowania
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Zgodnie z art. 420 § 2 KSH każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu ma
prawo zażądać zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał.
f)

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Na podstawie art. 412 § 1 KSH akcjonariusz ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art.
1
406 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje jedynie osobom, które posiadały akcje
Spółki na koniec 16 dnia poprzedzającego dzień obrad walnego zgromadzenia (tzw. record date – dzień
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej) oraz zgłosiły żądanie wystawienia imiennego
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (record date)
3
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406 § 2 KSH).
Na podstawie żądania akcjonariusza zamierzającego uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu wydawane jest
imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa. Następnie przedmiotowe zaświadczenie przekazywane jest przez
podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza do KDPW w celu sporządzenia przez
KDPW i przekazania Emitentowi zbiorczego wykazu uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z
tytułu posiadanych na dzień rejestracji uczestnictwa (record date) zdematerializowanych akcji Emitenta.
3

Na podstawie art. 406 § 1 KSH akcje na okaziciela mające postać dokumentu uprawniają do uczestniczenia w
Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone przez akcjonariusza u Emitenta nie później niż w
dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia) i
nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na
dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej.
W przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników,
którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki przysługuje, jeżeli są
wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (na szesnaście dni przed datą
Walnego Zgromadzenia).
Statut Emitenta nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą
ogółu głosów w Spółce.
g)

Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu

Na podstawie art. 412 § 1 KSH akcjonariusz Emitenta ma prawo wykonywać podczas Walnego Zgromadzenia
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi dającymi prawo do
dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pozostałe akcje dają prawo do jednego głosu na Walnym
Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 4121 § 2 KSH pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem
nieważności lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga
opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu (art. 4121 § 2 KSH).
W spółce publicznej członek zarządu i pracownik spółki może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu (art.
4122 KSH). Zgodnie z art. 4122 § 3 KSH jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza jest członek zarządu spółki
publicznej, członek jej rady nadzorczej spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki lub
spółdzielni zależnej od spółki publicznej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym
walnym zgromadzeniu. Zgodnie z art. 4122 § 4 KSH pełnomocnik, o którym mowa w art. 4122 § 3 KSH, głosuje
zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Taki pełnomocnik zobowiązany jest również do
ujawnienia akcjonariuszowi udzielającemu pełnomocnictwo okoliczności wskazujących na istnienie bądź
możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Zgodnie z art. 4113 KSH akcjonariusz Emitenta może głosować oddzielnie z każdej z posiadanych akcji.
h)
Prawo
Zgromadzeniu

do

żądania

sprawdzenia

listy

obecności

akcjonariuszy

obecnych

na

Walnym

Zgodnie z art. 410 § 2 KSH akcjonariusze posiadający co najmniej 10% kapitału zakładowego reprezentowanego
na danym Walnym Zgromadzeniu mogą zażądać, aby lista obecności na Walnym Zgromadzeniu została
sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej 3 osób. Wnioskodawcy mają prawo
wyboru jednego członka komisji.
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i)
Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego
Zgromadzenia
Każdy akcjonariusz Emitenta jest uprawniony do żądania wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych
porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 2 KSH). Wniosek taki należy złożyć do
Zarządu. Żądanie należy zgłosić w terminie tygodnia przed planowanym Walnym Zgromadzeniem.
j)

Prawo wyboru członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH rada nadzorcza spółki akcyjnej składa się z co najmniej 3, a w spółkach publicznych z
co najmniej 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 385 § 2 KSH
statut może wprowadzić odmienne zasady powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej. Statut nie
zawiera postanowień przewidujących odmienne zasady powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej
Emitenta.
Zgodnie z § 17 ust. 1 statutu Emitenta rada nadzorcza liczy od 3 do 6 członków powoływanych przez Walne
Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej 5 lat. Na podstawie uchwały nr 13/17 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzania z dnia 15 maja 2017 r. po § 17 ust. 1 dodano ust. 1a, zgodnie z którym od dnia uzyskania przez
Emitenta statusu spółki publicznej rada nadzorcza liczy od 5 do 6 członków powoływanych przez Walne
Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat.
k)

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 § 3 – 6 KSH wybór rady nadzorczej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, na wniosek
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego spółki akcyjnej, powinien być dokonany w
drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy jej statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej.
Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby
akcji reprezentowanych na walnym zgromadzeniu przez liczbę członków rady nadzorczej, mogą utworzyć
oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych
członków rady nadzorczej (art. 385 § 5 KSH). Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią
grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w
którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze spółki akcyjnej, których głosy nie zostały oddane przy wyborze
członków rady nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 KSH).
W wymienionych powyżej głosowaniach każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń
(art. 385 § 9 KSH).
l)
Prawo do zgłoszenia wniosku w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej
powołania rewidenta ds. szczególnych
Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy Emitenta, posiadających
co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez
biegłego rewidenta (rewident do spraw szczególnych), na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z
utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z
treścią wyżej opisanego wniosku wystosowanego przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, albo podejmie ją z
naruszeniem wymogów formalnych uchwały opisanych w art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie, wnioskodawcy mogą w
terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu
jako rewidenta ds. szczególnych
m)

Prawo żądania udzielenia przez zarząd Emitenta informacji dotyczących jego funkcjonowania

Stosownie do art. 428 § 1 KSH akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia żądanie
udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, jeżeli udzielenie takich informacji przez Zarząd jest
uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest zobowiązany do
udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd powinien w
określonych wypadkach odmówić udzielenia informacji. Ponadto zgodnie z art. 428 § 5 KSH w przypadku
zgłoszenia w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza Emitenta żądania udzielenia przez
Zarząd informacji dotyczących Emitenta, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie poza
Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji
nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. W
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przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji
dotyczących Emitenta, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. Jeżeli udzielenie odpowiedzi
na pytanie akcjonariusza mogłoby wyrządzić szkodę Emitentowi, spółce z nią powiązaną lub spółce lub
spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych
przedsiębiorstwa, Zarząd odmawia udzielenia informacji (art. 428 § 6 KSH).
Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 KSH akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania, aby spółka
handlowa będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w stosunku
dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4) KSH wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni
będącej akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa
powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu, jakie
posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi
osobami.
Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją Emitenta. Najważniejsze z nich to:
1.
KSH);

prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej Emitenta (art. 341 § 7

2.
prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania
finansowego Emitenta wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 §
4 KSH);
3.
prawo do żądania nieodpłatnego przesłania listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną na podany przez
akcjonariusza adres (art. 407 § 11 KSH);
4.
prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH);
5.
prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem
Emitenta (art. 505, 540 i 561 KSH).
n)

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia

W przypadku gdy uchwała Walnego Zgromadzenia jest sprzeczna ze statutem Emitenta bądź dobrymi
obyczajami i godzi w interesy Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza stosownie do art. 422 § 1
KSH, można wytoczyć przeciwko Emitentowi powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne
Zgromadzenie. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest:
1.

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów;

2.
akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał
zaprotokołowania swojego sprzeciwu,
3.

akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,

4.
akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego
zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego
Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały walnego
zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale,
nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie.
o)
Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały
Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą
W przypadku sprzeczności uchwały Walnego Zgromadzenia z ustawą można wytoczyć przeciwko Emitentowi
powództwo o stwierdzenie jej nieważności. Do wystąpienia z tym powództwem uprawniony jest:
1.

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów;

2.
akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał
zaprotokołowania swojego sprzeciwu,
3.

akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
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4.
akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego
zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego
Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 425 § 3 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały
walnego zgromadzenia należy wnieść w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie
roku od dnia powzięcia uchwały.
p)
Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które
wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 KSH)
Co do zasady powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi przez członków jego organów
statutowych lub inne wskazane w Tytule III, Rozdział 8 (Odpowiedzialność cywilnoprawna) KSH osoby wytacza
Emitent. Jednak w przypadku gdyby Emitent nie wytoczył takiego powództwa w terminie roku od dnia ujawnienia
czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub
w podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi. W sytuacji wytoczenia
powództwa przez akcjonariusza osoby pozwane nie mogą powoływać się na uchwałę Walnego Zgromadzenia
udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie.
Prawo akcjonariusza do wyrażenia zgodny w sprawie umorzenia akcji Emitenta

q)

Zgodnie z postanowieniami art. 359 § 1 KSH, akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut spółki akcyjnej
tak stanowi. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę
(umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie
może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa
zgodnie z art. 359 § 1 KSH statut spółki akcyjnej.
Statut Emitenta zezwala jedynie na dobrowolne umorzenie akcji. Zgodnie z § 9 ust. 1 statutu Emitenta warunki i
tryb umorzenia dobrowolnego określi każdorazowo Walne Zgromadzenie w formie uchwały.
r)

Postanowienia w sprawie zamiany akcji

Zgodnie z postanowieniami art. 334 § 2 KSH, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie
może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. Statut Emitenta
wprowadził w tym zakresie uregulowania szczególne. Zgodnie z § 7 ust. 4 statutu zamiana akcji imiennych na
okaziciela lub odwrotnie wymaga wniosku zainteresowanego akcjonariusza złożonego Zarządowi Emitenta, który
w terminie 30 dni od dnia złożenia takiego wniosku podejmuje w tym przedmiocie uchwałę. W porządku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia umieszcza się punkt dotyczący zmiany statutu w celu dostosowania jego
brzmienia do aktualnej liczby akcji imiennych i na okaziciela.

Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w
przyszłości

4.8

Zgodnie z zawartymi przez Emitenta z Alior Bank S.A. umowami kredytowymi Emitent zobowiązany jest do
niewypłacania oraz do nieprzekazywania w jakiejkolwiek innej formie akcjonariuszom lub innym uprawnionym
osobom żadnych kwot pieniężnych, tytułem dywidend lub innych wpłat związanych z udziałem w kapitale
zakładowym Emitenta, bez uprzedniej, pisemnej zgody banku kredytodawcy.
Zgodnie z zawartą przez Emitenta z ING Bank Śląski S.A. umową wieloproduktową dokonanie przez Emitenta bez uprzedniej zgody tego banku - wypłaty dywidendy z zysku netto niezależnie od wypłaconej kwoty może
zostać uznane przez ten bank za przypadek naruszenia, co w szczególności uprawnia ten bank do żądania
natychmiastowej spłaty wszystkich zobowiązań Emitenta wobec banku oraz do wypowiedzenia umowy w całości
lub części.

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

4.9

I.
1.

Ogólne zasady opodatkowania dochodów z tytułu sprzedaży akcji oraz praw do akcji (PDA)
Podatek dochodowy od osób prawnych
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Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów
osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej
(z wyłączeniem spółek niemających osobowości prawnej). Przepisy ustawy mają również zastosowanie do:
1)

spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP;

2)

spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie
z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w
tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Opodatkowanie dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę
lub zarząd na terytorium RP
Przedmiotem opodatkowania jest dochód ze sprzedaży papierów wartościowych (w tym akcji oraz praw do akcji).
Dochód stanowi różnicę pomiędzy przychodem, czyli kwotą ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami
uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na ich nabycie (tj. cena nabycia) oraz wydatkami związanymi
bezpośrednio z nabyciem (np. opłaty notarialne, opłaty dla domu maklerskiego itp.).
Dochód ze sprzedaży papierów wartościowych jest opodatkowany na zasadach ogólnych, 19% podatkiem
dochodowym lub 15% podatkiem dochodowym (w przypadku podatników uprawnionych do stosowania obniżonej
stawki podatku) i łączy się z dochodami z innych źródeł.
Co do zasady, zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy są
obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy
podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za
poprzednie miesiące.
Opodatkowanie dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych nieposiadających
siedziby lub zarządu na terytorium RP
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu,
podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium RP. Zgodnie z przepisami
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, za dochody (przychody) osiągane na terytorium RP uważa
się w szczególności dochody (przychody) z:
1)

wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium RP, w tym poprzez położony na terytorium
RP zagraniczny zakład;

2)

położonej na terytorium RP nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w
całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;

3)

papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami
wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium RP w ramach regulowanego rynku
giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich
wynikających;

4)

tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej
osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego
inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią
nieruchomości położone na terytorium RP lub prawa do takich nieruchomości;

5)

tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez
osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające
miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium RP, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i
wykonania świadczenia.

Zasady opodatkowania podatników nieposiadających siedziby lub zarządu na terytorium RP mogą być
modyfikowane przez przepisy właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Zazwyczaj umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska stanowią, że zyski ze
sprzedaży akcji mogą być opodatkowane tylko w państwie siedziby zbywcy. Wyjątek stanowią umowy
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zawierające „klauzulę nieruchomościową”, która pozwala Polsce opodatkować zyski ze zbycia praw udziałowych
w spółkach, których aktywa składają się głównie bądź w przeważającej części z nieruchomości położonych w
Polsce.
Podatnicy mający siedzibę lub zarząd w państwach, z którymi RP zawarła umowy w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania powinny zapoznać się z postanowieniami tych umów, gdyż mogą one mieć wpływ na
zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych.
2.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium RP
Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (w tym akcji oraz praw do akcji) są traktowane jako przychody z
kapitałów pieniężnych.
Stosownie do art. 17 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych przychód z odpłatnego zbycia
papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności papierów wartościowych.
Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od dochodów uzyskanych z
odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.
Dochodem, o którym mowa powyżej, jest osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów
uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, czyli kwotami ze sprzedaży papierów wartościowych, a
kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie papierów wartościowych (tj. cena
nabycia) oraz wydatkami związanymi bezpośrednio z nabyciem (np. opłaty notarialne, opłaty dla domu
maklerskiego itp.).
Podmioty pośredniczące w sprzedaży papierów wartościowych przez osobę fizyczną (np. domy maklerskie) są
zobowiązane przesłać tej osobie oraz właściwemu urzędowi skarbowemu imienną informację o wysokości
uzyskanego dochodu (PIT-8C) w terminie do końca lutego roku kalendarzowego następującego po roku, w
którym osoba fizyczna osiągnęła dochód (poniosła stratę) z tytułu zbycia papierów wartościowych (art. 39 ust. 3
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
W przypadku poniesienia w roku podatkowym straty ze zbycia papierów wartościowych, strata ta może obniżyć
dochód uzyskany z tego źródła przychodów (tj. ze zbycia papierów wartościowych) w najbliższych kolejno po
sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie
może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Straty poniesionej z tytułu zbycia papierów wartościowych nie łączy się
ze stratami poniesionymi z innych źródeł przychodów.
Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1) Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych w terminie do dnia 30
kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym
odrębne zeznanie według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej
straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b Ustawy o Podatku Dochodowym od
Osób Fizycznych. W tym samym terminie podatnicy zobowiązani są do zapłaty podatku dochodowego z tytułu
odpłatnego zbycia papierów wartościowych.
Przepisów powyższych nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w wykonywaniu
działalności gospodarczej. W takim przypadku przychody ze sprzedaży papierów wartościowych powinny być
kwalifikowane jako pochodzące z wykonywania działalności gospodarczej i rozliczone na zasadach właściwych
dla tego źródła przychodu.
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terytorium RP
Osoby fizyczne, jeżeli nie mają miejsca zamieszkania na terytorium RP, podlegają obowiązkowi podatkowemu
tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP (ograniczony obowiązek podatkowy). Zgodnie z
przepisami Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, za dochody (przychody) osiągane na
terytorium RP uważa się w szczególności dochody (przychody) z:
1)

pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego,
stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty
wynagrodzenia;
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2)

działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce
wypłaty wynagrodzenia;

3)

działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;

4)

położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w
tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;

5)

papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami
wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach
regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z
realizacji praw z nich wynikających;

6)

tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej
osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego
inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią
nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;

7)

tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez
osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające
miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od
miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Zasady opodatkowania podatników podatku dochodowego od osób fizycznych niemających miejsca
zamieszkania na terytorium RP mogą być modyfikowane przez przepisy właściwej umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania.
Zazwyczaj umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska stanowią, że zyski ze
sprzedaży akcji mogą być opodatkowane tylko w państwie siedziby zbywcy. Wyjątek stanowią umowy
zawierające „klauzulę nieruchomościową”, która pozwala Polsce opodatkować zyski ze zbycia praw udziałowych
w spółkach, których aktywa składają się głównie bądź w przeważającej części z nieruchomości położonych w
Polsce.
Osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania w państwach, z którymi RP zawarła umowy w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania, powinny zapoznać się z postanowienia tych umów, gdyż mogą one wpływać na
zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych.
3.

Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży praw do akcji (PDA)

Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a Ustawy o obrocie oraz art. 5a pkt 11 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych prawa do akcji są papierami wartościowymi. Dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne ze sprzedaży
wyżej wymienionych praw są opodatkowane według zasad opodatkowania zbycia papierów wartościowych
wskazanych powyżej.
Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży praw do akcji przez osoby prawne podlega takim samym zasadom, jak
opodatkowanie dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych wskazanych powyżej.

II.
1.

Ogólne zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu dywidendy
Podatek dochodowy od osób prawnych

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatek dochodowy od dochodów
(przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę
lub zarząd na terytorium RP ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.
Stosownie do art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwalnia się od podatku
dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z

55

DOKUMENT INFORMACYJNY

NEXTBIKE POLSKA S.A.

wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowoakcyjnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium RP, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
(i)

wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka
mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP;

(ii)

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

(iii)

spółka, o której mowa w pkt (ii), posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale
spółki, o której mowa w pkt (i);

(iv)

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

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody
(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, mających siedzibę lub
zarząd na terytorium RP, posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, określonej w
pkt (iii) powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust. 4a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych).
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów
(akcji), w wysokości określonej w pkt (iii) powyżej, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału
w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium RP, upływa po dniu uzyskania tych dochodów
(przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt
(iii) powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt (ii) powyżej, jest obowiązana do
zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po
dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia (art. 22 ust. 4b Ustawy o Podatku Dochodowym od
Osób Prawnych).
Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do:


spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 roku w
sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE z dnia 18 sierpnia 2003 r., L 207, s. 1, ze
zm.);



dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
wypłacanych przez spółki mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP, spółkom podlegającym w
Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez
względu na miejsce ich osiągania, przy czym określony bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki
wypłacającej, ustala się w wysokości nie mniejszej niż 25%;



dochodów wypłacanych (przypisanych) na rzecz położonego na terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w
Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego zakładu spółki podlegającej w RP lub w innym niż RP
państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na
miejsce ich osiągania, jeżeli spółka ta spełnia określone powyżej warunki.

Zgodnie z art. 22 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwolnienie z opodatkowania
dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych stosuje
się:


jeżeli posiadanie udziałów (akcji) wynika z tytułu własności;



w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
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własności;



innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby
posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Zwolnienie od opodatkowania stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w
sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest
RP, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż RP
państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany (art. 22b Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych).
Zasady opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których
stroną jest RP (art. 22a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Stosownie do art. 22c ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwolnienia od podatku, o
którym mowa powyżej, nie stosuje się jeżeli:


osiągnięcie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności prawnej, lub
wielu powiązanych czynności prawnych, których głównym lub jednym z głównych celów było uzyskanie
zwolnienia od podatku dochodowego, a uzyskanie tego zwolnienia nie skutkuje wyłącznie
wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania tych dochodów (przychodów); oraz



czynności te nie mają rzeczywistego charakteru.

Uznaje się przy tym (zgodnie z art. 22c ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych), że umowa
lub inna czynność prawna nie ma rzeczywistego charakteru w zakresie, w jakim nie jest dokonywana z
uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy w drodze czynności, o których
mowa powyżej, przenoszona jest własność udziałów (akcji) spółki wypłacającej dywidendę lub spółka osiąga
przychód (dochód), wypłacany następnie w formie dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych.
Stosownie do art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, spółki, które dokonują wypłat
należności z tytułów dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych są obowiązane jako płatnicy pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek
dochodowy od tych wypłat. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania albo o niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem
udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych, uzyskanym od podatnika certyfikatem
rezydencji.
Spółki, które dokonują wypłat należności z tytułu dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z
tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego, o którym mowa w
art. 22 ust. 4, stosują zwolnienie wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez spółkę uzyskującą te
dochody (przychody), mającą siedzibę w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym
państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego jej miejsca siedziby dla celów podatkowych,
uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji (art. 22 ust. 1c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
W przypadku należności z tytułu dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w
zyskach osób prawnych, spółki wypłacające te należności stosują zwolnienie z opodatkowania pod warunkiem
uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełniony został warunek, iż
spółka otrzymująca te należności nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości
swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania (art. 26 ust. 1f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych).
Zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w przypadku, gdy wypłata
należności z tytułu dochodów (przychodów) z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych
zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie
przewidzianym w Ustawie o obrocie, płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% od
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łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za
pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego.
W takim przypadku do poboru podatku obowiązane są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za
pośrednictwem których należność jest wypłacana. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego
tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego (art. 26 ust. 2b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych).
Stosownie do art. 26 ust. 2c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w przypadku wypłat należności
z tytułu:


odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na
rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o
Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (tj. podatników, którzy podlegają w Polsce ograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu);



dywidend oraz dochodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od
Osób Prawnych uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów
wartościowych albo na rachunkach zbiorczych;

- obowiązek, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, stosuje się do
podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności
następuje za pośrednictwem tych podmiotów.
Płatnicy, o których mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, pobierają
zryczałtowany podatek dochodowy w dniu przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów
wartościowych albo posiadacza rachunku zbiorczego. Przy czym zastosowanie stawki podatku wynikającej z
właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest
możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika certyfikatem rezydencji (art. 26 ust. 2d
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
2.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Opodatkowanie osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium RP
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 się 19%
zryczałtowany podatek dochodowy.
Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się
z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.
Co do zasady, zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, spółki, które
dokonują wypłat należności z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
są obowiązane jako płatnicy pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń)
lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych.
Zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zryczałtowany podatek
dochodowy od dywidend pobierają jako płatnicy podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla
podatników, jeżeli przychody z tytułu dywidend zostały uzyskane na terytorium RP i wiążą się z papierami
wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za
pośrednictwem tych podmiotów.
Zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, w zakresie papierów
wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego w
zakresie dywidend są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należności z tych
tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z tytułu dywidendy do dyspozycji
posiadacza rachunku zbiorczego.
Od dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach
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zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o obrocie,
płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy według stawki 19% od łącznej wartości dochodów
(przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza
rachunku zbiorczego (art. 30a ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Opodatkowanie osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terytorium RP
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 się 19%
zryczałtowany podatek dochodowy. Przepisy te stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, których stroną jest RP. Przy czym zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod
warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego
certyfikatem rezydencji (art. 30a ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).
Od dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach
zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o obrocie ,
płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy według stawki 19% od łącznej wartości dochodów
(przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza
rachunku zbiorczego (art. 30a ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).

III.

Ogólne zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Zgodnie z Ustawą o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw
majątkowych (w tym papierów wartościowych) podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1
pkt 1 lit. a Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych).
Stawka podatku od sprzedaży praw majątkowych wynosi 1% wartości rynkowej praw majątkowych (art. 7 ust. 1
pkt 1 lit. b Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych).
Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych zwalnia się z podatku od czynności
cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi (tj. między innymi akcji):


firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym;



dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych;



dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego;



dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy
inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego;



w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie.

IV.

Ogólne zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn nabycie przez osoby fizyczne w drodze
spadku lub darowizny praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów
wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli prawa majątkowe dotyczące
papierów wartościowych są wykonywane na terytorium RP.
Jednakże, w przypadku wykonywania praw majątkowych związanych z posiadaniem papierów wartościowych na
terytorium RP, ich nabycie w drodze spadku lub darowizny nie będzie podlegało opodatkowaniu, jeżeli w chwili
otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny ani nabywca (spadkobierca lub obdarowany), ani też
spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na
terytorium RP.
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Wysokość stawki podatku od spadku i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą lub spadkodawcą bądź pomiędzy
darczyńcą a obdarowanym.
Przy spełnieniu warunków określonych w Ustawie o Podatku od Spadków i Darowizn nabycie praw majątkowych
związanych z posiadaniem papierów wartościowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba,
rodzeństwo, ojczyma i macochę będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

V.

Zasady odpowiedzialności w zakresie podatku pobieranego u źródła

Stosownie do art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej, płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia
i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu – odpowiada za
podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.
Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem.
Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią
inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika; w tych przypadkach organ podatkowy wydaje
decyzję o odpowiedzialności podatnika.
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5. Dane o Emitencie
5.1

Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z
numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i
adres głównej strony internetowej), identyfikator według właściwej klasyfikacji
statystycznej oraz numer według właściwej identyfikacji podatkowej

Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w § 2 ust. 1 Statutu, tj. NEXTBIKE POLSKA
spółka akcyjna. Zgodnie z art. 305 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 2 Statutu Emitent może używać
w obrocie skrótu firmy w postaci: NEXTBIKE POLSKA S.A.
Nazwa (firma):

NEXTBIKE POLSKA spółka akcyjna

Adres siedziby:

ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa

Numer telefonu:

22 208 99 90

Poczta elektroniczna dla
inwestorów:

inwestor@nextbike.pl

Strona internetowa:

https://nextbike.pl

NIP:

8951981007

REGON:

021336152

Oznaczenie sądu
rejestrowego

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Data rejestracji

18 listopada 2016 roku

Numer KRS

0000646950

W imieniu Emitenta działają

Tomasz Wacław Wojtkiewicz – Prezes Zarządu
Dariusz Komorowski – Członek Zarządu
Małgorzata Dzięcioł – Członek Zarządu

Sposób reprezentacji
Emitenta

Jeśli zarząd Emitenta jest jednoosobowy, jedyny członek Zarządu ma prawo do
samodzielnego reprezentowania Emitenta.
Jeśli zarząd Emitenta składa się z więcej niż jednej osoby Emitenta reprezentuje
dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu
działający łącznie z prokurentem.

Źródło: Emitent

5.2

Wskazanie czasu trwania Emitenta

Zgodnie z § 4 Statutu Emitent utworzony jest na czas nieoznaczony.

5.3

Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent

Emitent został utworzony i działa zgodnie z przepisami prawa polskiego. Emitent prowadzi działalność w
szczególności w oparciu o przepisy KSH. Z chwilą uzyskania statusu spółki publicznej Emitent będzie działał
również na podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego.
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Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru,
wraz z podaniem daty dokonania tego wpisu, a w przypadku gdy Emitent jest
podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia - przedmiot i
numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał

W dniu 18 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000646950.
Wpis Emitenta do rejestru przedsiębiorców nastąpił na skutek przekształcenia formy prawnej Emitenta ze spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Nextbike Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w spółkę akcyjną.

5.5

Informacje czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania
zezwolenia, licencji lub zgody

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

5.6

Krótki opis historii Emitenta

Spółka Nextbike Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została założona, a następnie zarejestrowana w
rejestrze przedsiębiorców 27 października 2010 roku. W 2016 r. spółka została przekształcona w spółkę akcyjną.
Kluczowe wydarzenia w historii rozwoju działalności Emitenta:
2010
 zawiązanie spółki Nextbike Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
2011
 uruchomienie pierwszego systemu rowerowego we Wrocławiu
 liczba rowerów we flocie Nextbike Polska na koniec sezonu osiąga 160 sztuk
 100% pakiet udziałów w spółce obejmuje Rica Sp. z o.o
2012
 uruchomienie systemu rowerowego w Warszawie, Poznaniu i Opolu
 liczba rowerów we flocie Nextbike Polska na koniec sezonu sięga 1,5 tys.
2013
 rozbudowa systemu warszawskiego i opolskiego
 uruchomienie systemu rowerów miejskich w Sopocie, dostawa systemu dla Krakowa
 liczba rowerów we flocie Nextbike Polska na koniec sezonu sięga 3,6 tys. a liczba
dotychczasowych wypożyczeń osiąga poziom ponad 2,8 mln
 LARQ S.A. nabywa pakiet 75% udziałów w spółce (pozostały pakiet 25% nabywa Nextbike
GmbH)
2014
 uruchomienie systemu rowerów miejskich w Białymstoku, Lublinie, Konstancinie i
Grodzisku Mazowieckim
 rozbudowa systemu warszawskiego i poznańskiego
 wprowadzenie pierwszych w Polsce tandemów i audiobooków turystycznych
udostępnianych w miejskich systemach rowerowych (Lublin)
 przeprowadzenie pierwszej w Polsce integracji systemu rowerowego z kartą miejską
(Białystok)
 przeniesienia siedziby spółki z Wrocławia do Warszawy
 liczba rowerów we flocie Nextbike Polska na koniec sezonu sięga 4,7 tys. a liczba
dotychczasowych wypożyczeń osiąga poziom ponad 5,8 mln
2015
 rozbudowa systemu białostockiego (w Białymstoku i okolicznych gminach powstaje
pierwszy w Polsce rower aglomeracyjny)
 realizacja kolejnego przetargu na dostawę i obsługę powiększonego systemu rowerów
miejskich we Wrocławiu i Poznaniu
 uruchomienie pierwszych systemów sezonowych (pilotażowych) w Katowicach, Kaliszu i
Radomiu
 wprowadzenie pierwszych w Polsce i na świecie rowerków dziecięcych udostępnianych w
miejskich systemach rowerowych (Warszawa)
 liczba rowerów we flocie Nextbike Polska na koniec sezonu sięga 5,6 tys. a liczba
dotychczasowych wypożyczeń osiąga poziom ponad 9,7 mln
2016
 uruchomienie systemu rowerów miejskich w Łodzi - drugiego co do wielkości systemu w
Polsce po systemie warszawskim
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dostawa systemu rowerów miejskich do Szczecina - pierwsza w Europie udana,
udokumentowana integracja z konkurencyjnym systemem rowerowym
rozbudowa systemu rowerów miejskich w Poznaniu i Lublinie
uruchomienie systemów sezonowych w Katowicach, Stalowej Woli, Michałowicach i
Legnicy
rozpoczęcie trzyletniej współpracy strategicznej z Benefit Systems (udostępnianie
infrastruktury rowerowej użytkownikom karty Multisport)
wprowadzenie pierwszych w Polsce rowerów cargo udostępnianych w miejskich systemach
rowerowych (Opole)
liczba rowerów we flocie Nextbike Polska na koniec sezonu sięga 7,8 tys. a liczba
dotychczasowych wypożyczeń osiąga poziom ponad 16,2 mln
przekształcenie Nextbike Polska ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę
akcyjną
transakcja PRE-IPO, w rezultacie której do akcjonariatu spółki wchodzi kilkunastu
profesjonalnych inwestorów obejmując łącznie pakiet 5,5% akcji spółki
uruchomienie piątego co do wielkości systemu rowerów miejskich w Europie – nowego
systemu rowerowego w Warszawie
rozbudowa systemu łódzkiego i poznańskiego
uruchomienie kolejnych nowych systemów w Białymstoku, Radomiu, Gliwicach,
Michałowicach, Konstancinie Jeziornej, Legnicy i Stalowej Woli, Kaliszu i Kołobrzegu,
Sosnowcu
zawarcie umowy dotyczącej uruchomienia systemu w Sosnowcu (plan uruchomienia w
marcu 2018 r.) oraz w Ostrowie Wielkopolskim (plan uruchomienia w listopadzie 2017 r
uruchomienie systemów sezonowych (pilotaży) w Zgierzu, Kędzierzynie Koźlu, Siedlcach,
Tychach, Katowicach oraz Pszczynie
rozpoczęcie współpracy z Citibank – nowym strategicznym partnerem reklamowym
zawarcie z Nextbike GmbH (”Licencjodawca”) umowy licencyjnej obejmującej terytorium
Norwegii, Finlandii i Islandii („Umowa”). Na mocy Umowy Licencjodawca udzielił
Licencjobiorcy wyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na dostarczenie i
obsługę systemów roweru publicznego na terytorium Norwegii, Finlandii i Islandii

Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich
tworzenia

Kapitał własny Emitenta na dzień 30-06-2017 wynosił 15.222 tys. zł. Jego szczegółową strukturę przedstawia
poniższa tabela (dane w PLN).
(tys. PLN)
A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Kapitał (fundusz) zapasowy
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI. Zysk (strata) netto
Źródło: Jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta

30.06.2017
15 222
102
8 011
0
6 000
0
1 108

31.12.2016
8 113
102
2 284
0
0
(371)
6 098

31.12.2015
2 015
17
2 369
0
0
0
(371)

Kapitał podstawowy
Na dzień 30 czerwca 2017 r. na kapitał podstawowy grupy składał się zarejestrowany kapitał akcyjny w wysokości
102 tys. PLN.
Kapitał zapasowy
Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są również
nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów ich
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wydania. W spółce akcyjnej, zgodnie z art. 396 § 1 KSH, spółka jest zobowiązana tworzyć kapitał zapasowy na
pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, do momentu aż kapitał ten
nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
Kapitał zapasowy na dzień 30 czerwca 2017 (przed podziałem zysku za 2017) wynosił 8.011 tys. PLN i
przewyższał jedną trzecią kapitału zakładowego.
Kapitały rezerwowe
Na dzień 30 czerwca 2017 r. w ramach kapitałów rezerwowych zostały ujęte wpływy brutto z emisji akcji serii C,
przeprowadzonej w czerwcu 2017 r, o której mowa punkcie 4.2 Dokumentu Informacyjnego.
Na dzień 30 czerwca 2017 r. podwyższenie kapitału dokonane poprzez emisję akcje serii C nie było jeszcze
zrejestrowane. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii C nastąpiła w dniu
18 lipca 2017 roku.

5.8

Oświadczenie Emitenta stwierdzające, że jego zdaniem poziom kapitału
obrotowego wystarcza na pokrycie jego potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia
sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, a jeśli tak nie jest, propozycja
zapewnienia dodatkowego kapitału obrotowego

Emitent niniejszym oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą poziom kapitału obrotowego w Spółce jest
wystarczający na pokrycie potrzeb związanych z kontynuowaniem działalności Emitenta w okresie kolejnych 12
miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Kapitał obrotowy należy rozumieć m.in.
jako zdolność Emitenta do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz innych dostępnych płynnych
zasobów w celu terminowego spłacenia swoich bieżących zobowiązań.

5.9

Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Na Datę Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta został w całości wpłacony, tym samym akcje
serii A, B i C zostały opłacone w całości.

5.10 Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku
realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji
dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w
wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze
wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do
nabycia tych akcji
Emitent nie dokonywał dotychczas emisji obligacji zamiennych ani dających pierwszeństwo do objęcia w
przyszłości nowych emisji akcji Emitenta. Emitent nie dokonywał również emisji warrantów subskrypcyjnych.
Walne Zgromadzenie Emitenta może podjąć decyzję o emisji warrantów subskrypcyjnych, w szczególności w
związku z umową opcji, o której mowa w punkcie 5.14.1 niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

5.11 Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie
statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał
zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które
może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie
Zgodnie z § 8 ust. 2 Statutu, Zarząd Emitenta jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Emitenta w
drodze emisji maksymalnie 765.000 nowych akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości
nominalnej nie większej niż 76.500,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych), w drodze
jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego we wskazanych wyżej granicach (kapitał docelowy).
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Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w
zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części dotyczące każdego podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki powziętej
zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
Do chwili sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy nie był podwyższany w trybie
przewidzianym w § 8 ust. 2 Statutu.
Zarząd może podwyższać kapitał zakładowy Emitenta w trybie kapitału docelowego do dnia 18 listopada 2019
roku.

5.12 Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane
instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity
depozytowe
Żadne instrumenty finansowe Emitenta, jak również związane z takimi instrumentami kwity depozytowe nie były
ani nie są notowane na rynkach instrumentów finansowych.

5.13 Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających
istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego
grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy
(firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w
kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów
Emitent posiada wszystkie, tj. 100, udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą NB SERWIS spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000600242).
Emitent posiada wszystkie, tj. 100, udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą WAWA BIKE spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000609013).
Emitent posiada wszystkie, tj. 100, udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą NB SERWIS II spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000604233).
NB SERWIS sp. z o.o., WAWA BIKE sp. z o.o. i NB SERWIS II sp. z o.o. to spółki celowe nie prowadzące
działalności operacyjnej.
Głównym dostawcą oprogramowania i infrastruktury wykorzystywanej do systemów samoobsługowych
wypożyczalni rowerów miejskich oraz licencjodawcą technologii dla Emitenta jest spółka Nextbike GmbH, która
jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta (szczegóły wskazano w punkcie 5.26 Dokumentu Informacyjnego).
Wyłącznym operatorem przestrzeni reklamowej na rowerach miejskich wypożyczanych przez Emitenta jest
spółka Synergic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000360924), której
jedynym wspólnikiem jest LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który jest znaczącym
akcjonariuszem Emitenta (szczegóły wskazano w punkcie 5.26 Dokumentu Informacyjnego).

5.14 Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych
5.14.1

Powiązania pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i
nadzorczych Emitenta

Tomasz Wacław Wojtkiewicz – Prezes Zarządu Emitenta
Tomasz Wojtkiewicz jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta, posiadającym: (i) 11.629 akcji zwykłych na
okaziciela serii B w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 11.629 głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta, stanowiących ok. 0,63% ogólnej liczby głosów oraz (ii) 1.275 akcji zwykłych na okaziciela serii C w
kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 1.275 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
stanowiących ok. 0,07% ogólnej liczby głosów.
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Tomasz Wojtkiewicz jest stroną umowy opcji i przyznania akcji zawartej z Larq S.A. w dniu 2 czerwca 2017 r. Na
podstawie tej umowy, na warunkach określonych w tej umowie, w razie spełnienia warunków w niej zawartych, w
szczególności w razie osiągnięcia przez Emitenta opisanych niżej wskaźników finansowych w latach 2017-2018,
Tomasz Wojtkiewicz będzie uprawiony do: (i) nabycia od podmiotu zależnego od Larq S.A. akcji Emitenta lub (ii)
nabycia warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia nowo emitowanych akcji Emitenta, jeśli Walne
Zgromadzenie podejmie uchwałę o emisji takich warrantów, przy czym łączna liczba akcji, które mogą zostać
nabyte lub objęte na podstawie tej umowy w latach 2017 – 2018 nie przekroczy 17.000 akcji Emitenta. Kryterium
finansowym, od spełnienia którego zależą uprawnienia Tomasza Wojtkiewicza wynikające z tej umowy, jest
osiągnięcie określonego stopnia realizacji przez grupę kapitałową Emitenta skonsolidowanego wyniku EBITDA
(zysk operacyjny przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją). Uprawnienie do otrzymania
akcji lub warrantów subskrypcyjnych przez Tomasza Wojtkiewicza powstanie gdy EBITDA za rok 2017 wyniesie
co najmniej 14.000.000 zł, zaś za rok 2018 – co najmniej poziom 18.000.000 zł.
Mikołaj Konrad Chruszczewski – członek Rady Nadzorczej Emitenta
Mikołaj Chruszczewski jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta, posiadającym: (i) 1.570 akcji zwykłych na
okaziciela serii B w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 1.570 głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta, stanowiących ok. 0,09% ogólnej liczby głosów oraz (ii) 1.700 akcji zwykłych na okaziciela serii C w
kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 1.700 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
stanowiących ok. 0,09% ogólnej liczby głosów.
Piotr Krawczyński – członek Rady Nadzorczej Emitenta
Piotr Krawczyński jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta, posiadającym 1.275 akcji zwykłych na okaziciela
serii C w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 1.275 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
stanowiących ok. 0,07% ogólnej liczby głosów.

5.14.2

Powiązania pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i
nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta

Małgorzata Dzięcioł – członek Zarządu Emitenta
Małgorzata Dzięcioł jest jednocześnie członkiem Zarządu spółki LARQ S.A. oraz spółki LARQ Fund Management
spółka z o.o., które to spółki są – pośrednio - znaczącymi akcjonariuszami Emitenta. LARQ S.A. posiada 17.050
akcji zwykłych na okaziciela serii B dających 17.050 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących
0,9% udziału w ogólnej liczbie głosów.
Ponadto LARQ S.A. posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki LARQ Fund Management spółka z
o.o., która to spółka jest uczestnikiem LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, posiadającym
wszystkie certyfikaty inwestycyjne tego funduszu. LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada
573.750 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa
głosy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz 152.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających razem
1.299.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących łącznie 72,80% udziału w ogólnej liczbie
głosów.
Krzysztof Przybyłowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta
Krzysztof Przybyłowski jest jednocześnie Prezesem Zarządu spółki LARQ S.A. oraz spółki LARQ Fund
Management spółka z o.o., które to spółki są – pośrednio – znaczącymi akcjonariuszami Emitenta. Szczegóły
wskazano powyżej, przy opisie powiązań Małgorzaty Dzięcioł.
Mikołaj Konrad Chruszczewski – członek Rady Nadzorczej Emitenta
Mikołaj Konrad Chruszczewski jest jednocześnie członkiem Zarządu spółki LARQ S.A. oraz spółki LARQ Fund
Management spółka z o.o., które to spółki są – pośrednio – znaczącymi akcjonariuszami Emitenta. Szczegóły
wskazano powyżej, przy opisie powiązań Małgorzaty Dzięcioł.
Jakub Kurzynoga– Członek Rady Nadzorczej Emitenta
Jakub Kurzynoga jest jednym z kluczowych menadżerów spółki LARQ S.A. oraz spółki LARQ Fund Management
spółka z o.o. pełniącym funkcję dyrektora finansowego obu podmiotów, będących – pośrednio – znaczącymi
akcjonariuszami Emitenta. Szczegóły wskazano powyżej, przy opisie powiązań Małgorzaty Dzięcioł.
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Ralf Kalupner – Członek Rady Nadzorczej Emitenta
Ralf Kalupner jest jednocześnie wspólnikiem i Prezesem Zarządu (CEO) Nextbike GmbH, która to spółka jest
znaczącym akcjonariuszem Emitenta, posiadającym 237.730 akcji Emitenta, w tym 191.250 akcji imiennych serii
A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta oraz 46.480 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających razem 428.980 głosów na
Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących łącznie 23,4% udziału w ogólnej liczbie głosów.
Piotr Krawczyński – Członek Rady Nadzorczej Emitenta
Piotr Krawczyński jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej spółki LARQ S.A., która to spółka jest – pośrednio
– znaczącym akcjonariuszem Emitenta. Szczegóły wskazano powyżej, przy opisie powiązań Małgorzaty Dzięcioł.
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Powiązania pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i
nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą
(lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych)

Adam Kalkusiński, będący Prezesem Zarządu Autoryzowanego Doradcy jest jednocześnie członkiem Rady
Nadzorczej spółki LARQ S.A., będącej – pośrednio - znaczącym akcjonariuszem Emitenta.
Poza powyższym wyjątkiem, między Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i
nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą nie występują
żadne powiązania kapitałowe ani osobowe.

5.15 Informacje o strukturze i strategii Emitenta
5.15.1

Struktura Grupy Emitenta

Działalność Grupy prowadzona jest głównie w ramach spółki Nextbike Polska S.A., która jest liderem na polskim
rynku miejskich systemów rowerowych. Spółka Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie została założona w
2010 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka prowadzi działalność na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowym przedmiotem działalności jest wdrażanie, obsługa i zarządzanie
systemami bezobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich, sprzedaż stacji rowerowych partnerom prywatnym,
jak również dzierżawa powierzchni reklamowej na stacjach oraz rowerach. Spółka generuje także przychody
dzięki współpracy z partnerami prywatnymi zainteresowanymi korzystaniem z infrastruktury posiadanej przez
Emitenta lub dostępem do użytkowników systemów obsługiwanych przez Spółę. Niewielkim źródłem przychodów
Spółki są także opłaty pobierane w wybranych miastach od użytkowników w przypadku przekroczenia przez nich
darmowego czasu jazdy rowerem.
Zarząd Spółki jest trzyosobowy. Funkcję prezesa zarządu pełni Tomasz Wojtkiewicz, a członkami zarządu są
Dariusz Komorowski i Małgorzata Dzięcioł.
Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym trzech spółek zależnych. NB SERWIS sp. z o.o., WAWA
BIKE sp. z o.o. i NB SERWIS II sp. z o.o. to spółki celowe nie prowadzące działalności operacyjnej.
Emitent nie sporządza sprawozdań skonsolidowanych z uwagi na nieistotność danych spółek zależnych (art. 58
Ustawy o rachunkowości).
5.15.2

Strategia Emitenta

Celem strategicznym Emitenta jest wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy, którego przejawem będzie istotne
zwiększenie generowanych wyników finansowych. Oczekiwany wzrost wyników Spółki powinien nastąpić, dzięki
realizacji następujących celów strategicznych:
(i)

utrzymaniu pozycji lidera na dynamicznie rozwijającym się krajowym rynku miejskich systemów
rowerowych,

(ii)

zapewnieniu najwyższej jakości systemów rowerowych i usług dla partnerów publicznych,
prywatnych i użytkowników,

(iii)

wzrostowi efektywności prowadzonej działalności dzięki rosnącej skali i optymalizacji procesów
biznesowych w Spółce,

(iv)

wzrostowi przychodów ze źródeł innych niż polskie samorządy.

Na przestrzeni ostatnich lat segment miejskich systemów rowerowych rozwija się niezwykle dynamicznie. W maju
2017 r. w ramach miejskich systemów rowerowych użytkowanych było około 15 tys. rowerów, z czego we flocie
Nextbike Polska jeździło 10.780 rowerów (tj. około 80% rynku). W 2011 r. w Polsce dostępnych było to tylko 240
rowerów miejskich. W maju 2017 r. miejskie systemy rowerowe dostępne były w 24 polskich miastach (w tym 6 to
systemy sezonowe). Potencjał polskiego rynku systemów rowerowych w ocenie Zarządu może osiągnąć 47 tys.
rowerów w przeciągu najbliższych kilku lat. Zarząd oczekuje, że wzrost liczby rowerów będzie możliwy dzięki: (i)
zwiększeniu liczby rowerów w istniejących systemach rowerowych (już obserwowane jest zagęszczanie sieci
stacji rowerowych oraz ekspansja na peryferia największych miast), (ii) powstawaniu nowych systemów
rowerowych w dużych ośrodkach miejskich (np. Trójmiasto, wybrane miasta na Śląsku), (iii) powstawaniu nowych
systemów rowerowych w coraz mniejszych miejscowościach (obserwowany wzrost zainteresowania wśród władz
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mniejszych miejscowości), (iv) powstawaniu sezonowych systemów rowerowych w miejscowościach
turystycznych, (v) wykorzystaniu rowerów wspomaganych przez silnik elektryczny (e-bikes), co pozwoli na
zwiększenie ich zasięgu, (vi) tworzeniu systemów rowerowych we współpracy z przewoźnikami kolejowymi, które
miałyby połączyć stacje kolejowe z centrami miast, zakładami pracy lub osiedlami.
W krótkim okresie, analizując już ogłoszone przetargi, Zarząd oczekuje wzrostu liczby rowerów obsługiwanych
przez Nextbike Polska w ciągu najbliższego roku do poziomu około 13,0 tys. rowerów, co stanowi wzrost o 60%
względem końca 2016 roku. Na Datę Dokumentu Informacyjnego kontrakty dotyczące 11,9 tys. rowerów zostały
już zabezpieczone, tj. uruchomione, wygrane w publicznym przetargu, podpisane albo mające zostać podpisane.
Wykres Oczekiwana liczba rowerów w 2017 r.

Źródło: Emitent

5.16 Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach,
wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem
poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne,
poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży
ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalności
Nextbike Polska S.A. jest liderem na polskim rynku miejskich systemów rowerowych, zarówno pod względem
liczby rowerów (80% udział rynkowy na maj 2017 r.), jak i wartości rozstrzygniętych kontraktów (94% udział
rynkowy na maj 2017 r.). W maju 2017 r. Spółka była operatorem 19 z 25 działających w Polsce systemów
rowerowych w największych miastach w kraju m.in. Warszawie, Łodzi, Lublinie, Wrocławiu, Poznaniu i
Białymstoku.
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Nextbike jest jedną z pierwszych firm w Polsce wpisujących się w ogólnoświatowy trend gospodarki
współdzielenia („sharing economy” / „nie musisz posiadać, żeby korzystać”).
Liczba rowerów w miejskich systemach rowerowych na świecie nieprzerwanie rośnie. W ocenie Zarządu trend ten
będzie kontynuowany ze względu na stale istotną liczbę miast nieposiadających systemu rowerowego oraz
sprzyjające trendy związane m.in. z ekologią, zdrowym trybem życia, ograniczaniem ruchu spalinowego w
centrach miast, rosnących problemów z korkami, smogiem i hałasem w miastach, rozwojem publicznego
transportu intermodalnego.

Wykres Liczba rowerów w systemach rowerowych na świecie

2016

2 294 600
rowerów
1 188 systemów

2007

15 000
rowerów

2013
Citibike, New York

2010
Barclays, London

25 systemów
2008
Bixi, Montreal
2008
Capital Bike Share, Washington
2007
Velib’, Paris

Source: MetroBike, LLC; bike-sharing.blogspot.com based on www.bikesharingwold.com; Jan 2017

Źródło: MetroBike, LLC; bike-sharing.blogspot.com na bazie www.bikesharingwold.com; styczeń 2017

Z perspektywy samorządów infrastruktura i usługi dostarczane przez operatorów systemów rowerowych
pozwalają zrównoważyć i uzupełnić transport publiczny, a w szczególności pozwalają na zagwarantowanie
transportu publicznego na tzw. pierwszym i ostatnim kilometrze umożliwiając podróż „door to door”, do której do
tej pory wykorzystywany był m.in. prywatny transport samochodowy. Rower miejski to także wsparcie w
rozwiązywaniu problemów z korkami, hałasem i zanieczyszczeniem powietrza. Inwestycja samorządu w system
rowerowy stanowi prosty i stosunkowo niewielki wydatek, który przekłada się na wzrost komfortu życia i
zadowolenia mieszkańców.
Miasta finansują systemy rowerowe poprzez środki własne (budżety miejskie), jak również za pomocą funduszy
unijnych m.in. z obszarów: (i) zintegrowanych inwestycji terytorialnych, (ii) niskoemisyjnej gospodarki, (iii) turystyki
i rekreacji, (iv) regionalnych programów operacyjnych.

5.16.1

Model działania Spółki

W Polsce projekty związane z dostarczaniem przez Nextbike Polska infrastruktury i usług związanych z
systemami rowerów realizowane są głównie poprzez zamówienia samorządowe, zazwyczaj w formie przetargu
publicznego rozpisywanego na 3 - 4 lata. Przetargi są ogłaszane w rygorze Prawa Zamówień Publicznych.
Przetargi są otwarte, a dominującym kryterium wyboru jest przedstawienie doświadczenia i referencji, spełnienie
wymogów technicznych oraz najkorzystniejsza cena. Współpraca standardowo skonstruowana jest w taki sposób,
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że miasta płacą miesięczną opłatę za udostępnienie infrastruktury i technologii oraz bieżącą obsługę systemu i
jego użytkowników, natomiast Nextbike Polska zapewnia działanie systemu zgodne z zapisami umowy. W
niektórych przypadkach samorządy decydują się na skumulowaną opłatę z tytułu zakupu infrastruktury. Wybór
sposobu płatności zależy od preferencji zamawiającego i jest głównie podyktowany metodą finansowania. W
przypadku wykorzystania środków z funduszy UE, samorządy stosują skumulowaną płatność.
Dodatkowo Spółka osiąga przychody dzięki współpracy z prywatnymi partnerami komercjalizując powierzchnię
reklamową na rowerach oraz sprzedając, głównie centrom handlowym i biurowcom, stacje rowerowe
zintegrowane z miejskim systemem rowerowym. Zainteresowanie operatorów centrów handlowych i biurowców
wynika także z faktu, że coraz częściej starają się o certyfikaty LEED & BREAM uzyskując dodatkowe punkty za
infrastrukturę rowerową. Pozostałe przychody pochodzą ze współpracy z partnerami (np. Benefit Systems) oraz
opłat pobieranych w wybranych miastach od użytkowników w przypadku przekroczenia przez nich darmowego
czasu jazdy rowerem.
Spółka zawarła w dniu 1 lipca 2016 r umowę dzierżawy nośników reklamowych ze spółką Synergic sp. z o.o. Na
podstawie umowy Synergic sp. z o.o. jest zobowiązana m.in. do pozyskania reklamodawców i dostarczenia
materiałów reklamowych do zamieszczenia na powierzchniach reklamowych rowerów w zgodzie z umowami z
poszczególnymi miastami. Wynagrodzenie z umowy jest oparte o przychody z reklam. Umowa zawiera
postanowienia dotyczące wyłączności i obowiązuje do końca 2018 r.
Wykres Struktura przychodów Nextbike Polska w 2016 roku
36%

8% reklama

płatności od miast
- dostawy

4% stacje prywatne
3% opłaty od użytkowników
4% inne

35 mln zł
2016

45%
płatności od miast
– miesięczne płatności

Źródło: Emitent
Technologia
Spółka Nextbike Polska wybrała sprawdzoną, ale optymalną kosztowo technologię, która pozwoliła na szybki
rozwój systemów rowerowych na rynku polskim. Technologia jest stale rozwijana we współpracy z Nextbike
GmbH i stanowi istotną barierę wejścia na rynek dla nowych graczy. Wprowadzane zostały nowe funkcjonalności
zarówno w sferze IT oraz w ofercie produktowej (oprócz standardowych rowerów dostępne są: (i) rowery cargo,
(ii) tandemy, (iii) rowerki dziecięce, (iv) rowery elektryczne). W Poznaniu, Łodzi i Białymstoku wypożyczanie
rowerów zostały zintegrowane z kartą miejską. W Szczecinie spółka we współpracy z Nextbike GmbH dokonała
pierwszej udanej integracji dwóch konkurencyjnych technologii bike sharingowych.
Spółka w oparciu o rozwiązania Nextbike GmbH stale rozszerza swoją ofertę. Wspólnie z partnerem niemieckim
wprowadziła powszechną możliwość wypożyczania rowerów poprzez aplikację na telefonie. Unowocześniane są
stacje rowerowe (wprowadzenie ekranów LCD, możliwości doładowania konta bezpośrednio na stacji poprzez
moduły płatnicze), jak również same rowery (wprowadzanie technologii NFC, rowerów elektrycznych, poprawa
ergonomii i wytrzymałości rowerów).
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Nextbike Polska dostarcza swoje usługi przy wykorzystaniu technologii licencjonowanej od jednego ze swoich
głównych akcjonariuszy – Nextbike GmbH. Na podstawie umowy zawartej 12 kwietnia 2013 r. Nextbike GmbH w
szczególności dostarcza Spółce terminale, rowery oraz stojaki, a także udzieliła Spółce licencji na system
informatyczny oraz wsparcie serwisowe. Nextbike GmbH jest także zobowiązana do rozwijania systemu o kolejne
miasta na zlecenie Spółki. Licencja obejmuje obszar Polski. Umowa została zawarta w 2013 roku na okres 20 lat
z opcją przedłużenia przez Spółkę o kolejne 20 lat. Możliwość wypowiedzenia umowy jest ograniczona. Umowa
zawiera zobowiązania dotyczące wyłączności na terenie Polski oraz odpowiedzialności Nextbike GmbH za
szkody związane z korzystaniem z rowerów. Umowa licencyjna określa sposób płatności i dostaw zamówionego
sprzętu a także gwarantuje Spółce określony poziom cen do końca 2021 roku. Opłaty licencyjne na rzecz
Nextbike GmbH są oparte o liczbę funkcjonujących rowerów. Potencjalne mechanizmy zmiany cen są ściśle
określone i mogą wystąpić jedynie w przypadku niekorzystnej dla Nextbike GmbH zmiany kursu EURUSD oraz
istotnego wzrostu inflacji w strefie euro. Nextbike GmbH generuje przychody na współpracy z Nextbike Polska w
3 obszarach: (i) przy sprzedaży Nextbike Polska infrastruktury pod nowe systemy miejskie, (ii) tytułem opłaty
licencyjnej uzależnionej od liczby rowerów w systemach Nextbike Polska, (iii) tytułem realizacji prac
informatycznych na zlecenie Spółki.
Podobną umowę Nextbike GmbH zawarła ze Spółką 11 sierpnia 2017 r. w odniesieniu do obszaru Norwegii,
Finlandii oraz Islandii. Licencja udzielona na obszarze państw skandynawskich jest licencją wyłączną z prawem
udzielania dalszych sublicencji. Umowa została zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2027 r. W braku
wypowiedzenie na 6 miesięcy przed tą datą umowa ulegnie przedłużeniu na kolejne 10 lat. Umowa przewiduje
możliwość jej wypowiedzenie w trakcie jej trwania w przypadkach wskazanych w umowie oraz w przypadku
niewykonywania umowy przez okres 3 lat od chwili jej zawarcia. Do głównych obowiązków Nextbike GmbH
należy dostarczanie Spółce elementów składających się na system rowerów publicznych, w tym dostarczenie i
utrzymanie oprogramowania do takiego systemu. Nextbike GmbH udziela Spółce dwuletniej gwarancji na
dostarczany sprzęt. Umowa zawiera również postanowienia dotyczące odpowiedzialności Nextbike GmbH za
szkody związane z korzystaniem z rowerów przez użytkowników. W ramach umowy licencyjnej Spółka jest
zobowiązana do zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z licencji, którego wysokość jest uzależniona od liczby
rowerów aktywnych w systemie w danym roku obowiązywania umowy. Umowa licencyjna określa ponadto
sposób dostaw i wysokość wynagrodzenia za zamówiony sprzęt, a także gwarantuje Spółce określony poziom
cen do końca 2021 roku, o ile nie dojdzie do niekorzystnych dla Nextbike GmbH zmian kursu EURUSD lub
istotnego wzrostu inflacji w strefie euro.
Spółka stworzyła sieć podwykonawców, którzy odpowiadają za serwis rowerów, dostarczanie części zamiennych,
bilansowania systemu (tj. dbają o równomierne rozmieszczenie rowerów pomiędzy stacjami), czy świadczą usługi
informatyczne na potrzeby Spółki.
Systemy rowerowe
Nextbike Polska jest liderem na polskim rynku miejskich systemów rowerowych. Permanentne (niesezonowe)
miejskie systemy rowerowe w Polsce działają zazwyczaj od marca-kwietnia do października-listopada. W
szczycie sezonu w 2016 roku spółka obsługiwała 7.799 rowerów, w takich miastach jak: Warszawa, Łódź,
Wrocław, Poznań, Opole, Lublin, Białystok, Konstancin, Grodzisk Mazowiecki, Szczecin, Katowice (sezonowo),
Michałowice (sezonowo), Stalowa Wola (sezonowo), Legnica (sezonowo). Jej najwięksi konkurenci to BikeU sp. z
o.o. oraz Romet Rental Systems Sp. z o.o., które w szczycie sezonu w 2016 roku obsługiwały odpowiednio ok.
1000 oraz 600 rowerów, które są użytkowane odpowiednio w czterech i w dwóch miastach.
Uruchomienie pierwszych w Polsce dużych systemów rowerów miejskich, najpierw w 2011 roku we, a następnie
w 2012 roku w Warszawie, Poznaniu i Opolu, pozwoliło Spółce uzyskać przewagę konkurencyjną związaną z
pierwszeństwem wdrożenia określonej technologii oraz z wykreowaniem standardu funkcjonowania miejskich
systemów rowerów miejskich w Polsce. Chęć wprowadzania porównywalnych rozwiązań przez kolejne miasta,
skutkowała szybkim przyrostem obsługiwanych systemów rowerowych.
Poniżej przedstawiono zestawienie pokazujące liczbę rowerów miejskich obsługiwanych przez Nextbike Polska w
poszczególnych miastach w szczycie sezonu w 2016 roku.
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Wykres Flota rowerów Nextbike Polska w szczycie sezonu 2016
13%
Łódź

39%
Warszawa

11%
Lublin

7 799
rowerów

10%

2016

Wrocław

9%
Poznań

11%
pozostałe

7%
Białystok

Źródło: Emitent
W ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka wygrała 90% przetargów stale zwiększając wolumen obsługiwanych
systemów rowerowych.
Poniżej przedstawiono zestawienie przeprowadzonych przetargów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Wykres Główne przetargi na dostawę i obsługę systemów rowerowych przeprowadzone w okresie ostatnich
dwunastu miesięcy
Miasto

Typ kontraktu

Liczba rowerów

Uruchomienie

Wartość

Konkurencja

Zwycięzca przetargu

Poznań

odnowienie kontraktu
+ rozbudowa systemu

250+200+200

2/072016

PLN 20,9M

Nextbike Polska, BikeU,
Romet Rental Sys.

Nextbike Polska

Szczecin

rozbudowa systemu

352

6/08/2016

PLN 4,2M

Nextbike Polska, BikeU,
Simpli Bike

Nextbike Polska

Kraków

odnowienie kontraktu
+ rozbudowa systemu

1 500

13/10/2016

~PLN 0,2M

Nextbike Polska, BikeU,
Smart Bikes, Simpli Bike

BikeU

Warszawa

odnowienie kontraktu
+ rozbudowa systemu

4 660

1/03/2017

PLN 44,8M

tylko Nextbike Polska

Nextbike Polska

nowy system

100

15/03/2017

PLN 0,9M

Nextbike Polska, BikeU

Nextbike Polska

odnowienie kontraktu
+ rozbudowa systemu

540

1/04/2017

PLN 6,7M

tylko Nextbike Polska

Nextbike Polska

Radom

nowy system

250

1/04/ 2017

PLN 3,1M

Nextbike Polska, BikeU,
Romet Rental Sys.

Nextbike Polska

Sosnowiec

nowy system

130

30/03/ 2018

PLN 1,7M

tylko Nextbike Polska

Nextbike Polska

Stalowa Wola

nowy system

100

19/04/2017

PLN 0,9M

tylko Nextbike Polska

Nextbike Polska

Kołobrzeg

nowy system

125

15/06/2017

PLN 2,2M

Nextbike Polska, Fulco
Technologie Budowlane

Nextbike Polska

Gliwice
Białystok

90%
wygranych
przetargów

Σ PLN 86M
Nextbike

Źródło: Emitent
Przetargi na dostawę i obsługę systemów rowerów miejskich są zazwyczaj rozpisywane na 3 - 4 lata. Na koniec
2016 r. sześć największych pod względem floty kontraktów odpowiadało za blisko 90% floty Nextbike Polska S.A.
Były to kontrakty z miastami: Warszawa, Łódź, Lublin, Wrocław, Poznań i Białystok. Żaden z tych kontraktów nie
wygasa w ciągu najbliższego roku. Pierwsze zakończenie kontraktu będzie miało miejsce w przypadku Poznania i
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Wrocławia z końcem sezonu 2018 r. Największy z kontraktów (Warszawa), który odpowiada za około 20%
przychodów Spółki zostanie zakończony w 2020 r.
Cztery z sześciu kontraktów to rezultat ponownie wygranego przetargu w miastach, w których Nextbike Polska był
już obecny a stary kontrakt się zakończył. Dotychczas Spółka ma 100% skuteczność w wygrywaniu przetargów,
będących kontynuacją usług świadczonych w mieście, w którym była już obecna (wygrany kolejny przetarg).
Wysokie prawdopodobieństwo wygrania przetargu wynika nie tylko z optymalnej technologii, dobrej znajomości
rynku wynikającej z realizacji poprzednich kontraktów, a tym samym posiadania precyzyjnych danych
historycznych pomagających w skalkulowaniu oferty, dobrej historii potwierdzonej referencjami i jakości
oferowanych usług, ale również dzięki możliwości zaoferowania konkurencyjnej ceny. Uzyskanie odpowiedniej
skali operacji pozwoliło Spółce optymalizować jednostkowe koszty zmienne oraz bardziej efektywnie rozkładać
koszty stałe pomiędzy obsługiwane kontrakty. Dodatkowo obecność w większości największych polskich miast
ułatwia rozwijanie współpracy z partnerami prywatnymi. Marże generowane dzięki współpracy z partnerami
prywatnymi pozwalają Spółce oferować miastom bardziej atrakcyjne warunki. Optymalna technologia wraz z
wymienionymi efektami skali, a także rentowna współpraca z partnerami prywatnymi pozwala Nextbike Polska na
składanie polskim samorządom atrakcyjnych ofert w przetargach publicznych i skutkuje wysoką skutecznością
Spółki w tych postępowaniach.
Spółka nie zidentyfikowała jeszcze miasta w Polsce, w którym system rowerów miejskich można by uznać za
nasycony. Kolejne przetargi ogłaszane przez miasta posiadające już system rowerów miejskich rozpisywane są
na większą liczbę rowerów niż w poprzednio obowiązującym kontrakcie - miasta posiadające systemy rowerowe
chcą je dalej rozbudowywać: zwiększać liczbę, a tym samym dostępność rowerów dla mieszkańców,
zagęszczając sieć stacji rowerowych, jak również rozszerzać działanie systemu na dzielnice bardziej peryferyjne.
Dodatkowo Zarząd Spółki odnotowuje stale zwiększający się popyt wśród mniejszych miast i ośrodków
wypoczynkowych, które wzorują się na systemach dostępnych w dużych miastach.
Przychody uzyskiwane ze źródeł prywatnych
Spółka oprócz uzyskiwania przychodów z kontraktów zawieranych z samorządami osiąga przychody z innych
źródeł, w tym ze współpracy z prywatnymi partnerami. Dodatkowe przychody generowane dzięki już istniejącej
infrastrukturze charakteryzują się wysoką rentownością oraz umożliwiają zajęcie lepszej pozycji konkurencyjnej
przy postępowaniach przetargowych na kolejne systemy rowerowe.
Komercjalizacja powierzchni reklamowej odbywa się we współpracy ze spółką Synergic sp. z o.o. Na podstawie
umowy Synergic sp. z o.o. jest zobowiązana m.in. do pozyskania reklamodawców i dostarczenia materiałów
reklamowych do zamieszczenia na powierzchniach reklamowych rowerów w zgodzie z umowami z
poszczególnymi miastami. Wynagrodzenie z umowy jest oparte o podział przychodu z reklam. Umowa zawiera
postanowienia dotyczące wyłączności i obowiązuje do końca 2018 r.
W 2017 r. Synergic sp. z o.o. zawarł trzyletnią umowę z Citi Handlowy na sprzedaż reklam na rowerach miejskich
we wszystkich miastach, gdzie operatorem systemów jest Nextbike Polska. Umowa obowiązuje do dnia 31
grudnia 2019 r. Reklama banku jest zamieszczana na rowerach we wszystkich większych systemach rowerowych
w tym w: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Opolu i Szczecinie. W ramach kontraktu z Citi Handlowy w
Warszawie finalnie ok. 80 proc. rowerów Veturilo będzie jeździło z reklamą banku.
5.16.2

Przewagi konkurencyjne

Osiągnięcie i utrzymanie do chwili obecnej pozycji lidera krajowego rynku miejskich systemów rowerowych przez
Nextbike Polska było możliwe m.in. dzięki: (i) wykorzystywaniu wysokiej klasy technologii opartej na licencji
Nextbike GmbH, (ii) ciągłemu doskonaleniu wspólnie z partnerem niemieckim technologii oraz procesów
biznesowych w Spółce, (iii) uzyskaniu odpowiedniej skali prowadzonych operacji możliwej do osiągnięcia dzięki
uruchomieniu największych systemów rowerów miejskich działających w Polsce m.in. w Warszawie, Łodzi,
Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu i Białymstoku, (iv) doświadczeniu pozwalającemu na precyzyjne kalkulowanie
kosztów i potencjalnych przychodów z kontraktów, co pozwala na składanie optymalnych i konkurencyjnych ofert
w przetargach publicznych (v) rozwinięciu wysokomarżowych linii biznesowych opartych o przychody ze źródeł
prywatnych, (vi) rozszerzeniu oferty produktowej dla partnerów miejskich o unikatowe na polskim rynku
rozwiązania typu tandemy, rowerki dziecięce, rowery cargo, (vii) unikalnemu doświadczeniu i zdolnościom
organizacyjnym pozwalającym na przeprowadzenie jedynych do tej pory w Polsce udanych integracji dwóch
konkurencyjnych technologii bike sharingowych (Szczecin) oraz integracji systemów rowerowych Nextbike w
Łodzi i Białymstoku z lokalnym systemem informatycznym karty miejskiej.
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Sytuacja finansowa

Raportowane jednostkowe wyniki finansowe Nextbike Polska S.A.
Zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz z art. 58 ust. 1
Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1047) Spółka nie sporządzą
skonsolidowanych sprawozdań finansowych, gdyż dane finansowe spółek zależnych są łącznie nieistotne dla
realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 Ustawy o rachunkowości.

Tabela: Jednostkowy rachunek zysków i strat Nextbike Polska S.A.
(mln PLN)
01.01-30.06.201701.01-30.06.201601.01-31.03.201701.01-31.03.2016
Przychody netto ze sprzedaży
17,7
16,8
4,2
7,1
Koszty działalności operacyjnej
15,4
11,3
4,7
6,1
Zysk (strata) ze sprzedaży
2,3
5,5
-0,5
1,0
Pozostałe przychody operacyjne
0,0
0,0
0,0
0,0
Pozostałe koszty operacyjne
0,1
0,1
0,2
0,0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
2,2
5,5
-0,7
1,0
Przychody finansowe
0,0
0,1
0,0
0,1
Koszty finansowe
0,7
0,7
0,3
0,3
Zysk (strata) brutto
1,5
4,9
-1,0
0,7
Zysk (strata) netto
1,1
3,9
-0,7
0,6

(mln PLN)
2016
Przychody netto ze sprzedaży
34,6
Koszty działalności operacyjnej
25,1
Zysk (strata) ze sprzedaży
9,4
Pozostałe przychody operacyjne
0,2
Pozostałe koszty operacyjne
0,7
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
8,9
Przychody finansowe
0,1
Koszty finansowe
1,2
Zysk (strata) brutto
7,7
Zysk (strata) netto
6,1
Źródło: Emitent, Jednostkowe sprawozdania finansowe

2015
17,1
16,4
0,7
0,3
0,2
0,8
0,1
1,2
-0,4
-0,4

W 2016 roku Nextbike Polska S.A. wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 34,6 mln zł (wzrost o 102%
r/r). Ich głównym źródłem były dostawy infrastruktury i usługi świadczone na rzecz samorządów (81%
przychodów). Przychody ze źródeł prywatnych związane były ze: (i) sprzedażą powierzchni reklamowej, (ii)
przychodami ze sprzedaży prywatnych stacji rowerowych, (iii) płatnościami od użytkowników za korzystanie z
rowerów oraz (iv) pozostałymi przychodami w tym: płatnościami od Benefit Systems oraz wynagrodzeniem
ryczałtowym od operatorów płatności m.in. Blik, Masterpass za wprowadzenie do systemów i ekspozycję
marketingową danej metody płatności.
Wzrost przychodów ze sprzedaży Spółki w 2016 r. wynikał głównie z:
-

zwiększenia o 6,2 mln zł przychodów z usługi udostępniania i zarządzania systemami rowerów
miejskich, w tym z tytułu nowo pozyskanego kontraktu z Miastem Łódź (łączna wartość kontraktu w
okresie 2016-2019: 10 mln zł)

-

zwiększenia o 10,2 mln zł przychodów z kontraktów realizowanych w formule dostawy systemów
rowerów miejskich, w tym z kontraktu z Miastem Lublin 5,6 mln zł oraz z kontraktu z Miastem Szczecin
oraz z Miastem Poznań.

Koszty działalności operacyjnej wzrosły w 2016 r. w stosunku do roku poprzedniego o 53% przy 102% wzroście
przychodów. Wyłączając efekt dostaw koszty działalności operacyjnej wzrosły o ok. 20% przy wzroście
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przychodów o ok. 50%. Było to możliwe dzięki zwiększaniu skali działalności, co pozwalało na konsekwentne
zmniejszanie kosztu jednostkowego świadczonej usługi.
Dzięki zachowaniu dużej dyscypliny kosztowej wzrost przychodów przełożył się na wzrost zyskowności. Spółka
przy istotnie rosnącej skali działalności utrzymuje na względnie stałym poziomie koszty ogólnego zarządu. Wzrost
o 0,7 mln zł rok do roku związany jest w głównej mierze ze zwiększeniem budżetów wsparcia sprzedaży
ukierunkowanym na zwiększenie przychodów ze źródeł prywatnych.
Raportowana jednostkowa EBITDA w 2016 r. wyniosła 13,3 mln PLN, co stanowiło wzrost o 160% w stosunku do
2015 r. Skonsolidowana EBITDA w 2016 r. wyniosła 12,8 mln zł.
W okresie I kwartału 2017 roku Spółka wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 4,2 mln zł (spadek o
41% r/r), które wynikały głównie z:
-

uruchomienia nowych systemów (kontynuacja współpracy w wyniku wygranych przetargów) w miastach
dotychczas obsługiwanych przez Spółkę: Warszawie (obecnie piąty co do wielkości system rowerów
miejskich w Europie), Michałowicach, Konstancinie Jeziornej. Efektem wdrożenia ww. nowych systemów
była rozbudowa dotychczasowych systemów oraz zwiększenie zagęszczenia sieci stacji rowerowych w
ww. miastach (w szczególności Warszawa),

-

rozbudowy systemów rowerów miejskich w Poznaniu

-

uruchomienia systemów rowerów miejskich dla nowych odbiorców (Radom, Gliwice).

Ponadto w okresie I kwartału Spółka rozpoczęła współpracę z Citibank – nowym strategicznym partnerem
reklamowym.
Spadek przychodów w I kwartale 2017 r. był rezultatem wystąpienia w I kwartale 2016 r. skumulowanej płatności
wynikającej z kontraktu z miastem Lublin, co zaburza porównywalność. W dalszej części rozdziału zostały
przedstawione znormalizowane przychody. Ich prezentacja ma na celu uzyskanie porównywalności pomiędzy
różnymi typami kontraktów, tj. opartymi na skumulowanej płatności oraz na płatnościach ryczałtowych.
Wyniki Spółki charakteryzują się sezonowością wynikającą z okresu dostępności systemów rowerów miejskich
dla finalnych użytkowników (przeważnie marzec – listopad) oraz skorelowanymi z tym okresem stałymi
miesięcznymi płatnościami (w przypadku większości kontraktów brak wynagrodzenia w okresie poza sezonem).
W związku z powyższym Spółka rozpoznaje stratę na działalności operacyjnej w okresie styczeń – marzec. Zysk
z działalności operacyjnej w okresie porównywalnym wynika z rozbudowy systemu i zrealizowanej dostawy dla
miasta Lublin oraz rozpoznanego skumulowanego przychodu i marży na kontrakcie w momencie dostawy
(przychód 5,5 mln PLN rozpoznany w I kwartale 2016).
W okresie I półrocza 2017 roku Spółka wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 17,7 mln zł (wzrost o
5% r/r). Poza opisanymi wyżej zdarzeniami, które miały miejsce w I kwartale 2017 r., w wyniku wygranych przez
Spółkę przetargów, bądź realizacji zobowiązań wynikających z dotychczas zawartych umów, w okresie I półrocza
2017 roku i po dniu bilansowym Spółka:
-

dokonała uruchomienia nowych systemów (kontynuacja współpracy w wyniku wygranych przetargów) w
miastach dotychczas obsługiwanych przez Spółkę: Białymstoku, Legnicy i Stalowej Woli. Efektem
wdrożenia ww. nowych systemów była rozbudowa dotychczasowych systemów oraz zwiększenie
zagęszczenia sieci stacji rowerowych w ww. miastach,

-

rozbudowała system rowerów miejskich w Łodzi, Katowicach,

-

uruchomiła systemy rowerów miejskich dla nowych Odbiorców (Kołobrzeg, Kalisz),

-

uruchomiła systemy sezonowe (pilotaże) w miejscowościach: Zgierzu, Tychach, Pszczynie, Kędzierzynie
– Koźlu oraz Siedlcach.

Na osiągnięcie przez Spółkę w raportowanym okresie wyników niższych niż w analogicznym okresie roku
poprzedniego miały wpływ:
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-

zrealizowanie przez Spółkę w I półroczu 2016 istotnie wyższych niż w raportowanym okresie
przychodów i marż z umów o dostawy systemów rowerów miejskich, Spółka w wyniku zrealizowanych
dostaw rozpoznaje w momencie dostawy skumulowany przychód i marżę obejmujące cały okres
kontraktu,

-

Spółka w bieżącym okresie w wyniku wygranych przetargów istotnie zwiększyła liczbę rowerów w
zarządzanych przez Spółkę systemach rowerów miejskich. Realizacja w okresie I półrocza kilku
uruchomień systemów rowerów miejskich (w tym dla M.Warszawa piątego co do wielkości systemu
rowerów miejskich w Europie) skutkowała wystąpieniem kosztów kar umownych (m.in. wynikających z
opóźnień w uruchomieniu ww. systemów). Koszty te mają charakter jednorazowy, Spółka przewiduje
istotne ograniczenie kosztów kar umownych w II półroczu,

-

rosnące w bieżącym roku zjawisko kradzieży i dewastacji rowerów przyczyniło się do wzrostu kosztów
kradzieży, Spółka podjęła działania prewencyjne mające na celu ograniczenie ww. zjawiska i jego
wpływu na wyniki Spółki,

-

Spółka w II półroczu 2016 rozpoczęła rozbudowę struktur w związku z planowanym zwiększeniem skali
działalności w roku 2017. W związku z powyższym Spółka poniosła w I półroczu 2017 roku wyższe
koszty ogólne niż w I półroczu roku 2016. Za rok 2017 Spółka prognozuje uzyskanie efektów skali i
utrzymanie jednostkowych kosztów ogólnych na poziomie niższym niż w roku 2016,

-

Spółka w bieżącym okresie poniosła koszty wdrożenia produkcji własnej elementów systemów rowerów
miejskich co zaowocowało obniżeniem jednostkowego nakładu inwestycyjnego

Tabela: Koszty rodzajowe z jednostkowego rachunku zysków i strat Nextbike Polska S.A.
(mln PLN)
01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2016 01.01-31.31.2017 01.01-31.31.2016
I. Amortyzacja
3,4
2,6
1,0
1,2
II. Zużycie materiałów i energii
3,7
3,5
1,3
3,2
III. Usługi obce
4,2
3,0
1,4
0,9
IV. Podatki i opłaty
0,0
0,0
0,0
0,0
V. Wynagrodzenia
1,5
1,4
0,7
0,6
VI. Ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia
0,3
0,3
0,1
0,1
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
2,2
0,4
0,2
0,1
VIII. Wartość sprzedanych
towarów i materiałów
0,0
0,0
0,0
0,0
Koszty działalności operacyjnej
razem
15,4
11,3
4,7
6,1

(mln PLN)
2016
I. Amortyzacja
4,4
II. Zużycie materiałów i energii
8,9
III. Usługi obce
7,1
IV. Podatki i opłaty
0,1
V. Wynagrodzenia
3,1
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
0,6
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
1,0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
0,0
Koszty działalności operacyjnej razem
25,1
Źródło: Emitent, Jednostkowe sprawozdania finansowe

2015
4,3
2,6
4,7
0,2
3,3
0,5
0,8
0,0
16,4

Najistotniejszymi grupami kosztów są: (i) zużycie materiałów, w tym koszt dostaw (ii) usługi obce, (iii)
amortyzacja oraz (iv) wynagrodzenia. Wzrost kosztów związanych z usługami obcymi oraz zużyciem materiałów
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jest skorelowany z dynamicznym wzrostem skali działalności. Spółka utrzymuje natomiast dużą dyscyplinę
kosztową w wynagrodzeniach.
Poziom kosztów związanych z amortyzacją jest nieporównywalny rok do roku. Od dnia 1 stycznia 2016 r. Spółka
zweryfikowała okresy ekonomicznej użyteczności środków trwałych. Nowe stawki amortyzacyjne wynoszą: (i)
rower (4-6 lat), terminale (5 – 7 lat), stojaki (4 – 7 lat). Oznacza to wzrost średniej stawki amortyzacji z około 4 lat,
stosowanej w 2015 r., do około 6 lat stosowanej obecnie.
Tabela: Bilans Nextbike Polska S.A.
(mln PLN)
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem

30.06.2017
44,7
0,6
41,7
0,0
2,4
21,4
1,8
13,7
5,4
0,4
66,1

31.03.2017
34,7
0,7
32,1
0,0
1,9
13,6
2,7
9,4
1,1
0,5
48,3

31.12.2016
28,6
0,5
27,4
0,0
0,7
10,6
1,1
5,1
4,0
0,4
39,3

31.12.2015
15,0
0,7
14,0
0,0
0,4
9,1
2,4
4,8
1,7
0,3
24,2

15,2
0,1
8,0
6,0
0,0
1,1
50,9
4,3
23,8
19,0
3,8
66,1

7,4
0,1
2,3
0,0
5,7
-0,7
40,9
2,2
18,9
17,2
2,7
48,3

8,1
0,1
2,3
0,0
-0,4
6,1
31,2
1,1
14,6
13,6
1,9
39,3

2,0
0,0
2,4
0,0
0,0
-0,4
22,2
0,5
7,8
12,4
1,4
24,2

A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał podstawowy
IV. Kapitał zapasowy
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem
Źródło: Emitent, Jednostkowe sprawozdania finansowe

Najistotniejszym elementem aktywów Spółki są rzeczowe aktywa trwałe, których udział na koniec czerwca 2017 r.
wynosił 63,1%. W skład środków trwałych wchodzą głównie rowery, terminale i stojaki.
Aktywa finansowane są głównie kapitałem obcym. Zobowiązania krótko- i długoterminowe stanowiły na koniec
czerwca 2017 r. 64,7% sumy bilansowej.
W ramach zobowiązań długoterminowych należy wskazać, że Spółka na dzień 31 marca 2017 r. była emitentem
obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 6 mln zł, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu z 5 marca
2015 r. Celem emisji obligacji było sfinansowanie działalności Spółki w obszarze realizacji nowych projektów.
Obligacje zostały przyznane na rzecz Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie. Na Datę sporządzenia Dokumentu Informacyjnego obligacje
serii B zostały zrefinansowane z umowy kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
Refinansowanie obligacji serii B jest elementem procesu optymalizacji finansowania mającego na celu obniżenie
efektywnych kosztów finansowania oraz zwiększenie dostępu do finansowania dłużnego o okresie amortyzacji
zgodnym z okresem zapadalności finansowanych kontraktów.

Skonsolidowane wyniki finansowe Nextbike Polska S.A.
W celach informacyjnych przedstawiono skonsolidowane wyniki finansowe Nextbike Polska S.A. na podstawie
danych zarządczych. Dane te nie podlegały badaniu ani przeglądowi biegłego rewidenta.
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Tabela: Przychody ze sprzedaży Nextbike Polska S.A.

(mln PLN)
Przychody od miast
dynamika r/r
Przychody ze źródeł prywatnych, w tym:
dynamika r/r
Przychody z reklam
dynamika r/r
Przychody ze stacji prywatnych
dynamika r/r
Płatności od użytkowników
dynamika r/r
Pozostałe
dynamika r/r
Przychody razem
dynamika r/r
Źródło: Emitent

2017P
Wartość
Udział
28,8
72%
3%
11,4
28%
75%
4,2
10%
50%
3,6
9%
140%
1,3
3%
44%
2,3
6%
77%
40,1
100%
16%

2016
Wartość
Udział
28,0
81%
139%
6,5
19%
18%
2,8
8%
22%
1,5
4%
-25%
0,9
3%
-10%
1,3
4%
550%
34,6
100%
102%

2015
Wartość
Udział
11,7
68%
5,5

32%

2,3

13%

2,0

12%

1,0

6%

0,2

1%

17,1

100%

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Nextbike Polska S.A. są tożsame z przedstawionymi wyżej
raportowanymi jednostkowymi przychodami Emitenta.
Bazując na założeniu wzrostu liczby obsługiwanych rowerów o 66% do 13,0 tys. szt. z 7,8 tys. szt. na koniec
2016 roku głównie w oparciu o już wygrane przetargi na dostawę i obsługę miejskich systemów rowerowych w
2017 roku, Zarząd prognozuje poziom przychodów ze sprzedaży na 40,1 mln zł w 2017 r. Oznacza to wzrost o
16% w stosunku do 2016 r.
Oczekiwana przez Zarząd struktura przychodów ulegnie zmianie w stosunku do 2016 roku. W 2017 r. Grupa
rozpoczęła współpracę z nowym strategicznym partnerem reklamowym, grupą Citibank, co powinno wpłynąć na
dalszy rozwój tego kanału sprzedaży. Zarząd oczekuje, że udział wyżej rentownych kontraktów ze źródeł
prywatnych wzrośnie z 19% w 2016 r. do 28% w roku 2017.
Brak współmierności prognozowanego wzrostu liczby rowerów do prognozowanego poziomu kosztów wynika z
formuły realizacji kontraktów.
Tabela: Przychody z dostawy infrastruktury i usługi świadczone na rzecz samorządów

(mln PLN)
Płatności miesięczne
dynamika r/r
Dostawa
dynamika r/r
Przychody od miast razem
dynamika r/r
Źródło: Emitent

2017P
Wartość
Udział
22,0
76%
42%
6,8
24%
-46%
28,8
100%
3%

2016
Wartość
15,5
65%
12,5
443%
28,0
139%

Udział
55%

2015
Wartość Udział
9,4
80%

45%

2,3

20%

100%

11,7

100%

Przychody od samorządów uzyskiwane są z dwóch źródeł: (i) skumulowanej płatności za dostawę infrastruktury
oraz (ii) comiesięcznych płatności ryczałtowych.
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Tabela: Koszty operacyjne

(mln PLN)
Serwis i bilansowanie systemu
dynamika r/r
Części zamienne
dynamika r/r
Koszty dostaw / realizacji usług
dynamika r/r
Koszty stałe (HQ)
dynamika r/r
Pozostałe
dynamika r/r
Koszty operacyjne razem
dynamika r/r
Źródło: Emitent

Wartość
7,0
63%
0,9
50%
4,5
-44%
6,7
31%
5,5
45%
24,6
13%

2017P
Udział
28%
4%
18%
27%
22%
100%

Wartość
4,3
43%
0,6
20%
8,1
350%
5,1
24%
3,8
46%
21,8
82%

2016
Udział
20%

Wartość
3,0

2015
Udział
25%

3%

0,5

4%

37%

1,8

15%

23%

4,1

34%

17%

2,6

22%

100%

12,0

100%

Spółka dzięki dynamicznemu wzrostowi przychodów zarówno ze źródeł publicznych jak i źródeł prywatnych oraz
utrzymywaniu wysokiej dyscypliny kosztowej pozwala na osiąganie coraz wyższej rentowności. Wzrost skali
działalności pozwala oczekiwać 16% spadku wskaźnika kosztów stałych na rower z poziomu 769 PLN w 2016 r.
do poziomu 648 zł w 2017 r.
Wykres Skonsolidowane wyniki finansowe Nextbike Polska S.A.

Źródło: Emitent

Znormalizowane skonsolidowane wyniki finansowe Nextbike Polska S.A.
Z uwagi na istotne skumulowane płatności, w szczególności w roku 2016 gdzie stanowiły 36% całości
raportowanych przychodów (45% przychodów od miast), poniżej przedstawiono znormalizowane przychody.
Normalizacja ma na celu taką prezentację przychodów, która pozwoli na uzyskanie porównywalności pomiędzy
różnymi typami kontraktów, tj. opartymi na skumulowanej płatności oraz na płatnościach ryczałtowych.
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Wykres Znormalizowane skonsolidowane wyniki finansowe Nextbike Polska S.A.

Źródło: Emitent
W 2016 r. rozpoznane przez Nextbike Polska S.A. przychody z dostaw (skumulowanych płatności od miast)
wyniosły 12,5 mln PLN, a EBITDA 4,5 mln PLN. W 2017 r. Zarząd oczekuje odpowiednio 6,8 mln PLN
przychodów z dostaw i 2,2 mln PLN EBITDA. Zaburza to istotnie analizę wyników finansowych spółki, ponieważ
skutkuje wzrostem wyników w jednym roku. Zaprezentowana powyżej normalizacja zakłada równomierną
dystrybucję skumulowanych w jednym roku przychodów i EBITDA na całą długość kontraktu, tak jak ma to
miejsce w przypadku kontraktów z płatnościami miesięcznymi.
Wykres Znormalizowane skonsolidowane wyniki finansowe Nextbike Polska S.A.

Źródło: Emitent
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Analiza znormalizowanych wskaźników per rower pokazuje, że EBITDA per rower utrzymuje się na stałym
poziomie około 1,5 tys. PLN i dzięki wzrostowi efektywności była możliwa do utrzymania nawet mimo spadku
wskaźnika przychodów per rower, który wynikał z zawarcia w 2017 r. dużych kontraktów w Warszawie i
Białymstoku. Obecność w większości największych polskich miast ułatwia rozwijanie współpracy z partnerami
prywatnymi. Oczekiwany wzrost przychodów ze współpracy z partnerami prywatnymi pozwolił Spółce zaoferować
tym miastom bardziej atrakcyjne warunki i wygrać przetarg.

5.17 Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji
kapitałowych,
za
okres
objęty
sprawozdaniem
finansowym
lub
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie
informacyjnym
Tabela: Wydatki inwestycyjne Nextbike Polska S.A.
(mln PLN)

01.01-31.03.2017

01.01-31.03.2016

2016

2015

5,8

0,1

18,3

6,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2
0,0

0,1
0,0

0,6
0,0

0,0
0,0

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzecz
owych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne
i prawne
Na aktywa finansowe
Inne wydatki inwestycyjne

Źródło: Emitent, Jednostkowe sprawozdania finansowe
Wydatki inwestycyjne spółki Nextbike Polska S.A. dotyczyły głównie nabycia środków trwałych związanych z
realizacją zawartych umów na dostawę i zarządzanie systemami rowerów miejskich. W ramach środków trwałych
Emitent nabywa od swoich dostawców, w tym w szczególności Nextbike GmbH - głównego dostawcy technologii i
infrastruktury, w tym: stacji rowerowych, terminali, rowerów oraz stojaków.
Ponadnormatywne wydatki inwestycyjne w 2016 r. wynikały z wygrania przez Spółkę przetargu na dostawę i
obsługę systemu rowerowe w Warszawie. Kontrakt choć został zrealizowany w marcu 2017 r., wymagał
poniesienia wydatków na dostawę infrastruktury w 2016 r. w wysokości około 10 mln zł.

5.18 Ogólny opis planowanych działań i inwestycji Emitenta oraz planowany
harmonogram ich realizacji po zakończeniu subskrypcji akcji serii C i
wprowadzeniu ich do alternatywnego systemu obrotu
Wykorzystanie wpływów z emisji akcji serii C
Pozyskana kwota z emisji akcji serii C w kwocie 6,0 mln zł brutto (tj. bez wyłączenia kosztów emisji) zostanie
wykorzystana na zapewnienie finansowania niezbędnego do zakupu infrastruktury dla nowych systemów
rowerowych, które mają zostać uruchomione w pierwszym półroczu 2018 r.
W 2018 roku Zarząd oczekuje wzrostu floty rowerów o kolejne 6,6 tys. sztuk, tj. z poziomu ok. 13,0 tys. rowerów
oczekiwanego na koniec 2017 r. do poziomu ok. 19,5 tys. rowerów, z czego 14% zostało już zabezpieczone na
podstawie kontraktów podpisanych na Datę Dokumentu Informacyjnego albo jest wysoce prawdopodobne.
Zarząd szacuje, że oczekiwany wzrost liczby rowerów będzie wynikał z: (i) 330 rowerów już zakontraktowanych
do dostarczenia w Poznaniu i Sosnowcu, (ii) 500 – 600 rowerów w ramach rozbudowy systemów obecnie
obsługiwanych przez Grupę, (iii) 5.7 tys. rowerów w nowych systemach miejskich m.in. w Trójmieście, w
wybranych miastach na Śląsku i innych częściach Polski.
Realizując wygrany przetarg, Spółka musi przedpłacić 50% wartości sprzętu na co najmniej 4 miesiące przed
dostawą a drugie 50% w momencie dostawy. Przy finansowaniu sprzętu Spółka wykorzystuje finansowanie
bankowe, które wymaga wkładu własnego i odpowiedniego poziomu kapitałów własnych w odniesieniu do
zadłużenia.
Posiadane środki pieniężne zostały w dużej części wykorzystane przez Spółkę w czasie realizacji w marcu 2017
roku warszawskiego systemu rowerowego (5 co do wielkości system w Europie i największy w naszym regionie).
Środki z emisji akcji serii C są niezbędne do dalszego finansowania dynamicznego rozwoju Spółki.
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5.19 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym,
układowym lub likwidacyjnym
Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wobec
Emitenta nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, układowe ani likwidacyjne.

5.20 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym,
arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może
mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta
Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wobec
Emitenta nie jest prowadzone postępowanie ugodowe, arbitrażowe ani egzekucyjne.

5.21 Informację na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi,
postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami
w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które
mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub
miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację
finansową Emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich
postępowań
Według najlepszej wiedzy Emitenta brak jest postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub
arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący ostatnie 12 miesięcy przed
dniem sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy
Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na
sytuację finansową Emitenta.

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

5.23 Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na
wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym
lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w
dokumencie informacyjnym
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym nie wystąpiły
nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej.

5.24 Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i
finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla
ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których
mowa w § 11 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO
W wyniku przeprowadzonych przetargów Spółka zawarła następujące umowy:
-

12 lipca 2017 r. z Gminą i Miastem Szamotuły o dostawę kompleksowego systemu wypożyczania rowerów
wraz z jego instalacją, uruchomieniem i świadczeniem usług kompleksowej eksploatacji sytemu.

-

31 lipca 2017 r. zakończenie prowadzenia przez DM BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie prowadzenia
ewidencji obligacji serii B wyemitowanych przez Nextbike Polska S.A. Tym samym Nextbike Polska S.A. nie
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posiada zobowiązań z wyemitowanych obligacji serii B wykupionych na żądanie Nextbike Polska S.A.
Obligacje serii B zostały zrefinansowane z umowy wieloproduktowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. z
siedzibą w Katowicach w dniu 15 marca 2017 roku.
-

2 sierpnia 2017 r. z Miejskim Zakładem Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim o dostawę stacji roweru
miejskiego.

-

4 sierpnia 2017 r. z Miastem Łódź aneksu do umowy na Łódzki Rower Publiczny o rozszerzenie przedmiotu
umowy o 47 dodatkowych stacji rowerowych i 470 rowerów.
11 sierpnia 2017 r. z Nextbike GmbH (”Licencjodawca”) umowę licencyjną obejmującą terytorium Norwegii,
Finlandii i Islandii („Umowa”). Na mocy Umowy Licencjodawca udzielił Licencjobiorcy wyłącznej licencji, z
prawem do udzielania sublicencji, na dostarczenie i obsługę systemów roweru publicznego na terytorium
Norwegii, Finlandii i Islandii.

-

5.25 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta
Zarząd Emitenta
Zarząd Emitenta powoływany jest przez Radę Nadzorczą na wspólną czteroletnią kadencję, której termin
upływa w dniu 18 listopada 2020 roku.
TOMASZ WACŁAW WOJTKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU EMITENTA
Tomasz Wojtkiewicz został powołany do Zarządu Emitenta mocą uchwały nr 3/08/2016 Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników poprzednika prawnego Emitenta, tj. spółki pod firmą Nextbike Polska spółka z o.o. z
dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie przekształcenia formy prawnej spółki ze spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, ze skutkiem od dnia wpisu spółki przekształconej (tj. Emitenta) do rejestru
przedsiębiorców KRS, tj. od dnia 18 listopada 2016 roku.
Tomasz Wojtkiewicz jest absolwentem (2013) studiów Executive MBA w Programie Aalto University School of
Economics (była Helsinki School of Business), podczas których studiował m.in. w Singapurze i Helsinkach.
Tomasz Wojtkiewicz jest również absolwentem (2015) Strategic Leadership Academy w Canadian International
Management Institute, Certified Associate in Project Management. W 2002 roku ukończył Filologię Germańską,
zaś w 2007 roku Stosunki Międzynarodowe ze specjalizacji Handel Zagraniczny na Uniwersytecie Wrocławskim.
W latach 1999-2000 był uczestnikiem rządowego stypendium DAAD na Technische Universität Dresden.
Przebieg doświadczenia zawodowego Tomasza Wojtkiewicza prezentuje poniższa tabela:
Okres

Spółka / inny podmiot

Stanowisko

2005-2006

General Motors

Road Team Manager

2006-2009

JATOJA

Członek Zarządu

2009-2011

Wrocławski Park Wodny

Dyrektor Operacyjny / Zarządzający

2010-2011

VAMED

Konsultant przy inwestycjach w Polsce

od 2012 r.

Nextbike Polska

Prezes Zarządu

W poniższej tabeli wskazano wszystkie spółki prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 3
lat, Tomasz Wojtkiewicz był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze
wskazaniem czy Tomasz Wojtkiewicz nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem tych spółek
Spółka
NB Serwis sp. z o.o.

Funkcja
Prezes Zarządu

Czy obecnie pełni tę funkcję
TAK

84

DOKUMENT INFORMACYJNY

NEXTBIKE POLSKA S.A.

Spółka

Czy obecnie pełni tę funkcję

Funkcja

NB Serwis II sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu

TAK

WAWA Bike sp. z o.o.

Prezes Zarządu

TAK

Nextbike Polska S.A.

Akcjonariusz

TAK

W ciągu ostatnich 5 lat Tomasz Wojtkiewicz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
jak również nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego.
W stosunku do żadnego z podmiotów, w których Tomasz Wojtkiewicz pełnił w ciągu ostatnich 5 lat funkcje
członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie została ogłoszona upadłość, nie ustanowiono zarządu
komisarycznego ani nie otwarto likwidacji.
Tomasz Wojtkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani spółki osobowej, jak również nie jest członkiem organu spółki
kapitałowej ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, poza spółkami wskazanymi w niniejszym
Dokumencie Informacyjnym. Tomasz Wojtkiewicz prowadzi działalność gospodarczą polegającą na doradztwie
gospodarczym, która nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta.
Tomasz Wojtkiewicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z
dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
DARIUSZ KOMOROWSKI – CZŁONEK ZARZĄDU EMITENTA
Dariusz Komorowski został powołany do Zarządu Emitenta mocą uchwały nr 4/04/17 Rady Nadzorczej Nextbike
Polska S.A. z dnia 26 kwietnia 2017 roku.
Dariusz Komorowski ukończył w 2005 roku studia na kierunku finanse i bankowość na Uniwersytecie
Ekonomicznym we Wrocławiu. Ponadto od 2013 roku posiada uprawnienia biegłego rewidenta.
Przebieg doświadczenia zawodowego Dariusza Komorowskiego prezentuje poniższa tabela:
Okres

2005-2013

2013-2016
od 09.2016

Spółka / inny podmiot

Grupa Impel

Polska Grupa Uzdrowisk
(spółki portfelowe KGHM TFI)

Nextbike Polska

Stanowisko
Dyrektor Centrum Księgowego
Kierownik Działu Konsolidacji
Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

W ciągu ostatnich 5 lat Dariusz Komorowski nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
jak również nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego.
W stosunku do żadnego z podmiotów, w których Dariusz Komorowski pełnił w ciągu ostatnich 5 lat funkcje
członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie została ogłoszona upadłość, nie ustanowiono zarządu
komisarycznego ani nie otwarto likwidacji.
Dariusz Komorowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani spółki osobowej, jak również nie jest członkiem organu spółki
kapitałowej ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Dariusz Komorowski prowadzi działalność
gospodarczą polegającą na doradztwie gospodarczym, która nie jest działalnością konkurencyjną wobec
Emitenta.
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Dariusz Komorowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z
dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MAŁGORZATA DZIĘCIOŁ – CZŁONEK ZARZĄDU EMITENTA
Małgorzata Dzięcioł została powołana do Zarządu Emitenta mocą uchwały nr 3/08/2016 Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników poprzednika prawnego Emitenta, tj. spółki pod firmą Nextbike Polska spółka z o.o. z
dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie przekształcenia formy prawnej spółki ze spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, ze skutkiem od dnia wpisu spółki przekształconej (tj. Emitenta) do rejestru
przedsiębiorców KRS, tj. od dnia 18 listopada 2016 roku.
Małgorzata Dzięcioł posiada wykształcenie wyższe. W 2010 r. ukończyła studia na kierunku pedagogika pracy z
doradztwem zawodowym w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ponadto w 2013
r. ukończyła podyplomowe studium zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej.
Przebieg doświadczenia zawodowego Małgorzaty Dzięcioł prezentuje poniższa tabela:
Spółka

Okres

Stanowisko

2005-2006

Goldfinger

Asystentka Zarządu

2006-2015

CAM Media

Asystentka Zarządu, Dyrektor Biura Zarządu

2015 – 2016

LARQ

Dyrektor Administracyjny, Członek Zarządu

od 2016 r.

Nextbike Polska

Członek Zarządu

Małgorzata Dzięcioł jest jednocześnie członkiem Zarządu spółki LARQ S.A. oraz spółki LARQ Fund Management
spółka z o.o., które to spółki są – pośrednio - znaczącymi akcjonariuszami Emitenta (szczegóły opisano w
punkcie 5.14.2 niniejszego Dokumentu Informacyjnego Informacyjnego).
W poniższej tabeli wskazano wszystkie spółki prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 3
lat, Małgorzata Dzięcioł była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze
wskazaniem czy Małgorzata Dzięcioł nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem tych spółek
Spółka

Funkcja

Czy obecnie pełni tę funkcję

Członek Zarządu

TAK

LARQ Fund Management sp. z o. o. Członek Zarządu

TAK

LARQ S.A.

NB Serwis sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu

TAK

NB Serwis II sp. z o.o.

Prezes Zarządu

TAK

WAWA Bike sp. z o.o.

Członek Zarządu

TAK

AdInnovation sp. z o.o.

Członek Zarządu

TAK

W ciągu ostatnich 5 lat Małgorzata Dzięcioł nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
jak również nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego.
W stosunku do żadnego z podmiotów, w których Małgorzata Dzięcioł pełniła w ciągu ostatnich 5 lat funkcje
członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie została ogłoszona upadłość, nie ustanowiono zarządu
komisarycznego ani nie otwarto likwidacji.
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Małgorzata Dzięcioł nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani spółki osobowej, jak również nie jest członkiem organu spółki
kapitałowej ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, poza spółkami wskazanymi w niniejszym
Dokumencie Informacyjnym. Małgorzata Dzięcioł prowadzi działalność gospodarczą polegającą na doradztwie
gospodarczym, która nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta.
Małgorzata Dzięcioł nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z
dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Rada Nadzorcza Emitenta
Rada Nadzorcza Emitenta powoływana jest przez Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią kadencję,
której termin upływa w dniu 18 listopada 2021 roku.
KRZYSZTOF PRZYBYŁOWSKI – PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ EMITENTA
Krzysztof Przybyłowski został powołany do Rady Nadzorczej Emitenta mocą uchwały nr 3/08/2016
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników poprzednika prawnego Emitenta, tj. spółki pod firmą Nextbike
Polska spółka z o.o. z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie przekształcenia formy prawnej spółki ze spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, ze skutkiem od dnia wpisu spółki przekształconej (tj.
Emitenta) do rejestru przedsiębiorców KRS, tj. od dnia 18 listopada 2016 roku.
Krzysztof Przybyłowski posiada wykształcenie wyższe (doktor nauk ekonomicznych), w 1990 r. ukończył studia
na Wydziale Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (specjalizacja:
ekonomia i organizacja obrotu towarowego i usług). Ponadto Krzysztof Przybyłowski w 1995 r. ukończył studia
doktoranckie na University of Minnesota, Carlson School of Management i H. Humprey Institute of Public Affairs
oraz w 1997 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem
Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Przebieg doświadczenia zawodowego Krzysztofa Przybyłowskiego prezentuje poniższa tabela:
Okres

Spółka / inny podmiot

Stanowisko

1989 – 1996

Katedra Zarządzania
Przedsiębiorstwem, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie

Asystent

1995 – 1998

Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie

Menedżer projektu Polsko – Amerykańskie
Centrum Zarządzania i Nauk Ekonomicznych

1997 – 2007

Katedra Zarządzania
Przedsiębiorstwem, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie

Adiunkt

1998 – 1999

Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie / konsorcjum
uniwersytetów z USA

Menedżer ukraińskiego
Polsce

2000

Mc Donald’s Polska

Marketing Manager

2003 – 2006

Propublic (agencja PR)

Dyrektor strategii

2003 – 2006

Goldfinger (agencja reklamowa)

Dyrektor strategii, członek Zarządu

2004 – 2015

CAM Media

Członek Zarządu, Prezes Zarządu

2015 - obecnie

LARQ

Prezes Zarządu

projektu

USAID w
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Krzysztof Przybyłowski jest jednocześnie Prezesem Zarządu spółki LARQ S.A. oraz spółki LARQ Fund
Management spółka z o.o., które to spółki są – pośrednio - znaczącymi akcjonariuszami Emitenta (szczegóły
opisano w punkcie 5.14.2 niniejszego Dokumentu Informacyjnego Informacyjnego).
W poniższej tabeli wskazano wszystkie spółki prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 3
lat, Krzysztof Przybyłowski był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze
wskazaniem czy Krzysztof Przybyłowski nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem tych spółek:
Spółka

Funkcja

Czy obecnie pełni tę funkcję

Prezes Zarządu

TAK

CAM Media Creative Works sp. z
Prezes Zarządu
o.o.

TAK

AWL VIII sp. z o.o.

Intelisoft sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu

TAK

Media Power sp. z o.o.

Członek Zarządu

TAK

LARQ S.A.

Prezes Zarządu

TAK

LARQ Fund Management sp. z o.o.

Prezes Zarządu

TAK

Harbinger Capital Ltd.

Wspólnik

TAK

Diu sp. z o.o.

Wspólnik

TAK

Brand24 S.A.

Członek Rady Nadzorczej

NIE

Synergic sp. z o.o.

Prezes Zarządu

NIE

W ciągu ostatnich 5 lat Krzysztof Przybyłowski nie był nigdy skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
oszustwa, jak również nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
W stosunku do żadnego z podmiotów, w których Krzysztof Przybyłowski pełnił w ciągu ostatnich 5 lat funkcje
członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie została ogłoszona upadłość, nie ustanowiono zarządu
komisarycznego ani nie otwarto likwidacji.
Krzysztof Przybyłowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani spółki osobowej, jak również nie jest członkiem organu spółki
kapitałowej ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, poza spółkami wskazanymi w niniejszym
Dokumencie Informacyjnym. Krzysztof Przybyłowski prowadzi działalność gospodarczą polegającą na doradztwie
gospodarczym, która nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta.
Krzysztof Przybyłowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z
dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MIKOŁAJ KONRAD CHRUSZCZEWSKI – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ EMITENTA
Mikołaj Chruszczewski został powołany do Rady Nadzorczej Emitenta mocą uchwały nr 3/08/2016
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników poprzednika prawnego Emitenta, tj. spółki pod firmą Nextbike
Polska spółka z o.o. z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie przekształcenia formy prawnej spółki ze spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, ze skutkiem od dnia wpisu spółki przekształconej (tj.
Emitenta) do rejestru przedsiębiorców KRS, tj. od dnia 18 listopada 2016 roku.
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Mikołaj Chruszczewski posiada kilkanaście lat doświadczenia w zakresie budowania wartości spółek oraz
transakcji zakupu i sprzedaży spółek, przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, zdobyte w wiodących
międzynarodowych firmach konsultingowych oraz w jednym z największych funduszy typu private equity
działającym w rejonie Europy Środkowo – Wschodniej.
Przebieg doświadczenia zawodowego Mikołaja Chruszczewskiego prezentuje poniższa tabela:
Spółka

Okres

Stanowisko

2006 – 2007

Ernst & Young Corporate Finance Analityk w zespole Fuzji i Przejęć

2007 – 2009

Deloitte Advisory

Starszy Analityk w zespole Fuzji i Przejęć

2009 – 2010

PricewaterhouseCoopers

Starszy Analityk w zespole Fuzji i Przejęć

2010 – 2014

Enterprise Investors

Analityk, Dyrektor Inwestycyjny

2015 – obecnie

LARQ

Członek Zarządu

Mikołaj Konrad Chruszczewski jest jednocześnie członkiem Zarządu spółki LARQ S.A. oraz spółki LARQ Fund
Management spółka z o.o., które to spółki są – pośrednio - znaczącymi akcjonariuszami Emitenta (szczegóły
opisano w punkcie 5.14.2 niniejszego Dokumentu Informacyjnego Informacyjnego).
W poniższej tabeli wskazano wszystkie spółki prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 3
lat, Mikołaj Chruszczewski był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze
wskazaniem czy Mikołaj Chruszczewski nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem tych spółek
Spółka
Brand 24 S.A.

Funkcja
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Czy obecnie pełni tę funkcję
TAK

LARQ Fund Management Sp. z o.o. Członek Zarządu

TAK

LARQ S.A.

Członek Zarządu

TAK

Barwick Investments sp. z o. o.

Członek Zarządu

NIE

Danwood sp. z o. o.

Członek Rady Nadzorczej

NIE

Jaan Automotive Glass sp. z o.o.
Członek Rady Nadzorczej
(obecnie Nordglass sp. z o.o.)

NIE

Nordglass II sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

NIE

Nextbike Polska S.A.

Akcjonariusz

TAK

W ciągu ostatnich 5 lat Mikołaj Konrad Chruszczewski nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
oszustwa, jak również nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
W stosunku do żadnego z podmiotów, w których Mikołaj Konrad Chruszczewski pełnił w ciągu ostatnich 5 lat
funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie została ogłoszona upadłość, nie ustanowiono
zarządu komisarycznego ani nie otwarto likwidacji.
Mikołaj Konrad Chruszczewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie
jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani spółki osobowej, jak również nie jest członkiem organu spółki
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kapitałowej ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, poza spółkami wskazanymi w niniejszym
Dokumencie Informacyjnym. Mikołaj Chruszczewski prowadzi działalność gospodarczą polegającą na doradztwie
gospodarczym, która nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta.
Mikołaj Konrad Chruszczewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
JAKUB JERZY KURZYNOGA – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ EMITENTA
Jakub Kurzynoga został powołany do Rady Nadzorczej Emitenta mocą uchwały nr 3/08/2016 Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników poprzednika prawnego Emitenta, tj. spółki pod firmą Nextbike Polska spółka z o.o. z
dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie przekształcenia formy prawnej spółki ze spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, ze skutkiem od dnia wpisu spółki przekształconej (tj. Emitenta) do rejestru
przedsiębiorców KRS, tj. od dnia 18 listopada 2016 roku.
Jakub Kurzynoga jest absolwentem Politechniki Łódzkiej i posiada blisko 15-letnie doświadczenie w zakresie
finansów i zarządzania finansami na poziomie korporacyjnym.
Przebieg doświadczenia zawodowego Jakuba Kurzynogi prezentuje poniższa tabela:
Spółka

Okres

Stanowisko

2002 – 2008

Grupa Tarmac CE

Analityk, kontroler finansowy

2008 – 2014

Grupa Nordglass

Kontroler finansowy, Dyrektor Finansowy

2014 – 2015

Selena S.A.

Dyrektor Finansowy

Od 2015

Grupa LARQ

Dyrektor Finansowy

W poniższej tabeli wskazano wszystkie spółki prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 3
lat, Jakub Kurzynoga był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem
czy Jakub Kurzynoga nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem tych spółek
Spółka

Funkcja

Czy obecnie pełni tę funkcję

NordGlass sp. z o. o.

Członek Zarządu

NIE

NordGlass II sp. z o. o.

Członek Zarządu

NIE

W ciągu ostatnich 5 lat Jakub Jerzy Kurzynoga nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
oszustwa, jak również nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
W stosunku do żadnego z podmiotów, w których Jakub Jerzy Kurzynoga pełnił w ciągu ostatnich 5 lat funkcje
członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie została ogłoszona upadłość, nie ustanowiono zarządu
komisarycznego ani nie otwarto likwidacji.
Jakub Jerzy Kurzynoga nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani spółki osobowej, jak również nie jest członkiem organu spółki
kapitałowej ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Jakub Jerzy Kurzynoga nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z
dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

RALF KALUPNER – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ EMITENTA
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Ralf Kalupner został powołany do Rady Nadzorczej Emitenta mocą uchwały nr 15/17 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 maja 2017 roku. Ralf Kalupner jest absolwentem Wydziału Inżynierii
Przemysłowej Politechniki w Dreźnie.
Przebieg doświadczenia zawodowego Ralfa Kalupnera prezentuje poniższa tabela:
Spółka

Okres

Stanowisko

2000 – 2001

HPP Management Consultancy

Analityk

2001 – 2002

Intermedia

Analityk

2003 – obecnie

Nextbike GmbH

Założyciel, Prezes Zarządu oraz udziałowiec

Ralf Kalupner jest jednocześnie Prezesem Zarządu oraz udziałowcem Nextbike GmbH, która to spółka jest
znaczącym akcjonariuszem Emitenta (szczegóły opisano w punkcie 5.14.2 niniejszego Dokumentu
Informacyjnego Informacyjnego).
Ralf Kalupner nie jest, ani nie był w okresie ostatnich 3 lat, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych
albo wspólnikiem innej spółki prawa handlowego niż wskazane powyżej oraz niż Emitent.
W ciągu ostatnich 5 lat Ralf Kalupner nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, jak
również nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego.
W stosunku do podmiotów, w których Ralf Kalupner pełnił w ciągu ostatnich 5 lat funkcje członka organu
zarządzającego lub nadzorczego nie została ogłoszona upadłość, nie ustanowiono zarządu komisarycznego ani
nie otwarto likwidacji.
Ralf Kalupner nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem
konkurencyjnej spółki cywilnej ani spółki osobowej, jak również nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, poza spółkami wskazanymi w niniejszym Dokumencie
Informacyjnym.
Ralf Kalupner nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
PIOTR KRAWCZYŃSKI – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ EMITENTA
Piotr Krawczyński został powołany do Rady Nadzorczej Emitenta mocą uchwały nr 16/17 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 maja 2017 roku. Piotr Krawczyński jest absolwentem Politechniki
Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Produkcji, na kierunku Zarzadzanie i Marketing (specjalizacja Finanse
Przedsiębiorstw). Piotr Krawczyński ukończył również studia podyplomowe Executive Studies in Finance oraz
studia doktoranckie w Szkole Wyższej Handlowej.

91

DOKUMENT INFORMACYJNY

NEXTBIKE POLSKA S.A.

Przebieg doświadczenia zawodowego Piotra Krawczyńskiego prezentuje poniższa tabela:
Spółka

Okres

Stanowisko

1996 – 1998

Chase Fund Management

Analityk

1998 – 2009

Kulczyk Holding

Stanowiska od
Inwestycyjnego

2009 – 2015

Kulczyk Real Estate Holding

Dyrektor Generalny

2010 – 2015

Kulczyk Silverstein Properties (Polska)

Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający

2010 – 2015

Kulczyk
Silverstein
(Luksemburg)

Członek Zarządu

2015 - obecnie

Synerium

Properties

Analityka

do

Dyrektora

Partner Zarządzający, Prezes Zarządu

Piotr Krawczyński jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej spółki LARQ S.A. która to spółka jest – pośrednio
- znaczącym akcjonariuszem Emitenta (szczegóły opisano w punkcie 5.14.2 niniejszego Dokumentu
Informacyjnego Informacyjnego).
W poniższej tabeli wskazano wszystkie spółki prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 3
lat, Piotr Krawczyński był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem
czy Piotr Krawczyński nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem tych spółek
Spółka

Funkcja

Czy obecnie pełni tę funkcję

Synerium Sp. z o.o.

Prezes Zarządu, Wspólnik

TAK

LARQ S.A

Członek Rady Nadzorczej

TAK

Kulczyk Silverstein Properties Sp. z o.o. Członek Zarządu

NIE

Członek Zarządu

NIE

Kulczyk Silverstein Properties S.a.r.l.

W ciągu ostatnich 5 lat Piotr Krawczyński nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
jak również nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego.
W stosunku do żadnego z podmiotów, w których Piotr Krawczyński pełnił w ciągu ostatnich 5 lat funkcje członka
organu zarządzającego lub nadzorczego nie została ogłoszona upadłość, nie ustanowiono zarządu
komisarycznego ani nie otwarto likwidacji.
Piotr Krawczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani spółki osobowej, jak również nie jest członkiem organu spółki
kapitałowej ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, poza spółkami wskazanymi w niniejszym
Dokumencie Informacyjnym. Piotr Krawczyński prowadzi działalność gospodarczą polegającą na doradztwie
gospodarczym, która nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta.
Piotr Krawczyński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
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5.26 Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu
Akcje w kapitale zakładowym przysługują następującym akcjonariuszom Spółki posiadającym ponad 5% w
kapitale zakładowym Spółki:
Akcjonariusz

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w
kapitale

Udział w głosach

Larq S.A. wraz z Larq Growth Fund I
FIZ

734 311

1 308 061

68,6%

71,2%

Larq Growth Fund I Fundusz
Inwestycyjny
Zamknięty
(podmiot kontrolowany przez
Larq S.A.)

717 261

1 291 011

67,0%

70,3%

17 050

17 050

1,6%

0,9%

Nextbike GmbH

191 250

382 500

17,9%

20,8%

Pozostali

145 439

145 439

13,6%

7,9%

1 071 000

1 836 000

100%

100%

Larq S.A.

Razem
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6. Sprawozdania finansowe
6.1

Opinia i raport z badania sprawozdań finansowych za okres 01.01.2016 r. do
31.12.2016 r. przeprowadzonego przez niezależnego biegłego rewidenta
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RAPORT KWARTALNY
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1. Wprowadzenie
Podstawowe informacje o Emitencie:
Nazwa (firma):

NEXTBIKE POLSKA spółka akcyjna

Adres siedziby:

ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa

Numer telefonu:

22 208 99 90

Strona internetowa:

https://nextbike.pl

NIP:

8951981007

REGON:

021336152

Oznaczenie sądu
rejestrowego

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Data rejestracji

18 listopada 2016 roku

Numer KRS

0000646950

W imieniu Emitenta działają

Tomasz Wacław Wojtkiewicz – Prezes Zarządu
Dariusz Komorowski – Członek Zarządu
Małgorzata Dzięcioł – Członek Zarządu

Sposób reprezentacji
Emitenta

Jeśli zarząd Emitenta jest jednoosobowy, jedyny członek Zarządu ma prawo do
samodzielnego reprezentowania Emitenta.
Jeśli zarząd Emitenta składa się z więcej niż jednej osoby Emitenta reprezentuje
dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu
działający łącznie z prokurentem.

Podstawa sporządzenia:
Niniejszy raport kwartalny spółki Nextbike Polska S.A. („Spółka”, „Emitent”) został sporządzony zgodnie z
wymogami § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” w związku z zapisami § 5 ust.
3 oraz ust. 4.1 i 4.2. Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie kwartalnym Spółki zawierają dane za
okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku oraz dane porównawcze za analogiczny okres roku poprzedniego.
Wszelkie dane finansowe zostały zaprezentowane w złotych polskich. Spółka nie umieszczała w dokumencie
informacyjnym informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu.
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2. Bilans
AKTYWA

31.03.2017

31.03.2016

34 708 606,66

13 508 656,46

684 965,43

639 345,62

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

0,00

0,00

2. Wartość firmy

0,00

A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne

3. Inne wartości niematerialne i prawne

684 965,43

639 345,62

0,00

0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe

32 108 542,64

12 237 322,82

1. Środki trwałe

14 404 644,15

11 840 325,53

0,00

0,00

10 831,97

12 772,03

105 471,00

97 235,16

97 568,91

11 350,00

e) inne środki trwałe

14 190 772,27

11 718 968,34

2. Środki trwałe w budowie

17 537 968,67

44 665,22

165 929,82

352 332,07

III. Należności długoterminowe

0,00

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

15 000,00

135 000,00

1. Nieruchomości

0,00

0,00

2. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe

15 000,00

135 000,00

a) w jednostkach powiązanych

15 000,00

15 000,00

- udziały lub akcje

15 000,00

15 000,00

- udzielone pożyczki

0,00

125 000,00

b) w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

1 900 098,59

496 988,02

894 607,48

439 984,35

1 005 491,11

57 003,67

13 572 284,79

13 772 415,21

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
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I. Zapasy
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2 655 563,97

673 171,22

749 912,51

627 321,81

1 089 245,37

391,05

3. Produkty gotowe

0,00

0,00

4. Towary

0,00

0,00

816 406,09

45 458,36

II. Należności krótkoterminowe

9 361 621,90

12 687 822,14

1. Należności od jednostek powiązanych

3 160 001,00

3 022 380,81

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

3 160 001,00

3 022 380,81

- do 12 miesięcy

3 160 001,00

3 022 380,81

- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

b) inne

0,00

0,00

2. Należności od pozostałych jednostek

6 201 620,90

9 665 441,33

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

4 303 547,47

9 562 630,84

- do 12 miesięcy

4 303 547,47

9 562 630,84

0,00

0,00

378 560,60

49 187,12

1 519 512,83

53 623,37

0,00

0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe

1 061 395,00

11 155,90

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

1 061 395,00

11 155,90

a) w jednostkach powiązanych

783 190,49

0,00

- udzielone pożyczki

783 190,49

0,00

0,00

0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

278 204,51

11 155,90

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

228 551,65

11 155,90

49 652,86

0,00

0,00

0,00

493 703,92

400 265,95

48 280 891,45

27 281 071,67

31.03.2017

31.03.2016

1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku

5. Zaliczki na dostawy

- powyżej 12 miesięcy
b) publicznoprawne
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej

b) w pozostałych jednostkach

- inne środki pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
PASYWA
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A. Kapitał (fundusz) własny
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7 378 370,60

2 611 954,81

102 000,00

17 000,00

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy

0,00

0,00

III. Akcje własne

0,00

I. Kapitał podstawowy

IV. Kapitał zapasowy

2 284 320,24

2 369 320,24

V. Kapitał z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

VI. Pozostałe kapitały rezerwowe

0,00

0,00

5 726 993,70

-371 056,51

-734 943,34

596 691,08

0,00

0,00

40 902 520,85

24 669 116,86

2 221 141,60

625 137,56

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

577 284,71

0,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

247 628,65

0,00

- długoterminowa

0,00

0,00

- krótkoterminowa

247 628,65

0,00

1 396 228,24

625 137,56

- długoterminowe

0,00

0,00

- krótkoterminowe

1 396 228,24

625 137,56

II. Zobowiązania długoterminowe

18 862 284,25

7 830 360,00

1. Wobec jednostek powiązanych

0,00

0,00

2. Wobec pozostałych jednostek

18 862 284,25

7 830 360,00

a) kredyty i pożyczki

12 744 683,30

1 830 360,00

6 037 058,95

6 000 000,00

80 542,00

0,00

0,00

0,00

17 157 782,41

14 825 819,16

1. Wobec jednostek powiązanych

43 854,05

8 811,77

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

43 854,05

8 811,77

- do 12 miesięcy

43 854,05

8 811,77

0,00

0,00

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania

3. Pozostałe rezerwy

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe

- powyżej 12 miesięcy
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b) inne
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0,00

0,00

17 113 928,36

14 817 007,39

9 386 593,19

3 283 115,24

0,00

5 000 000,00

30 349,98

83 400,80

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

2 356 044,15

1 565 922,90

- do 12 miesięcy

2 356 044,15

1 565 922,90

- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy

0,00

0,00

f) zobowiązania wekslowe

0,00

0,00

g) publicznoprawne

250 926,69

1 667 548,42

h) z tytułu wynagrodzeń

242 547,95

161 595,65

4 847 466,40

3 055 424,38

0,00

0,00

2 661 312,59

1 387 800,14

0,00

0,00

2 661 312,59

1 387 800,14

- długoterminowe

0,00

0,00

- krótkoterminowe

2 661 312,59

1 387 800,14

48 280 891,45

27 281 071,67

2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe

i) inne
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem
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3. Rachunek zysków i strat
01-01-2017
31-03-2017

01-01-2016
31-03-2016

4 174 139,66

7 109 841,41

0,00

0,00

4 174 139,00

7 109 841,41

II. Zmiana stanu produktów

0,00

0,00

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

4 692 632,82

6 134 211,25

968 072,01

1 245 993,44

II. Zużycie materiałów i energii

1 340 079,63

3 186 517,51

III. Usługi obce

1 380 349,36

891 021,10

9 969,48

12 680,01

0,00

0,00

V. Wynagrodzenia

707 291,17

577 064,56

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

131 904,05

116 692,77

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

154 967,12

104 241,86

0,00

0,00

-518 493,16

975 630,16

2 273,85

4 226,04

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

II. Dotacje

0,00

0,00

2 273,85

4 226,04

194 549,45

17 052,44

50 378,83

10 719,20

0,00

0,00

144 170,62

6 333,24

-710 768,76

962 803,76

8 073,35

63 846,18

0,00

0,00

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja

IV. Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne

III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
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II. Odsetki, w tym:

8 073,35

3 344,70

- od jednostek powiązanych

6 699,37

0,00

III. Zysk ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

V. Inne

0,00

60 501,48

H. Koszty finansowe

293 601,16

324 436,99

I. Odsetki, w tym:

200 870,96

290 347,00

- dla jednostek powiązanych

0,00

0,00

II. Strata ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

III. Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

92 730,20

34 089,99

-996 296,57

702 212,95

0,00

0,00

-996 296,57

702 212,95

135 894,00

310 696,00

M. Podatek odroczony

-397 247,23

-205 174,13

N. Zysk (strata) netto (K-L-M)

-734 943,34

596 691,08

IV. Inne
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)
K. Zysk (strata) brutto (I±J)
L. Podatek dochodowy bieżący
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4. Rachunek przepływów pieniężnych
01-01-2017
31-03-2017

01-01-2016
31-03-2016

-734 943,34

596 691,08

-2 433 882,37

-2 181 491,13

968 072,01

1 245 993,44

0,00

0,00

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

296 275,29

275 129,56

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

15 878,83

-13 534,20

1 150 282,37

123 488,01

6. Zmiana stanu zapasów

-1 583 379,47

2 155 680,30

7. Zmiana stanu należności

-4 218 240,80

-7 925 750,17

1 479 993,44

2 175 432,60

-542 764,04

-217 930,67

0,00

0,00

-3 168 825,71

-1 584 800,05

I. Wpływy

52 845,53

10 894,31

1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

52 845,53

10 894,31

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne

0,00

0,00

3. Z aktywów finansowych, w tym:

0,00

0,00

a) w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

b) w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

4. Inne wpływy inwestycyjne

0,00

0,00

II. Wydatki

6 002 444,58

221 566,57

1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych

5 783 724,58

86 566,57

0,00

0,00

3. Na aktywa finansowe, w tym:

218 720,00

135 000,00

a) w jednostkach powiązanych

218 720,00

135 000,00

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

5. Zmiana stanu rezerw

8. Zmiana stanu
finansowych

zobowiązań

krótkoterminowych,

z

wyjątkiem

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
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- nabycie aktywów finansowych
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0,00

10 000,00

218 720,00

125 000,00

b) w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

4. Inne wydatki inwestycyjne

0,00

0,00

-5 949 599,05

-210 672,26

7 029 768,27

564 686,59

0,00

0,00

7 029 768,27

564 686,59

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

4. Inne wpływy finansowe

0,00

0,00

1 110 949,42

491 851,36

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

0,00

0,00

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

0,00

0,00

3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku

0,00

0,00

758 930,00

206 640,00

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

6. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych

0,00

0,00

7 309,40

0,00

344 710,02

285 211,36

0,00

0,00

5 918 818,85

72 835,23

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)

-3 199 605,91

-1 722 637,08

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

-3 199 605,91

-1 709 405,12

3 477 810,42

1 733 792,98

278 204,51

11 155,90

0,00

0,00

- udzielone pożyczki długoterminowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki

II. Wydatki

4. Spłaty kredytów i pożyczek

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym
- o ograniczonej możliwości dysponowania
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5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
01-01-2017
31-03-2017

01-01-2016
31-03-2016

8 113 314

2 015 264

0

0

8 113 314

2 015 264

102 000

17 000

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

0

0

a) zwiększenia (z tytułu)

0

0

b) zmniejszenia (z tytułu)

0

0

102 000

17 000

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu

0

0

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy

0

0

a) zwiększenie (z tytułu)

0

0

b) zmniejszenie (z tytułu)

0

0

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu

0

0

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu

0

0

a) zwiększenie

0

0

b) zmniejszenie

0

0

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu

0

0

2 284 320

2 369 320

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

0

0

a) zwiększenie (z tytułu)

0

0

b) zmniejszenie (z tytułu)

0

0

2 284 320

2 369 320

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu

0

0

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

0

0

a) zwiększenie (z tytułu)

0

0

b) zmniejszenie (z tytułu)

0

0

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

0

0

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

0

0

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
b) korekty błędów
I.a. Kapitał
(fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowy na koniec okresu
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6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

0

0

a) zwiększenie (z tytułu)

0

0

b) zmniejszenie (z tytułu)

0

0

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

0

0

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

5 726 994

-371 057

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

6 098 050

0

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0

0

b) korekty błędów

0

0

6 098 050

0

a) zwiększenie (z tytułu)

0

0

b) zmniejszenie (z tytułu)

0

0

6 098 050

0

371 057

371 057

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0

0

b) korekty błędów

0

0

371 057

371 057

a) zwiększenie (z tytułu)

0

0

b) zmniejszenie (z tytułu)

0

0

371 057

371 057

5 726 994

-371 057

-734 943

596 691

0

596 691

734 943

0

0

0

7 378 371

2 611 955

7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ )
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6. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego
Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 29 września 1994r. o
rachunkowości.
Aktywa trwałe

1. Wartości niematerialne i prawne


Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się możliwe do zidentyfikowania niepieniężne
składniki aktywów pozostające pod kontrolą Spółki, powstałe w wyniku zdarzeń zaistniałych w
przeszłości, nie posiadające postaci fizycznej, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że Spółka
uzyska korzyści ekonomiczne.



Wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia i
pomniejszane o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Stosowane stawki
odzwierciedlają okres ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Wartości
niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową, przyjmując, że okres ekonomicznej
użyteczności wynosi przeciętnie 3,33 lat. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż od
następnego miesiąca po przyjęciu do używania.

2. Środki trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe utrzymywane przez jednostkę w celu wykorzystania ich w procesie
świadczenia usług, oddania do używania innym podmiotom na podstawie umowy najmu lub w celach
administracyjnych. Są to składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, o wiarygodnie określonej
wartości, w stosunku do których istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka uzyska związku z nimi w przyszłości
korzyści ekonomiczne.
Środki trwałe przyjmowane są do ewidencji i wyceniane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i
pomniejszane o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. Przyjęte zasady amortyzacji
odzwierciedlają okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych. Okresy te dla głównych składników środków
trwałych wynoszą:


Rowery – 4 - 6 lat



Terminale – 5,13 - 7 lat



Stojaki – 4 - 7 lat

Rozpoczęcie amortyzacji następuje od następnego miesiąca po przyjęciu środka trwałego do użytkowania.
W odniesieniu do amortyzacji podatkowej stosowane są zasady i stawki zgodne z przepisami ustawy z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, takie jak koszty napraw, przeglądów,
opłaty eksploatacyjne wpływają na wynik okresu, w którym je poniesiono. Koszty związane z ulepszeniem,
rozbudową bądź modernizacją środków trwałych powodujące wzrost ich wartości użytkowej w odniesieniu do
stanu pierwotnego zwiększają ich wartość początkową.
3.

Środki trwałe w budowie

Obejmują środki trwałe w okresie ich wytwarzania, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
Wykazywane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub
wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zaliczki na środki trwałe w budowie
ujmuje się w wartości nominalnej.
4.
a)

Inwestycje
Obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości
tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend i innych pożytków. Inwestycje,
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których okres wykupu lub spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż rok, zaliczane są do inwestycji
krótkoterminowych.
5.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują:

b)


aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustalone w wysokości kwoty przewidzianej
w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi,
które w przyszłości spowodują zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób
prawnych z zachowaniem zasady ostrożności, przy zastosowaniu stawek podatku dochodowego w roku
powstania obowiązku podatkowego.



inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – obejmujące koszty, których termin rozliczenia
przekracza rok od dnia bilansowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane
są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą
obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy
dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do
opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego.
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic
przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich
wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony są w bilansie prezentowane oddzielnie.
Aktywa obrotowe
1

Zapasy

Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto
na dzień bilansowy. Rozchód zapasów z magazynu wyceniany jest według metody FIFO. Zaliczki na dostawy ujmuje się w kwotach wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
2

Należności

Należności i roszczenia oraz zobowiązania wyceniane są w ciągu roku obrotowego według wartości nominalnej,
ustalonej przy ich powstaniu. Na dzień bilansowy należności wyceniane są według kwoty wymagającej zapłaty
pomniejszonej o utworzone odpisy aktualizujące uwzględniające stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.
Odpisy aktualizujące należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów
finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczą te odpisy. W przypadku ustania przyczyny, dla której
dokonano odpisu aktualizującego należności, równowartość jego całości lub odpowiedniej części podlega
zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych, biorąc pod uwagę charakter
(rodzaj) danej należności.
3

Inwestycje krótkoterminowe

Za inwestycje krótkoterminowe uznaje się aktywa płatne, wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu
12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowiące środki
pieniężne.
Inwestycje krótkoterminowe obejmują następujące aktywa finansowe:


udzielone pożyczki przypadające do spłaty w okresie 1 roku od dnia bilansowego,
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środki pieniężne,



inne aktywa pieniężne tj.: wymagalne niezapłacone odsetki od pożyczek, lokat, czy rachunków
bankowych płatne w okresie 3 miesięcy od dnia bilansowego,



inne środki pieniężne.

Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według ceny nabycia. Krajowe środki pieniężne wycenione są według
wartości nominalnej.
4

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe obejmują koszty przypadające do rozliczenia w ciągu roku od dnia
bilansowego, a okres ich rozliczeń w czasie jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem
zasady ostrożnej wyceny.
Kapitały własne
Kapitały własne wyceniane są w wartości nominalnej. Kapitał podstawowy wykazywany w wysokości określonej w
umowie Spółki i wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1

Rezerwy

Rezerwy tworzone są na:


odroczony podatek dochodowy w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości
zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, które spowodują w przyszłości
zwiększenie podstawy opodatkowania,



pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w
sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności: przewidywane koszty związane ze świadczeniami
pracowniczymi, przyszłymi zobowiązaniami z tytułu gratyfikacji należnych odbiorcom z tytułu zawartych
umów handlowych.

Spółka nie prowadzi programu wypłaty odpraw emerytalnych.
2

Zobowiązania

Zobowiązaniem długoterminowym jest wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o
wiarygodnie określonej wartości, który spowoduje wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów
jednostki, jeżeli jego zapłata przypada na okres dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyjątek stanowią
zobowiązania z tytułu dostaw i usług zaliczane w całości do krótkoterminowych.
Na dzień bilansowy zobowiązania długoterminowe wycenia się:


kredyty i pożyczki - w kwocie wymagającej zapłaty,



długoterminowe zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (obligacje) – mogą być
wycenione w skorygowanej cenie nabycia,



zobowiązania objęte postanowieniem układu lub programem naprawczym - w kwocie wymagającej
zapłaty,



pozostałe zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym, w tym
z tytułu dostaw i usług, a także ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy
od dnia bilansowego. Na dzień bilansowy zobowiązania krótkoterminowe wycenia się:
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kredyty i pożyczki - w kwocie wymagającej zapłaty,



zobowiązania z tytułu zaliczek – w wysokości otrzymanej kwoty netto, tj. po potrąceniu podatku od
towarów i usług VAT,



zobowiązania wekslowe własne - w kwocie wymagającej zapłaty,



zobowiązania objęte postanowieniem układu lub programem naprawczym - w kwocie wymagającej
zapłaty,



zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – w kwocie nominalnej,



zobowiązania z tytułu podatków i ceł - w kwocie wymagającej zapłaty,



pozostałe zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.

Leasing ujmowany jest w księgach jako leasing operacyjny w związku z zastosowaniem uproszczenia, o którym
mowa w art. 3 ust. 6 Ustawy o Rachunkowości.
3

Rozliczenia międzyokresowe

Bierne rozliczenia międzyokresowe dotyczą wykonanych świadczeń na rzecz Spółki, lecz jeszcze
niestanowiących zobowiązania, lub prawdopodobnych kosztów, których kwota lub data powstania nie są jeszcze
znane. Czas i sposób rozliczeń jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady
ostrożnej wyceny.
Rozliczenia międzyokresowe obejmują rozliczenia:


długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 miesięcy od
dnia bilansowego,



krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy
od dnia bilansowego.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą przychodów przewidzianych do rozliczenia w okresach
sprawozdawczych, po dniu bilansowym:


pobrane z góry odsetki od udzielonych pożyczek,



zarachowana sprzedaż dotycząca przyszłych okresów,



czynsze inicjalne.

Uznawanie przychodów i kosztów
1

Koszty i straty

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia
wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego
niedoboru. Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów stanowi wartość sprzedanych towarów, materiałów i
usług po uwzględnieniu udzielonych rabatów i prowizji związanych z obrotem z wyłączeniem podatku od towarów
i usług. Kosztami własnymi sprzedaży są wszystkie koszty związane z działalnością operacyjną za wyjątkiem
pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych. Ponoszone koszty są ewidencjonowane w układzie
rodzajowym i kalkulacyjnym. Ujęcie ich w rachunku zysków i strat następuje w okresie, którego dotyczą.
2

Przychody i zyski

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia
wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny
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sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli. Przychody ze sprzedaży towarów ujmowane
są w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów zostały przekazane
nabywcy. Przychody ze sprzedaży stanowią wartość sprzedanych towarów, materiałów i usług po uwzględnieniu
udzielonych rabatów i innych zmniejszeń z wyłączeniem podatku od towarów i usług.

Przyjęty układ rachunku zysków i strat
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

c)

Przyjęta metoda sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

d)

7. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy
raport wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze,
mających wpływ na osiągnięte wyniki

W wyniku wygranych przez Spółkę przetargów, bądź realizacji zobowiązań wynikających z dotychczas zawartych
umów, w okresie I kwartału 2017 roku i po dniu bilansowym Spółka:


dokonała uruchomienia nowych systemów (kontynuacja współpracy w wyniku wygranych przetargów) w
miastach dotychczas obsługiwanych przez Spółkę: Warszawie (obecnie piąty co do wielkości system
rowerów miejskich w Europie), Białymstoku, Michałowicach, Konstancinie Jeziornej, Legnicy i Stalowej
Woli. Efektem wdrożenia ww. nowych systemów była rozbudowa dotychczasowych systemów oraz
zwiększenie zagęszczenia sieci stacji rowerowych w ww. miastach (w szczególności Warszawa),



rozbudowała system rowerów miejskich w Poznaniu



uruchomiła systemy rowerów miejskich dla nowych odbiorców (Radom, Gliwice)



uruchomiła systemy sezonowe (pilotaże) w miejscowościach: Zgierzu, Tychach oraz Pszczynie

Ponadto w okresie I kwartału Spółka rozpoczęła współpracę z Citibank – nowym strategicznym partnerem
reklamowym.
Wyniki Spółki charakteryzują się sezonowością wynikającą z okresu dostępności systemów rowerów miejskich
dla Użytkowników (przeważnie marzec – listopad) oraz skorelowanymi z tym okresem stałymi miesięcznymi
płatnościami od Odbiorców (w przypadku większości kontraktów brak wynagrodzenia w okresie poza sezonem).
W związku z powyższym Spółka rozpoznaje stratę na działalności operacyjnej w okresie styczeń – marzec. Zysk
z działalności operacyjnej w okresie porównywalnym wynika z rozbudowy systemu i zrealizowanej dostawy dla
M.Lublin oraz rozpoznanego przychodu i marży na kontrakcie w momencie dostawy (przychód 5,5 mPLN
rozpoznany w I kwartale 2016).

8. Stanowisko Zarządu dotyczące możliwości realizacji ogłoszonych prognoz wyników finansowych
Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2017. W dniu 28.04.2017 r. LARQ SA opublikował
prognozę wyników spółek portfelowych LARQ na 2017 rok. LARQ SA prognozuje wzrost liczby obsługiwanych
przez Emitenta rowerów o 66% do 13,0 tys. szt., wzrost przychodów ze sprzedaży o 16% do 40,1 mln zł oraz
wzrost wyniku EBITDA do 15,5 mln zł z 12,8 mln zł w 2016 roku.
9. Informacje dotyczące wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w Spółce
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W I kwartale 2017 roku Emitent nie podejmował działań mających na celu wprowadzenie rozwiązań
innowacyjnych w Spółce.
10. Opis organizacji grupy kapitałowej Spółki
Emitent posiada:


100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą NB SERWIS spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000600242).



100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą WAWA BIKE spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000609013).



100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą NB SERWIS II spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000604233).

NB SERWIS sp. z o.o., WAWA BIKE sp. z o.o. i NB SERWIS II sp. z o.o. to spółki celowe nie prowadzące
działalności operacyjnej.
Zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz z art. 58 ust. 1
Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1047) Spółka nie sporządzą
skonsolidowanych sprawozdań finansowych, gdyż dane finansowe spółek zależnych są łącznie nieistotne dla
realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 Ustawy o rachunkowości.
W celach informacyjnych przedstawiono wybrane skonsolidowane dane finansowe Nextbike Polska S.A. na
podstawie danych zarządczych.
01.01.201731.03.2017
4,2
0,2
(0,8)
(0,9)
28,0

Przychody ze sprzedaży
EBITDA
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Dług netto

01.01.201631.03.2016
7,1
2,1
0,8
0,5
16,2

11. Struktura akcjonariatu Spółki na dzień sporządzenia raportu kwartalnego
Liczba akcji

Udział w kapitale

Udział w głosach

Larq Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty (podmiot kontrolowany przez Larq S.A.)

725 750

71,15%

72,80%

Nextbike GmbH

237 730

23,31%

24,03%

56 520

5,54%

3,17%

1 020 000

100%

100%

Pozostali
Razem

12. Zatrudnienie w Spółce
Liczba osób zatrudnionych przez Spółkę w przeliczeniu na pełen etat wynosi 25 osób.
13. Zdarzenia po dniu bilansowym
Po dniu 31 marca 2017 roku w wyniku przeprowadzonych przetargów Spółka zawarła następujące umowy:
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11 kwietnia 2017 r. z gminą Konstancin – Jeziorna o świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu
oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Konstanciński Rower Miejski oraz z gminą Zgierz
o przeprowadzenie projektu pilotażowego systemów rowerów miejskich w mieście Zgierzu,



12 kwietnia 2017 r. z miastem Stalowa Wola o świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu,
zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu rowerów miejskich w mieście Stalowa Wola oraz z
gminą Pszczyna o świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu
rowerowego,



14 kwietnia 2017 r. z gminą Legnica o świadczenie usługi użyteczności publicznej pasażerskiego
transportu rowerowego polegającej na umożliwieniu wypożyczania w dowolnej stacji publicznego
systemu Legnicki Rower Miejski, oraz z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Katowice o rozbudowę
wdrożonego systemu pilotażowego CBB polegającego na postawieniu, uruchomieniu oraz
kompleksowym zarządzeniu systemem wypożyczalni rowerów miejskich w Katowicach.

14. Oświadczenie Zarządu Spółki
Zarząd Spółki oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie
kwartalnym zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Spółkę, oraz że niniejszy
raport zawiera prawdziwy, rzetelny i jasny obraz Spółki.
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Śródroczne sprawozdanie finansowe spółki Nextbie Polska S.A. za drugi kwartał
2017 r

NEXTBIKE POLSKA S.A.
RAPORT KWARTALNY
za II kwartał 2017 roku
---------------------------

za okres zakończony 31 grudnia 2015 r.
----------------------------

LARQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Warszawa, 21 marca 2016 r.

Nextbike Polska S.A.
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1. Wprowadzenie
Podstawowe informacje o Emitencie:
Nazwa (firma):

NEXTBIKE POLSKA spółka akcyjna

Adres siedziby:

ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa

Numer telefonu:

22 208 99 90

Strona internetowa:

https://nextbike.pl

NIP:

8951981007

REGON:

021336152

Oznaczenie sądu
rejestrowego

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Data rejestracji

18 listopada 2016 roku

Numer KRS

0000646950

W imieniu Emitenta działają

Tomasz Wacław Wojtkiewicz – Prezes Zarządu
Dariusz Komorowski – Członek Zarządu
Małgorzata Dzięcioł – Członek Zarządu

Sposób reprezentacji
Emitenta

Jeśli zarząd Emitenta jest jednoosobowy, jedyny członek Zarządu ma prawo do
samodzielnego reprezentowania Emitenta.
Jeśli zarząd Emitenta składa się z więcej niż jednej osoby Emitenta reprezentuje
dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu
działający łącznie z prokurentem.

Podstawa sporządzenia:
Niniejszy raport kwartalny spółki Nextbike Polska S.A. („Spółka”, „Emitent”) został sporządzony zgodnie z
wymogami § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” w związku z zapisami § 5
ust. 3 oraz ust. 4.1 i 4.2. Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie kwartalnym Spółki zawierają
dane za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku oraz dane porównawcze za analogiczny okres roku
poprzedniego. Wszelkie dane finansowe zostały zaprezentowane w złotych polskich. Spółka nie umieszczała w
dokumencie informacyjnym informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu.
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2. Bilans
AKTYWA

30.06.2017

30.06.2016

44 736 799,11

17 389 345,79

597 641,26

665 312,48

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

0,00

0,00

2. Wartość firmy

0,00

0,00

597 641,26

665 312,48

A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne

3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu

0,00

0,00

41 691 754,74

16 158 927,78

36 980 799,38

16 137 679,49

0,00

0,00

10 346,95

12 287,01

100 372,54

111 454,45

86 404,56

10 782,50

36 783 675,33

16 003 155,53

2. Środki trwałe w budowie

1 109 975,77

21 248,29

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

3 600 979,59

0,00

e) inne środki trwałe

III. Należności długoterminowe

0,00

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

15 000,00

15 000,00

1. Nieruchomości

0,00

0,00

2. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

b) w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

2 432 403,11

550 105,53

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1 283 455,69

493 101,86

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

1 148 947,42

57 003,67

21 385 386,54

13 186 760,27

1 834 352,06

4 372 950,50

565 275,27

766 169,42

2. Półprodukty i produkty w toku

0,00

119 206,73

3. Produkty gotowe

0,00

0,00

4. Towary

0,00

0,00

1 269 076,79

3 487 574,35

13 699 223,26

7 689 257,81

5 987 769,20

4 326 116,53

5 987 769,20

4 326 116,53

5 987 769,20

4 326 116,53

0,00

0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- udzielone pożyczki

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
1. Materiały

5. Zaliczki na dostawy
II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) publicznoprawne
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udzielone pożyczki
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem

0,00

0,00

7 711 454,06

3 363 141,28

5 753 664,79

3 238 283,87

5 753 664,79

3 238 283,87

0,00

0,00

591 808,64

67 031,53

1 365 980,63

57 825,88

0,00

0,00

5 420 219,76

714 424,17

5 420 219,76

714 424,17

852 080,49

394 853,19

852 080,49

394 853,19

0,00

0,00

4 568 139,27

319 570,98

4 568 139,27

319 570,98

0,00

0,00

0,00

0,00

431 591,46

410 127,79

66 122 185,65

30 576 106,06
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PASYWA
A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał podstawowy
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
III. Akcje własne
IV. Kapitał zapasowy
V. Kapitał z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe
g) publicznoprawne
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Pasywa razem

NEXTBIKE POLSKA S.A.

30.06.2017

30.06.2016

15 221 550,08

5 881 930,21

102 000,00
0,00
0,00
8 011 313,94
0,00
6 000 150,00
0,00
1 108 086,14
0,00

17 000,00
0,00
0,00
2 369 320,24
0,00
0,00
-371 056,51
3 866 666,48
0,00

50 900 635,57

24 694 175,85

4 291 095,05

745 660,36

1 411 573,27
131 583,34
0,00
131 583,34
2 747 938,44
0,00
2 747 938,44

139 386,23
0,00
0,00
0,00
606 274,13
0,00
606 274,13

23 754 989,09

10 865 819,50

5 907 720,00
17 847 269,09
12 744 683,30
5 028 966,35
73 619,44
0,00

0,00
10 865 819,50
4 830 360,00
6 035 459,50
0,00
0,00

19 009 016,49

11 276 557,24

412 590,64
412 590,64
412 590,64
0,00
0,00
18 596 425,85
9 071 235,41
0,00
29 858,52
1 978 362,63
1 978 362,63
0,00
0,00
0,00
1 346 854,59
269 644,58
5 900 470,12
0,00

7 583,00
7 583,00
7 583,00
0,00
0,00
11 268 974,24
2 620 366,29
0,00
2 285 270,86
873 985,92
873 985,92
0,00
0,00
0,00
715 163,74
193 128,11
4 581 059,32
0,00

3 845 534,94

1 806 138,75

0,00
3 845 534,94
0,00
3 845 534,94

0,00
1 806 138,75
0,00
1 806 138,75

66 122 185,65

30 576 106,06
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3. Rachunek zysków i strat
01-01-2017
30-06-2017

01-04-2017
30-06-2017

01-01-2016
30-06-2016

01-04-2016
30-06-2016

17 652 680,52

13 478 540,86

16 849 537,41

9 739 696,00

0,00
17 610 392,64
0,00
0,00
42 287,88

0,00
13 436 252,98
0,00
0,00
42 287,88

0,00
16 797 181,20
0,00
0,00
52 356,21

0,00
9 687 339,79
0,00
0,00
52 356,21

15 383 642,69

10 691 009,87

11 314 010,78

5 179 799,53

3 416 011,69
3 682 616,76
4 203 435,54
39 426,45
0,00
1 524 764,53
279 627,07
2 229 717,65
8 043,00

2 447 939,68
2 342 537,13
2 823 086,18
29 456,97
0,00
817 473,36
147 723,02
2 074 750,53
8 043,00

2 643 349,00
3 498 001,68
3 033 341,30
27 084,31
0,00
1 441 031,49
268 408,35
383 647,09
19 147,56

1 397 355,56
311 484,17
2 142 320,20
14 404,30
0,00
863 966,93
151 715,58
279 405,23
19 147,56

2 269 037,83

2 787 530,99

5 535 526,63

4 559 896,47

4 467,87

2 194,02

10 034,87

5 808,83

0,00
0,00
4 467,87

0,00
0,00
2 194,02

0,00
0,00
10 034,87

0,00
0,00
5 808,83

87 347,95

-107 201,50

76 562,49

59 510,05

17 818,83
0,00
69 529,12

-32 560,00
0,00
-74 641,50

72 434,20
0,00
4 128,29

61 715,00
0,00
-2 204,95

2 186 157,75

2 896 926,51

5 468 999,01

4 506 195,25

17 830,84

9 757,49

69 849,69

6 003,51

0,00
17 423,11
15 342,79
0,00
0,00
407,73

0,00
9 349,76
8 643,42
0,00
0,00
407,73

0,00
9 348,21
3 245,19
0,00
0,00
60 501,48

0,00
6 003,51
3 245,19
0,00
0,00
0,00

704 318,33

410 717,17

688 795,63

364 358,64

503 469,89
0,00
0,00
0,00
200 848,44

302 598,93
0,00
0,00
0,00
108 118,24

581 389,65
0,00
0,00
0,00
107 405,98

291 042,65
0,00
0,00
0,00
73 315,99

1 499 670,26

2 495 966,83

4 850 053,07

4 147 840,12

0,00

0,00

0,00

0,00

1 499 670,26

2 495 966,83

4 850 053,07

4 147 840,12

L. Podatek dochodowy bieżący
M. Podatek odroczony

343 391,00
48 193,12

207 497,00
445 440,35

1 102 292,00
-118 905,41

791 596,00
86 268,72

N. Zysk (strata) netto (K-L-M)

1 108 086,14

1 843 029,48

3 866 666,48

3 269 975,40

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
A. Przychody netto ze sprzedaży
- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
II. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)
K. Zysk (strata) brutto (I±J)
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4. Rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)

01-01-2017
30-06-2017

01-04-2017
30-06-2017

01-01-2016
30-06-2016

01-04-2016
30-06-2016

1 108 086,14
1 616 412,76

1 843 029,48
4 050 295,13

3 866 666,48
1 037 288,52

3 269 975,40
3 218 779,65

3 416 011,69
0,00
462 013,13
17 818,83
3 220 235,82
-762 167,56
-8 555 842,16
3 647 076,76
171 266,25
0,00

2 447 939,68
0,00
165 737,84
1 940,00
2 069 953,45
821 211,91
-4 337 601,36
2 167 083,32
714 030,29
0,00

2 643 349,00
0,00
786 442,77
72 434,20
244 010,81
-2 017 134,89
-2 927 185,84
2 097 943,88
137 428,59
0,00

1 397 355,56
0,00
511 313,21
85 968,40
120 522,80
-4 172 815,19
4 998 564,33
-77 488,72
355 359,26
0,00

2 724 498,90

5 893 324,61

4 903 955,00

6 488 755,05

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

0,00
2 003,42

10 894,31

0,00

54 095,53
0,00
753,42

1 250,00
0,00
753,42

10 894,31
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

753,42
0,00
0,00

753,42
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

12 102 742,09

6 100 297,51

5 315 102,57

5 093 536,00

11 823 022,09
0,00
279 720,00
279 720,00
0,00
279 720,00
0,00
0,00

6 039 297,51
0,00
61 000,00
61 000,00
0,00
61 000,00
0,00
0,00

4 913 494,57
0,00
401 608,00
401 608,00
10 000,00
391 608,00
0,00
0,00

4 826 928,00
0,00
266 608,00
266 608,00
0,00
266 608,00
0,00
0,00

-12 047 893,14

-6 098 294,09

-5 304 208,26

-5 093 536,00

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

0,00

54 848,95

0,00

0,00

21 602 849,77

14 573 081,50

12 990 461,26

12 425 774,67

6 000 150,00
15 602 699,77
0,00
0,00

6 000 150,00
8 572 931,50
0,00
0,00

0,00
10 790 297,93
0,00
2 200 163,33

0,00
10 225 611,34
0,00
2 200 163,33

11 189 126,68

10 078 177,26

14 004 430,00

13 512 578,64

0,00
0,00
0,00
9 680 899,86
1 000 000,00
0,00
14 723,52
493 503,30
0,00

0,00
0,00
0,00
8 921 969,86
1 000 000,00
0,00
7 414,12
148 793,28
0,00

0,00
0,00
0,00
8 250 201,54
5 000 000,00
0,00
0,00
754 228,46
0,00

0,00
0,00
0,00
8 043 561,54
5 000 000,00
0,00
0,00
469 017,10
0,00

10 413 723,09

4 494 904,24

-1 013 968,74

-1 086 803,97

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

1 090 328,85

4 289 934,76

-1 414 222,00

308 415,08

1 090 328,85

4 289 934,76

-1 414 222,00

308 415,08

F. Środki pieniężne na początek okresu

3 477 810,42

278 204,51

1 733 792,98

11 155,90

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym

4 568 139,27

4 568 139,27

319 570,98

319 570,98

0,00

0,00

0,00

0,00

- o ograniczonej możliwości dysponowania

180

DOKUMENT INFORMACYJNY

NEXTBIKE POLSKA S.A.

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
01-01-2017
30-06-2017

01-01-2016
30-06-2016

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
b) korekty błędów

8 113 313,94

2 015 263,73

0,00

0,00

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

8 113 313,94

2 015 263,73

102 000,00

17 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenia
b) zmniejszenia
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

102 000,00

17 000,00

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu

0,00

0,00

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy
a) zwiększenia
b) zmniejszenia

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu

0,00

0,00

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

a) zwiększenia
b) zmniejszenia
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu

0,00

0,00

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

2 284 320,24

2 369 320,24

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (przeznaczenie na kapitał zapasowy zysku z lat ubiegłych)
b) zmniejszenie (pokrycie straty z lat ubiegłych)

5 726 993,70
6 098 050,21
371 056,51

0,00
0,00
0,00

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowy na koniec okresu

8 011 313,94

2 369 320,24

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu

0,00

0,00

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia
b) zmniejszenia

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00

0,00

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

0,00

0,00

6 000 150,00
6 000 150,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenia
b) zmniejszenia
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

6 000 150,00

0,00

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

5 726 993,70

-371 056,51

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów

6 098 050,21
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach

6 098 050,21

0,00

0,00
6 098 050,21

0,00
0,00

a) zwiększenia
b) zmniejszenie (przeznaczenie na zwiększenie kapitału zapasowego)
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

0,00

0,00

-371 056,51

-371 056,51

0,00
0,00

0,00
0,00

-371 056,51

-371 056,51

0,00
371 056,51

0,00
0,00

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

0,00

-371 056,51

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

0,00

371 056,51

1 108 086,14

3 866 666,48

1 108 086,14
0,00
0,00

3 866 666,48
0,00
0,00

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ )

15 221 550,08

6 624 043,23

III. Kapitał (fundusz) własny, po proponowanym podziale zysku

15 221 550,08

5 881 930,21

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenia
b) zmniejszenie (pokrycie z kapitału zapasowego)

8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
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6. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego
Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 29 września 1994r. o
rachunkowości.
Aktywa trwałe

3. Wartości niematerialne i prawne
Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się możliwe do zidentyfikowania niepieniężne składniki aktywów
pozostające pod kontrolą Spółki, powstałe w wyniku zdarzeń zaistniałych w przeszłości, nie posiadające postaci
fizycznej, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne.
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia i pomniejszane o odpisy
amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Stosowane stawki odzwierciedlają okres ekonomicznej
użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą
liniową, przyjmując, że okres ekonomicznej użyteczności wynosi przeciętnie 3,33 lat. Rozpoczęcie amortyzacji
następuje nie wcześniej niż od następnego miesiąca po przyjęciu do używania.

4. Środki trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe utrzymywane przez jednostkę w celu wykorzystania ich w procesie
świadczenia usług, oddania do używania innym podmiotom na podstawie umowy najmu lub w celach
administracyjnych. Są to składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, o wiarygodnie określonej
wartości, w stosunku do których istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka uzyska związku z nimi w przyszłości
korzyści ekonomiczne.
Środki trwałe przyjmowane są do ewidencji i wyceniane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i
pomniejszane o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. Przyjęte zasady amortyzacji
odzwierciedlają okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych. Okresy te dla głównych składników środków
trwałych wynoszą:
 Rowery – 4 - 6 lat
 Terminale – 5,13 - 7 lat
 Stojaki – 4 - 7 lat
Rozpoczęcie amortyzacji następuje od następnego miesiąca po przyjęciu środka trwałego do użytkowania.
W odniesieniu do amortyzacji podatkowej stosowane są zasady i stawki zgodne z przepisami ustawy z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, takie jak koszty napraw, przeglądów,
opłaty eksploatacyjne wpływają na wynik okresu, w którym je poniesiono. Koszty związane z ulepszeniem,
rozbudową bądź modernizacją środków trwałych powodujące wzrost ich wartości użytkowej w odniesieniu do
stanu pierwotnego zwiększają ich wartość początkową.
6. Środki trwałe w budowie
Obejmują środki trwałe w okresie ich wytwarzania, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
Wykazywane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub
wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zaliczki na środki trwałe w budowie
ujmuje się w wartości nominalnej.
7. Inwestycje
Obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych
aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend i innych pożytków. Inwestycje, których okres
wykupu lub spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż rok, zaliczane są do inwestycji krótkoterminowych.
8. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują:
 aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustalone w wysokości kwoty przewidzianej w
przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi,
które w przyszłości spowodują zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób
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prawnych z zachowaniem zasady ostrożności, przy zastosowaniu stawek podatku dochodowego w roku
powstania obowiązku podatkowego.
inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – obejmujące koszty, których termin rozliczenia
przekracza rok od dnia bilansowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane
są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą
obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy
dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do
opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego.
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic
przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich
wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony są w bilansie prezentowane oddzielnie.
Aktywa obrotowe
5 Zapasy
Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto
na dzień bilansowy. Rozchód zapasów z magazynu wyceniany jest według metody FIFO. Zaliczki na dostawy ujmuje się w kwotach wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
6 Należności
Należności i roszczenia oraz zobowiązania wyceniane są w ciągu roku obrotowego według wartości nominalnej,
ustalonej przy ich powstaniu. Na dzień bilansowy należności wyceniane są według kwoty wymagającej zapłaty
pomniejszonej o utworzone odpisy aktualizujące uwzględniające stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.
Odpisy aktualizujące należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów
finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczą te odpisy. W przypadku ustania przyczyny, dla której
dokonano odpisu aktualizującego należności, równowartość jego całości lub odpowiedniej części podlega
zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych, biorąc pod uwagę charakter
(rodzaj) danej należności.
7 Inwestycje krótkoterminowe
Za inwestycje krótkoterminowe uznaje się aktywa płatne, wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu
12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowiące środki
pieniężne.
Inwestycje krótkoterminowe obejmują następujące aktywa finansowe:
 udzielone pożyczki przypadające do spłaty w okresie 1 roku od dnia bilansowego,
 środki pieniężne,
 inne aktywa pieniężne tj.: wymagalne niezapłacone odsetki od pożyczek, lokat, czy rachunków
bankowych płatne w okresie 3 miesięcy od dnia bilansowego,
 inne środki pieniężne.
Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według ceny nabycia. Krajowe środki pieniężne wycenione są według
wartości nominalnej.
8 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Czynne rozliczenia międzyokresowe obejmują koszty przypadające do rozliczenia w ciągu roku od dnia
bilansowego, a okres ich rozliczeń w czasie jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem
zasady ostrożnej wyceny.
Kapitały własne
Kapitały własne wyceniane są w wartości nominalnej. Kapitał podstawowy wykazywany w wysokości określonej w
umowie Spółki i wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
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4 Rezerwy
Rezerwy tworzone są na:
 odroczony podatek dochodowy w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości
zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, które spowodują w przyszłości
zwiększenie podstawy opodatkowania,
 pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w
sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności: przewidywane koszty związane ze świadczeniami
pracowniczymi, przyszłymi zobowiązaniami z tytułu gratyfikacji należnych odbiorcom z tytułu zawartych
umów handlowych.
Spółka nie prowadzi programu wypłaty odpraw emerytalnych.
5

Zobowiązania

Zobowiązaniem długoterminowym jest wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o
wiarygodnie określonej wartości, który spowoduje wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów
jednostki, jeżeli jego zapłata przypada na okres dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyjątek stanowią
zobowiązania z tytułu dostaw i usług zaliczane w całości do krótkoterminowych.
Na dzień bilansowy zobowiązania długoterminowe wycenia się:
 kredyty i pożyczki - w kwocie wymagającej zapłaty,
 długoterminowe zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (obligacje) – mogą być
wycenione w skorygowanej cenie nabycia,
 zobowiązania objęte postanowieniem układu lub programem naprawczym - w kwocie wymagającej
zapłaty,
 pozostałe zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym, w tym
z tytułu dostaw i usług, a także ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy
od dnia bilansowego. Na dzień bilansowy zobowiązania krótkoterminowe wycenia się:
 kredyty i pożyczki - w kwocie wymagającej zapłaty,
 zobowiązania z tytułu zaliczek – w wysokości otrzymanej kwoty netto, tj. po potrąceniu podatku od
towarów i usług VAT,
 zobowiązania wekslowe własne - w kwocie wymagającej zapłaty,
 zobowiązania objęte postanowieniem układu lub programem naprawczym - w kwocie wymagającej
zapłaty,
 zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – w kwocie nominalnej,
 zobowiązania z tytułu podatków i ceł - w kwocie wymagającej zapłaty,
 pozostałe zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.
Leasing ujmowany jest w księgach jako leasing operacyjny w związku z zastosowaniem uproszczenia, o którym
mowa w art. 3 ust. 6 Ustawy o Rachunkowości.
6 Rozliczenia międzyokresowe
Bierne rozliczenia międzyokresowe dotyczą wykonanych świadczeń na rzecz Spółki, lecz jeszcze
niestanowiących zobowiązania, lub prawdopodobnych kosztów, których kwota lub data powstania nie są jeszcze
znane. Czas i sposób rozliczeń jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady
ostrożnej wyceny.
Rozliczenia międzyokresowe obejmują rozliczenia:
 długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 miesięcy od
dnia bilansowego,
 krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy
od dnia bilansowego.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą przychodów przewidzianych do rozliczenia w okresach
sprawozdawczych, po dniu bilansowym:
 pobrane z góry odsetki od udzielonych pożyczek,
 zarachowana sprzedaż dotycząca przyszłych okresów,
 czynsze inicjalne.
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Uznawanie przychodów i kosztów
3

Koszty i straty

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia
wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego
niedoboru. Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów stanowi wartość sprzedanych towarów, materiałów i
usług po uwzględnieniu udzielonych rabatów i prowizji związanych z obrotem z wyłączeniem podatku od towarów
i usług. Kosztami własnymi sprzedaży są wszystkie koszty związane z działalnością operacyjną za wyjątkiem
pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych. Ponoszone koszty są ewidencjonowane w układzie
rodzajowym i kalkulacyjnym. Ujęcie ich w rachunku zysków i strat następuje w okresie, którego dotyczą.

4 Przychody i zyski
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia
wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny
sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli. Przychody ze sprzedaży towarów ujmowane
są w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów zostały przekazane
nabywcy. Przychody ze sprzedaży stanowią wartość sprzedanych towarów, materiałów i usług po uwzględnieniu
udzielonych rabatów i innych zmniejszeń z wyłączeniem podatku od towarów i usług.
Przyjęty układ rachunku zysków i strat
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
Przyjęta metoda sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

7. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy
raport wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze,
mających wpływ na osiągnięte wyniki
W wyniku wygranych przez Spółkę przetargów, bądź realizacji zobowiązań wynikających z dotychczas zawartych
umów, w okresie I półrocza 2017 roku i po dniu bilansowym Spółka:


dokonała uruchomienia nowych systemów (kontynuacja współpracy w wyniku wygranych przetargów) w
miastach dotychczas obsługiwanych przez Spółkę: Warszawie (obecnie piąty co do wielkości system
rowerów miejskich w Europie), Białymstoku, Michałowicach, Konstancinie Jeziornej, Legnicy i Stalowej
Woli. Efektem wdrożenia ww. nowych systemów była rozbudowa dotychczasowych systemów oraz
zwiększenie zagęszczenia sieci stacji rowerowych w ww. miastach (w szczególności Warszawa),
 rozbudowała system rowerów miejskich w Poznaniu, Łodzi, Katowicach,
 uruchomiła systemy rowerów miejskich dla nowych Odbiorców (Radom, Gliwice, Kołobrzeg, Kalisz),
 uruchomiła systemy sezonowe (pilotaże) w miejscowościach: Zgierzu, Tychach, Pszczynie,
Kędzierzynie – Koźlu oraz Siedlcach.
Ponadto w okresie I półrocza Spółka rozpoczęła współpracę z Citibank – nowym strategicznym partnerem
reklamowym.
Wyniki Spółki charakteryzują się sezonowością wynikającą z okresu dostępności systemów rowerów miejskich
dla Użytkowników (przeważnie marzec – listopad) oraz skorelowanymi z tym okresem stałymi miesięcznymi
płatnościami od Odbiorców (w przypadku większości kontraktów brak wynagrodzenia w okresie poza sezonem).
Na osiągnięcie przez Spółkę w raportowanym okresie wyników niższych niż w analogicznym okresie roku
poprzedniego miały wpływ:


zrealizowanie przez Spółkę w I półroczu 2016 istotnie wyższych niż w raportowanym okresie
przychodów i marż z umów o dostawy systemów rowerów miejskich, Spółka w wyniku zrealizowanych
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dostaw rozpoznaje w momencie dostawy skumulowany przychód i marżę obejmujące cały okres
kontraktu,
Spółka w bieżącym okresie w wyniku wygranych przetargów istotnie zwiększyła liczbę rowerów
w zarządzanych przez Spółkę systemach rowerów miejskich. Skumulowana w krótkich odstępach czasu
realizacja w okresie I półrocza kilku uruchomień systemów rowerów miejskich (w tym dla M.W arszawa
piątego co do wielkości systemu rowerów miejskich w Europie) skutkowała wystąpieniem m.in. opóźnień
w uruchomieniu niektórych systemów co przełożyło się na wystąpienie jednorazowych kosztów kar
umownych. Spółka przewiduje istotne ograniczenie kosztów kar umownych w II półroczu,
rosnące w bieżącym roku zjawisko kradzieży i dewastacji rowerów przyczyniło się do wzrostu kosztów
kradzieży, Spółka podjęła działania prewencyjne mające na celu ograniczenie ww. zjawiska i jego
wpływu na wyniki Spółki,
Spółka w II półroczu 2016 rozpoczęła rozbudowę struktur w związku z planowanym zwiększeniem skali
działalności w roku 2017. W związku z powyższym Spółka poniosła w I półroczu 2017 roku wyższe
koszty ogólne niż w I półroczu roku 2016. Za rok 2017 Spółka prognozuje uzyskanie efektów skali i
utrzymanie jednostkowych kosztów ogólnych na poziomie niższym niż w roku 2016,
Spółka w bieżącym okresie poniosła koszty wdrożenia produkcji własnej elementów systemów rowerów
miejskich co zaowocowało obniżeniem jednostkowego nakładu inwestycyjnego

Spółka, biorąc pod uwagę sezonowość oraz prognozowane wyniki z nowych kontraktów i rozbudowy istniejących
systemów wdrożonych w II kwartale oraz planowanych do wdrożenia w II półroczu, przewiduje realizację prognoz
wyników finansowych opublikowanych przez Larq S.A.
8. Stanowisko Zarządu dotyczące możliwości realizacji ogłoszonych prognoz wyników finansowych
Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2017. W dniu 28.04.2017 r. LARQ SA opublikował
prognozę wyników spółek portfelowych LARQ na 2017 rok. LARQ SA prognozuje wzrost liczby obsługiwanych
przez Emitenta rowerów o 66% do 13,0 tys. szt., wzrost przychodów ze sprzedaży o 16% do 40,1 mln zł oraz
wzrost wyniku EBITDA do 15,5 mln zł z 12,8 mln zł w 2016 roku. Spółka podtrzymuje realizację opublikowanych
przez Larq S.A. prognoz.
9. Informacje dotyczące wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w Spółce
W I półroczu 2017 roku Emitent nie podejmował działań mających na celu wprowadzenie rozwiązań
innowacyjnych w Spółce.
10. Opis organizacji grupy kapitałowej Spółki
Emitent posiada:


100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą NB SERWIS spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000600242).



100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą WAWA BIKE spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000609013).



100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą NB SERWIS II spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000604233).

NB SERWIS sp. z o.o., WAWA BIKE sp. z o.o. i NB SERWIS II sp. z o.o. to spółki celowe nie prowadzące
działalności operacyjnej.
Zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz z art. 58 ust. 1
Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1047) Spółka nie sporządzą
skonsolidowanych sprawozdań finansowych, gdyż dane finansowe spółek zależnych są łącznie nieistotne dla
realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 Ustawy o rachunkowości.
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11. Struktura akcjonariatu Spółki na dzień sporządzenia raportu kwartalnego
Akcjonariusz
Larq S.A. wraz z Larq Growth Fund I FIZ

Liczba akcji

Udział w kapitale

Udział w głosach

734 311

68,6%

71,2%

717 261

67,0%

70,3%

17 050

1,6%

0,9%

Nextbike GmbH

191 250

17,9%

20,8%

Pozostali

145 439

13,6%

7,9%

1 071 000

100%

100%

Larq Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty (podmiot kontrolowany przez Larq S.A.)
Larq S.A.

Razem

12. Zatrudnienie w Spółce
Liczba osób zatrudnionych przez Spółkę w przeliczeniu na pełen etat wynosi 27 osób.
13. Zdarzenia po dniu bilansowym
Po dniu 30 czerwca 2017 roku Spółka zawarła następujące umowy:


12 lipca 2017 r. z Gminą i Miastem Szamotuły o dostawę kompleksowego systemu wypożyczania
rowerów wraz z jego instalacją, uruchomieniem i świadczeniem usług kompleksowej eksploatacji
sytemu.



2 sierpnia 2017 r. z Miejskim Zakładem Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim o dostawę stacji roweru
miejskiego.



3 lipca 2017 r. aneks do umowy z Miastem Łódź rozbudowujący system Łódzki Rower Publiczny o 47
stacji i 470 rowerów. Rozbudowa systemu jest w trakcie realizacji na dzień publikacji niniejszego raportu.
Po zakończeniu ww. rozbudowy łączna liczba rowerów w systemach zarządzanych przez Spółkę
wyniesie 11,2 tys.



w dniu 11 sierpnia 2017 r. z Nextbike GmbH (”Licencjodawca”) umowę licencyjną obejmującą terytorium
Norwegii, Finlandii i Islandii („Umowa”). Na mocy Umowy Licencjodawca udzielił Licencjobiorcy
wyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na dostarczenie i obsługę systemów roweru
publicznego na terytorium Norwegii, Finlandii i Islandii.
31 lipca 20017 r. DM BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie zakończył prowadzenie ewidencji obligacji serii B
wyemitowanych przez Spółkę w związku z ich wcześniejszym wykupem na żądanie Spółki. Tym samym Spółka
nie posiada zobowiązań z wyemitowanych obligacji serii B. Obligacje serii B zostały zrefinansowane z umowy
wieloproduktowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach w dniu 15 marca 2017 roku.
Refinansowanie obligacji serii B jest elementem procesu optymalizacji finansowania Spółki mającego na celu
obniżenie efektywnych kosztów finansowania oraz zwiększenie dostępu do finansowania dłużnego o okresie
amortyzacji zgodnym z okresem zapadalności finansowanych kontraktów.

14. Oświadczenie Zarządu Spółki
Zarząd Spółki oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie
kwartalnym zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Spółkę, oraz że niniejszy
raport zawiera prawdziwy, rzetelny i jasny obraz Spółki.

187

DOKUMENT INFORMACYJNY

NEXTBIKE POLSKA S.A.

7. Załączniki
7.1

Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta

188

DOKUMENT INFORMACYJNY

NEXTBIKE POLSKA S.A.

189

DOKUMENT INFORMACYJNY

NEXTBIKE POLSKA S.A.

190

DOKUMENT INFORMACYJNY

NEXTBIKE POLSKA S.A.

191

DOKUMENT INFORMACYJNY

NEXTBIKE POLSKA S.A.

192

DOKUMENT INFORMACYJNY

NEXTBIKE POLSKA S.A.

193

DOKUMENT INFORMACYJNY

NEXTBIKE POLSKA S.A.

194

DOKUMENT INFORMACYJNY

NEXTBIKE POLSKA S.A.

195

DOKUMENT INFORMACYJNY

7.2

NEXTBIKE POLSKA S.A.

Statut Spółki – tekst jednolity
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Definicje i objaśnienia skrótów

POJĘCIE

DEFINICJA

ASO,
Alternatywny
System Obrotu, ASO,
NewConnect

Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.

Data
Dokumentu
Informacyjnego

Dzień, na który został sporządzony Dokument Informacyjnym Informacyjne

Doradca
finansowy,
Autoryzowany Doradca

CC Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Doradca Prawny

Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w
Warszawie

EUR, euro

Wspólna waluta wprowadzona na początku trzeciego etapu Europejskiej Unii
Gospodarczej i Walutowej na mocy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S. A.

Grupa

Emitent wraz z podmiotami zależnymi

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A.

KNF, Komisja

Komisja Nadzoru Finansowego

KSH, K.s.h, kodeks
spółek handlowych

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.
U. z 2016 r., poz. 1578, ze zm.)

Nextbike GmbH

Nextbike GmbH z siedzibą Lipsku, Thomasiusstrasse 16, 04109 Lipsk (Republika
Federalna Niemiec), wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy
(Amtsgericht) w Lipsku pod numerem HRB 21178

PDA

Prawa do akcji

PLN, zł, złoty

Polski złoty – prawny środek płatniczy na terytorium Polski

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Emitenta

Regulamin ASO

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r.
(ze zm.)

Spółka, Emitent

Nextbike Polska spółka akcyjna

UE

Unia Europejska
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USD, $

Dolar amerykański
Zjednoczonych

Ustawa
o
obrocie,
Ustawa
o
obrocie
instrumentami
finansowymi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1636, ze zm.)

Ustawa o ofercie,
Ustawa
o
publicznej

ofercie

Ustawa
rachunkowości

o

–

prawny

środek

płatniczy

na

terytorium

Stanów

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, ze zm.)

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r., poz. 1047, ze zm.)

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Emitenta

Zarząd

Zarząd Emitenta
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