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DOKUMENT INFORMACYJNY 
 
WSTĘP 
 
Emitent 
Firma:  easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 
Kraj:  Polska 
Siedziba:  Warszawa 
Adres:  ul. Poniecka 2 lok. 16; 02-310 Warszawa 
Numer KRS:  0000342202 
Oznaczenie Sądu:  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy KRS 
REGON:  140738830 
NIP:  7010049750 
Telefon:  +48 22 883 57 00 
Fax:  +48 22 659 41 71 
Poczta elektroniczna:  inwestorzy@easycall.pl 
Strona internetowa:  www.easycall.pl 
 
Autoryzowany Doradca 
Firma:  Bank DnB Nord Polska S.A.  
                                                Biuro Maklerskie Banku DnB Nord Polska S.A.  
Kraj:  Polska 
Siedziba:  Warszawa 
Adres:  ul. Postępu 15C 
Oddział:                                ul. Żeromskiego 75, 26-600 Radom 
Numer KRS:  0000022156 
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział          

Gospodarczy KRS 
Telefon:  +48 48 381 52 75 
Fax:  +48 48 363 37 72 
Poczta elektroniczna:  biuro.maklerskie@dnbnord.pl 
Strona internetowa:  www.bmdnbnord.pl 
 
Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym 
systemie obrotu 
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent ubiega się 
o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny 
system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 

- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 
- 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda 
(cena emisyjna wynosi 3,5 zł / akcja). 
- 151.300 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda 
(cena emisyjna wynosi 3,9 zł / akcja). 
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1. CZYNNIKI RYZYKA 
 

Poniżej wskazano czynniki ryzyka, na jakie narażony jest Emitent. Należy zaznaczyć, iż 
katalog czynników ryzyka wskazany przez Emitenta nie jest wyczerpujący. Obejmuje on 
możliwe do wystąpienia okoliczności związane z otoczeniem, a także z sytuacją 
gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta, których wystąpienie może powodować 
powstanie ryzyka dla inwestorów i akcjonariuszy. Poza ryzykami opisanymi poniżej 
inwestowanie w Akcje wiąże się również z ryzykiem właściwym dla instrumentów 
rynku kapitałowego. 
 

1.1. Ryzyka związane z działalnością Emitenta oraz jego otoczeniem 

 

1.1.1. Ryzyko uzależnienia od infrastruktury telekomunikacyjnej operatorów 

trzecich 

 
Emitent, jako operator telekomunikacyjny, wykorzystuje elementy infrastruktury 
innych operatorów. Ponadto w połączeniach z innymi peratorami Emitent korzysta 
z umów pomiędzy operatorami trzecimi, których nie jest stroną. Część z umów, w tym 
w szczególności dotyczących usługi WLR (w tym BSA i MVNO) oraz umów dotyczących 
obsługi numeracji silnie wiąże i uzależnia Spółkę od konkretnych dostawców. Niemniej 
Emitent posiada długotrwałe, dobre relacje z tymi dostawcami, co pozwala 
domniemywać również dobrą współpracę w przyszłości. Elementem wpływającym na 
dobre relacje jest fakt, iż Emitent jednocześnie nabywa u ww. dostawców również inne 
usługi, w przypadku których nie jest uzależniony od ww. dostawców, co może stanowić 
element negocjacyjny w przypadku jakichkolwiek problemów z usługami związanymi     
z danym dostawcą. Wszelkie umowy wiążące Spółkę z ww. operatorami mogą być 
zastąpione innymi umowami, jednak wymaga to znacznego zaangażowania 
technicznego i czasowego. W przyszłości Emitent w ramach rozbudowy własnej 
infrastruktury uzyskiwać będzie coraz większą niezależność od infrastruktury innych 
operatorów co będzie miało wpływ na stopniowe zmniejszanie niniejszego ryzyka. 
 

1.1.2. Ryzyko związane z infrastrukturą teleinformatyczną 

 

Emitent prowadzi swoją działalność także w oparciu o własną infrastrukturę, na którą 
składają się min.: serwery, oprogramowanie, dzierżawiona infrastruktura (np.: routery, 
łącza internetowe). Ewentualna awaria elementów infrastruktury może spowodować 
obniżenie jakości świadczonych usług lub ich czasowy brak. Emitent zabezpiecza swoją 
infrastrukturę poprzez zastosowanie systemów monitorujących, systemów awaryjnego 
zasilania, łącz zapasowych oraz wyspecjalizowanych metod archiwizacji, jak również 
utrzymuje zaplecze zapasowych elementów sprzętowych. Nadto, Emitent korzysta           
z elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, których w przypadku awarii naprawa 
jest zależna od operatora danych elementów sieci. Także inni operatorzy posiadają 
liczne systemy zabezpieczenia oraz zapasowe elementy wyposażenia, które 
minimalizują ryzyko związane z awarią infrastruktury teleinformatycznej. 
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1.1.3. Ryzyko związane z uzależnieniem od kluczowych pracowników 

 

Emitent prowadzi działalność usługową i działa przede wszystkim w oparciu o wiedzę      
i doświadczenie swoich pracowników, stanowiących jedno z jej atutów. Ewentualna 
utrata kluczowych pracowników może wpływać na efektywność prowadzonej przez 
Emitenta działalności. 
 

1.1.4. Ryzyko stabilności prawnej 

 

Emitent w zakresie telefonii stacjonarnej w modelu WLR, a obecnie również dostępu do 
Internetu w modelu BSA jak również (w mniejszym stopniu) w zakresie telefonii 
komórkowej w modelu MVNO działa na rynku regulowanym przez Ustawę z dnia           
16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne. Organem regulacyjnym w tym zakresie 
jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Obecna strategia Prezesa UKE prowadzi 
do deregulacji rynku i umożliwia działanie na nim mniejszym operatorom, takim jak 
easyCALL.pl S.A., co umożliwia Spółce dynamiczny rozwój. Nie można jednak wykluczyć, 
że w przyszłości zmiany w prawie telekomunikacyjnym w powyższym zakresie wpłyną 
negatywnie na działalność prowadzoną przez Spółkę. 
 

1.1.5. Ryzyko konkurencji 

 

Rynek telekomunikacyjny w Polsce charakteryzuje się stosunkowo dużą konkurencją.   
W przypadku szerokiego zakresu usług świadczonych przez Spółkę, musi ona 
konkurować z wieloma podmiotami w zakresie różnych usług. Do atutów Emitenta 
należą niska cena świadczonych usług, szeroka oferta zintegrowanych usług, jakość 
obsługi oraz innowacyjność. Nie można również wykluczyć, że w najbliższym czasie 
nastąpi zaostrzenie walki konkurencyjnej, mogącej pociągnąć za sobą zmniejszenie 
stosowanych przez Emitenta marż, co skutkowałoby pogorszeniem rentowności Spółki. 
Zaostrzenie konkurencji może również spowodować wzrost kosztów pozyskania 
nowych klientów, a co za tym idzie także wzrost kosztów własnych Emitenta. 
 

1.1.6. Ryzyko bieżącej płynności 

 

Rynek telekomunikacyjny w Polsce cechuje się opóźnieniami w płatnościach. W związku 
z tym Emitent narażony jest na ryzyko związane z problemami w windykacji 
wierzytelności lub niewypłacalności swoich odbiorców. Zrealizowanie powyższego 
ryzyka miałoby negatywny wpływ na bieżącą płynność finansową Emitenta. Spółka 
prowadzi stały monitoring spływu należności w celu utrzymania bieżącej płynności 
finansowej. 
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1.1.7. Ryzyko umów kredytowych 

 

Emitent finansuje obecnie swoją działalność z bieżących przychodów oraz umowy 
kredytu z bankiem BZ WBK S.A. na kredyt odnawialny (umowa obowiązuje do 2012 
roku).  W przypadku umowy kredytowej z BZ WBK S.A. istnieje ryzyko jej rozwiązania, 
co może prowadzić do zmniejszenia możliwości finansowania przez Emitenta 
pozyskiwania nowych klientów. W przypadku wskazanej umowy istnieje ryzyko 
związane z utratą płynności Emitenta – w takiej sytuacji ustanowione zostały 
zabezpieczenia na majątku Emitenta -  w postaci weksla własnego Spółki oraz na 
rachunku bankowym. 
 

1.1.8. Ryzyko związane z integracją przejmowanych podmiotów 

 

Emitent w ramach strategii rozwoju zakłada przejmowanie podmiotów mogących 
wpłynąć na znaczące zwiększenie liczby klientów. Złożoność procesu integracji                  
z przejmowanymi podmiotami (w tym integracja systemów teleinformatycznych, 
bilingowych, CRM, obsługi Klienta, wykorzystanie zasobów numeracyjnych itp.) może 
opóźnić nadejście spodziewanych korzyści wynikających z tych przejęć. 
 

1.1.9. Zmniejszająca się ilość użytkowników telefonii stacjonarnej 

 

Negatywny wpływ na sprzedaż usług telefonii stacjonarnej ma coraz szersza ekspansja 
usług telefonii mobilnej. Wzrastająca konkurencja skutkuje spadkiem cen usług 
świadczonych z telefonów komórkowych, która swoim poziomem zaczyna zbliżać się      
do ceny połączeń z telefonów stacjonarnych, przy jednoczesnym braku opłat 
abonamentowych. Należy zakładać, że przedstawiona tendencja będzie się utrzymywać   
i umacniać w latach kolejnych. Opisane powyżej zjawisko może mieć w przyszłości 
negatywny wpływ na wyniki Emitenta. Emitent ogranicza to ryzyko poprzez 
dywersyfikację świadczonych usług (telefonia internetowa) oraz wdrażanie kolejnych 
usług (telefonia komórkowa, dostęp do Internetu). Należy również zwrócić uwagę,          
iż mimo faktu kurczenia się rynku telefonii stacjonarnej, w skali działania        
easyCALL.pl S.A. jest to nadal ogromny rynek z dużymi perspektywami wzrostu 
(potwierdzają to również badania prowadzone na innych rynkach, które potwierdzają, 
że operator dominujący na rynku telefonii stacjonarnej zmniejsza swoją bazę 
abonencką, podczas gdy liczba Klientów operatorów alternatywnych rośnie). 
 

1.1.10. Ryzyko kursowe 

 

Emitent część usług telekomunikacyjnych kupuje w firmach zagranicznych lub też 
rozlicza je walutach obcych (w szczególności euro, dolar amerykański oraz funt 
szterling), natomiast oferuje je klientom indywidualnym w cenach ustanowionych           
w polskich złotych. W związku z powyższym Emitent narażony jest na zmniejszenie 
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marży za usługi, a nawet na ponoszenie strat w przypadku niekorzystnych kursów 
walut. Ryzyko to ograniczone jest ze względu na fakt, iż Emitent może zmienić cennik 
świadczonych usług, co może jednak wiązać się z utratą klientów. Ze względu jednak na 
ograniczony wymiar transakcji rozliczanych w walutach obcych, Emitent nie korzysta      
z instrumentów finansowych zabezpieczających przyszły kurs walut (np.: umowy opcji 
walutowych). 
 

1.1.11. Ryzyko związane z jednoosobowym Zarządem 

 

W chwili obecnej jedynym członkiem Zarządu Emitenta jest Pan Michał Jakubowski          
– Prezes Zarządu uprawniony do jednoosobowej reprezentacji Spółki. Z tego względu 
Spółka dostrzega ryzyko związane z zapewnieniem ciągłości zarządzania w przypadku 
niemożności sprawowania swej funkcji przez Prezesa Zarządu. 
Dla zmniejszenia ryzyka związanego z ew. brakiem organu Spółki, do Statutu 
wprowadzono § 13, który określa liczebność członków Zarządu. Liczbę członków 
Zarządu określono od 1 do 3. Ponadto zgodnie z § 13 członków Zarządu powołuje Rada 
Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą. Gdyby ew. nastąpiło zdarzenie powodujące 
opróżnienie, bądź niemożność sprawowania swojej funkcji przez Pana Michała 
Jakubowskiego, Rada Nadzorcza władna jest w każdym czasie niezwłocznie powołać 
nowy Zarząd Spółki. 
 

1.1.12. Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi pomiędzy członkami 

Zarządu, a członkami Rady Nadzorczej 

 

Pomiędzy Prezesem Zarządu Panem Michałem Jakubowskim, a członkami Rady 
Nadzorczej – Panią Joanną Heleną Jakubowską oraz Panem Piotrem Tomaszem 
Jakubowskim występują powiązania rodzinne. Pani Joanna Helena Jakubowska 
pozostaje w związku małżeńskim z Prezesem Zarządu – Panem Michałem Jakubowskim, 
natomiast Pan Piotr Tomasz Jakubowski jest bratem Prezesa Zarządu. 
Potencjalnie nie można także wykluczyć możliwości zaistnienia konfliktu interesów 
pomiędzy Prezesem Zarządu – Panem Michałem Jakubowskim, a Członkami Rady 
Nadzorczej tj. Panem Piotrem Tomaszem Jakubowskim oraz Panią Joanną Heleną 
Jakubowską z uwagi na powiązania rodzinne pomiędzy ww. osobami. Zdaniem 
Emitenta, taki potencjalny konflikt interesów jest jednak bardzo mało prawdopodobny, 
ze względu na pozostawanie w dobrych relacjach przez członków rodziny. 
 

1.1.13. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

 

Działalność Spółki jest ściśle skorelowana z ogólną sytuacją gospodarczą Polski.              
Na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę największy wpływ wywiera tempo wzrostu 
PKB, poziom inflacji, polityka monetarna i podatkowa, poziom inwestycji 
przedsiębiorstw, wysokość dochodów gospodarstw domowych, wysokość popytu 
konsumpcyjnego czy wzrost stóp procentowych. 
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Zarówno wyżej wymienione czynniki, jak i kierunek oraz poziom ich zmian, mają wpływ 
na realizację założonych przez Emitenta celów. Obecna koniunktura gospodarcza kraju 
sprzyja inwestycjom przedsiębiorstw, wzrostowi zamożności społeczeństwa, a tym 
samym wzrostowi poziomu konsumpcji produktów i usług związanych z przemysłem 
teleinformatycznym. Istnieje jednak ryzyko, że w przypadku pogorszenia się                     
w przyszłości tempa rozwoju gospodarczego lub zastosowania instrumentów 
kształtowania polityki gospodarczej państwa polskiego, negatywnie wpływających        
na pozycję rynkową Emitenta, może nastąpić spadek poziomu popytu, a tym samym 
pogorszenie się wyników finansowych Emitenta. 
 

1.1.14. Ryzyko związane z otoczeniem prawnym 

 

Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa 
pociągają za sobą ryzyko związane z otoczeniem prawnym, w jakim Spółka prowadzi 
działalność. Szczególnie częstym zmianom ulegają przepisy podatkowe                           
oraz interpretacje tych przepisów. Zarówno praktyka organów skarbowych,                     
jak i orzecznictwo sądowe w tej dziedzinie nie są jednolite. W przypadku przyjęcia przez 
organy podatkowe odmiennej niż Spółka interpretacji przepisów, Emitent może liczyć 
się z negatywnymi konsekwencjami, wpływającymi na działalność oraz sytuację 
finansową Spółki i osiągane przez nią wyniki finansowe. 
Zmieniane częstokroć interpretacje przepisów podatkowych przez organy podatkowe, 
długie okresy przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz możliwość nakładania 
wysokich kar pieniężnych czy innych sankcji powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce 
jest znacząco wyższe niż w krajach o bardziej stabilnym systemie podatkowym. 
Ciągła niestabilność systemu podatkowego oraz nieprecyzyjność przepisów 
podatkowych w Polsce utrudnia prawidłowe planowanie podatkowe, co może 
negatywnie wpływać na działalność i wyniki Spółki. Istnieje ryzyko zmiany obecnych 
przepisów w taki sposób, że nowe uregulowania mogą okazać się niekorzystne zarówno 
dla Spółki, Zleceniodawców jak i firm współpracujących ze Spółką, co w konsekwencji 
może przełożyć się, w sposób pośredni bądź bezpośredni, na pogorszenie wyników 
finansowych Spółki.  
Ponadto ewentualne zmiany przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mogą 
zmierzać w kierunku negatywnie oddziałującym na działalność Spółki. W chwili obecnej 
przepisy prawa polskiego znajdują się w okresie intensywnych zmian związanych             
z ostatecznym etapem konwergencji przepisów unijnych. Zmiany te mogą mieć poważny 
wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej Spółki.  
 

1.1.15. Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawnych i wymogów 

określonych w Prawie telekomunikacyjnym 

 

Szybki rozwój Internetu powoduje, iż często pojawiają się zmiany przepisów prawnych   
i nowe wymogi dotyczące handlu w sieci. Za brak spełnienia niektórych wymogów grożą 
wysokie kary ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Istnieje ryzyko 
związane z brakiem reakcji Emitenta na powstanie nowych wymogów oraz konieczność 
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wprowadzenia odpowiednich zmian przez firmy prowadzące działalność w Internecie, 
w tym również przez Emitenta. 
 

1.1.16. Ryzyko związane z niezastrzeżeniem znaku towarowego 

 

Spółka posługuje się znakami towarowymi słowno-graficznymi „easyCALL.PL” oraz 
„ekotel”. Na znak towarowy easyCALL.PL zostało udzielone prawo ochronne z dniem 09 
marca 2011r. za numerem Z – 366464. Obecnie trwa procedura rejestracji znaku 
towarowego „ekotel”. Istnieje ryzyko, iż inny podmiot posługujący się podobnym 
znakiem może wystąpić z roszczeniem o zaprzestanie używania znaku „ekotel” przez 
Emitenta. Może to skutkować długotrwałym procesem o ochronę znaku towarowego 
wytoczonego przez innym podmiot, a nawet zakazem używania rzeczonego znaku. 
Jednakże z uwagi na fakt, że głównym znakiem rozpoznawalnym przez klientów jest 
„easyCALL.PL”, który jest chroniony na podstawie Ustawy – Prawo własności 
przemysłowej, ewentualny brak rejestracji znaku słowno-graficznego „ekotel”, nie 
będzie wiązał się ze znacznymi stratami po stronie Emitenta.  
 
 
1.2. Czynniki związane z rynkiem kapitałowym 

 

1.2.1. Ryzyko związane z przyszłym kursem akcji i niedostateczną płynnością 

akcji na rynku 

 

Inwestor, który nabył akcje powinien zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego 
inwestowania na rynku kapitałowym jest zdecydowanie wyższe od inwestycji w papiery 
skarbowe czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, ponieważ 
związane jest to z dużą zmiennością kursów akcji, tak w krótkim jak i długim okresie. 
Inwestorzy powinni być świadomi, że akcje Emitenta będą notowane  w Alternatywnym 
Systemie Obrotu na rynku NewConnect, gdzie występuje wyższe ryzyko inwestycyjne z 
uwagi na większą podaż małych i średnich spółek, będących na wcześniejszym etapie 
rozwoju i mających niższą kapitalizację niż spółki notowane na rynku regulowanym.  
Na skutek szeregu czynników cena instrumentów finansowych Emitenta może być 
niższa niż ich cena emisyjna. Wpływ na taką sytuację mogą mieć między innymi 
okresowe zmiany wyników operacyjnych Emitenta czy też niedostateczna płynność 
wszystkich notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect 
instrumentów finansowych. Ponadto o spadku ceny instrumentów finansowych              
w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect mogą decydować czynniki 
makroekonomiczne tj. wahania kursów wymiany walut, poziom inflacji, zmiany 
globalnych, regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych,           
a także sytuacja na innych giełdach papierów wartościowych na świecie. 
Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym               
lub w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Nie ma więc pewności,     
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że instrumenty finansowe Emitenta będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich 
wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. 
 

1.2.2. Ryzyko dot. możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych 

przez KNF za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów 

prawa 

 

Spółki notowane na rynku NewConnect są, w rozumieniu Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, spółkami publicznymi. W związku z powyższym Komisja 
Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za 
niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności 
obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi. Do sankcji administracyjnych w szczególności należą kary 
pieniężne. Maksymalna ich wysokość, jaka zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami 
finansowymi mogłaby być nałożona na Emitenta wynosi jeden milion złotych. 

Wspomniane sankcje wynikają z art. 96 i 97 Ustawy o ofercie publicznej oraz z art. 169 – 
174 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

 
1.2.3. Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu 

akcji Emitenta z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 

NewConnect 

 

Na podstawie § 11 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu (rynek NewConnect) 
obrót instrumentami finansowymi na rynku NewConnect może zostać zawieszony na 
okres nie dłuższy niż 3 miesiące: 

 na wniosek Emitenta, 
 jeżeli Organizator alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect uzna,  

że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
 jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. 

W przypadkach określonych innymi przepisami prawa, obrót instrumentami 
finansowymi w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect może zostać 
zawieszony na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

Na podstawie § 12 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu (rynek NewConnect) 
instrumenty finansowe mogą zostać wykluczone z obrotu na rynku NewConnect: 

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

 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
 wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd 

wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na 
zaspokojenie kosztów postępowania, 

 wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 
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Nadto organizator alternatywnego systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu    
w alternatywnym systemie: 

 w przypadkach określonych przepisami prawa, 
 jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 
 w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 
 po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu 

upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku lub postanowienia o 
oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków 
w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. Przed podjęciem 
decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator 
Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. 

Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 3 Regulaminu alternatywnego systemu obrotu (rynek 
NewConnect), Organizator ASO może wykluczyć z obrotu instrumenty finansowe 
Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na 
rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w 
szczególności obowiązki informacyjne. 
Zarząd Emitenta stwierdza, że może się pojawić ryzyko, iż obrót akcjami easyCALL.pl 
S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect może zostać zawieszony, 
bądź może się pojawić ryzyko iż akcje Emitenta mogą zostać wykluczone z 
alternatywnego Systemu obrotu na rynku NewConnect oraz że na chwilę obecną 
nieznane są mu powody oraz okoliczności, które mogłyby być przesłanką do takiej 
decyzji. Nie ma podstaw do przypuszczeń, że w odniesieniu do akcji Emitenta taka 
sytuacja może się zdarzyć w przyszłości, a ryzyko to dotyczy wszystkich emitentów, 
których akcje notowane są w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

Ponadto istnieje ryzyko zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi Emitenta oraz 
wykluczenia tych instrumentów z obrotu w alternatywnym systemie, jeżeli Emitent nie 
będzie wykonywać obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie 
alternatywnego systemu obrotu (rynek NewConnect). 

Zgodnie z art. 78 ust 2. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy 
wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest 
zagrożony interes inwestorów, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system 
obrotu, na żądanie Komisji, 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 instrumentami finansowymi, w przypadku gdy 
obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach 
wskazujących na możliwości zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego 
systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym 
systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, firma 
inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zawiesza obrót tymi 
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  

Zgodnie z art. 78 ust 4. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na żądanie 
Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu wyklucza z 
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obrotu wskazane przez Komisję 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. 

 
1.2.4. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje 

 

Inwestor, który nabył akcje powinien zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego 
inwestowania na rynku kapitałowym jest zdecydowanie wyższa od inwestycji w papiery 
skarbowe czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, ponieważ 
związane jest to z dużą zmiennością kursów akcji, tak w krótkim jak i długim okresie. 
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2. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE 
INFORMACYJNYM 
 

2.1. Emitent 
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2.2. Autoryzowany Doradca 
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3. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO 
ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 
 

3.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów 

finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich 

ograniczeń, co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz 

zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 

 

3.1.1. Rodzaje akcji Emitenta wprowadzanych do Alternatywnego Systemu 

Obrotu 

 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent ubiega się                             
o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 

1. Akcje serii A – akcje zwykłe na okaziciela serii A w łącznej liczbie 1.000.000            
o wartości nominalnej 0,10 zł, co daje łączną wartość 100.000 zł. Akcje te nie są   
w jakikolwiek sposób uprzywilejowane, ani nie istnieją żadne ograniczenia co do 
przenoszenia praw z nich. Z akcjami serii A nie jest związany obowiązek żadnych 
świadczeń dodatkowych. Zarząd Emitenta nie posiada jakichkolwiek informacji    
o jakichkolwiek ograniczeniach co do przenoszenia praw z akcji serii A,                   
ani obciążeniem ich prawami osób trzecich. 

2. Akcje serii B – akcje zwykłe na okaziciela serii B w łącznej liczbie 60.000 o 
wartości nominalnej 0,10 zł, co daje łączną wartość 6.000 zł. Akcje te nie są w 
jakikolwiek sposób uprzywilejowane, ani nie istnieją żadne ograniczenia co do 
przenoszenia praw z nich. Z akcjami serii B nie będzie związany obowiązek 
żadnych świadczeń dodatkowych. Zarząd Emitenta nie posiada jakichkolwiek 
informacji o jakichkolwiek ograniczeniach co do przenoszenia praw z akcji serii 
B, ani obciążeniem ich prawami osób trzecich. Cenę emisyjną akcji ustalono na 
3,5 zł / akcja. 

3. Akcje serii C – akcje zwykłe na okaziciela serii C w łącznej liczbie 151.300 o 
wartości nominalnej 0,10 zł, co daje łączną wartość 15.130 zł. Akcje te nie są w 
jakikolwiek sposób uprzywilejowane, ani nie istnieją żadne ograniczenia co do 
przenoszenia praw z nich. Z akcjami serii C nie będzie związany obowiązek 
żadnych świadczeń dodatkowych. Zarząd Emitenta nie posiada jakichkolwiek 
informacji o jakichkolwiek ograniczeniach co do przenoszenia praw z akcji serii 
C, ani obciążeniem ich prawami osób trzecich. Cenę emisyjną akcji ustalono na 
3,9 zł / akcja. 
 

Informacje na temat przebiegu przeprowadzonej oferty niepublicznej Akcji Serii B 
 
Akcje Serii B zostały wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 § 1 pkt. 2 
k.s.h.) Niepubliczna oferta objęcia Akcji Serii B została złożona 4 osobom. Ofercie 
podlegało 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii B, o wartości nominalnej 10 gr 
(dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 6.000 zł (sześć tysięcy złotych). 
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Cena emisyjna Akcji Serii B wynosiła 3,50 zł (trzy i 50/100) za każdą poszczególną akcję. 
Oferta objęcia Akcji Serii B została złożona i przyjęta w dniu 15 listopada 2010r. przez 4 
(cztery) osoby, które nabyły łącznie 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii B za łączną 
cenę emisyjną w wysokości 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) złotych.  
 
Informacje na temat przebiegu przeprowadzonej oferty niepublicznej Akcji Serii C 
 
Akcje Serii C zostały wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 § 1 pkt. 2 
k.s.h.) Niepubliczna oferta objęcia Akcji Serii C została złożona 5 osobom. Ofercie 
podlegało 151.300 (sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta) Akcji Serii C, o wartości nominalnej 
10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 15.130 zł (piętnaście 
tysięcy sto trzydzieści złotych). Cena emisyjna Akcji Serii C wynosiła 3,90 zł (trzy i 
90/100) za każdą poszczególną akcję. Oferta objęcia Akcji Serii C została złożona i 
przyjęta w dniu 12 lutego 2011r. przez 5 (pięć) osób, które nabyły łącznie 151.300 (sto 
pięćdziesiąt tysięcy trzysta) Akcji Serii C za łączną cenę emisyjną w wysokości 590.070 
(pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt) złotych.  
 
Całkowite koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty niepublicznej 
Akcji Serii B oraz Akcji Serii C wyniosły 53 854,00 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset 
pięćdziesiąt cztery) w tym całkowity koszt wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy za 
przygotowanie dokumentu informacyjnego wyniósł 50.000,00 zł, z której to kwoty 
zostały pokryte opłaty notarialne w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące). Pozostałe 
opłaty notarialne wyniosły 2.520,00 zł (dwa tysiące pięćset dwadzieścia), zaś opłaty 
sądowe wyniosły 1.334,00 zł (jeden tysiąc trzysta trzydzieści cztery). 
 
 

3.1.2. Statutowe i umowne ograniczenia co do przenoszenia praw z 

wprowadzanych instrumentów finansowych 

 
Akcje serii A, B oraz C są akcjami na okaziciela, co do których Statut Spółki nie 
przewiduje żadnych ograniczeń w obrocie. Statut przewiduje, że Spółka może emitować 
akcje na okaziciela lub imienne. Akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.000 Akcji serii 
A zawarli z inwestorem zainteresowanym objęciem planowanej na dzień podpisywania 
umowy emisji akcji serii B umowy lock-up, których celem było wzmocnienie powiązań 
łączących Akcjonariusza ze Spółką w celu zagwarantowania dalszego, stabilnego 
rozwoju Spółki oraz powodzenia planowanej oferty prywatnej akcji serii B Spółki. 
Uzgodniono lock-up trwający 24 miesiące od dnia podpisania umowy tj. od 01 września 
2010r. 

 
 

3.1.3. Uprzywilejowanie Akcji Emitenta 

 

Akcje serii A, Akcje serii B oraz Akcje serii C nie są akcjami uprzywilejowanymi w 
rozumieniu art. 351 – 353 Kodeksu spółek handlowych. 
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3.1.4. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

 

Ustawa o ofercie publicznej zawiera pewne restrykcje co do obrotu akcjami Emitenta, 
jak również nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji       
oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ 
określonej zmianie z innych przyczyn, szereg obowiązków odnoszących się do takich 
czynności i zdarzeń. 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy, kto: 

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

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

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

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż     
w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału                
w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej 
dowiedzieć. Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia 
powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie. Powinno zawierać także 
informację o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale 
w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym 
udziale w ogólnej liczbie głosów, a także o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich 
procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich 
procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Zawiadomienie związane z osiągnięciem 
lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów, powinno dodatkowo zawierać 
informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów 
w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. 
Nadto należy w zawiadomieniu uwzględnić podmiotach zależnych od akcjonariusza 
dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje spółki oraz o osobach trzecich, z 
którą akcjonariusz zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 
wykonywania prawa głosu. W przypadku akcjonariuszy, którzy posiadają akcje różnego 
rodzaju w zawiadomieniu powinny być zawarte informacje o liczbie posiadanych 
rodzajów akcji zarówno przed, jak i po zmianie liczby akcji. W przypadku każdorazowej 
zmiany tych zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, nie później 
niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym KNF oraz Emitenta.  

Zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązek zawiadomienia 
spoczywa również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej 
liczby głosów w związku z: (i) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia 
prawnego, (ii) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których 
wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki 
publicznej, (iii) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.  
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Obowiązek zawiadomienia powstaje również w przypadku, gdy prawa głosu są 
związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia. Nie 
dotyczy to jednak sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, 
ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w 
takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego 
ustanowiono zabezpieczenie (art. 69a ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej). 
 
Zgodnie z art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa 
głosu z: 

1. akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego 
zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 
ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło     
z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69 lub art. 72; 

2. wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby 
głosów nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 
ust. 1 lub art. 74 ust. 1; 

akcji spółki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 
79. Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa wyżej, dotyczy także wszystkich 
akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza lub 
podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 lub                
art. 74 ust. 1 albo nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo        
art. 74 ust. 2 lub 5. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy 
obliczaniu wyników głosowań nad uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
Obowiązki publicznych wezwań, o których mowa w art. 72-74 Ustawy o ofercie                  
– nie powstają w przypadku akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, 
które nie są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym lub nie są dopuszczone do tego obrotu. 

Powyższe wyłączenie znajduje zastosowanie w przypadku akcji Emitenta, gdyż żadna      
z tych akcji nie jest przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ani przedmiotem obrotu 
na rynku regulowanym. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być 
akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy 
nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia 
finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, o niektórych 
zabezpieczeniach finansowych (Dz.U. nr 91, poz. 871). 

Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają 
również na: 

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

2. funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie 
danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje      
w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 
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a. inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych, 

b. inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot, 

3. podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku              
z posiadaniem akcji: 

a. przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego 
podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania 
czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, 

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

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

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

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

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

 
W przypadkach wskazanych w art. 87 ust. 1 pkt. 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej 
obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez 
strony porozumienia. Istnienie rzeczonego porozumienia domniemywa się w przypadku 
podejmowania czynności określonych w tym przepisie przez: 

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

2. osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, 
3. mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, 

upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów wartościowych 
czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych, 

4. jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 
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Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu    
są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi              
w podmiocie, którymi może on dysponować według własnego uznania. 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków: 
1. po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez 

jego podmioty zależne, 
2. po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu 

zgodnie z ust. 1 pkt 4 - wlicza się liczbę głosów z akcji objętych 
pełnomocnictwem;  

3. wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa 
głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa 

 
Zgodnie z art. 88a Ustawy o ofercie publicznej Podmiot obowiązany do wykonania 
obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 5 nie może do dnia            
ich wykonania bezpośrednio lub pośrednio nabywać lub obejmować akcji spółki 
publicznej, w której przekroczył określony w tych przepisach próg ogólnej liczby 
głosów. 
 
 

3.1.5. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi 

 

Na podstawie 161a ust. 1 w związku z art. 39 ust. 4 pkt. 3 Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi zapisy art. 156- 160 Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi odnoszą się zarówno do instrumentów dopuszczonych do obrotu, jak i 
będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 
oraz do instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu 
lub będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie. 

Na podstawie art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, członkowie 
zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy,         
jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem             
lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 
charakterze, nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać na 
rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji 
emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać, 
na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących       
lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.        
Nadto nie mogą oni, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby 
prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia              
lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, 
praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych     
z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących 
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powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, 
na rachunek własny lub osoby trzeciej. 

Jednak wyżej powołanych ograniczeń nie stosuje się w czynności dokonywanych: 
1. przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu określone wyżej 

osoby, zleciły zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób 
wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje 
inwestycyjne albo  

2. w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw 
pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych   
z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu 
danego okresu zamkniętego, albo  

3. w wyniku złożenia przez rzeczone osoby, zapisu w odpowiedzi na ogłoszone 
wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie                         
z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo  

4. w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez rzeczone osoby, wezwania                  
do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy    
o ofercie publicznej, albo 

5. w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa 
poboru, albo  

6. w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład 
statutowych organów emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej 
oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu 
zamkniętego.  

Okresem zamkniętym w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest: 

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

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

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

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

Wykorzystywaniem informacji poufnej zgodnie z art. 156 ust 4 Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi jest jej nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub 
osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w 
posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej 
czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi 
instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te: 

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

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

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

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

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo 
będące prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje 
kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących 
bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania 
decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności 
gospodarczej, są obowiązane do przekazywania KNF informacji o zawartych przez te 
osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub 
zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych 
instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, 
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania 
się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. 
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3.1.6. Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów 

 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek 
zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji                               
i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących 
w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza 
równowartość 1.000.000.000 Euro lub jeżeli łączny obrót na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku 
obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 Euro. 
Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców 
bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców 
należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio 
uczestniczący w koncentracji, a także obrót zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma 
zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 Ustawy                    
o ochronie konkurencji i konsumentów).  
Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 

1. połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 
2. przejęcia, przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, 

udziałów lub w jakikolwiek inny sposób, bezpośredniej lub pośredniej kontroli 
nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej 
przedsiębiorców, 

3. utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 
4. nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości           

lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie                     
w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 
przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 
Euro. 

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie 
koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez 
przedsiębiorcę dominującego. 
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

1. jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli,            
przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów          
lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli                 
nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej 
przedsiębiorców, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej             
w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 
10.000.000 Euro, 

2. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji 
albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności 
gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek 
inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem,       
że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia,       
oraz że: 



                                               Dokument Informacyjny easyCALL.pl S.A. 

 

 
27 

 

a. instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z 
wyjątkiem prawa do dywidendy, lub 

b. wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży 
całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo 
udziałów; 

3. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji               
lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie 
on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa                       
do ich sprzedaży; 

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

5. przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, 
wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego 
przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca nabywający część 
mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji 
powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. 
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja 
powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega 
zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji. 
Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku 
której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez 
powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 
Prezes UOKiK może również w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę                            
lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć         
ich zobowiązanie, w szczególności do: 

1. zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 
2. wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami,          

w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów,                    
lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego 
lub kilku przedsiębiorców, 

3. udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 
Prezes UOKiK zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której 
konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie 
lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, jednak w przypadku gdy odstąpienie       
od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się ona do rozwoju 
ekonomicznego lub postępu technicznego albo może ona wywrzeć pozytywny wpływ   
na gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie takiej koncentracji. 
Prezes UOKiK może uchylić opisane wyżej decyzje, jeżeli zostały one oparte                      
na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący 
w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają określonych w decyzji warunków. 
Jednak jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku 
nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, określając termin 
jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności: 

1. podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 
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2. zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 
3. zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą                 

lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują 
wspólną kontrolę, z zastrzeżeniem że decyzja taka nie może być wydana               
po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 

Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji   
i konsumentów, Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 
pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku 
rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby 
nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania zgody. 
Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę 
pieniężną w wysokości, stanowiącej równowartość do 50.000.000 Euro, jeżeli, choćby 
nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji          
i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane,          
a także jeśli nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19 
ust. 3 bądź udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.  
Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji,                      
karę pieniężną w wysokości, stanowiącej równowartość do 10.000 Euro za każdy dzień 
zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.  
Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą 
lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku 
przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego 
wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta nie zgłosiła zamiaru 
koncentracji. 
W przypadku nie wykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać 
podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528    
– 550 Kodeksu spółek handlowych. Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje organów 
spółek uczestniczących w podziale. 
Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie 
innych środków prawnych, zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności 
okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 
 

3.1.7. Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w 

sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 

 

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

1. zawarciu umowy, 
2. ogłoszeniu publicznej oferty, lub 
3. przejęciu większościowego udziału. 

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

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

2. gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej 
dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 
milionów Euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji 
uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających          
na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy; 
1. łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących                        

w koncentracji wynosi więcej niż 2,5 miliarda Euro, 
2. w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich 

przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów 
Euro, 

3. w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów 
Euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących   
w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów Euro, oraz 

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

Nie istnieją inne, niż wskazane w punktach powyżej, ograniczenia w obrocie akcjami 
Emitenta. 
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3.2. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych 

 

3.2.1. Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji instrumentów 

finansowych 

 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego 
poprzez emisję akcji, na mocy art. 430 – 432 Kodeksu spółek handlowych jest           
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta. 
 
 

3.2.2. Data i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych 

 

Akcje serii A 

Podstawą prawną emisji akcji oznaczonych jako seria A stanowi uchwała nr 1 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki easyCALL.pl sp. z o.o. w sprawie 
przekształcenia Spółki easyCALL.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę 
akcyjną – akt notarialny z dnia 26.10.2009r. sporządzony przez notariusz Renatę 
Izdebską–Skwara, notariusza w Warszawie, z siedzibą w Kancelarii Notarialnej w 
Warszawie przy ulicy Siennej numer 86 lokal 134, Repertorium A Nr 1493/2009,             
o następującej treści: 

 
Uchwała Nr 1 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
easyCALL.pl sp. z o.o. 

o przekształceniu Spółki easyCALL.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w 
spółkę akcyjną 

 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, prowadzącej działalność pod firmą 
easyCALL.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Ponieckiej numer 2 lok. 16, 
niniejszym zgodnie z postanowieniami art. 562 § 1 w związku z art. 563 ustawy z dnia 15 
września 2000 roku, Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z póź. zm.), 
postanawia: 

1. dokonać przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
prowadzonej pod firmą easyCALL.pl sp. z o.o. w spółkę akcyjną prowadzącą 
działalność pod firmą easyCALL.pl S.A., 

2. ustanowić kapitał zakładowy spółki akcyjnej w wysokości 100.000,00 zł (sto 
tysięcy), który dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela, 
serii A, o numerach od 01 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda akcja, 

3. nie wskazywać kwoty przeznaczonej na wypłaty z uwagi na fakt,  
iż wszyscy Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będą uczestniczyć w 
spółce przekształconej, 

4. nie przyznawać praw osobistych wspólnikom uczestniczącym w spółce 
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przekształconej, 
5. wskazać, iż w skład pierwszego Zarządu spółki przekształconej, mającej prowadzić 

działalność w formie spółki akcyjnej wchodzi Pan Michał Jakubowski - Prezes 
Zarządu, 

6. wskazać, iż w skład pierwszej Rady Nadzorczej spółki przekształconej, mającej 
prowadzić działalność w formie spółki akcyjnej wchodzi: Piotr Hubert 
Mazurkiewicz - Przewodniczący, Łukasz Paweł Tylec - Członek Rady Nadzorczej, 
Paweł Antoni Kossecki -  Członek Rady Nadzorczej, Piotr Tomasz Jakubowski - 
Członek Rady Nadzorczej, Joanna Helena Jakubowska - Członek Rady Nadzorczej, 

7. wyrazić zgodę na brzmienie statutu spółki akcyjnej w ramach, której 
będzie prowadzone dotychczasowe przedsiębiorstwo Spółki po przekształceniu, w 
niżej przedstawionym brzmieniu. 

 
Przekształcenie Spółki w opisywanym zakresie zostało zarejestrowane przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS postanowieniem z dnia 24 
listopada 2009r., sygn. akt. WA.XII Ns-Rej. KRS/021893/09/019. 
 
Akcje serii B 
Podstawą prawną emisji akcji oznaczonych jako seria B stanowi uchwała nr 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki easyCALL.pl S.A. - akt notarialny z dnia 
8 listopada 2010 r. sporządzony przez asesora notarialnego Michała Lorenc w 
zastępstwie notariusza Mariusza Białeckiego w Warszawie, z Kancelarii Notarialnej w 
Warszawie, przy ulicy Wspólnej numer 57 lok. 6. 

 
Uchwała nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą: easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 8 listopada  2010 roku 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

 
Na podstawie przepisu art. 431 oraz art. 432 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks 
spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 z póź. zm.), zwanej dalej „Kodeks spółek 
handlowych”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 

1. podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100.000 (sto tysięcy) złotych, do 
kwoty 106.000 (sto sześć tysięcy) złotych, w drodze emisji 60.000 (sześćdziesięciu 
tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 
każda akcja. 

2. akcje zwykłe na okaziciela serii B mogą być opłacone wyłącznie wkładami 
pieniężnymi. 

3. akcje zwykłe na okaziciela serii B będą uczestniczyć w dywidendzie wypracowanej od 
dnia 01 stycznia 2011 roku na równi z pozostałymi akcjami Spółki. 

4.  dotychczasowym akcjonariuszom Spółki nie będzie przysługiwało prawo poboru 
Akcji nowej emisji serii B. 

5.  objęcie nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B nastąpi w drodze złożenia oferty 
przez Spółkę i przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna) 
wybranego przez Zarząd Spółki. 
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6. ustala się termin zawarcia umowy przez Spółkę o objęciu akcji w trybie, o którym jest 
mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, najpóźniej na 60 
(sześćdziesiąty) dzień po skierowaniu oferty do oznaczonego adresata w przedmiocie 
objęcia akcji nowej emisji serii B. 

7.  cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii B wynosi 3,50 zł (trzy złote i 
pięćdziesiąt groszy). 

8. na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 KSH upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia zasad 
przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii B subskrybentom. 

9. upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału akcji serii B. 
 
Dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni (Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 29 października 2010 roku) w całości prawa poboru akcji serii B, w związku z 
zamiarem przyznania prawa do objęcia akcji serii B przez akcjonariuszy w drodze 
subskrypcji prywatnej akcji i w ten sposób pozyskania środków niezbędnych do 
dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Wyłączenie prawa poboru akcji zwykłych serii B 
leży w interesie Spółki, polegającym na zapewnieniu spółce stabilizacji finansowej 
niezbędnej do dalszego rozwoju jej przedsiębiorstwa, a tym samym dąży do 
zapewnienia wzrostu wartości Spółki 
Cenę emisyjną akcji serii B ustalono na 3,5 zł / akcja. 
 
Aktualna zmiana statutu Spółki w opisywanym zakresie została zarejestrowana przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS postanowieniem z dnia 
17 grudnia 2010r., sygn. akt. WA.XII Ns-Rej.KRS/038163/10/820. 
 
Treść powyższej uchwały została zmieniona w dniu 03 lutego 2011r. w zakresie 
dotyczącym daty od której akcje zwykłe na okaziciela serii B będą uczestniczyć w 
dywidendzie. 

 
Uchwała nr 4 

/w sprawie zmiany uchwały nr 1 z dnia 8 listopada 2010r. 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego/ 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w 
Warszawie, postanawia zmienić uchwałę nr 1 podjętą na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 8 
listopada 2010r. poprzez zmianę w punkcie 3 uchwały daty z „01 stycznia 2011” na „01 
stycznia 2010” od której akcje zwykłe na okaziciela serii B będą uczestniczyć w 
dywidendzie, i nadać jej nowe następujące brzmienie: 
Na podstawie przepisu art. 431 oraz art. 432 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks 
spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 z póź. zm.), zwanej dalej „Kodeks spółek 
handlowych”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z 
siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje: 
1. podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100.000 (sto tysięcy) złotych, do kwoty 
106.000 (sto sześć tysięcy) złotych, w drodze emisji 60.000 (sześćdziesięciu tysięcy) akcji na 
okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 
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2. akcje zwykłe na okaziciela serii B mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. 
3. akcje zwykłe na okaziciela serii B będą uczestniczyć w dywidendzie wypracowanej od 
dnia 01 stycznia 2010 roku na równi z pozostałymi akcjami Spółki. 
4. dotychczasowym akcjonariuszom Spółki nie będzie przysługiwało prawo poboru Akcji 
nowej emisji serii B. 
5. objęcie nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B nastąpi w drodze złożenia oferty 
przez Spółkę i przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna) wybranego 
przez Zarząd Spółki. 
6. ustala się termin zawarcia umowy przez Spółkę o objęciu akcji w trybie, o którym jest 
mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, najpóźniej na 60 (sześćdziesiąty) 
dzień po skierowaniu oferty do oznaczonego adresata w przedmiocie objęcia akcji nowej 
emisji serii B. 
7. cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii B wynosi 3,50 zł (trzy złote i 
pięćdziesiąt groszy). 
8. na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 KSH upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia zasad 
przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii B subskrybentom. 
9. upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału akcji serii B. 
 
Aktualna zmiana statutu Spółki w opisywanym zakresie została zarejestrowana przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS decyzją z dnia 24 lutego 
2011r. pod sygn. akt. WA.XII Ns-Rej.KRS/3958/11/939. 
 
Akcje serii C 
Podstawą prawną emisji akcji oznaczonych jako seria C stanowi uchwała nr 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki easyCALL.pl S.A. - akt notarialny z dnia 
3 lutego 2011r. sporządzony przez notariusza Aleksandrę Zapart, z Kancelarii 
Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Koszykowej numer 69 lok. 2.  
 

Uchwała nr 5 
/w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego/ 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w 
Warszawie, na podstawie przepisu art. 431 oraz art. 432 ustawy z dnia 15 września 2000 
roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 z póź. zm.), zwanej dalej „Kodeks 
spółek handlowych”, uchwala, co następuje: 
1. podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 106.000 (sto sześd tysięcy) złotych, do 
kwoty 121.130 (sto dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści) złotych, w drodze emisji 
151.300 (sto pięddziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii C o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) każda akcja. 
2. akcje zwykłe na okaziciela serii C mogą byd opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. 
3. akcje zwykłe na okaziciela serii C będą uczestniczyd w dywidendzie wypracowanej od dnia 
01 stycznia 2010 roku na równi z pozostałymi akcjami Spółki. 
4. dotychczasowym akcjonariuszom Spółki nie będzie przysługiwało prawo poboru Akcji 
nowej emisji serii C. 
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5. objęcie nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C nastąpi w drodze złożenia oferty przez 
Spółkę i przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna) wybranego przez 
Zarząd Spółki. 
6. ustala się termin zawarcia umowy przez Spółkę o objęciu akcji w trybie, o którym jest 
mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, najpóźniej na 60 (sześddziesiąty) 
dzieo po skierowaniu oferty do oznaczonego adresata w przedmiocie objęcia akcji nowej 
emisji serii C. 
7. cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii C wynosi 3,90 zł (trzy złote i 
dziewięddziesiąt groszy). 
8. na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 KSH upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia zasad 
przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii C subskrybentom. 
9. upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału akcji serii C. 
 
Dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni (Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 3 lutego 2011 roku) w całości prawa poboru akcji serii C, w związku z zamiarem 
przyznania prawa do objęcia akcji serii C przez akcjonariuszy w drodze subskrypcji 
prywatnej akcji i w ten sposób pozyskania środków niezbędnych do dalszego rozwoju 
przedsiębiorstwa. Wyłączenie prawa poboru akcji zwykłych serii C leży w interesie 
Spółki, polegającym na zapewnieniu spółce stabilizacji finansowej niezbędnej do 
dalszego rozwoju jej przedsiębiorstwa, a tym samym dąży do zapewnienia wzrostu 
wartości Spółki 
Cenę emisyjną akcji serii C ustalono na 3,9 zł / akcja. 
 
Aktualna zmiana statutu Spółki w opisywanym zakresie została zarejestrowana przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS decyzją z dnia 24 lutego 
2011r. pod sygn. akt. WA.XII Ns-Rej.KRS/3958/11/939. 
 
 
3.3. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

 

Akcje serii A i Akcje serii B oraz Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie 

począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 

2010, to jest od dnia 1 stycznia 2010r. Dywidenda będzie wypłacana w walucie polskiej. 

Akcje serii A i Akcje serii B oraz Akcje serii C są równe w prawach, co do dywidendy. 

Statut Spółki nie ustanawia żadnego uprzywilejowania w tej kwestii. 

 
3.4. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 

 

Prawa i obowiązki związane z akcjami Spółki są określone w przepisach Kodeksu spółek 
handlowych, w Statucie oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej 
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szczegółowych informacji należy skorzystać z porady osób i podmiotów uprawnionych 
do świadczenia usług doradztwa prawnego. 
 

3.4.1. Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki 

 

Z akcjami Spółki związane są następujące prawa o charakterze majątkowym: 
1. Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym  w sprawozdaniu 

finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne 
Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 KSH). Zysk rozdziela się w 
stosunku do liczby akcji. Statut Emitenta  nie przewiduje żadnych przywilejów w 
zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej 
samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są 
akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy wyznaczonym przez 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w 
okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 KSH).  

2. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych 
akcji (prawo poboru); przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH, 
Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie 
Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej 
czterech piątych głosów; przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 
4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego 
stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową 
(subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem 
umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale 
oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w 
przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub 
wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji 
może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad 
walnego zgromadzenia. 

3. Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta. 
4. Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 

wierzycieli w przypadku jej likwidacji; Statut Spółki nie przewiduje żadnego 
uprzywilejowania w tym zakresie. 

5. Prawo do zbywania posiadanych akcji. 
6. Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy 

akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane 
na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony 
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji 
przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH). 

7. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji 
przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 

8. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. 
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3.4.2. Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki 

 

Z akcjami Spółki związane są następujące prawa korporacyjne: 
1. Na podstawie art. 412 § 1 KSH akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 4061 KSH prawo uczestniczenia w Walnym 
Zgromadzeniu Spółki przysługuje jedynie osobom, które posiadały akcje Spółki na 
szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w 
walnym zgromadzeniu). Akcjonariusz może zgłosić 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 uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 4063 § 1 
KSH). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla 
uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i 
świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo 
głosu, mają prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są 
wpisani do Księgi akcyjnej w dniu uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zgodnie z 
art. 4064 KSH akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między 
dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, a dniem zakończenia 
walnego zgromadzenia. 
Statut może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: 
1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze 
mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu 
innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, 
3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu lub w toku walnego 
zgromadzenia. 
W przypadku, gdy statut dopuszcza udział w walnym zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, udział akcjonariuszy w walnym 
zgromadzeniu może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne 
do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji 
elektronicznej.  

2. Z każdą akcją Emitenta związane jest prawo do wykonywania jednego głosu na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może 
uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub 
przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 4121 § 2 KSH w spółce publicznej głos może być 
oddany przez pełnomocnika, jednakże pełnomocnictwo powinno być udzielone na 
piśmie, pod rygorem nieważności, lub w postaci elektronicznej. Udzielenie 
pełnomocnictwa nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 4121 § 2 
KSH). Zgodnie z art. 4113 KSH akcjonariusz może głosować oddzielnie z każdej z 
posiadanych akcji, jak również, jeżeli przewiduje taką możliwość regulamin Walnego 
Zgromadzenia to Akcjonariusz Spółki może oddać głos drogą korespondencyjną. 
Ponadto Statut Spółki może dopuszczać możliwość udziału akcjonariusza w Walnym 
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Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 4065 § 
1 KSH).  

3. Zgodnie z art. 410 § 1 KSH, niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia należy sporządzić listę obecności zawierającą spis osób 
uczestniczących w walnym zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, 
które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Lista ta winna 
być podpisana przez Przewodniczącego i przedłożona do wglądu podczas obrad 
walnego zgromadzenia. 

4. Zgodnie z art. 410 § 2 KSH na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% 
kapitału zakładowego reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności 
powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej 3 
osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. 

5. Zgodnie z art. 399 § 3 KSH akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału 
zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Akcjonariusze wyznaczają 
przewodniczącego tego zgromadzenia. 

6. Zgodnie z art. 400 KSH akcjonariusz bądź akcjonariusze posiadający co najmniej 
jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad 
określonych spraw. Statut może upoważniać do żądania zwołania nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego. Żądanie takie akcjonariusz powinien złożyć Zarządowi na 
piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia 
przedstawienia żądania Zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie 
zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza 
przewodniczącego tego zgromadzenia.  

7. Na podstawie art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co 
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie 
może być zgłoszone w formie elektronicznej. Żądanie powinno być zgłoszone 
Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego 
Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 
proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, 
jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem walnego 
zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie 
akcjonariuszy. 

8. Na podstawie art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co 
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego 
zgromadzenia zgłaszać spółce 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. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie 
internetowej.  

9. Na mocy art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz ma prawo podczas Walnego 
Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do 
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porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia 
zgłaszać Spółce 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). 

10. 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.  

11. Każdy akcjonariusz jest uprawniony do wydania mu odpisów wniosków w sprawach 
objętych porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z art. 
407 § 2 KSH Wniosek taki należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów 
wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym 
Zgromadzeniem. 

12. Każdy akcjonariusz jest uprawniony do żądania przesłania mu listy akcjonariuszy 
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. 
Uprawnienie to wynika z postanowienia art. 407 § 2 KSH. 

13. Na podstawie art. 385 §§ 3 – 6 KSH wybór Rady Nadzorczej, na wniosek 
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego 
Emitenta, powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami na 
najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nawet gdy Statut Spółki 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 Emitenta, 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). 

14. Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie na wniosek akcjonariusza lub 
akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, 
walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego 
(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 Emitenta. 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 
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15. 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 Spółki 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 Spółki 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. 

16. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku 
o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi 
informacji na piśmie. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na pytanie akcjonariusza mogłoby 
wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązaną lub spółce lub spółdzielni zależnej, 
w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub 
organizacyjnych przedsiębiorstwa, Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji (art. 
428 § 6 KSH).  

17. 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 Spółki, jakie posiada spółka handlowa, w tym 
także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. 

18. Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją 
Emitenta. Najważniejsze z nich to:  
- prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 
341 § 7 KSH); 
- prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i 
sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz 
opinii biegłego rewidenta (art. 395 § 4 KSH); 
- prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania 
sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym 
Zgromadzeniu Spółki, prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach 
objętych porządkiem walnego zgromadzenia,  
- prawo do żądania przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, 
podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 KSH § 1 i 11); 
- prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do 
otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH); 

            - prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub 
przekształceniem Emitenta (art. 505, 540 i 561 KSH). 
Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji ma prawo do 
złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia 
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informacji, o których mowa w art. 428 § 1 KSH (art. 429 § 1 KSH) lub o zobowiązanie 
Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza 
Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 KSH (art. 429 § 2 KSH). 

19. W przypadku gdy uchwała jest sprzeczna ze statutem Spółki bądź dobrymi 
obyczajami i godzi w interesy Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza 
stosownie do art. 422 § 1 KSH, akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce 
powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do 
wystąpienia z powództwem uprawniony jest: zarząd, rada nadzorcza oraz 
poszczególni członkowie tych organów akcjonariusz, który głosował przeciwko 
uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania 
swojego sprzeciwu, akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym 
Zgromadzeniu, 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. 

20. Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym 
osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 KSH). W przypadku 
wyrządzenia szkody Emitentowi przez członków organów statutowych Spółki lub 
inną osobę każdy akcjonariusz lub osoba której służy inny tytuł uczestnictwa w 
zyskach lub w podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody 
wyrządzonej Emitentowi, a osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą 
powoływać się w takiej sytuacji na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im 
absolutorium ani na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o 
odszkodowanie, jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej 
mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. 
Akcjonariusze, uprawnieni do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały 
Walnego Zgromadzenia Spółki, mogą również na mocy art. 425 § 1 KSH wystąpić 
przeciwko Spółce z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 
Zgromadzenia Spółki sprzecznej z ustawą. Powództwo takie powinno być wniesione 
w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie 
później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne 
Zgromadzenie. 

21. Zgodnie z art. 328 § 6 KSH akcjonariuszom spółki publicznej, posiadającym 
zdematerializowane akcje Emitenta przysługuje uprawnienie do imiennego 
świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

22. Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje 
natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Roszczenie o wydanie dokumentu 
akcji zachowują Akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które nie zostały 
zdematerializowane. 
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3.4.3. Prawo do dywidendy 

 

Prawo do dywidendy powstaje corocznie, o ile Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Emitenta podejmie uchwałę o przeznaczeniu części lub całości zysku Emitenta za ostatni 
rok obrotowy (powiększonego ewentualnie o niepodzielone zyski z lat ubiegłych         
oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego                              
i rezerwowego, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) do wypłaty        
dla akcjonariuszy. 
Prawo do wypłaty dywidendy przysługuje Akcjonariuszowi, będącemu posiadaczem 
akcji Emitenta w dniu dywidendy i wymagalne jest od dnia terminu wypłaty dywidendy. 
Prawo do wypłaty dywidendy jako roszczenie majątkowe nie podlega wygaśnięciu, 
jednakże podlega przedawnieniu. 
Prawo do dywidendy z akcji Emitenta nie wygasa i nie może być wyłączone. 
Wypłata dywidendy, przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane 
akcje spółki znajdujące się w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, 
zgodnie z § 130 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych (załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Nr 176/09 z 
dnia 15 maja 2009r. z późn. zm.), następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do 
dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez 
KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez 
KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunki uczestników KDPW, którzy 
następnie przekażą je na poszczególne rachunki akcjonariuszy. 
Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie do warunków odbioru dywidendy, 
regulujących kwestię odbioru dywidendy, w sposób inny niż postanowienia Kodeksu 
spółek handlowych i regulacje KDPW. Warunki odbioru i wypłaty dywidendy będą 
przekazywane w formie raportu bieżącego przekazywanego przez Spółkę do publicznej 
wiadomości za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). 
Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było 
prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych 
należnego od akcjonariuszy. 
Roszczenie o wypłatę dywidendy – jako roszczenie majątkowe – ulega przedawnieniu, 
zgodnie z art. 117, 118 i 120 ust. 1 Kodeksu cywilnego, po upływie 10 lat licząc od dnia 
terminu wypłaty dywidendy. 
 

3.4.4. Prawo głosu 

 

Z każdą z Akcji serii A, serii B oraz serii C Emitenta związane jest prawo do 
wykonywania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. 
 

3.4.5. Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji 

 

Zgodnie ze Statutem Emitenta, Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała      
w przedmiocie likwidacji nie zawiera postanowień, co do ustanowienia likwidatorów. 
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Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.            
Podział majątku po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić 
przed upływem 1 roku od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu 
wierzycieli. Podział majątku dokona Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 
 

3.4.6. Postanowienia w sprawie umorzenia 

 

Zgodnie z zapisami Statutu Emitenta akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą 
akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę 
(umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału 
zakładowego Spółki. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób 
i warunki umorzenia akcji na wniosek Zarządu. 
 
3.5. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy                 

w przyszłości 

 

Decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb 
inwestycyjnych Spółki oraz jej zapotrzebowania na środki finansowe. Ustalenie 
terminów w związku z wypłatą dywidendy oraz operacja wypłaty dywidendy                
jest przeprowadzana zgodnie z regulacjami KDPW.  
W Dokumencie Informacyjnym zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania 
dochodów związanych z posiadaniem akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem 
szczegółowych informacji w tym zakresie powinni skorzystać z usług doradców 
podatkowych, finansowych i prawnych. 
 
3.6. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem 

i obrotem instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem 

Informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku 

 

W Dokumencie Informacyjnym zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania 
dochodów związanych z posiadaniem akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem 
szczegółowych informacji w tym zakresie powinni skorzystać z usług doradców 
podatkowych, finansowych i prawnych. 
 

3.6.1. Opodatkowanie dochodów uzyskanych z dywidendy 

 

3.6.1.1. Opodatkowanie dochodów osób prawnych 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych dochody 
(przychody) z dywidend otrzymanych od osób prawnych mających siedzibę w Polsce 
opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% 
uzyskanego przychodu.  
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Na mocy art. 22 ust 4 ww. Ustawy zwolnione są od podatku dochodowego dochody 
(przychody) z dywidend, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

 wypłacającym dywidendę jest spółka będąca podatnikiem podatku 
dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, 

 uzyskującym dochody (przychody) z dywidend, jest spółka podlegająca                 
w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 
członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym                          
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

 spółka, o której mowa wyżej, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów 
(akcji) w kapitale spółki, wypłacającej dywidendę, 

 odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend  jest spółka, podlegająca                 
w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 
członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym                           
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 
albo jej zagraniczny zakład. 

Zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ww. Ustawy, ma zastosowanie w przypadku, 
kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend posiada nie mniejszej                
niż 10% udziałów (akcji), w spółce wypłacającej te należności, nieprzerwanie przez 
okres dwóch lat. 
W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości              
nie mniejszej niż 10% udziałów (akcji), nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, 
która uzyskała dochód (przychód), jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz                      
z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 
19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu,                 
w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, 
w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych płatnikiem 
zryczałtowanego podatku dochodowego jest spółka wypłacająca dywidendę. 
 

3.6.1.2. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych 

Dochodami osób fizycznych z tytułu udziału w zyskach emitenta są dywidendy i inne 
przychody z tytułu udziału w zyskach emitenta. 
Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4) Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych             
od uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przychodów z dywidend pobiera 
się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% uzyskanego przychodu.             
Przy czym, dla celów obliczenia podatku dochodowego uzyskany przychód nie podlega 
pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów. 
Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych podmioty, 
prowadzące rachunki inwestycyjne osób fizycznych (podatników), dokonując wypłat           
z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych          
na rzecz osób fizycznych, obowiązane są, jako płatnik, pobierać w dniu dokonania 
wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłat (świadczeń) lub 
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stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułu 
dywidendy. Pobrany podatek przekazywany jest przez te podmioty na rachunek 
odpowiedniego urzędu skarbowego do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu 
pobrania podatku. 
 
 

3.6.2. Opodatkowanie dochodów uzyskanych ze sprzedaży akcji 

 

3.6.2.1. Opodatkowanie dochodów osób prawnych 

 

Obowiązek uiszczania podatku dochodowego z tytułu sprzedaży akcji powstaje                     
w przypadku uzyskiwania dochodu, który stanowi różnicę pomiędzy przychodem                
ze sprzedaży akcji a kosztem jego uzyskania. Dochody ze sprzedaży akcji osiągane przez 
podatników podatku dochodowego od osób prawnych opodatkowane są na zasadach 
ogólnych łącznie z przychodami z innych źródeł (czyli zgodnie z art. 19 Ustawy                      
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w roku 2009 – 19% 
(dziewiętnastoprocentowym podatkiem dochodowym). Wydatki na objęcie lub nabycie 
akcji nie są kosztem uzyskania przychodu podatnika w dacie ich poniesienia, jednakże 
uwzględnia się je przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia akcji (art. 16 ust. 1 pkt 8 
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 
 

3.6.2.2. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych 

Zgodnie z art. 30b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych opodatkowany 
jest dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji. Zasadą jest, iż przedmiotem 
opodatkowania jest dochód w postaci różnicy pomiędzy przychodem, to jest sumą 
uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, które stanowią wydatki 
poniesione na objęcie akcji. 
Dochody uzyskane na terytorium Polski ze sprzedaży akcji opodatkowane są 19% 
(dziewiętnastoprocentową) stawką podatku. Osoba fizyczna obowiązana jest do 
osobistego zadeklarowania przychodu i naliczenia podatku w oddzielnym zeznaniu 
rocznym oraz odprowadzenia podatku do właściwego urzędu skarbowego,                       
do 30 kwietnia roku następnego. Osoba fizyczna nie jest obowiązana do odprowadzania 
zaliczek na podatek w ciągu roku, w którym dokonano sprzedaży akcji. Dochód z tytułu 
sprzedaży akcji nie jest łączony z innymi dochodami osoby fizycznej i powinien zostać 
zadeklarowany w odrębnym zeznaniu podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy              
o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). 
Zgodnie z art. 9 ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o wysokości 
straty poniesionej z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych 
oraz z realizacji praw z nich wynikających, w roku podatkowym można obniżyć dochód 
uzyskany z tego źródła 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. 
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3.6.2.3. Opodatkowanie dochodów zagranicznych osób fizycznych i 

prawnych 

Co do zasady dochody z odpłatnego zbycia akcji osiągnięte przez zagraniczne osoby 
fizyczne i prawne, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie, w którym 
Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie podlegają 
opodatkowaniu w Polsce, jeżeli odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego 
opodatkowania tak stanowi. 
 

3.6.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych 

 
Art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest 
od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących 
instrumentami finansowymi:  

- firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,  
- dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm 
inwestycyjnych,  
- dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego,  
- dokonywana 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, a 
zatem także w ramach obrotu na rynku NewConnect.  

Nie podlegają temu podatkowi także transakcje, których przynajmniej jedna strona jest 
na podstawie odrębnych przepisów opodatkowana w związku z taką transakcją 
podatkiem od towarów i usług.  
 
W przypadku, gdy żadna z w/w sytuacji nie wystąpi sprzedaż akcji będzie 
opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych (stawka podatku wyniesie 
1%). W przypadku, gdy akcje wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie 
obrotu zbywane są bez korzystania z pośrednictwa podmiotów prowadzących 
przedsiębiorstwa maklerskie, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej 
transakcji wynosi 1%. W terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego 
należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć deklarację w sprawie 
podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o 
podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. 
 

3.6.4. Odpowiedzialność płatnika 

 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja 
podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) 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. 
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4. DANE O EMITENCIE 
 

4.1. 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 

 
Firma:  easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 
Kraj:  Polska 
Siedziba:  Warszawa 
Adres siedziby:  ul. Poniecka 2 lok. 16; 02-310 Warszawa 
Numer KRS:  342202 
Oznaczenie Sądu:  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy KRS 
REGON:  140738830 
NIP:  7010049750 
Telefon:  +48 22 883 57 00 
Fax:  +48 22 659 41 71 
Poczta elektroniczna:  inwestorzy@easycall.pl 
Strona internetowa:  www.easycall.pl 
 
 
4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony 

 
Czas trwania Emitenta jest nieograniczony. 
 
4.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 

 
Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego 
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie Kodeksu spółek handlowych.  
Emitent został utworzony w wyniku przekształcenia easyCALL.pl. spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą easyCALL.pl S.A. stosownie do 
przepisów art. 551 – 570 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 577 – 580 Kodeksu 
spółek handlowych. 
 
4.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, 

a w przypadku, gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało 

uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem 

organu, który je wydał 

 
Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym                     
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000342202, postanowieniem z dnia 24 listopada 2009r.  

http://www.easycall.pl/
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Do prowadzenia działalności przez Emitenta konieczne było uzyskanie wpisu do 
rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej. Spółka została wpisana do rejestru przez Prezesa UKE pod 
numerem 6859. 

 
4.5. Krótki opis działalności Emitenta 

 
Spółka easyCALL.pl Sp. z o.o. powstała w 2006 i od początku istnienia do podstawowej 
działalności firmy należy świadczenie innowacyjnych usług telekomunikacyjnych,            
m.in. za pośrednictwem sieci internetowej (telefonia internetowa VoIP) oraz telefonii 
stacjonarnej (od połowy 2008 roku). Obecnie Spółka oferuje swoje usługi w całym kraju. 
Dzięki innowacyjnym technologiom wdrażanym przez Spółkę, easyCALL.pl oferuje 
swoim Klientom usługi telekomunikacyjne, konkurujące z innymi, obecnymi na rynku 
zarówno ceną jak i usługami dodatkowymi, do których obecnie należą:                           
usługi wirtualnego faksu, możliwość realizacji połączeń z zagranicy z pominięciem 
kosztów roamingowych, możliwość posiadania numeru z dowolnej strefy numeracyjnej 
w kraju, jak również numerów międzynarodowych, przenoszenie numerów z innych 
sieci. Od kwietnia 2010r. Spółka oferuje również usługi dostępu do Internetu na łączach 
TP SA (w modelu BSA). 
Udziałowcami firmy są Pan Michał Jakubowski (dotychczasowe zatrudnienie                     
– Wirtualna Polska, Bertelsmann Media, Softbank, NEUTRON-IT; jednocześnie Prezes 
Zarządu Spółki) oraz Pan Piotr Mazurkiewicz (dotychczasowe zatrudnienie                        
– Bertelsmann Media, PWN; jednocześnie przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki), 
którzy łączą kompetencje w zakresie marketingu, sprzedaży jak również techniczne. 
Zdobyte doświadczenie, znajomość rynku jak i dotychczasowe wyniki Spółki, dają 
gwarancję opracowania spójnej i przejrzystej strategii rozwoju przedsiębiorstwa. 
Realizacja planów i zamierzeń oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań związane jest 
jednak z koniecznością poniesienia wydatków, których wysokość przekracza możliwości 
finansowe Spółki, a tym samym stanowi poważną barierę w dalszym rozwoju 
przedsiębiorstwa. 
W dniu 26 października 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło decyzję 
o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Przekształcenie zostało zarejestrowane 
w dniu 25.11.2009 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,                  
XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 342202. 
 
Tabela. Najważniejsze zdarzenia z historii Emitenta 

Data Zdarzenie 

2006 Powstaje easyCALL.pl S.A., której celem jest świadczenie usług 
telekomunikacyjnych min.: za pośrednictwem sieci internetowej oraz 
telekomunikacji stacjonarnej. 

2007 Rozszerzenie wachlarza usług świadczonych przez easyCALL.pl o 
usługi faksowe i usługi przekierowywania połączeń 

Czerwiec 2008 Rozpoczęcie świadczenia usług telefonii stacjonarnej modelu WLR 
Luty 2009 Udostępnienie numeracji geograficznej we wszystkich strefach 

numeracyjnych w Polsce 
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Marzec 2009 Uruchomienie usługi przenaszalności numerów z innych sieci telefonii 
stacjonarnej 

Maj 2009 Rozpoczęcie prac badawczych oraz testów z Klientami usługi telefonii 
internetowej MVNO 

25 Listopada 
2009 

Rejestracja przekształcenia easyCALL.pl Sp. z o.o. na easyCALL.pl S.A. 

Kwiecień 2010 Uruchomienie usługi dostępu do sieci Internet (w modelu BSA) 
Listopad 2010 Emisja akcji serii B, oraz podjęcie decyzji o przygotowaniu i ubieganiu 

się o notowanie akcji Spółki na rynku NewConnect 
Luty 2011 Emisja akcji serii C 
Źródło: Emitent 
 
4.6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz 

zasad ich tworzenia 

 
Tabela. Kapitały własne Emitenta (w tys. zł) 

Kapitał własny 31.12.2010r. 

A. Kapitał własny 701,96 

I. Kapitał zakładowy 106 

II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - 

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) - 

IV. Kapitał zapasowy 321,14 

V. Kapitał z aktualizacji wyceny - 

VI. Pozostałe kapitały rezerwowe - 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 74,8 

VIII. Zysk (strata) netto 200,02 
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) - 

Źródło: Emitent 
 
Zgodnie z obecnie obowiązującym § 8 ust. 1 Statutu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 
121.130,00 (sto dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści) złotych i dzieli się na 
1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o nr od 01 do 1.000.000 o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, na 60.000 (sześćdziesiąt 
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o nr od 01 do 60.000 o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz 151.300 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy 
trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o nr od 01 do 151.300 o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja 
Ponadto w Spółce tworzy się kapitał zapasowy z odpisów z czystego zysku, do którego 
przelewane jest, co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki wysokość kapitału 
zapasowego nie będzie równa, co najmniej 1/3 wysokości kapitału zakładowego. 
W Spółce tworzy się również kapitał rezerwowy. Zasady gospodarowania kapitałem 
rezerwowym określa uchwałą Walne Zgromadzenie. 
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Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiednie 
fundusze celowe. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określa regulamin 
przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
 
4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

 
Kapitał zakładowy Emitenta został w pełni opłacony. 
 
4.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku 

realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z 

obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji 

akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych 

akcji 

 
W okresie swojego istnienia Emitent nie emitował obligacji zamiennych na akcje                 
ani obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, 
dlatego też w chwili obecnej nie istnieją żadne podstawy do przewidywania 
jakichkolwiek zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy 
wymienionych wyżej uprawnień. 
 
4.9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na 

podstawie Statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia 

kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być 

podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału 

zakładowego, o które w terminie ważności Dokumentu Informacyjnego może 

być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 

 
W Statucie Emitenta nie ustanowiono kapitału docelowego. 
 
4.10. Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były 

notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi 

kwity depozytowe 

 

Instrumenty finansowe Emitenta nie są i nie były notowane na żadnym rynku papierów 
wartościowych. Emitent nie wystawił także żadnych kwitów depozytowych. 
 
4.11. Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub 

kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze 

wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w 

stosunku do każdej z nich  co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, 

siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i 

ogólnej liczbie głosów 
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Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie tworzy ani nie należy  
do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 z późn. zm)               
i ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 
183 poz. 1538 z późn. zm). EasyCALL.pl. S.A. nie posiada spółek zależnych. 

Emitent wskazuje, że:  

Akcjonariusz Emitenta Pan Michał Jakubowski, który posiada 670.000 akcji serii A, jest 
jednocześnie Prezesem Zarządu Emitenta.  

Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pani Helena Joanna Jakubowska jest żoną głównego 
akcjonariusza oraz Prezesa Zarządu Emitenta Pana Michała Jakubowskiego.  

Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pan Piotr Tomasz Jakubowski jest bratem 
akcjonariusza i Prezesa Zarządu – Pana Michała Jakubowskiego. 

Pomiędzy Emitentem, a Autoryzowanym Doradcą nie występują żadne powiązania 
kapitałowe, organizacyjne ani personalne. 
 
4.12. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub 

usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem 

poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, 

poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży 

ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalności 

 
4.12.1. Podstawowe informacje o produktach  

 
Od początku swojej działalności Emitent świadczy usługi telekomunikacyjne                      
– początkowo w zakresie telefonii internetowej VoIP (pod marką easyCALL                           
– www.easycall.pl), a od 2008 roku również telefonii stacjonarnej w modelu WLR (pod 
marką ekotel – www.ekotel.pl). Spółka oferuje obecnie oba typy usług na terenie całego 
kraju, kierując swoją ofertę przede wszystkim do klientów indywidualnych, choć sukces 
odniosły również projekty wdrażania usług telekomunikacyjnych u klientów 
instytucjonalnych (np. Urząd Statystyczny we Wrocławiu). 
 
Obecnie Emitent świadczy również usługę dostępu do Internetu w modelu BSA 
 
W najbliższym czasie Spółka zamierza rozszerzyć zakres działalności również o usługi 
telefonii mobilnej w modelu MVNO. Obecnie prowadzone są już zaawansowane 
negocjacje umów oraz prace wdrożeniowe i testy techniczne. 
 
Emitent w ramach oferty VoIP oferuje kompleksową ofertę realizacji połączeń poprzez 
różne kanały dostępu (w ramach jednego konta abonenckiego) – połączenia realizowane 
poprzez dedykowaną aplikację instalowaną na komputerze (komunikator Multikontakt 

http://www.easycall.pl/
http://www.ekotel.pl/
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– www.multikontakt.pl), dedykowany sprzęt stanowiący w pełni funkcjonalny 
zamiennik telefonu stacjonarnego, a w obszarze działania bezprzewodowych punktów 
dostępu do Internetu również telefonu komórkowego (z pełną funkcjonalnością                
– w szczególności numerem telefonu z dowolnej strefy numeracyjnej w Polsce 
dostępnym ze wszystkich sieci telefonicznych, możliwością realizacji połączeń na 
numery alarmowe, wpisem do Ogólnopolskiego Spisu Abonentów), połączenia 
wdzwaniane poprzez numery dostępowe dla telefonów komórkowych                           
oraz stacjonarnych (dla tych drugich również dla osób podróżujących za granicę,            
co pozwala im w sposób znaczący ograniczać koszty roamingu: www.easycall.pl/telefon, 
www.easycall.pl/podroznik), dedykowane aplikacje dla telefonów komórkowych 
(www.easycall.pl/mobile), zestawienie połączeń poprzez stronę internetową 
(www.easycall.pl/kliktel), usługi transmisji faksów oraz wirtualnego faksu (fax2mail        
– www.easycall.pl/fax2mail). Ponadto easyCALL oferuje usługę CheapCalls                       
dla obcokrajowców podróżujących do Polski, w ramach którego pozwala w ramach 
automatycznego serwisu dokonać płatności kartą kredytową a następnie wykonać 
połączenie międzynarodowe. 
 
Akwizycja klientów dla usługi VoIP realizowana jest przede wszystkim poprzez Internet, 
dodatkowo poprzez sieć sklepów oznaczonych logo Moje Doładowania (około 2,5 
tysiąca punktów). W przyszłości Spółka chce rozszerzać sieć dystrybucji 
pozainternetowej. Sprzedaż usług wspierana jest poprzez reklamę prasową (m.in. Chip, 
PC World, Komputer, Next, PC Format, Komputer Świat, Magazyn Internet, Magazyn 
Laptop etc.) oraz reklamę internetową (w szczególności systemy reklamy kontekstowej 
– Google Adwords, Netsprint Adkontekst oraz reklamy mailingowe w portalach 
internetowych – Onet, WP, Interia). 
 
Na przychody z usług VoIP składają się opłaty za połączenia telefoniczne (w znaczącej 
mierze doładowania kont pre-paid), opłaty za dzierżawę numeracji i usług dodatkowych 
(fax2mail) oraz sprzedaż akcesoriów. Przychodami pośrednimi są opłaty od innych 
operatorów za ruch kierowany na numerację użytkowników easyCALL.pl. 
 
Ze względu na brak szczegółowych badań rynku, trudno jest określić udział easyCALL.pl 
w rynku usług telefonii internetowej, jednak bazując na oficjalnych informacjach 
prasowych konkurentów, można stwierdzić, że spółka jest wiodącym polskim 
operatorem tego typu (easyCALL.pl posiada ponad 250 tys. użytkowników). 
 
Ze względu na fakt, iż easyCALL.pl oferuje bardzo szeroki zakres usług, konkuruje                   
w różnych zakresach z różnymi firmami: 
 a) w zakresie telefonii internetowej (zarówno z wykorzystaniem komputera             
jak i dedykowanych urządzeń) – Skype, Tlenofon, Ipfon, HaloNet (Internet Group), 
Freeconect oraz pośrednio z tradycyjnymi operatorami telefonii stacjonarnej; 
 b) w zakresie usług wdzwanianych – Telegrosik, Telepin; 
 c) w zakresie połączeń inicjowanych ze strony internetowej – Jajah. 
 
Spółka oferuje ponadto usługi telefonii stacjonarnej (ekotel) w modelu WLR                      
wraz z dostępem do sieci internet (w pakiecie). Usługa polega na hurtowej dzierżawie 

http://www.easycall.pl/telefon
http://www.easycall.pl/podroznik
http://www.easycall.pl/mobile
http://www.easycall.pl/kliktel
http://www.easycall.pl/fax2mail
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łączy abonenckich od Telekomunikacji Polskiej SA i realizacji na nich usług 
telekomunikacyjnych dla abonenta końcowego. W tym modelu TP odpowiada                   
za utrzymanie infrastruktury dostępowej klienta, natomiast easyCALL.pl oferuje obsługę 
sprzedażową, serwisową jak również obsługuje połączenia telefoniczne realizowane 
przez klienta (są one w pierwszej kolejności kierowane do centrali TP, następnie 
przesyłane do centrali easyCALL.pl, skąd kierowane są do abonenta docelowego).                
W związku z faktem, iż telefonia stacjonarna oferuje stosunkowo wąski zakres usług, 
ekotel wyróżnia swoją ofertę cenowo – oferując atrakcyjniejszy niż TP abonament              
(o 10 zł tańszy niż abonament standardowy TP; ponadto w ramach abonamentu klient 
otrzymuje 40 minut więcej na połączenia stacjonarne) oraz tańsze połączenia 
telefoniczne, ale również automatycznym serwisem internetowym, który pozwala               
na sprawdzanie billingu on-line, jak również zarządzać usługami (np. włączanie                     
i wyłączania prezentacji numeru). Aby ułatwić klientom możliwość regulowania 
należności za korzystanie z usług telekomunikacyjnych, spółka współpracuje                     
z przedsiębiorstwami, które obsługują płatności w detalicznych sieciach sprzedaży 
(aktualnie - Moje Rachunki, PayUp, Unikasa, Wygodne Rachunki; trwają rozmowy                   
z innymi). Jest to istotne ze względu na fakt, iż liczną grupą osób korzystających z ekotel 
są osoby starsze, które często nie posiadają rachunku bankowego. 
Spółka oferuje również usługę stałego, szerokopasmowego (1/2/6 mbit) dostępu                 
do sieci Internet w modelu BSA przy wykorzystaniu technologii ADSL. 
Usługa polega na hurtowej dzierżawie łączy abonenckich od Telekomunikacji Polskiej 
SA i realizacji na nich usług dostępowych. Podobnie jak w przypadku WLR, również            
i w przypadku BSA, TP odpowiada za utrzymanie infrastruktury dostępowej Klienta, 
natomiast easyCALL.pl świadczy obsługę sprzedażową i serwisową. easyCALL.pl                    
w ramach swojej oferty skupia się na oferowaniu usług pakietowych (klient zamawiając 
jednocześnie usługę telefonii stacjonarnej oraz internetu otrzymuje dodatkowy pakiet  
w postaci 20 minut w ramach abonamentu; nie bez znaczenia jest również fakt,                    
iż obie usługi umieszczone będą na jednej fakturze, co pozwoli klientowi zaoszczędzić na 
opłatach za dokonanie płatności) oraz dodanych - w tym w szczególności bezpłatnego 
pakietu bezpieczeństwa (pakiet antywirusowy, antyspam, kontrola rodzicielska itp.) 
przez okres 12-u miesięcy (w późniejszym okresie Klient będzie mógł go dalej 
użytkować za dodatkową opłatą, co stanowić będzie dodatkowe źródło przychodów 
easyCALL.pl) oraz poczty elektronicznej w domenie ekotel.pl. Zgodnie ze strategią 
easyCALL.pl, oferowane usługi dostępu do sieci Internet są tańsze od analogicznych 
usług operatora dominującego na rynku. W pierwszym okresie sprzedaży dostępu              
do sieci Internet easyCALL.pl przygotował dla Klientów dodatkową atrakcję w postaci 
konkursu, w którym co 500 osoba zamawiająca usługę dostępu do Internetu otrzyma 
telefon iPhone 3G. 
 
Przychody z usług dostępu do sieci internet składają się z opłaty abonamentowej               
oraz - w przyszłości - opłat za usługi dodatkowe (np. dodatkowe licencje                                  
na oprogramowanie antywirusowe). easyCALL.pl oferuje dostęp do sieci Internet 
wyłącznie w ramach umów na czas określony 24-ech miesięcy dzięki czemu gwarantuje 
sobie przewidywalne w czasie przychody. 
 



                                               Dokument Informacyjny easyCALL.pl S.A. 

 

 
53 

 

Akwizycja klientów usług telefonii stacjonarnej oraz internetowej odbywa się poprzez 
własną sieć sprzedaży bezpośredniej (door-2-door, wspierany poprzez telemarketing), 
jak również sprzedaż poprzez partnerów handlowych. Działania reklamowe opierają się 
głównie o BTL i mają za zadanie przede wszystkim wspierać sprzedaż bezpośrednią. 
Przychody z usług telefonii stacjonarnej składają się z opłat abonamentowych                 
za utrzymanie łącza abonenckiego, opłat za usługi dodatkowe (np. prezentacja numeru 
osoby dzwoniącej) oraz opłat za połączenia telefoniczne. Klienci podpisują                              
z easyCALL.pl umowy na czas nieokreślony albo określony – 12 albo 24 miesiące.                   
Ze względu na sposób budowy oferty, najkorzystniejszym i najczęściej wybieranym 
przez klientów wariantem umowy jest umowa terminowa na okres 24 miesięcy. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu Spółka gwarantuje sobie przewidywalne w czasie przychody. 
Ekotel posiada obecnie około 4 tys. abonentów. Ze względu na niewielką skalę 
działalności easyCALL.pl w porównaniu do konkurencji (np. TP, Dialog, Netia), należy 
uznać, że udział easyCALL.pl w rynku telefonii stacjonarnej jest minimalny, co pozwala 
stwierdzić, że nawet niewielkie wzrosty sprzedaży usługi znacząco wpływają na wzrost 
obrotów Spółki. 
 
Tabela. Liczba klientów easyCALL.pl S.A. 

Rok 
Liczba klientów 
ogółem 

Liczba klientów VoIP Liczba klientów WLR 

2007 100.000 100.000 0 
2008 150.400 150.000 400 
2009 235.500 – 254.000 250.000 3.500 – 4.000 
2010 274.010 270.000 4.000 

Źródło: Emitent 
* w tym 10 klientów usługi BSA 
 
 

4.12.2. Sprzedaż emitenta 

 
Poniższa tabela przedstawia wybrane pozycje z rachunku zysku i strat Emitenta za lata 
2007 – 2010: 
 
Tabela. Główne pozycje rachunku zysków i strat Emitenta w latach 2007 – 2010 (w zł) 

Wyszczególnienie 2010* 2009 2008 2007 

Przychody ze sprzedaży 3.512.045,19 2.665.722,59 2.105.123,22 1.280.384,38 
Koszty działalności 
operacyjnej 

3.392.955,38 2.613.050,76 2.135.309,71 3.193,21 

Amortyzacja 44.341,29 21.698,66 48.133,71 34.810,77 
Zysk netto 200.024,02 118.364,17 - 12.708,92 11.486,51 

Źródło: Emitent 
* na podstawie informacji finansowych za IV kwartał 2010r. 
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4.12.3. Strategia Emitenta 

 
Celem strategicznym Emitenta jest zwiększanie wartości firmy. Emitent planuje 
realizować ten cel poprzez następujące działania: 

1. oferowanie usług pakietowych (dostęp do Internetu oraz telefonia komórkowa           
- jako wirtualny operator MVNO), uzupełniających już świadczone usługi telefonii 
internetowej oraz telefonii stacjonarnej; wprowadzenie tego typu usług utworzy 
na rynku innowacyjną ofertę, która dotychczas nie była dostępna w znaczącej 
skali (podczas gdy cieszy się znaczącym zainteresowaniem Klientów w innych 
krajach Unii Europejskiej oraz USA), 

2. rozpoczęcie prac badawczych nad usługami telewizji internetowej (IPTV)               
oraz telewizji na żądanie (VoD),  

3. konsolidację rynku, a tym samym pozyskanie atrakcyjnych usług dodatkowych 
oraz możliwość rozszerzenia portfolio produktowego konsolidowanych 
podmiotów, co przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów operacyjnych pozwoli 
na znaczące zwiększenie rentowności i konkurencyjności Spółki                              
na wymagającym rynku telekomunikacyjnym; skokowe zwiększenie bazy 
abonenckiej (spółka posiada podpisane listy intencyjne, które dają jej wyłączność 
na rozmowy dot. przejęcia innych podmiotów na tym rynku),  

4. aktywną akwizycję klientów poprzez rozszerzenie sieci sprzedaży bezpośredniej 
jak i pośredniej. 
 

4.12.4. Wykorzystanie środków pozyskanych z emisji 

 
Spółka w ramach emisji akcji serii B przeprowadzonej w listopadzie 2010r. oraz emisji 
akcji serii C przeprowadzonej w lutym 20011r. pozyskała łącznie 800.070 złotych. Po 
odjęciu kosztów związanych z ofertą prywatną oraz przygotowaniem dokumentu 
informacyjnego Spółka dysponowała kwotą ok. 746.216 złotych które zostaną 
przeznaczona na:  

1. Pozyskanie nowych Klientów w zakresie telefonii stacjonarnej i internetu, także w 
ramach sprzedaży pakietowej (pokrycie kosztów akwizycji – zarówno 
bezpośredniej poprzez własne struktury sprzedażowe jak i pośrednią – prowizje 
dla firm trzecich, które pozyskują klientów w imieniu i na rzecz easyCALL.pl). 

2. Rozszerzenie zakresu świadczonych usług o usługi telekomunikacyjne na własnej 
infrastrukturze, usługi telefonii komórkowej w modelu operatora wirtualnego 
(MVNO). 

3. Prace badawcze związane z rozszerzeniem oferty o usługi telewizji internetowej 
(IPTV). 
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4.13. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym 

inwestycji kapitałowych, za okres objętych sprawozdaniem finansowym 

zamieszczonym w Dokumencie Inwestycyjnym. 

 

Główną inwestycją Emitenta w latach 2007-2009 było: 
- zakup infrastruktury teleinformatycznej (serwery, centrala, oprogramowanie); 
- wdrożenie usług przenaszalności numerów; 
- wdrożenie systemu sprzedaży WLR; 
- wdrożenie systemu bilingowego MVNO; 
- wdrożenie systemu bilingowego BSA; 
- akwizycja klientów WLR (na koniec roku 2009 około 4 tys. klientów). 
 
4.14. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, 

układowym lub likwidacyjnym 

 

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Spółki nie były wszczęte postępowania upadłościowe, 
układowe ani likwidacyjne. 
 
4.15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, 

arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może 

mieć istotne znaczenie dla działalności emitenta 

 

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Spółki nie były wszczęte postępowania ugodowe 
arbitrażowe ani egzekucyjne. 
 
4.16. Informacja na temat wszystkich innych postępowań przed organami 

rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi 

postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 

miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to 

postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć 

istotny wpływ na sytuację finansową emitenta, albo zamieszczenie stosownej 

informacji o braku takich postępowań 

 

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Spółki nie były wszczęte postępowania sądowe lub 
arbitrażowe, które mogły mieć lub miały istotny wpływ sytuację finansową Emitenta. 
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4.17. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań 

wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w 

szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 
Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 
nie istnieją zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań 
wobec posiadaczy instrumentów finansowych.  
 
4.18. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ 

na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem 

finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym 

 

Nie występują nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki                        
z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym, 
zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym. 
 
4.19. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej 

i finansowej emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji 

istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, 

zamieszczonych w rozdziale „Sprawozdania finansowe” w Dokumencie 

Informacyjnym 

 

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego część niniejszego 
dokumentu informacyjnego, wystąpiły następujące istotne zmiany w sytuacji 
gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz ujawniły się następujące 
informacje istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta: 

 29 października 2010r. – podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o 
wprowadzenie Akcji do obrotu na NewConnect oraz dematerializacji Akcji; 

 08 listopada 2010r. – podjęcie uchwały w sprawie emisji Akcji serii B. 
 03 lutego 2011r. – podjęcie uchwały w sprawie emisji Akcji serii C. 

 
W dniu 20 grudnia 2010 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w rejestrze 
przedsiębiorców wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 100.000,00 
zł do kwoty 106.000,00 zł w drodze emisji 60.000 Akcji  na okaziciela serii B, o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda.  
 
W dniu 24 lutego 2011 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w rejestrze 
przedsiębiorców wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 106.000,00 
zł do kwoty 121.130,00 zł w drodze emisji 151.300 Akcji  na okaziciela serii C, 
o wartości nominalnej 0,10 zł każda.  
 



                                               Dokument Informacyjny easyCALL.pl S.A. 

 

 
57 

 

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego część niniejszego 
Dokumentu Informacyjnego, nie ujawniły się inne informacje istotne dla oceny sytuacji 
gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta. 
 

 

4.20. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta 

 

4.20.1. Osoby zarządzające 

 

Zarząd Emitenta jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Michał 
Jakubowski. Kadencja Zarządu upływa z dniem 26 października 2012 roku, a mandaty 
wszystkich członków Zarządu wygasają z dniem odbycia ZWZ podsumowującego                
rok obrotowy 2011. 
Michał Paweł Jakubowski – Prezes Zarządu, lat 30,  
Dotychczasowe doświadczenie zawodowe: Wirtualna Polska SA, PTE Epoka SA, 
Bertelsmann Media Sp. z o.o. (z-ca dyrektora działu IT), Softbank SA, Expander SA             
(z-ca dyrektora działu IT), NEUTRON-IT (Prezes Zarządu). 
Autor dwóch książek – „INTERNET. Początek żeglugi” (wyd. Mikom) oraz „Strefa Gier. 
Poradnik” (wyd. Helion) oraz licznych publikacji prasowych (m.in. Dziennik Bałtycki, 
AIDA MEDIA, Reset, Secret Service, Magazyn Internet). 

 

 

4.20.2. Osoby nadzorujące 

 
Skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący: 

1. dr Piotr Hubert Mazurkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej (od dnia 26 
października 2009 roku), 

2. Łukasz Paweł Tylec - Członek Rady Nadzorczej (od dnia 26 października 2009 
roku), 

3. dr Paweł Antoni Kossecki - Członek Rady Nadzorczej (od dnia 26 października 
2009 roku), 

4. Piotr Tomasz Jakubowski - Członek Rady Nadzorczej (od dnia 26 października 
2009 roku), 

5. Joanna Helena Jakubowska - Członek Rady Nadzorczej(od dnia 26 października 
2009 roku). 

Kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 26 października 2012 roku, a mandaty 
wszystkich członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia ZWZ 
podsumowującego rok obrotowy 2011. 
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4.21. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy, 

posiadających co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

 
Tabela. Struktura akcjonariatu easyCALL.pl S.A.  

Imię i nazwisko 
Seria 
akcji 

Liczba 
sztuk 

Udział w 
kapitale 

zakładowym  
(w %) 

Liczba 
głosów 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów  

(w %) 

Michał Jakubowski A 670 000 55 % 670 000 55 % 

Piotr Mazurkiewicz A 330 000 27 % 330 000 27 % 

Inwestorzy B 60 000 5 % 60 000 5 % 

Inwestorzy C 151 300 13% 151 300 13 % 

Źródło: Emitent 
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5. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 
 

5.1. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 

Emitenta 
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5.2. Sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2009 
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5.3. Wybrane dane finansowe za okres od dnia 01.10.2010 do dnia 31.12.2010 

roku tj. za IV kwartał 2010 roku 

 
 

Wybrane dane finansowe 

okres 

IV kwartał 
2010 

IV kwartał 
2009 

narastająco 
za 4 kwartały  

2010r. 

narastająco 
za 4 kwartały  

2009r. 

od 01.10.2010 
do 31.12.2010 

od 01.10.2009 
do 30.09.2009 

od 01.01.2010 
do 31.12.2010 

od 01.01.2009 
do 31.12.2009 

(w tys. zł) (w tys. zł) (w tys. zł) (w tys. zł) 

1 
Przychody netto ze 
sprzedaży 

869,13 854,97 3 512,05 2 665,72 

2 
Przychody netto ze 
sprzedaży produktów 

827,90 842,57 3 403,00 2 558,96 

3 
Przychody netto ze 
sprzedaży towarów i 
materiałów 

41,23 12,40 109,05 106,76 

4 
Koszty sprzedanych 
produktów, towarów i 
materiałów 

0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Amortyzacja 11,05 6,90 44,34 21,70 

6 
Wartość sprzedanych 
towarów i materiałów 

485,54 333,88 2 031,42 1 277,61 

7 Zysk/strata na sprzedaży 3,20 139,13 119,09 52,67 

8 
Pozostałe przychody 
operacyjne 

83,48 75,51 180,53 148,86 

9 
Pozostałe koszty 
operacyjne 

17,52 44,48 33,59 55,78 

10 
Zysk/strata z działalności 
operacyjnej 

69,16 170,16 266,03 145,75 

11 Przychody finansowe 1,04 7,87 2,85 12,18 

12 Koszty finansowe 3,59 -3,14 16,56 7,60 

13 Zysk/strata brutto 66,60 181,17 252,31 150,33 

14 Zysk/strata netto 49,92 167,09 200,02 118,36 

Źródło: Emitent 

 

Stan na dzień 
31-12-2010 31-12-2009 

(w zł) (w zł) 

1 Aktywa trwałe 93 204,84 85 095,53 

2 Rzeczowe aktywa trwałe 85 574,27 78 531,60 

3 Należności długoterminowe 0,00 0,00 

4 Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

5 Aktywa obrotowe 940 718,30 751 530,27 

6 Zapasy 49 302,40 68 748,77 

7 Należności krótkoterminowe 407 978,35 370 819,27 
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8 Inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 

9 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 358 669,60 128 149,95 

10 Kapitał własny 701 964,86 217 141,76 

11 Kapitał zakładowy podstawowy 106 000,00 100 000,00 

12 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

13 Zobowiązania krótkoterminowe 322 648,28 610 174,04 
Źródło: Emitent 
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ZAŁĄCZNIKI 
ZAŁĄCZNIK NR 1: ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO EMITENTA 
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ZAŁĄCZNIK NR 2: AKTUALNY STATUT EMITENTA 

 
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ easyCALL.pl S.A. 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1.  

Firma Spółki brzmi: easyCALL.pl spółka akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem 
firmy: easyCALL.pl S.A oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym. --------------------------  

 
§ 2. 

Siedzibą Spółki jest Warszawa. .  
 

§ 3. 
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. ----------------------------------------------------------------  

 
§ 4. 

Obszarem działania Spółki jest Rzeczypospolita Polska i zagranica. ----------------------------  
 

§ 5. 
Założycielami Spółki są Pan Michał Paweł Jakubowski oraz Pan Piotr Hubert 
Mazurkiewicz. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

II. PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI 

§ 6. 
1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności 
gospodarczej, wytwórczej usługowej i handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie, 
a w szczególności w zakresie, wskazanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), (Dz. U. Nr 
251, poz.1885.): ---------------------------------------------------------------------------------------------  
1. PKD 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----------------------  
2. PKD 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach, ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 
Internet, ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, ------------------  
5. PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, ------  
6. PKD 58.11.Z - Wydawanie książek, ------------------------------------------------------------------  
7. PKD 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), ---------  
8. PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet, ---------------------------------------------------------------------  
9. PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, ----------------------------  
10. PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, ----------------------------------------------  
11. PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, --------------  
12. PKD 60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych, --------------------------------------  
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13. PKD 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i 
abonamentowych, ------------------------------------------------------------------------------------------  
14. PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem, -----------------------------------  
15. PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) 
i podobna działalność, -------------------------------------------------------------------------------------  
16. PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych, ----------------------------------------------  
17. PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn, -------------------------------------------------  
18. PKD 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, ---------  
19. PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii 
informatycznych i komputerowych, --------------------------------------------------------------------  
20. PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -  
21. PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,------------------------------------------------  
22. PKD 71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności, -----------------------------  
23. PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne, ----------------------------------------  
24. PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, -----------------------------------------------  
25. PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio 
i telewizji, ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
26. PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 
drukowanych, -----------------------------------------------------------------------------------------------  
27. PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w 
mediach elektronicznych (Internet), -------------------------------------------------------------------  
28. PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w 
pozostałych mediach, --------------------------------------------------------------------------------------  
29. PKD 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, ------  
30. PKD 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i 
oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -------------------------------  
31. PKD 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach, --------------------------------------------------------------------------  
32. PKD 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych 
artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ----------------  
33. PKD 18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji, -------------------------------  
34. PKD 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,---------------------------  
35. PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,------------  
36. PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii 
informatycznych i komputerowych, --------------------------------------------------------------------  
37. PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -------------  
38. PKD 61 - Telekomunikacja, --------------------------------------------------------------------------  
39. PKD 73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej, -----------------------------------------  
40. PKD 61.2 - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem 
telekomunikacji satelitarnej, -----------------------------------------------------------------------------  
41. PKD 61.9 - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -----------------------------  
42. PKD 60.2 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie 
informatyki oraz działalność powiązana. -------------------------------------------------------------  
2. Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji lub 
innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać tę koncesję lub zezwolenie przed 
podjęciem tej działalności. --------------------------------------------------------------------------------  
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§ 7. 
Spółka może powoływać oddziały i przedstawicielstwa, jak również posiadać akcje, 
udziały oraz inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach handlowych na terenie kraju 
jak i za granicą.--- -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

III. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI 

§ 8. 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 121.130,00 (sto dwadzieścia jeden tysięcy sto 
trzydzieści) złotych i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela 
serii A, o nr od 01 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 
akcja i 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o nr od 01 do 
60.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz 151.300 (sto 
pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii C o nr od 01 do 151.300 o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.. --------------------------------------  
2. Kapitał zakładowy Spółki, o którym jest mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, został 
objęty w następujący sposób: ----------------------------------------------------------------------------  
- Pan Michał Jakubowski – obejmuje 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji 
zwykłych, na okaziciela, serii A o numerach od 01 do 670.000, o wartości nominalnej 
0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja; -----------------------------------------------------------  
- Pan Piotr Mazurkiewicz - obejmuje 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji 
zwykłych, na okaziciela, serii A o numerach od 670.001 do 1.000.000, o wartości 
nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja; --------------------------------------------  
oraz pokryty w całości przedsiębiorstwem przekształconej w trybie art. 551 i nast. 
Kodeksu spółek handlowych easyCALL.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Ponieckiej 2/16, 02-310, wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000266296. ---------------------------------------------------------  
3. Akcje wszystkich serii dają równe prawo do dywidendy. -------------------------------------  
4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom 
zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka 
posiada środki wystarczające na wypłatę. ------------------------------------------------------------   
5. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne. -------------------------------  
6. Spółka nie może dokonywać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne tak długo 
jak akcje Spółki pozostawać będą w publicznym obrocie. -----------------------------------------  
7. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę 
(umorzenie dobrowolne). --------------------------------------------------------------------------------  

 
§ 9. 

1. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewane jest co najmniej 8% 
(osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki wysokość kapitału zapasowego nie 
będzie równa co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) wysokości kapitału zakładowego. ----------  
2. W Spółce tworzy się również kapitał rezerwowy. Zasady gospodarowania 
kapitałem rezerwowym określa uchwałą Walne Zgromadzenie. --------------------------------  
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§ 10. 
Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze celowe. Zasady gospodarowania 
funduszami celowymi określa regulamin przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony 
uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------  

 
§ 11. 

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji 
imiennych lub na okaziciela lub podwyższenia wartości nominalnej akcji już 
wyemitowanych. --------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia akcji każdej 
kolejnej emisji proporcjonalnie do akcji dotychczas posiadanych. ------------------------------  

 
IV. ORGANY SPÓŁKI 

 
§ 12.  

Organami Spółki są: ----------------------------------------------------------------------------------------  
a. Zarząd, -----------------------------------------------------------------------------------------------  
b. Rada Nadzorcza,  ----------------------------------------------------------------------------------  
c. Walne Zgromadzenie.  ----------------------------------------------------------------------------  

 
Zarząd 

 
§ 13. 

1. Zarząd składa się od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób. ---------------------------------------------  
2. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję uchwałą Rady Nadzorczej, 
która to jednemu z nich w drodze głosowania powierza funkcję Prezesa Zarządu. ---------  
3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. ---------------------------------------------------------------  

 
§ 14. 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz,  
a także w sądzie. --------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje 
obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisów 
prawa, postanowień Statutu i uchwał pozostałych organów Spółki. ----------------------------  
3. Wszystkie sprawy niezastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki, 
należą do kompetencji Zarządu.  ------------------------------------------------------------------------  
4. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarządu określający jego wewnętrzną 
organizację i sposób wykonywania czynności. -------------------------------------------------------  

 
§ 15. 

1. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki w sprawach 
majątkowych upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie 
Zarządu, działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z 
prokurentem. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw 
tymczasowych, do której należy wpisywać imię i nazwisko (firmę) każdego 
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Akcjonariusza, adres (siedzibę) oraz ilość i wysokość dokonanych wpłat, a także, na 
wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu, 
oraz wszelkie zmiany w osobach Akcjonariuszy i posiadaniu akcji. -----------------------------  
3. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami 
konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki 
cywilnej, spółki osobowej albo jako członek organu spółki kapitałowej bądź też 
uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. ------------------  
4. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego 
prowadzenia spraw Spółki.-------------------------------------------------------------------------------  

 
§ 16. 

Spółka może zawierać z członkami Zarządu umowy o pracę, umowę zarządzania lub 
inne umowy określające sposób sprawowania funkcji i świadczenia usług przez członka 
Zarządu. Przy zawieraniu umów z członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada 
Nadzorcza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Rada Nadzorcza 

 
§ 17.  

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i 
odwoływanych na wspólną kadencję na okres 3 (trzech) lat uchwałą Walnego 
Zgromadzenia. Od chwili, gdy Spółka uzyska status spółki publicznej w rozumienie 
obowiązujących przepisów Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 (pięciu) członków. 
Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.  -------------  
2. Zarówno cała Rada Nadzorcza, jak i jej poszczególni członkowie mogą być w każdej 
chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie. --------------------------------------------------------  
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej lub w razie jego nieobecności przez innego członka Rady upoważnionego do 
tego na piśmie przez Przewodniczącego. Przewodniczący powinien niezwłocznie zwołać 
zebranie Rady Nadzorczej w razie dostarczenia mu przez członka Rady wniosku 
uzasadniającego potrzebę zwołania takiego zebrania. Posiedzenia Rady Nadzorczej 
odbywają się, co najmniej raz na kwartał.  ------------------------------------------------------------  
4. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej może wystąpić Zarząd oraz 
poszczególni członkowie Rady Nadzorczej. Ponadto, posiedzenie Rady Nadzorczej może 
zwołać każdy jej członek w przypadku, gdy funkcja Przewodniczącego nie jest 
obsadzona. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności, 
co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów 
rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------  
6. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu są ważne, o ile wszyscy jej 
członkowie zostali zawiadomieni o mającym się odbyć posiedzeniu. Zawiadomienie 
powinno zostać dokonane listem poleconym, nadanym nie później niż na 7 (siedem)  dni 
przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie takie powinno określać datę, 
godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek jego obrad. Wszelkie zmiany do porządku 
obrad muszą być załączone do zawiadomienia. Niezależnie od powyższych postanowień, 
członkowie Rady Nadzorczej mogą odstąpić od wymogu wcześniejszego zawiadamiania 
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poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały. Podjęcie takiej uchwały wymaga 
jednomyślności wszystkich członków Rady Nadzorczej. ------------------------------------------  

 
§18. 

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 
Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad 
na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------------  
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----------------  
3. Podejmowanie uchwał określonych w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka 
Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. ------------------------------  
4. Każdy z członków Rady Nadzorczej może przyprowadzać na posiedzenia Rady 
Nadzorczej doradcę, który ma prawo do udziału w dyskusji nie mając jednak prawa do 
udziału w głosowaniu. -------------------------------------------------------------------------------------  
5. Członkom Rady Nadzorczej może być wypłacone wynagrodzenie za wykonywanie 
przez nich obowiązków oraz zwrot uzasadnionych kosztów podróży i zakwaterowania 
związanych z pracami Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------  
6.  Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin. ----------------------------------------------  
7.  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki oraz wszystkich jej 
oddziałów. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----------------------------  
a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu i składanie rocznych 
sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej Walnemu Zgromadzeniu,  ----------------- ------ 
b) badanie i opiniowanie sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu 
spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami  
i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ---------------------------------------------------------  
c) opiniowanie rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu oraz wniosków 
Zarządu w sprawie podziału zysków i ich przeznaczenia, -----------------------------------------  
d) opiniowanie okresowych planów ekonomicznych Spółki, -------------------------------  
e) udzielenie zgody na zakładanie nowych spółek, przystępowanie do spółek już 
istniejących i organizacji gospodarczych, nabywanie i sprzedaż udziałów  
i akcji w innych spółkach, tworzenie i zamykanie oddziałów, zakładów, filii, agencji, 
przedsiębiorstw, --------------------------------------------------------------------------------------------  
f) zatwierdzenie planów ekonomicznych Spółki oraz okresowych planów jej 
rozwoju, ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
g) rozpatrzenie i rozstrzyganie wniosków Zarządu, ------------------------------------------  
h) udzielenie zgody Zarządowi na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania 
wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ich obciążenie, ----------------------------------  
i) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, -----------------------------------------------  
j) zatwierdzanie budżetu Spółki,  -----------------------------------------------------------------  
k) udzielenie zgody Zarządowi na wypłatę zaliczki akcjonariuszom na poczet 
przewidywanej dywidendy, ------------------------------------------------------------------------------  
l) wyznaczanie oraz zwalnianie biegłych rewidentów do corocznego badania 
sprawozdań finansowych Spółki oraz zatwierdzanie istotnej zmiany sposobu 
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prowadzenia rachunkowości, o ile zmiana taka nie wynika z obowiązujących przepisów 
prawa,  
m) podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki,  
o ile nie wynikają one z zatwierdzonego rocznego planu Spółki, --------------------------------  
n) zatwierdzanie umów z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub 
pokrewieństwem z którymkolwiek członków Zarządu, -------------------------------------------  
o) udzielanie zgody Zarządowi na powołanie Prokurentów, --------------------------------  
p) wyrażanie zgody na dokonywanie inwestycji, wydatków i zaciąganie zobowiązań 
o wartości przekraczającej 1.000.000,00 złotych (jeden milion złotych), o ile nie 
wynikają one z planu rocznego Spółki bądź biznes planu obejmującego część lub całość 
działań Spółki, -----------------------------------------------------------------------------------------------  
q) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w 
czasie ustalonym w Statucie, -----------------------------------------------------------------------------  
r) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć Rada uzna to za 
wskazane, ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
s) zatwierdzenie rocznego funduszu płac pracowników Spółki, o ile wzrost tego 
funduszu po uwzględnieniu indeksacji wynikającej ze wskaźnika wzrostu cen towarów i 
usług konsumpcyjnych, ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za 
okres roku kalendarzowego, przekroczy 10% (dziesięć procent), ------------------------------  
t) przyjmowanie tekstu jednolitego statutu. ---------------------------------------------------  
10. W celu wypełnienia spoczywających na niej obowiązków Rada Nadzorcza może 
kontrolować wszelkie działania Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki 
przedstawienia sprawozdań i składania wyjaśnień, a także dokonywać kontroli 
aktywów, sprawdzać księgi i dokumenty finansowe.  ----------------------------------------------  
11. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji. Członkowie Zarządu, 
prokurenci, likwidatorzy, kierownik zakładu lub oddziału oraz zatrudniony w spółce 
główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie mogą być jednocześnie członkami 
Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 
§ 19. 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. --------------  
2. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Rada 
Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do 
wykonywania takich czynności prawnych. -----------------------------------------------------------  

 
Walne Zgromadzenie 

 
§ 20. 

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne i Nadzwyczajne. ---------------------------------  
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -------------------------------------------------------------  
3.  Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie 
zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, 
jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. ------------------------------------------------------------------  
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co 
najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie, wyznaczając przewodniczącego tego Zgromadzenia. ---------------------------  
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5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część 
kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. --------------------  
6. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie 
może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą 
kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego 
Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu 
poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane 
akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, 
podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. ----------------------------------  
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie najpóźniej 
do 30 (trzydziestego) czerwca następnego roku obrotowego. -----------------------------------  
8. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno być w szczególności: -------  
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 
zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,- -------------------------  
b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokrycia strat, -------------------------------  
c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich 
obowiązków. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
9. Akcjonariusz może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej w przypadku zawarcia takiej informacji w 
ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------  
10. Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, a także w Krakowie i Nowym 
Dworze Mazowieckim. ------------------------------------------------------------------------------------  

 
§ 21. 

1.  Na każdą akcję przypada 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały 
zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych i 
niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.--------------------------------------------------------------  
2. Uchwały zwiększające świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplające ich prawa, 
wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. ------------------------------------  

 
§ 22.  

Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia: ------------------------------  
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ---------------------------------------------  
2) udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 
wykonane przez nich obowiązki, ------------------------------------------------------------------------  
3) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń akcjonariuszy o naprawie szkody 
wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----------  
4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----------------------------------------  
5) przeznaczenie zysku i określenie sposobu pokrycia strat, -------------------------------  
6) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,  -----------------------------------  
7) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, --------------------  
8) rozwiązanie, likwidacja i przekształcanie Spółki, ------------------------------------------  
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9) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki i umarzanie akcji przez 
Spółkę,   
10) zmiana Statutu Spółki, ----------------------------------------------------------------------------  
11) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej. -------------------------------  

 
V. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI 

 
§ 23.  

Rozwiązanie Spółki powodują:  -------------------------------------------------------------------------  
a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu 
siedziby Spółki za granicę, zaprotokołowana pod rygorem nieważności w formie aktu 
notarialnego, -------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) ogłoszenie upadłości Spółki, --------------------------------------------------------------------  
c) inne przyczyny przewidziane prawem. -------------------------------------------------------  

 
§ 24. 

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.  ---------------------------------  
 

§ 25. 
1. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała w przedmiocie likwidacji nie 
zawiera postanowień, co do ustanowienia likwidatorów. -----------------------------------------  
2. Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.  ----------  

 
§ 26. 

1. Podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie 
może nastąpić przed upływem 1 (jednego) roku od daty ostatniego ogłoszenia o 
otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli, ----------------------------------------------------------  
2. Podziału majątku dokona Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą zgodnie z § 23 
Statutu Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 
VI. INNE POSTANOWIENIA 

 
§ 27.  

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. ---------------------------------------------  
 

§ 28.  
Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -------------  

 
§ 29.  

Zarząd może decydować o dodatkowej publikacji niektórych ogłoszeń w wybranych 
dziennikach lub czasopismach, a także na stronie internetowej Spółki. ------------------------  

 
§ 30.  

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek 
handlowych i inne przepisy obowiązujące Spółkę.  -------------------------------------------------  
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ZAŁĄCZNIK NR 3: DEFINICJE I SKRÓTY ZASTOSOWANE W DOKUMENCIE 

INFORMACYJNYM  

 
Akcje serii A 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o 

wartości nominalnej 0,10 zł każda 
Akcje serii B 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o 

wartości nominalnej 0,10 zł każda 
Akcje serii C 151.300 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o 

wartości nominalnej 0,10 zł każda 
Akcjonariusz Uprawniony z akcji easyCALL.pl S.A. 
Alternatywny System 
Obrotu, ASO 

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

Autoryzowany Doradca Bank DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 
Oddział w Radomiu, Biuro Maklerskie Banku DnB NORD 
Polska S.A. 

Biegły Rewident Grażyna Cichosz  
Dokument Informacyjny Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o 

sytuacji prawnej i finansowej Emitenta oraz o 
instrumentach finansowych, w tym Akcjach serii A, B i C 
oraz wprowadzeniem ich do obrotu w Alternatywnym 
Systemie Obrotu 

Dz.U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
Emitent, easyCALL.pl S.A., 
Spółka 

easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

EUR, Euro Euro – jednostka monetarna Unii Europejskiej 
Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka 

Akcyjna 
KDPW, Krajowy Depozyt Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna 
Kodeks cywilny, KC, k.c. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. 

Nr 16, poz. 93, ze zm.) 
Kodeks spółek 
handlowych, KSH, k.s.h. 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) 

KNF, Komisja Komisja Nadzoru Finansowego 
KRS Krajowy Rejestr Sądowy 
Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie, NWZ 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
easyCALL.pl Spółka Akcyjna 

NewConnect Nazwa własna Alternatywnego Systemu Obrotu 
organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. 

Organizator 
Alternatywnego Systemu 
Obrotu (rynek 
NewConnect) 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

PKB Produkt Krajowy Brutto 
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PKD Polska Klasyfikacja Działalności 
PLN, zł, złoty Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 
Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (tekst 

jednolity – Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, ze zm.) 
Rada Nadzorcza, RN, 
Rada Nadzorcza 
Emitenta,  

Rada Nadzorcza easyCALL.pl S.A. 

Regulamin 
Alternatywnego Systemu 
Obrotu rynku 
NewConnect, Regulamin 
ASO 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, przyjęty 
Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. z 
późn. zm. 

Statut, Statut Emitenta, Statut easyCALL.pl S.A. 
UE Unia Europejska 
UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
UKE Urząd Komunikacji Elektronicznej 
Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze 

Sądowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209, ze 
zm.) 

Ustawa o Nadzorze nad 
Rynkiem Kapitałowym 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem 
kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537) 

Ustawa o Obrocie 
Instrumentami 
Finansowymi 

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

Ustawa o Ofercie 
Publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2009 Nr 185 poz. 1439) 

Ustawa o Ochronie 
Konkurencji i 
Konsumentów 

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

Ustawa o Podatku 
Dochodowym od Osób 
Fizycznych 

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

Ustawa o Podatku 
Dochodowym od Osób 
Prawnych 

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

Ustawa o Podatku od 
Czynności 
Cywilnoprawnych 

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

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 
(jednolity tekst – Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zm.) 

Zarząd, Zarząd Emitenta, 
Zarząd Spółki 

Zarząd easyCALL.pl S.A. 

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
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BSA BitStream Access - usługa sprzedaży szerokopasmowej 
transmisji danych (np. dostępu do Internetu), najczęściej za 
pomocą linii telefonicznej. Usługa świadczona jest na rzecz 
klientów przy wykorzystaniu infrastruktury sieciowej 
innego operatora. 

BTL Działania reklamowe skierowane do konkretnego klienta 
niebędącego reklamą w środkach masowego przekazu. 
Nośniki reklamy BTL są skierowane głównie do detalistów 
i konsumentów i noszą nazwę materiałów POS (ang. point 
of sale) lub POP (ang. point of purchase). Częścią BTL jest 
również Direct Mail i Consumer Promotion. 

MNO Operator sieci mobilnej. 
MVNO Wirtualny operator telefonii komórkowej – operator taki 

nie posiada własnej infrastruktury radiowej, a jedynie 
posiada ograniczoną infrastrukturę telekomunikacyjną i 
bilingową. MVNO świadczy swoje usługi na podstawie 
umowy z MNO, oferując je pod własną marką i na 
samodzielnie ustalonych zasadach. 

WLR Hurtowy wynajem linii abonenckich – usługa polega na 
dzierżawie od operatora trzeciego infrastruktury 
dostępowej do abonentów i świadczenia w jej ramach 
własnych usług 
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